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UMA LEITURA DE GIDE E POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS CRÍTICOS 

Bruna de Carvalho (USP) 

 

RESUMO 

Com esta comunicação, gostaria de propor uma leitura de um excerto da sotie de André 
Gide, intitulada Les Caves du Vatican (Os Porões do Vaticano), sobretudo no que concerne a=à 
maneira pela qual o que chamamos de narrador se articula no livro. A partir da percepção de 
determinadas inserções de um insólito “je” (eu), do ponto de vista de quem narra, procurarei 
esboçar em linhas gerais uma proposta para a minha atividade crítica, articulada evidentemente 
à leitura literária, e que poderia opor a categoria do narrador a uma ideia fluida a respeito da 
enunciação. A ideia aqui é pensar formas de balançar determinados paradigmas acadêmicos 
ligados à escrita (por exemplo, o tabu em se dizer “eu” num texto crítico) que por vezes servem 

como camisa de força à possibilidade de pensar junto com a literatura. Ao invés disso, a partir 
de determinados modos cristalizados do discurso, a crítica acadêmica se enrijece em categorias 
aplicadas muitas vezes sem autorreflexão, petrificando assim a própria possibilidade de abertura 
e deslocamentos do pensamento (algo que habita o cerne do gesto crítico). Como propor, dentro 
dessas condições enunciativas, uma leitura que possa conservar no seio de sua própria 
configuração a impropriedade do literário, isto é, o seu caráter hostil ao gesto classificador, para 
falar com Jacques Rancière? 

 
Palavras-chave: André Gide. Crítica Literária. Enunciação. Literatura. Relação crítica. 

 

No resumo que propus a esse simpósio, constava que eu falaria sobre o 

deslocamento de categorias críticas a partir de uma leitura de Os Moedeiros Falsos, de 

André Gide, o autor a partir do qual desenvolvo minha pesquisa de doutorado. Essa 

proposta surgiu de um primeiro desejo de compartilhar aquilo que eu havia feito em 

minha dissertação de mestrado, que era questionar as posições de enunciação enrijecidas 

da crítica literária acadêmica (para resumir grosseiramente), a partir de um 

deslocamento enunciativo específico contido em um trecho dos Les Faux-Monnayeurs, 

de Gide. No entanto, desde o envio do resumo até aqui, outras coisas foram acontecendo 

e me desviando desse primeiro desejo, embora eu não tenha me afastado completamente 

dele. Em primeiro lugar, a distância em relação ao mestrado, que, se na ocasião de 

inscrição no congresso já era grande, foi se tornando ainda maior. Imaginei que talvez 
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fosse mais interessante – levando em conta o próprio conteúdo da minha proposta – 

trazer algo que está se movimentando agora, em vez de um pensamento já consolidado e 

cristalizado no formato da dissertação. 

A segunda coisa que me distanciou da primeira proposta de apresentação para 

esse congresso foi uma disciplina bastante singular que cursei no primeiro semestre de 

2016, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo, intitulada “Questões de literatura e ética”. Qualifico-a como singular porque não 

se tratou de uma disciplina que girava em torno de seu próprio conteúdo, mas sim de 

uma proposta cujo cerne seria o próprio encontro de pessoas que se instaurava ali. Em 

termos práticos, isso significou que nós, alunos, tínhamos uma grande possibilidade de 

agência e mesmo voz nessa disciplina: poderíamos não só nos colocar ao longo das 

aulas, como também propor temas sobre os textos sugeridos, e mesmo reformular todo o 

programa a partir de nossos próprios interesses (e foi efetivamente o que fizemos). A 

ideia do professor, acolhida de imediato pelo conjunto de estudantes, era de algum 

modo se apropriar de uma horizontalidade possível entre alunos e professores que, 

embora seja algo sempre em alguma medida utópico (devido ao caráter hierárquico da 

própria estrutura de uma universidade que ultrapassa a agência dos sujeitos), era 

também entre nós um pouco real, um pouco desestruturante. Essa experiência disse 

muito da minha própria pesquisa, tanto daquilo que eu já havia feito, quanto sobre o 

caminho para o qual eu iria enveredar no futuro: uma atenção que não se esgota no que 

chamamos de “objeto” (o autor), mas que se volta para suas próprias condições de 

enunciação. O que apresento aqui é parte da leitura que propus no trabalho final dessa 

disciplina, a respeito do deslocamento e descentramento das condições de enunciação da 

crítica a partir da leitura da literatura, no caso, de um excerto do livro Les Caves du 

Vatican, de Gide. 

