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RESUMO 

A variedade discursiva que compõe a forma romanesca permite dimensioná-la como 

organismo multidisciplinar privilegiado da vida humana. O romance Inocência (1872), 

de Alfredo d‘Escragnolle Taunay (1843-1899), atribui à personagem do Dr. Meyer, 

elementos de linguagem recorrentes da Entomologia, ―ciência que se encarrega do 

estudo dos insetos sob todos os aspectos, estabelecendo suas relações com os seres 

humanos, plantas e animais.‖, (GALLO et.al, 2002, p. 01). O fluxo da articulação 

ciência/literatura espreita no trajeto cultural da literatura comparada, a interação 

dialógica que enriquece a narrativa do tônus furta-cor romântico/realista. Eneida Maria 

de Souza, em Critica Cult, assimila a dinâmica de culturas, a priori distintas, como um 

desafio ―incitando-nos a não só nos interessarmos pela especificidade disciplinar como 

a ampliarmos o olhar frente aos cruzamentos e afinidades transdisciplinares.‖ (SOUZA, 

2007, p. 23). 
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1 Introdução 

 

1.1 Em zoom cultural, o ‘animal/inseto’ nas lentes do imaginário criativo da arte 

 

          Suscitar o objeto de discussão sem relevante dose de cautela, ao saber das pontes 

não-convencionais entre a literatura e a entomologia, seria arriscar-se demasiadamente 

ao pré-julgamento ressabiado da crítica. Para chegar ao corpus do romance, mostra-se 

aqui um breve histórico cultural do animal (inseto), da arte rupestre até as a leitura 

criativa das fábulas. Até chegar ao desdobramento da ciência dos insetos na composição 

do personagem Dr. Meyer, no romance Inocência, tenta-se afugentar dois riscos: o da 
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relação superficial entre a causa e a conseqüência disciplinares e, a reticência gerada no 

trânsito arte/ciência.  

          Avançando ao curso da representação humana, a escuta do homem a natureza, 

incita inúmeras reverberações artísticas da espécie animal. No ensaio ―Metáfora animal: 

a representação do outro na Literatura‖, Ermelinda Ferreira identifica dos animais não 

surgidos aos homens ―apenas na forma de carne, couro e chifre. Desde os primórdios da 

humanidade, eles também invadiram a sua imaginação, como mensageiros com funções 

mágicas, oraculares e sacrificiais.‖ (FERREIRA, 2005, p. 119). 

          As remotas fábulas infantis, na condição de escrituras moralizantes, acenam 

dilemas subjetivos do homem através de zoomorfismos alegóricos mais amenos. A 

exemplo dos textos atribuídos a Esopo, O leão e o inseto, A cigarra e a formiga, O 

camundongo da cidade e o do campo, A formiga e o escaravelho, as fábulas organizam 

talvez, a primeira experiência narrativa da qual, o sujeito do discurso finge-se de ‗bicho‘ 

e, na posição do outro irracional, reconhece a si pelo contraste da palavra/natureza 

legada aos insetos, dotados do poder encantátorio e racional da enunciação.  

          Nos romances da prosa moderna, o artifício temático da metamorfose 

(homem/animal) converte-se em mecanismo processual da própria ficção. Propõe-se 

uma arte que repensa até mesmo o sentido do gênero, ao invés de usá-lo para 

representar algo exterior. Em produções como Metamorfose (1915), de Franz Kafka e A 

paixão segundo G.H (1964), de Clarice Lispector, instaura-se na mutação do caixeiro-

viajante Gregor Sansa, no monstruoso inseto e, na antropofagia de uma barata por G.H, 

a terceira via do animal (inseto) no habitat literário, a dialética da condição humana.  

          No recorte crítico que se reporta ao romance Inocência, as reflexões que se 

adiantam procuram calcar o debate na leitura dos estudos culturais e da literatura 

comparada. Na égide destas duas linhas de apreensão do fenômeno literário, baliza-se a 

significação da linguagem científica da personagem da romanesca de Alfredo de 

Taunay. A plasticidade cultural da personagem possibilita enxergar no romance um 

organismo
3

 estético impar, de derivadas gradações discursivas, na perspectiva de 
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 ―A cultura abrange em seu organismo todas as manifestações sensíveis e espirituais do humano: a beleza 

artística, a verdade científica, o conceito filosófico, a estrutura política, a fé religiosa; tudo isto se 

exprimindo numa interpenetração orgânica dentro do principio biológico da solidariedade das partes para 

a manutenção do todo.‖ (CASTRO, 1959, p. 62).  



 

 
 

taxonomias entomológicas que são suficientemente provocadoras da reinterpretação dos 

sintagmas romântico/realista postos em xeque. 

