
 
  

ANA, FIEL SERVIDORA DA NOSSA PAISAGEM 

 

Gisele Gemmi Chiari1 

Resumo: O artigo apresenta uma análise da obra Resumo de Ana de Modesto Carone. O escopo 

é observar como de forma sintética e objetiva, aproximando-se por vezes do não-literário, o autor 

amplia os sentidos da história de Ana Baldochi. Propomos que, ciente da impossibilidade de 

narrar as subjetividades das personagens, preferiu descrever o destino de Ana e Ciro, que se 

complementam e mostram a continuidade da estrutura de exclusão no país, por meio de uma 

estética do silêncio e do desvelamento das estruturas de poder que configuram e impõem 

silenciamentos. 
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“Certas inibições comparam-se aos toques de 

dedos de um flautista, que para produzir 

diferentes sons ora tapa esta ora aquela 

abertura e parece fazer encadeamentos 

arbitrários de aberturas mudas e soantes.”   

                  (Novalis) 

 

O trabalho tem por escopo analisar como se estrutura, do ponto de vista estético, a 

obra Resumo de Ana, de Modesto Carone, sobretudo a primeira parte, homônima, 

pensando nas relações entre história, ficção e memória presentes no texto em questão. O 

livro, publicado em 1998, constitui-se de duas novelas: Resumo de Ana” e “Ciro”. A 

história de Ana, porém já havia sido publicada na revista Novos Estudos CEBRAP, 

número 25, em 1989. Embora cada parte seja independente, a obra, como um todo, 

desvela o aspecto complementar e especular que os textos admitem entre si. A primeira e 

a segunda parte do livro, respectivamente, contam, de forma sucinta a vida de Ana, avó 

materna do narrador, e de Ciro, filho de Ana e, portanto, tio do narrador. 

Na primeira novela, o narrador reconta a história da avó Ana (1887-1933) com base 

nos relatos de sua mãe, dona Lazinha. A narração de Lázara Edea é fragmentada e elíptica, 

permeada de depurações e de fissuras da memória.  O narrador, por sua vez, faz 

interpolações e comentários, embora nunca resvale para a prolixidade, preferindo a 
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objetividade dos fatos e o uso da ironia. O texto é estruturado no discurso indireto, 

constituindo-se, dessa forma, numa terceira instância do relato do vivido, sendo 

impossível inferir em que medida o narrador plasmou a história que recebeu da mãe. A 

voz de Ana, portanto, não se faz ouvir de forma direta, o que reverbera sua posição 

marginal na família e na sociedade. 

A opção pelo termo resumo no título da obra justifica a brevidade da história. 

Ademais, o caráter sintético intensifica a trágica trajetória da personagem Ana Baldochi, 

nascida Godoy de Almeida, no município de Sorocaba, na região de Itavuvu, em 1887. 

Com a morte dos pais durante um surto de epidemia, Ana fica órfã, e os irmãos mais 

velhos decidem oferecer a menina de 5 anos à família de Ernestina Pacheco, de quem se 

tornou filha de criação. Aos dezessete anos, mudou-se para São Paulo para trabalhar como 

empregada doméstica na casa de uma família de classe média. Em seguida, de 1906 a 

1911, trabalha para uma família de um alto funcionário da Light, tornando-se governanta 

e dama de companhia da dona da casa, Judith. Acompanhava o casal nas atividades 

culturais, como espetáculos de música e ópera, o que lhe dava grande prazer. Com a prisão 

do patrão, mister Ellis, Ana teve de deixar a família e aceitou se casar com Balila 

Baldochi, voltando para Sorocaba. O casamento oscila de acordo com as condições 

econômicas dos consortes. Três filhos do casal sobreviveram: Lázara, Ciro e Zilda. 

Anteriormente, Ana sofrera três abortos e uma filha morrera aos três anos de idade. Aos 

poucos, o relacionamento dos esposos vai se tornando cada vez mais impraticável. Os 

ciúmes e a violência do marido tiram da protagonista qualquer perspectiva de felicidade. 

Ela encontra na bebida a vazão para sua prostração. Morre em virtude das consequências 

do alcoolismo aos 45 anos de idade. Como pontuou Thomé (2009, p. 7), a “autodestruição 

de Ana dá ao enredo contornos dramáticos.” 