Curiosamente, Les Caves du Vatican, quando começou a ser escrito, era o 

mesmo livro que Les Faux-Monnayeurs, como Gide conta em Journal des Faux-

Monnayeurs – ainda que os registros desse diário não possam ser encarados de modo 

explicativo ou como um documento fiel à realidade do processo de criação. De todo 

modo, podemos imaginar que só depois de algum tempo de escrita é que o autor decidiu 

que se tratavam de dois livros separados, que integrariam dois universos diferentes – 

mas também muito semelhantes em alguns pontos. São como dois irmãos, com algumas 

semelhanças genéticas, que, no entanto, não determinam o seu destino nem o seu 

desdobramento.  
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Passemos, então, à leitura de um excerto de Les Caves du Vatican. Trata-se de 

Anthime Armand Dubois, personagem enfocada na primeira parte do livro, mas que não 

é o protagonista. Este se corporifica em Lafcadio, uma personagem que só surge a partir 

da página 40, depois de um tortuoso e curvilíneo trajeto narrativo. Toda a história de 

Anthime e sua família funciona como uma espécie de introdução mais ou menos 

descosida à trama central relativa a Lafcadio, e pode ser lida também como um 

comentário à própria estrutura do livro. Dada a brevidade desta comunicação, não será 

possível desenvolver essa ideia, mas considero relevante ao menos pontuá-la aqui.  

Anthime Armand Dubois é “livre pensador” ou “livre cientista”, dedicando seus 

dias a levar a cabo insólitas e sádicas experiências envolvendo ratos, dentro de um 

laboratório improvisado em sua própria casa. As experiências são descritas com 

bastante sarcasmo, personificado na figura de sua esposa, Véronique. Em determinado 

momento, Anthime encontra Beppo, um menino de doze anos que gosta de caçar ratos 

pela rua, e, a partir daí, fecha um acordo com o rapazinho que passa a lhe entregar os 

animais em casa. Beppo é um dos únicos que não rejeita ou desqualifica de antemão a 

atividade do cientista. 

 
Por vezes, Beppo não trazia nada, mas entrava mesmo assim: ele sabia 
que Armand Dubois o esperava, ainda que com as mãos vazias. E, 
enquanto a criança se curvava em silêncio, ao lado do cientista, em 
direção a alguma experiência abominável, eu gostaria de poder 
assegurar que o cientista não saboreava um prazer vaidoso de falso 
Deus ao sentir o olhar espantado do pequeno repousar ora apavorado 
sobre o animal, ora cheio de admiração sobre ele. (GIDE, 1922, p. 12-
13)1  
 

O parágrafo acima integra uma dessas cenas. O tema aqui é o próprio poder: 

Beppo, mesmo tendo chegado de mãos abanando, é recebido na casa de Armand 

Dubois, por saber que o erudito preza por sua presença. Por quê? A única razão pela 

qual Armand Dubois deseja que Beppo fique é saber que é admirado pelo rapazinho: 

aquilo que todos consideram uma experiência abominável, é visto pelo garoto com 

veneração. Armand Dubois se deleita com isso e se engrandece.  

Há um elemento que, do meu ponto de vista, é por assim dizer protuberante no 

excerto: a inserção do “eu” por parte de quem está narrando, e que configura a primeira 

                                                           
1 Essa e todas as outras traduções presentes neste artigo são livres. No original: Parfois, Beppo n’apportait 

rien; il entrait tout de même : il savait qu’Armand Dubois l’attendait, fût ce les mains vides ; et, tandis 
que l’enfant silencieux aux côtés du savant se penchait vers quelque abominable expérience, je voudrais 

pouvoir assurer que le savant ne goûtait pas un vaniteux plaisir de faux dieu à sentir le regard étonné du 
petit se poser, tour à tour, plein d’épouvante, sur l’animal, plein d’admiration sur lui même. 
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aparição da primeira pessoa do singular no livro. Até então, tudo vinha sendo 

apresentado sob o véu da imparcialidade do il ou do on, aquilo que Émile Benveniste 

classifica como pronomes não-pessoais, no sentido de que eles não advêm do interior da 

enunciação2. Ora, qual a relevância disso senão a de uma irregularidade narrativa, a de 

uma mera falta de uniformidade ou controle por parte de quem conta? Mas esse “eu” 

me saltou aos olhos em razão, precisamente, de sua estranheza: se até aqui não havia 

nenhum eu, quem é esse novo enunciador que escorregou para dentro do relato e tomou 

a palavra daquele narrador geral e universalizante de antes, daquela voz onisciente que 

parecia vir de lugar nenhum? 

