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Resumo: Neste trabalho, discutiremos a idéia da literatura como um discurso que produz 

conhecimento e cujo horizonte é sempre interdisciplinar. O teórico francês René Girard (1923-), 

autor de uma teoria que ele denominou teoria mimética, inicia suas reflexões através da leitura 

de romances modernos. A partir dos romances O Vermelho e o Negro, de Stendhal, Em busca 

do tempo perdido, de Proust, Madame Bovary, de Flaubert e Dom Quixote, de Cervantes, e Os 

irmãos Karamazov, Memórias do Subsolo e Os demônios, de Dostoievski, Girard percebe na 

literatura desses autores um enfoque particular que dispara sua teoria sobre o desejo humano. 

Nos referidos romances, o desejo das personagens não é apresentado como um desejo 

autônomo, fruto de uma subjetividade auto-centrada e auto-suficiente, e sim a partir de uma 

subjetividade que implica o desejo de um Outro, que o personagem elegeu como modelo e de 

quem copia o desejo. Configura-se uma relação triangular entre um sujeito, um modelo e o 

objeto que esse modelo deseja, que é também desejado pelo sujeito; relação percebida, por 

exemplo, nos triângulos amorosos. Ao separar escritores românticos de escritores romanescos, 

Girard inicia, em Mentira romântica, verdade romanesca (1961) uma longa reflexão estendida 

por toda a sua obra, dialogando com a antropologia, a psicanálise e a filosofia a partir da 

intuição do desejo mimético que ele extrai da leitura de romances modernos. Essa forma de 

trabalho interdisciplinar de Girard implica, em sua obra, diálogos entre a literatura e a filosofia, 

entre a literatura e a antropologia e entre a literatura e os estudos bíblicos, revelando no campo 

literário uma dimensão interdisciplinar que será discutida enfocando a literatura como produtora 

de conhecimento. O corpus comenta a teoria mimética, um poema (Carlos Drummond de 

Andrade) e reflexões filosóficas (E. M. Cioran) com o objetivo de refletir sobre a literatura e o 

conhecimento. 
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 Uma vez, no colegial, o professor de filosofia nos propôs um exercício 

especulativo: “Imaginem que vocês estão fechados nesta sala há três dias sem comer e 

de repente aparece uma baguete deliciosa no meio da sala. O que vocês acham que ia 

acontecer?” 

 Os alunos, provocados pelo professor, começaram a responder: “Só os 

Corinthianos comem”, “Só os mais fortes”, “Só os mais magros” etc. No final da 

discussão, a turma chegou a uma conclusão que para mim, foi terrível: “Todo mundo ia 

se debater para pegar um pedaço da baguete.” Tal conclusão me incomodou. Fiquei 



 

imaginando meus colegas de classe e eu se batendo por um naco de pão e a cena era 

horrível.  

Corte. 

Outra aula que me marcou muito nesse mesmo ano foi a primeira aula de 

Português do colegial. O professor disse: “Quem acha que só existe pensamento em 

termos de linguagem senta à direita. Quem acha que não, senta à esquerda. E quem não 

tem opinião, fica no meio, babando.” A turma discutiu muito e se confundiu muito nas 

discussões. Eu não me lembro da conclusão final. Mas esse professor falou sobre os 

esquimós terem mais de vinte palavras para neve, porque enxergavam vários tipos de 

neve. Esse foi outro momento marcante na minha formação. Comecei a pensar sobre 

quais palavras existiam em português e como isso ia moldar a minha concepção de 

mundo. Em outro exemplo, o professor mencionou algumas culturas que só tinham duas 

cores para o arco-íris. Essas duas aulas me deixaram perguntas que eu ia continuar 

perseguindo depois, durante toda a minha formação. 

Da aula de filosofia, ficou a dúvida sobre a natureza humana, sobre nossa 

mudança de comportamento diante das circunstâncias. Da aula de português, ficou a 

questão da língua, das letras e da compreensão da realidade relacionada com a língua, os 

textos e as palavras disponíveis. 

Corte. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema que ficou marcado na 

minha memória. 

 

E tudo que eu pensei 

e tudo que falei 

e tudo que me contaram 

era papel. 

 

 E tudo que descobri 

 Amei 

detestei 

 papel. 

 



 

 Papel quanto havia em mim 

 e nos outros, papel 

 de jornal 

 de parede 

 de embrulho 

 papel de papel 

 papelão. 