 

1.2 Eis a ‘ciência dos insetos’ no ‘lusco-fusco’ da persona romanesca 

 

          A tessitura narrativa taunayniana, à luz do viajante entomólogo alemão, 

Guilherme Tembel Meyer, encena o roteiro que possibilita ler, a um só fôlego: 1) o 

fluxo espacial regionalista (litoral/sertão), 2) a trandisciplinaridade cultural e 

enciclopédica do romance oitocentista (literatura/entomologia) e 3) pelo pórtico da 

taxonomia cientifica, o aceno fronteiriço do romance romântico para o de estética 

realista. 

          A fragmentação cultural da Entomologia, encarnada na tipificação do Dr. Mayer, 

acresce ao discurso do referido romance oitocentista, a prerrogativa sensorial de 

apreensão da ciência dos insetos. No viés da Entomologia, a literatura pactua do 

mecanismo linguístico, na oportuna maneira de divulgação da disciplina. A este 

respeito, o literário auxilia a ciência, no diz Messias Carrera, em Entomologia para você 

(1972), quanto à escassez de material desta prática,  

 

Mas apesar de tão graves ameaças e da exuberância e fascínio da fauna 

que nos cerca, forçoso é reconhecer quão exíguo é o número de 

entomologistas patrícios, escassa a nossa literatura de divulgação 

entomológica e grande a ignorância, em nosso meio, de tudo o que se 

refere aos insetos. (CARRERA, 1989, p. 11). 

 

          No confronto ao literário através do romance, reforça-se o suporte que, para 

Mikhail Bakhtin, pela origem cultural e polimorfa deste gênero, confere-se às demais 

disciplinas o arbítrio criativo. A bivocalidade da cultura seria, portanto, responsável pela 

―interação dialógica ininterrupta com as linguagens que a circundam.‖, (BAKHTIN, 

1990, p.191). Chega-se com isto, a conclusão de que, 

 

As produções humanas, embora aparentemente desconexas, encontram-

se em constante interrelação. Na verdade, constrói-se uma grande rede, 

com o trabalho de indivíduos e grupos, onde os fios são formados pelos 

bens culturais. Se se considerar toda e qualquer produção humana como 

                                                                                                                                                                          
 



 

 
 

texto a ser lido, reconstruído por nós, a sociedade pode ser vista como 

uma grande rede intertextual, em constante movimento. O espaço da 

cultura é, pois, intertextual. (WALTY; PAULINO; CURY, 1995, p. 12). 

 

          Feita incursão na multidisciplinaridade da práxis
4
 entomológica, cultura científica 

que, relacionada aos campos da agronomia, da botânica e da biologia, estuda os insetos 

na experiência cotidiana do ser humano, alinhava-se a figura do entomólogo Dr. Meyer. 

Na referida contribuição romanesca, a ciência no discurso do personagem, no que 

observa e cataloga insetos, insinua a complexa
5
engrenagem narrativa. O processo 

dialogal com a linguagem científica
6
, ―por transitar entre discursos e funcionar como 

referência constante para a construção de objetos teóricos de outras disciplinas, [situa] o 

discurso ficcional cada [vez] mais vivo e presente.‖ (SOUZA, 2007, pp. 23-4). 

 

2 O liame romântico/realista a contrapelo do ‘caçador de lepidópteros’               

 

 
                                      ‗Butterfly Apple‘, pintura a óleo lançada 

                                       como um giclee na lona. (KUSH, 2003).  
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a ação intersubjetiva, a ação moral, a ação dos cidadãos. [Aristóteles] encarava a práxis como a atividade 
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acasos, que constituem nosso mundo fenomênico.‖ (MORIN, 2005, p. 13). 
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 ―[...] todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um 

outro texto‖ (KRISTEVA, 1979, p. 68). 

 



 

 
 

 

          A sintonia dos valores românticos europeus à realidade do Brasil recém-

independente é fato estanque na leitura de Inocência. A adequação amorosa (sturm und 

drang) das personagens Cirino e Inocência e, a busca por autonomia estética - 

identificada com a coloquialidade regional do homem bruto do sertão/Cerrado do Mato 

Grosso, são feições igualmente incontestáveis da obra-prima regionalista, de Alfredo 

d‘Escragnolle Taunay, o Visconde de Taunay.  

          Pelo discurso cultural-taxonômico do ―naturalista‖ na narrativa, enxerga-se, a 

amiúde a trasicional descrição do realismo taunayniano. Além das irremovíveis 

urgências linguísticas da oralidade sertaneja, a variante científica sustentada no discurso 

sem retoques do cotidiano entomológico, agiliza a precisa figuração imagética 

preconizada por Gustave de Flaubert e Honoré de Balzac. 