Observemos em detalhe. A voz surge em meio a uma frase já iniciada, para a 

qual pressuporíamos a neutralidade da terceira pessoa, e admite que gostaria de poder 

assegurar que o erudito não sentia um prazer vaidoso em se ver admirado pelo 

rapazinho. É afirmado aqui que Armand Dubois se alimenta dessa relação de poder com 

um pequeno garoto que mal compreende a crueldade de suas experiências. É como se 

essa voz dissesse: Eu gostaria de poder afirmar que ele não se achava um falso deus 

diante desse garotinho, mas é evidente que ele, sim, eleva a si mesmo nessa operação e 

se coloca na posição de um falso deus. Curiosamente, essa insólita primeira pessoa do 

singular aparece especificamente quando o assunto se torna falsos deuses. 

Aquilo que habitualmente chamamos de narrador parece, de uma hora para 

outra, desistir de sua imparcialidade e admitir uma posição singular, cujo nível de 

compreensão é similar ao das próprias personagens por assim dizer pessoalizadas: não 

se trata mais de uma visão de lugar nenhum, mas da visão de um “eu”. A forma de 

articulação da frase retoma o tom de alguém que se coloca junto à narrativa, e não 

acima dela. Esse narrador, ou seja lá qual for a designação adequada, se é que qualquer 

designação seja possível num contexto de tamanha instabilidade, desce alguns degraus 

da escadaria da onisciência e se posiciona provisoriamente como eu, emitindo opiniões, 

respondendo e sentindo-se provocado pelo que vê, localizando-se na dinâmica do 

diálogo eu/você. O que evidentemente não significa uma garantia total de 

horizontalidade, de um posicionamento que abdica da onipotência narrativa, mas é 

certamente um grão de dúvida quanto ao grau de saber comumente vinculado a essa 

                                                           
2 « La forme dite de 3e personne comporte bien une indication d’énoncé sur quelqu’un ou quelque chose, 
mais non rapporté à une ‘personne’. L’élément variable et proprement ‘personnel’ de ces dénominations 
fait ici défaut. (...) La conséquence doit être formulée nettement : la ‘3e personne’ n’est pas une 

‘personne’ ; c’est même la forme verbale qui a pour fonction d’exprimer la non-personne ». 
(BENVENISTE, 1966, p. 228) 
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onipotência. Me pergunto então se a acusação que esse enunciador profere, dirigida à 

prepotência de Armand Dubois, quando esse se eleva à condição de deus, não valeria 

duplamente como acusação ao falso deus narrativo. Não se trata só de uma acusação por 

parte do conteúdo, que comenta tematicamente uma relação de poder, mas também e 

acima de tudo no relevante deslocamento enunciativo operado no excerto em destaque. 

Trata-se quase de uma descida do salto daquele, cuja voz onisciente, cujo abuso de 

autoridade, até então sabia de tudo e apresentava supostamente tudo o que existe; trata-

se de uma autoacusação ou autoflagelação.  

Vale ainda dizer que são diversos os momentos em que, nesse livro, há a 

emergência súbita de um eu, que se coloca em perspectiva de diálogo e profere réplicas 

ao que vê acontecer, sem o subterfúgio da impessoalidade. Cito ainda um trecho em que 

poderíamos ler essa espécie de localidade evidenciada na passagem de um capítulo a 

outro: 

 

À pergunta de Julius sobre para onde Anthime poderia ter ido: 
- Foi para o laboratório – Véronique responde; e a Marguerite, que 
pergunta se não seria bom passar lá para dar uma olhadinha nele – 
uma vez que ele pode estar sofrendo, depois de passar tanta raiva – ela 
garante que seria melhor deixá-lo se acalmar sozinho e não dar muita 
atenção à sua ausência. 
- Terminemos de jantar tranquilamente – conclui.  
V 
Não, o tio Anthime não foi para o laboratório. Ele atravessou 
rapidamente essa oficina em que acabam de sofrer os seis ratos. Será 
que ele está no terraço inundado por uma claridade ocidental? (GIDE, 
1922, p. 31-32)3 

 

São diversos os momentos em que esse enunciador emite exclamações, retruca 

falas das personagens (como no trecho acima, em que responde ao diálogo como se 

fosse também ele uma personagem), se surpreende com elas, se irrita: intrusões de quem 

se posiciona no patamar de uma conversa, apto a interromper, dizer sua opinião, se 

colocar no mesmo nível, estar junto. Quem conta, aqui, está junto, ainda que em lapsos 

breves, ainda que de forma instável, oscilante e provisória. 

                                                           
3 No original : « Comme Julius demande où il peut être allé: – A son Laboratoire, répond-elle; et à 
Marguerite qui demande si l’on ne ferait pas bien d’y passer voir – car il pourrait être souffrant, après une 
telle colère ! – elle assure qu’il vaut mieux le laisser se calmer tout seul et ne pas prêter trop d’attention à 
sa sortie.  - Achevons de dîner tranquillement, conclut-elle. // V // Non, ce n’est pas à son laboratoire que 

s’est arreté l’oncle Anthime. Il a traversé rapidement cette officine où achèvent de souffrir les six rats. 