 

 Eu gosto muito desse poema de Drummond, “Papel” publicado em As Impurezas 

do Branco (1973). Com Drummond e Fernando Pessoa eu aprendi a potência da 

palavra. Como dizia meu professor de redação, o poema era a arte de explorar a palavra 

em sua totalidade. Mas esse poema tem um lado irônico e dramático, por conta da 

palavra “papelão”, que não só é o papel menos nobre para escrever, mas também remete 

ao vexame, ao ridículo, à falta de lógica da vida e à falibilidade da mente humana, 

tentando abarcar tudo e perdida em labirintos mentais. Meu pai sempre me disse para  

“acalmar o macaco da mente”, e uma vez, quando me viu escrevendo no computador, se 

aproximou com um sorriso falando: “Ah, os prazeres do intelecto”. 

 Corte. 

 Ontem, um amigo me apresentou um livro de E.M. Cioran chamado Breviário de 

decomposição (1989) no meio de um simpósio. O livro abre dizendo: 

 

Idólatras por instinto, convertemos em incondicionados os objetos de 

nossos sonhos e de nossos interesses. A história não passa de um 

desfile de falsos Absolutos, uma sucessão de tempos elevados a 

pretextos, um aviltamento do espírito ante o Improvável. Mesmo 

quando se afasta da religião, o homem permanece submetido a ela; 

esgotando-se em forjar simulacros de deuses, adota-os depois 

febrilmente: sua necessidade de ficção, de mitologia, triunfa sobre a 

evidência e o ridículo. Sua capacidade de adorar é responsável por 

todos os seus crimes: o que ama indevidamente um deus obriga os 

outros a amá-lo, na espera de exterminá-los se se recusam. Não há 

tolerância, intransigência ideológica ou proselitismo que não revelem 

o fundo bestial do entusiasmo. (CIORAN, 1989, p.11) 

 



 

 Se E. M. Cioran estivesse bebendo uma cerveja comigo em Belém do Pará, eu 

diria que o entusiasmo que eu tenho pelo conhecimento não é bestial, não é animal, é 

humano, como as disputas e divergências sobre o conhecimento. Mas minha defesa no 

tribunal do Cioran eu deixo para depois. Friso que acredito, como no colegial, que as 

ideias que temos na cabeça nos ajudam ou nos atrapalham a viver melhor ou pior.  

Quando eu conheci os estudos de René Girard, as peças do quebra-cabeça foram se 

encaixando. 

 René Girard é um filósofo francês que queria investigar o desejo humano na 

literatura. Acho que nem ele mesmo sabia quantas descobertas se desdobrariam dessa 

pesquisa. A aventura de sua pesquisa tem um sabor especial para mim, porque une as 

pontas que eu queria entrelaçar: literatura e conhecimento. 

 

Escritores, leitores e detetives 

 

 Qual seria a relação entre literatura e conhecimento? Quando nos aventuramos 

na leitura de texto de ficção, enquanto leitores, nós somos um pouco parecidos com os 

detetives, procurando pistas. E quais são essas pistas? Considero aqui as pistas como 

insights, percepções sobre o funcionamento das relações humanas e do ser humano. 

Uma história nos leva ao exercício da interpretação, pois a ficção se opõe ao caráter dos 

manuais e das bulas de remédio, a ficção não se propõe a descrever o modus operandi 

de algo como um cientista ou um farmacêutico, enfatizando propriedades dos elementos 

de forma isolada. O que a ficção diz do que acontece, dos fatos interiores e exteriores do 

ser humano terá de ser decifrado pelo leitor, em seu esforço interpretativo. 

 Dito isso, escolhi para essa apresentação uma forma mais narrativa de exposição, 

para que a forma e o conteúdo se adaptem ao que eu gostaria de explicitar: o caminho 

reflexivo do pesquisador René Girard. 

 Em 1961, René Girard lança um livro que é capaz de propor uma nova 

abordagem para os Estudos Literários, para a ciência da antropologia e para os estudos 

bíblicos. No começo, Girard, como um detetive, se aventurou nas leituras de romances 

canônicos modernos, investigando o desejo humano. Como funciona o desejo? Quais 



 

suas características? E as consequências de suas dinâmicas? Avançando nas leituras, 

Girard descobre uma diferença capital entre dois tipos de escritores, que ele classifica de 

românticos e romanescos. Os escritores românticos são aqueles que inventam 

personagens que possuem um desejo próprio, sem relação com os outros. Por exemplo, 

um personagem que se apaixona por uma mulher simplesmente por vê-la pela primeira 

vez. É o amor à primeira vista. 