 

—Reparem, meus senhores, neste lepidóptero
7
 com os olhos cuidadosos 

da ciência. Tem quatro pés caminhantes: as antenas de terminação 

comprida e oval, cavada em forma de colher; os palpares maiores do 

que a cabeça e escamosos; tromba toda branca e lábio quase nulo. Não 

perdi nem sequer um pouco do seu pó, porque o pó, um só grão de pó, 

vale tanto como uma pena de pássaro, e a comparação é perfeita, visto 

como cada uma destas escamas, à semelhança das penas, é atravessada 

por uma traquéia, por onde circula o ar. Oh! que achado! prosseguiu ele. 

Que triunfo para mim! A Sociedade Entomológica de Magdeburgo há 

de ficar muito orgulhosa... Sem dúvida alguma farão uma sessão solene, 

extraordinária. Mein Gott!... Estou que não posso de alegria... Também, 

daqui a três ou quatro dias, vou-me embora desta casa... ainda que cheio 

de saudades... (TAUNAY, 1991, p. 108). 

 

 

          Da necessária função narrativa do Dr. Meyer, enfatiza-se ainda, indicadores 

valorativos da realidade histórica do Brasil no século XIX. O romance taunayniano ata-
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 ―Os lepidópteros (classe Insecta – ordem Lepidoptera) incluem as borboletas e mariposas, conhecidas 

também com outros nomes populares, como azulão, borboleta-coruja, capitão-do-mato, estaladeira, 

papaná, 88, borboleta palha, borboleta-espelho, bruxa bicho-da-seda e traças, entre outros. O nome 

Lepidoptera deriva do grego e quer dizer ―asas com escamas‖, pois todos os lepidópteros possuem o 

corpo e os apêndices cobertos por escamas. Além disso, são conhecidos pela modificação do aparelho 

bucal, formando uma longa ―espirotromba‖ sugadora, resultante da união das gáleas das maxilas e por 

onde é absorvido o alimento, sempre no estado líquido. Embora a maioria das espécies possua esse tipo 

de aparelho bucal (caracterizando a subordem Glossata), existem outras três subordens, com cerca de 150 

espécies, nas quais o aparelho bucal é do tipo mastigador (Zeugloptera, Heterobathmiina e Aglossata, que 

não ocorrem no Brasil). No Brasil, são 25.000 espécies de mariposas e 3.300 de borboletas (BROWN, 

1996), presentes em todos os biomas.‖ (MACHADO et al, 2008, p. 317). 

 



 

 
 

se pelo elã impressionista e verossímil da prosa pitoresca. Dirigido pelos ares do 

impulso da independência brasileira, o narrador de Inocência, retratando in continuum 

as espécies nacionais descobertas pela personagem entomóloga, reorganiza na teia da 

ficção o vigor simbólico da refundação literária brasileira, igualmente exótica. 

 

Situada no sertão pantaneiro (na então província do Mato Grosso), a 

obra frutificou da experiência do autor naquela região, de 1864 à 1870, 

como engenheiro naval durante a Guerra do Paraguai. Apesar de 

incluído no cânone romântico, vários críticos destacam elementos 

realistas na prosa de Taunay, principalmente no esforço de documentar 

fielmente o linguajar sertanejo nos diálogos entre personagens (Candido 

1971, pp. 115-6). [...] O esforço de Taunay em documentar a linguagem 

do sertão pantaneiro da sua época, especulemos, poderia ser explicado 

tanto pela exploração do elemento ―exótico‖ ou simplesmente diferente 

do Brasil rural e interiorano, quanto pelo projeto de legitimar a 

linguagem oral brasileira, a cujas formas recorre. Afinal, o Brasil que só 

havia se tornado independente de Portugal em 1822, ainda buscava sua 

independência literária. De certa forma, trata-se de uma obra que 

poderia ser inserida entre as foundational fictions latino-americanas, 

para citar Doris Sommer. (CARVALHO, 2010, pp. 137-150). 

 

          O trânsito espacial do caricato ‗naturalista‘, a quem se refere por entomólogo, 

viajante da Europa (metrópole) para o Brasil (recém ‗alforriado‘ de Portugal) e, da 

cidade
8
 do Rio de Janeiro para o sertão, imprime na narrativa o ritmo aventureiro do real 

pitoresco. Engajava-se à ficção ao propósito de documentar imagens e de formar 

catálogos condizentes à natureza brasileira não corrompida pela ex-colônia civilizadora. 