Que ne s’attarde-t-il sur la terrasse qu’inonde une occidentale lueur ? »  
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Há uma curiosidade adicional: aquele que se posiciona junto das personagens é 

aquele que supostamente deveria estar mais distante, dado o caráter de sátira do livro. 

Os Porões do Vaticano, exibem já na primeira página a classificação de sotie. A sotie 

era um gênero comum ao século XVI francês, encenado por estudantes de direito, cujo 

princípio se baseava no fato de que todas as camadas sociais são compostas por idiotas, 

incapazes de refletir sobre si mesmos e que por isso necessitam de uma forma que 

externalize a crítica a ser feita. A partir disso, a sotie se impõe como uma sátira que tem 

por função ridicularizar tudo e todos, valendo-se de uma mensagem moral que subsiste 

ao final, com vistas à transformação da sociedade enfocada. É interessante, até 

impróprio, o resgate que Gide faz desse gênero algo arcaico para o século XX francês, 

pois a sátira que tira sarro e objetifica, com um ensinamento moral emitido de um ponto 

de vista superior, não pode de nenhuma forma se unir àquilo que torna objeto de sua 

análise inescrupulosa. Caso contrário, é evidente, esse didatismo se esvai e a mensagem 

se compromete. Mas é precisamente o que parece acontecer em Os Porões do Vaticano: 

a máscara da sátira como que fracassa e se converte de súbito numa tentativa de 

parcialidade – ainda ridicularizando, ainda demonstrando por vezes hostilidade, mas 

também justificando Armand Dubois, se identificando com ele, projetando-se de um 

ponto de vista localizado e presente. A sotie de Gide – e isso é impensável para o gênero 

da sátira – se afirma como a impossibilidade de distanciamento, de impessoalidade, de 

universalização e de onisciência, como se ele dissesse: eu preciso me implicar, estar 

presente, estar aqui, mesmo no mais ridículo disfarce. 

Permito-me agora dar um pequeno salto para o viés propriamente crítico 

despertado pela leitura. Ando bastante inspirada por uma frase de Jacques Rancière no 

livro La chair des mots, quando ele se refere “às portas nas quais as palavras podem 

entrar rumo àquilo que não são palavras”4 (2004, p. 3). Qual o sentido disso? Em quais 

portas seria possível entrar rumo àquilo que não são palavras? Talvez possamos ler a 

frase sob a égide da leitura realizada anteriormente, ou ainda iluminar o excerto de Gide 

com o holofote oblíquo da proposição de Rancière.  

Depois de seis meses tomada por uma tentativa de construção de horizontalidade 

na disciplina “Questões de literatura e ética”, a relevância dessa leitura do excerto de 

Les Caves du Vatican é a seguinte: Les Caves não poderiam ser pensados como uma 

lição de crítica? Refiro-me ao pressuposto subjacente à crítica acadêmica de absoluta 

                                                           
4 No original: “the doors through which words can go toward what are not words”. 
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separação entre o sujeito e aquilo que ele designa como seu objeto, algo semelhante 

àquilo que Rita Felski (2012) denominou a “hermenêutica da desconfiança”, de uma 

crítica negativa, rigorosa e sem afeto, que já fincou um longo caminho na história da 

universidade. Seria possível fazer algo mais? Seria possível descer alguns degraus na 

escadaria da desconfiança, da hostilidade e da sisudez? Seguir com as palavras rumo 

àquilo que não são palavras – talvez o afeto, o corpo, a presença? Nesse caso, Gide é 

também uma lição ou uma alternativa ao ethos comumente disseminado na atividade 

crítica acadêmica. Ao mesmo tempo uma lição de horizontalidade e uma lição de 

presença.  

Uma oposição pode começar a ser delineada, a partir do trecho lido, entre o 

poder, que seria ilustrado nas noções de sátira objetificante, jogo, cartas escondidas por 

aquele que sempre sabe mais, e as emergências do eu, localizadas, pessoalizadas (não 

necessariamente individualizadas), presentes. É uma questão que coloco de forma aberta 

e não resolvida para a reflexão. Talvez a resposta definitiva não chegue, embora isso 

não importe tanto. Importa, isto sim, repensar os compartimentos criados pela tradição 

crítica acadêmica, que não raro esmagam ou sufocam o seu suposto objeto, para dar 

lugar a uma forma de pensar junto talvez utopicamente mais aberta, mais fluida e que 

abra espaço constante para sua autotransformação. 
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