 Nesse tipo de história, a mocinha e o mocinho por vezes enfrentam a oposição 

da família ao seu amor. Por outro lado, e essa é a descoberta fundamental que vai dirigir 

as pesquisas de Girard em seus livros, os escritores romanescos, ao redigirem suas 

histórias, em um esforço de retratar relações humanas e seres humanos criam 

personagens com um desejo instável, que varia de acordo com o desejo de um Outro ou 

de vários Outros. 

 Girard percebe, por exemplo, que em Stendhal, na obra O Vermelho e o Negro, 

Julien Sorel apaixona-se por Mathilde de la Mole, mas não flerta diretamente com ela, a 

conselho do dandy Korasov, e sim flerta com sua rival, a marechala de Fervacques. 

Fazendo isso, Julien vai atrair o desejo de Mathilde, que como espectadora de um flerte 

de Julien com sua rival, por ser rival da marechala de Fervacques, pode apaixonar-se 

por quem ela se interessar. 

 Tal situação revela que na prosa dos escritores romanescos, os personagens não 

possuem um desejo original, porque seus desejos flutuam como barcos à deriva, ao 

sabor do vento do desejo dos Outros. 

 Girard percebe que nas relações humanas, admiramos outras pessoas que 

tornam-se nossos modelos. Por exemplo, admiro Ella Fitzgerald e canto suas músicas. 

Essa forma de relação entre sujeito e modelo foi chamada de mediação externa, pois eu 

e Ella Fitzgerald estamos espiritualmente distantes. Mas quando converso com minha 

melhor amiga, que também é estudante de Letras, estamos espiritualmente 

próximas,trocamos confissões e segredos, nossa relação é de mediação interna. 

 As relações, para Girard, de mediação interna tornam-se potencialmente mais 

conflituosas, pois a admiração é um sentimento perigoso. Quando admiramos alguém, 

às vezes queremos e esperamos determinadas atitudes do outro. Espero que minha 



 

amiga da Letras responda todas as minhas mensagens no facebook, e quando ela não me 

responde, tenho de lutar contra sentimentos de raiva, de insatisfação, desprezo, 

ressentimento e ciúme contra ela. Girard descobre uma zona sombria na relação entre 

sujeitos e modelos. Essa zona sombria é a zona de onde vão eclodir os conflitos 

humanos. 

 Então, ao investigar os romances modernos Dom Quixote, de Miguel de 

Cervantes, Madame Bovary, de Gustav Flaubert, O Vermelho e o Negro, de Stendhal, 

Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust e Os demônios, Memórias do Subsolo e 

Os irmãos Karamazov de Dostoievski, Girard percebe que esses escritores conceberam 

as relações humanas pensadas em torno da dinâmica do desejo mimético. E essa 

descoberta, a primeira intuição girardiana, também descoberta por diversos teóricos 

desde os gregos é a seguinte: O desejo humano é fundamentalmente mimético, ou seja, 

imitativo. 

 Aparentemente simples, tal intuição levou Girard a fazer uma nova leitura. Após 

investigar o caráter mimético do desejo humano, Girard parte para uma leitura de textos 

e pesquisas de antropólogos sobre as primeiras sociedades humanas. Agora, de posse da 

intuição sobre o desejo mimético, Girard se propõe a pensar nos efeitos das disputas 

entre sujeitos e modelos nas sociedades arcaicas ainda sem Estado formalizado. 

 No início das sociedades arcaicas, as pessoas também se admiravam e elegiam 

modelos, e também eram eleitas como modelos pelas outras. Girard percebe, através de 

leituras sobre os mitos fundadores de comunidades antigas, e através da leitura de 

tragédias gregas, que os seres humanos estavam sempre mergulhados, como 

comunidades, em um potencial de conflito muito alto, já que uma comunidade possui 

muitos sujeitos e seus modelos, que possuem outros modelos, ou seja, cada um, dentro 

de um grupo, tem vários modelos e é modelo de várias pessoas. Seria fácil cair em 

rivalidade. Se um sujeito, por ter o desejo mimético, vai acabar desejando o que uma 

pessoa que ele admira também está desejando ou possui, em uma comunidade, repleta 

de sujeitos e modelos, todos podem acabar desejando os mesmos objetos e disputando-

os. 