O momento em que Pereira, homem rude e pai de Inocência, indaga Meyer sobre o 

motivo que lhe conduzia até ali, explana na narrativa o espaço em que narrativa e, mais 

internamente personagens, tateiam com estranhamento o espaço de alteridade do outro 

da entomologia. 

 

—Mas agora me conte, perguntou Pereira com ar de quem queria 

certificar-se de coisa posta muito em dúvida, deveras o senhor anda 

palmeando estes sertões para fisgar anicetos? 
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idealização do espaço natural movida por questões de cunho existencial, irá se desdobrar também em 

termos éticos e estéticos. A natureza fornece um modelo de reforma individual e social: o contato com ela 

torna o homem melhor, pois faz renascer nele o homem primitivo e piedoso que a sociedade corrompeu.‖ 

(ORIONE, 2000, p. 41). 



 

 
 

—Pois não, respondeu Meyer com algum entusiasmo; na minha terra 

valem muito dinheiro para estudos, museus e coleções. Estou viajando 

por conta de meu governo, e já mandei bastantes caixas todas cheias... E 

muito precioso! 

—Ora, vejam só, exclamou Pereira. Quem haverá de dizer que até com 

isso se pode bichar! Cruz! Um homem destes, um doutor, andar 

correndo atrás de vaga-lumes e voadores do mato, como menino às 

voltas com cigarras! Muito se aprende neste mundo! (TAUNAY, 1991, 

p. 50). 

 

          Deste cruzamento de personagens cujas identidades foram construídas na 

narração de modo aparentemente dispare, a figura do Dr. Meyer estimula o leitor a 

apurar os olhos para o anseio enciclopédico da prosa taunayniana. Inocência, enquanto 

romance guiado pelo espírito renascentista dos oitocentos, século marcado pelas luzes 

do saber, pretende dar sua contribuição no que concerne a formação da literatura 

brasileira, de seus possíveis traços  de originalidade temática e formal. Por controvérsia, 

a mesma prosa inspira-se no padrão generalizante do modelo europeu, junção típica da 

qual o alemão, ‗caçador de borboletas‘, coloca-se como foco de espelho e de refração.  

          No livro Entomologia agrícola, (GALLO et.al, 2002, p. 01) lembra que ―a 

história da Entomologia pode ser contada a partir do fim do século XIX, com pioneiros 

como Gustavo Dutra, Hermann Von Ihering, Carlos Moreira, Emilío Goeldi, entre 

outros‖. Ao lado do fato constatado, no ano de 1872, a ficção de Inocência pauta-se das 

características que norteavam a então ―Entomologia de etiquetagem‖. Convém indicar, 

ao registro da inserção dos catalogadores naturalistas, tal o Dr. Meyer, o mapeamento de 

época do Brasil;  

 

Arregimentamos informações e percebemos que havia toda uma rede de 

intelectuais em contato, de um lado e de outro do Atlântico, no século 

XIX. Um dos personagens de papel ímpar para o conhecimento do 

Brasil junto ao público francês sendo Ferdinand Denis, cujos textos são 

ilustrados por Hippolyte Taunay. Ambos estavam em contato com o 

Museum d‘Histoire Naturelle de Paris, enviando a esta instituição, tanto 

ilustrações de plantas, pássaros e animais, quanto os próprios 

exemplares conservados e empalhados, estabelecendo uma verdadeira 

rede de contatos entre áreas do conhecimento diferentes – projeto 

extremamente moderno – como também concretizando um autêntico 

processo de catalogação e etiquetagem do território brasileiro. 

Começamos a mapear este projeto civilizatório, cuja intenção era 

apropriar-se para colonizar, se não concretamente, simbolicamente. O 

século XIX é um período de ―refundação‖ do Brasil, atraindo inúmeros 

viajantes a nosso país recém--independente. (BAREL, 2013, pp. 214-5). 



 

 
 

 

          Almejava o autor, produzir um romance dual, aquecido de um lado pela atmosfera 

mítica do sertão e por outro, pelo ‗avanço‘ científico, ilustrado sobremodo nas 

descobertas simbólicas do taxonomista de insetos. Atinando para o velamento 

sentimental da ordem romântica e, para a posterior consolidação do espírito 

determinista, a praticidade profissional de entomólogo auxilia na gradação realista do 

romance.  

          A caminho do que prevalece como perfil da ficção brasileira oitocentista, a 

focalização de Inocência para o germânico Meyer, narra a saga de um cientista 

destemido no sertão brasileiro. A outridade brasileira do século XIX, confiante de ser 

revista pelo modelo estrangeiro, aplica-se na trama a visão que para, (CANDIDO, 2006, 

p. 117), soa a ―vocação cosmopolita, um meio de encarar com olhos europeus as nossas 

realidades mais típicas‖. 