 

 Dentro de uma comunidade arcaica, Girard percebe que os conflitos podem se 

multiplicar. No início, duas pessoas próximas disputam o mesmo objeto, mas se a 

disputa ficar muito intensa, os rivais podem esquecer-se do objeto e partir para um 

conflito físico. Se uma dessas pessoas for ferida ou morta, isso pode provocar o desejo 

de vingança em outras pessoas, amigos, parentes da vítima. A vingança tende a um ciclo 

interminável, que pode envolver toda a comunidade.  

 Foi seu segundo momento de leitura, na obra A violência e o sagrado (1972) que 

Girard percebeu que em comum, várias comunidades arcaicas possuíam um mecanismo 

de controle da violência social. 

 Em momentos de crise, peste, fome e conflito violento iminente, uma vítima da 

sociedade, um estrangeiro, um adolescente, crianças, um escravo, alguém com um 

defeito físico ou, ao contrário, em uma posição de destaque (como um rei) era 

considerado culpado pela crise e era sacrificado. Os conflitos miméticos, através do 

sacrifício coletivo de uma vítima, eram aplacados provisoriamente e a paz retornava ao 

grupo. O perigo de vingança era dissipado. Girard chama essa solução de mecanismo do 

bode expiatório, pois um membro da comunidade era escolhido como culpado de uma 

crise. Como muitas disputas entre integrantes de comunidades aconteciam pela disputa 

por comida, objetos, mulheres, Girard viu no surgimento de interditos, proibições, 

rituais a ação do mecanismo do bode expiatório como tentativa de preservar uma 

comunidade de se desintegrar. Culpa-se um ser humano ou um animal que não será 

vingado por ninguém e restaura-se a ordem. Essa vítima morre pelas mãos ou pela 

pressão coletiva (quando é encurralada para um penhasco, por exemplo). A violência de 

todos contra todos vira a violência de todos contra um. A ira de um deus que reclama 

suas vítimas na verdade corresponde a violência de todos.  

 As vítimas escolhidas para imolação eram em geral escravos, mulheres e 

crianças, pessoas com defeitos físicos e outras vítimas que possuíam um vínculo frágil 

com a comunidade e que não provocariam ninguém a vingar sua morte. Assim, o perigo 

de cair em outro ciclo de violência era dissipado com o sacrifício. 

 O segundo exercício de leitura de Girard é perceber as diversas faces do 

mecanismo do bode expiatório, que não tem uma fórmula certa, e ocorreu de diversas 



 

formas em diversos grupos. Essa leitura sobre a centralidade da religião, que com suas 

leis, sacrifícios e rituais orienta a violência humana para a imolação de uma vítima, para 

paradoxalmente prevenir a violência generalizada de todos contra todos, essa descoberta 

da centralidade da religião no surgimento da cultura foi uma hipótese nova com novos 

desdobramentos. 

 Em Mentira romântica, verdade romanesca (1961), René Girard percebe, lendo 

romances modernos canônicos, que alguns escritores entenderam o caráter mimético do 

desejo humano e retrataram as disputas internas, por exemplo, de personagens e seus 

modelos. Um sujeito que admira tanto seu amigo que pode se apaixonar pela mulher 

que o amigo diz amar, porque pensa que seu amigo e modelo, tão brilhante e inteligente, 

viu algo naquela mulher que ele não viu. Assim, o sujeito e o modelo começam a 

competir pelo amor daquela mulher e podem rivalizar tanto que chegam a se esquecer 

do objeto da disputa - o afeto da mulher - e acabam se enfrentando num duelo. A morte 

de um deles pode provocar desejos de vingança por parte de seus parentes e amigos, 

fazendo com que o conflito continue.  

 Nas investigações de A violência e o sagrado (1972) Girard pesquisa textos de 

antropólogos para estudar o ciclo mimético e chega à sua segunda intuição. Os homens, 

em relações miméticas podem entrar em conflitos violentos solucionados pela imolação 

de uma vítima animal ou humana. 

 Quando Girard investiga esse mecanismo do bode expiatório, percebe que a 

vítima, sendo um estrangeiro, um rei, uma mulher, criança, jovem, alguém cujo vínculo 

social com a comunidade não está forte o suficiente e é imolado, ele percebe que esse 

linchamento que expurga a violência de cada um é um ato de assassinato de um 

inocente. 