          Na pesquisa efetuada durante expedição ao Brasil, o entomólogo desvenda uma 

nova espécie de inseto, ou cientificamente como elenca o narrador, na fala da 

personagem: um lepidóptero. Depois de desaparecer do plano seqüencial da narrativa 

para dar vez e voz ao triângulo romântico Inocência/Manecão/Cirino, de trágico 

desfecho para a protagonista, Dr. Meyer retorna à Germânia e à obra, encerrando-a no 

epílogo em que apresenta o ‗achado‘ da peregrinação à América. O arremate 

terminológico da ‗descoberta‘ resulta na homenagem científico/afetiva a bela Inocência; 

 
     No dia 18 de agosto de 1863, presenciava a cidade de Magdeburgo 

pomposo espetáculo, há muito anunciado no mundo científico da sabia 

Germânia. [...] Era uma sessão extraordinária e solene da Sociedade 

Geral Entomológica, a qual chamava a postos não só todos os seus 

membros efetivos, honorários, correspondentes, como muitos 

convidados de  ocasião, a fim de acolher e levar ao capitólio da glória 

um dos seus mais distintos filhos, um dos mais infatigáveis 

investigadores dos segredos da natureza, intrépido viajante, ausente da 

pátria desde anos e de volta da América Meridional, em cujas regiões 

centrais por tal forma se embrenhara, que impossível havia sido seguir-

lhe o roteiro, até nos mapas e cartas especiais do grande colecionador 

Simão Schropp, [...] Acalmada a ruidosa manifestação, levantou-se o 

presidente da Sociedade Entomológica, um presidente magro como um 

espeto e ornamentado de ruiva cabeleira que lhe dava o aspecto de um 

projeto de incêndio. É a Papilo Innocentia...(Seguia-se uma descrição de 

minuciosidade perfeitamente germânica). [...] "O nome, acrescentava a 

folha, dado pelo eminente naturalista àquele soberbo espécime foi 



 

 
 

graciosa homenagem à beleza de uma donzela (Mädchen) dos desertos 

da Província de Mato Grosso (Brasil), criatura, segundo conta o Dr. 

Meyer, de fascinadora formosura. [...] ―Vê-se, pois, que também os 

sábios possuem coração tangível e podem por vezes, usar da ciência 

como meio de demonstrar impressões sentimentais de que muitos não 

os julgam suscetíveis.‖. (TAUNAY, 1991, pp. 157-8). 

 

          A título de ‗paratexto‘, dado o conceito de Genette, se a pintura/edição de 

Vladimir Kush acusa na natureza ‗maça/borboleta‘ a fluência entre a arte e o real, na 

reconstituição do narrador a metáfora do ‗coração‘ do Dr. Mayer deixa cair à máscara 

romântica. Verte-se daí o recomeço em furta-cor da personagem e do romance. O grau 

zero da inconstância romântico/realista esboça a ficção de Inocência e, da persona. 

Ambas, em planos transversais e uno, poeticamente habitam uma dúbia caça, a das 

borboletas (inseto metamórfico), e a de identidade estética em devir.  

           

Conclusão 

 

          Frente à rede mimética do entomólogo taunayniano, emaranha-se ―o cuidado ‗em 

tornar verdadeiro‘, mostrar o mundo tal qual ele é, sem embelezá-lo e sem passar pelo 

filtro do topoi.‖ (REUTER, 2004, p. 28). Monteiro Lobato, no livro de contos Cidades 

mortas (1919), a pretexto pedagógico, presenteia a discussão do Tête-à-tête entre a 

Literatura e a entomologia, com lúdicas palavras: ―Ciência e arte nasceram para viver 

juntas, porque arte é harmonia e ciência é verdade. Quando se divorciam a verdade fica 

desarmônica e a harmonia falsa.‖ (LOBATO, 1994, p. 95). 

          Entomologia e literatura empenham cada qual a seu modo, funcionando no 

romance, uma intervenção na realidade. Como absorção do trânsito entre a literatura e a 

ciência, para Ianni, enquanto corpus cultural, ―a narrativa literária e científica sempre 

decanta algo, no sentido literal e metafórico, sem esquecer que canta, encanta ou 

desencanta.‖ (IANNI, 1999, p. 10). De seus valores sociais e simbólicos, a narrativa 

ganha pela ― incorporação de elementos de procedência externa [e] leva conjuntamente 

a uma rearticulação global da estrutura cultural, apelando para novas focalizações 

dentro dela.‖ (AGUIAR & VASCONCELOS, 2001 p. 258). 
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