 Pensando na Bíblia e nos Evangelhos, Girard recupera o décimo mandamento 

como uma instrução análoga às proibições das sociedades arcaicas que proibiam certos 

casamentos, certos objetos, comidas, ou seja, tentavam evitar disputas entre seus 

integrantes. O terceiro esforço de leitura de Girard volta-se, portanto para o 

conhecimento evangélico sobre o desejo mimético e os conflitos humanos. 



 

 Vinte minutos, meia hora não é tempo suficiente para expor em detalhe tantas 

descobertas, leituras e desdobramentos, pois as pesquisas girardianas percorrem a 

segunda metade do século vinte, a partir de seu primeiro livro, lançado em 1961 e vão 

até o século vinte e um. 

 Fica, no entanto registrada a minha tentativa de relacionar literatura e 

conhecimento, mas enfatizando também essa leitura específica, a habilidade crítica de 

investigar um texto e também os acontecimentos e fatos culturais, sociais e humanos 

que estão ligados a esse texto. 

 A partir de René Girard, a crítica literária e os estudos literários adquirem o 

horizonte da mediação, das relações de rivalidade fruto do desejo mimético que aparece 

como um norteador de pesquisas interpretativas. Podemos assim, nos perguntar quais 

escritores da tradição literária brasileira investigaram relações de desejo e rivalidade em 

seus romances, como o fizeram e quais seus resultados e comparar seus romances com 

romances estrangeiros. Podemos também estudar as relações entre desejo e violência 

mimética tanto no âmbito da história das comunidades humanas, arcaicas e atuais, 

quanto nos questionar sobre nossas próprias relações. Será que estamos rivalizando com 

as pessoas que admiramos - nossos modelos - ou será que estamos nutrindo por eles 

uma relação de admiração sadia, de onde sairão pesquisas, conhecimentos e amizades 

permanentes? 

 A leitura das obras de Girard possui uma dupla via, pois nos ajuda a 

compreender tanto os conflitos humanos de diversas comunidades, na literatura e fora 

dela, quanto nos ajuda a investigar as relações com pessoas que admiramos, orientando-

nos para relações menos conflituosas e mais cúmplices. 

 

Três leituras  

 

 O trabalho de Girard implicou, portanto, três leituras. Uma leitura nova de 

romances modernos, que atenta para as relações de admiração e rivalidade entre 

personagens espiritualmente próximos que são sujeitos e modelos uns dos outros, 

apresentada em Mentira romântica, verdade romanesca (1961). Uma leitura de textos 



 

antropológicos e de tragédias gregas, e uma leitura de mitos de fundação das sociedades 

arcaicas observando como as relações miméticas potencialmente conflituosas, 

mergulhadas na mediação e no perigo de vingança foram solucionadas, a partir de 

sacrifícios de animais ou de humanos, de vítimas inocentes que serviram para aplacar 

violências internas de todos os integrantes da comunidade, apresentada em A violência e 

o sagrado (1972). E uma terceira leitura apresentada por Girard é apresentada quando o 

autor francês recorre a textos bíblicos e aos Evangelhos, investigando o conhecimento e 

o saber sobre as relações humanas potencialmente violentas inseridos nesses textos, 

leitura esta evidenciada em Coisas ocultas desde a fundação do mundo (1978) e em Eu 

via Satanás cair como um relâmpago (1999).  

 No final desse percurso que começou nas aulas do colegial e continua na pós-

graduação, continuo acreditando que o que sabemos pode nos ajudar a viver melhor, e 

que o mundo da escrita guarda muito mais tesouros do que os vinte tipos de neve.  E 

hoje entendo que sim, disputaríamos a baguette a tapa, porque desejamos imitando os 

desejos dos outros e tendemos a entrar em conflito com eles. Apesar da privação da 

baguette ser mais da ordem do apetite do que do desejo, pouco a pouco o mimetismo 

que me move vai ficando mais claro, me obrigando a não naufragar no ódio, no ciúme, 

no ressentimento, no rancor e na inveja por quem eu admiro e a reconhecer meus 

sentimentos densos. 

 Não posso evitar sentimentos baixos, mas sabendo que eles vêm da matriz tão 

instável do desejo, já não confio tanto no que eu mesma desejo, como se o desejo fosse 

minha propriedade original, pois enxergo o desejo agora como um barco, à deriva do 

vento soprado por alguém que esteja próximo e que, como meu modelo, sugere novas 

formas para o meu próprio desejo. 
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