No entanto, ao contrário dos apelos melodramáticos das óperas, tão apreciadas pela 

personagem, sobretudo La Traviata de Verdi, Carone opta pela condensação e 

objetividade, contraindo a história até atingir a sua essencialidade. A narrativa é pontuada 

por indicativos da realidade, como datas, fatos históricos e nomes ligados à política e 

indústrias da época. Todos esses dados colaboram para delinear um quadro do contexto 

histórico, econômico e social abarcando a configuração das relações de trabalho após a 

abolição do regime escravocrata, bem como o processo de pauperização dos pequenos 

proprietários de terras.  As marcas do real se articulam às vidas das personagens 

culminando num texto em que o limite entre a ficção e o relato histórico (ou de cunho 
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jornalístico) se torna tênue e se perfaz numa dialética entre o objetivo e o subjetivo. Para 

Arêas (1997, p. 130), “menos que dados ou datas, são as relações de trabalho no Brasil o 

grande motor desta história”. 

De qualquer forma, não há dúvida de que estamos diante de um texto literário, ou 

seja, a força estética da obra sobrepuja as irrupções do real, ressignificando essas histórias 

de vida que, no plano da história oficial, ou melhor, da narrativa dos vencedores, seriam 

esquecidas.  Para Chantal Maillard (1992, p. 252), a experiência da criação se assemelha 

à ação de se lançar em um abismo.  Quando não há explicações ou racionalidade 

suficientes para dar conta do mundo e da vida, é preciso inventar. Ana é uma criação 

estética, um abismo em que o autor se joga dando a mão a seus leitores, que, 

inadvertidamente, também se projetam na experiência do narrado. As emoções que 

emanam das adversidades da personagem não perpassam o texto por meio de um discurso 

patético e prolixo, mas pelos interstícios das entrelinhas e dos silêncios. Modesto Carone 

propõe uma estética do silêncio, que, especular, desvela a história dos subalternos de 

nossa paisagem como deslinda a célebre epígrafe drummondiana retirada do poema “Os 

bens e o sangue”, de Claro enigma: “fiéis servidores de nossa paisagem”. 

No poema de Drummond o trecho se refere à descrição da fazenda e seus bens, que 

do ponto de vista da ótica patriarcal, inclui as palmeiras, as lavras e os escravos. 

Coisificados, os escravizados não têm voz e são vistos apenas como engrenagens do 

sistema. Atento à carga de significação que o verso contém, Carone a emprega para 

demonstrar que, mesmo com a industrialização e modernização de São Paulo, as relações 

de trabalho continuam a serem pautadas pela lógica escravista e os trabalhadores, agora 

livres, continuam a ser vistos como fiéis servidores, tendo de se inserir no sistema 

oferecendo sua força de trabalho sem, contudo, usufruir de direitos trabalhistas ou de 

oportunidades que essa modernização poderia trazer. Dito de outra maneira, o progresso 

só opera no âmbito da economia e da tecnologia, não inclui as leis trabalhistas, excluindo 

os trabalhadores.  Assim, negando a eles qualquer melhoria de qualidade de vida. 

A estrutura linear, a descrição dos fatos e a recusa ao apelo sentimental, bem como 

o diálogo com as referências históricas dão a falsa impressão que estamos diante de um 

narrador confiável, que apenas repassa ao leitor o relato ouvido de sua mãe, D. Lazinha, 

de forma objetiva e clara.  Na verdade, há uma opção intencional pela busca da 
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essencialidade, aproximando-se, nesse sentido, da concisão da poesia e conferindo 

complexidade e amplitude de significados ao texto.  

Ainda conforme Arêas (1997, p.138), a predisposição de Ana para os enredos 

operísticos de cunho melodramático e, no caso de La Traviata, com um desfecho trágico, 

seria uma maneira oblíqua do autor nos dizer “que aquela história de ilusões de classe, 

subordinação, filhos separados dos pais, perseguição de mães falsas, desventuras e 

castigos pudesse fazer parte do elenco das narrativas melodramáticas ou românticas. Mas 

não faz.”  

Em “Resumo de Ana”, o narrador recebe as informações diretamente do relato da 

mãe, já em “Ciro”, ele se encontra esporadicamente com o tio, tornando-se personagem 

e tendo um vislumbre próprio dos fatos e de outras vozes, como a de Anita, última 

companheira de Ciro; essa mudança no foco narrativo acarreta perspectivas diferentes ao 

mesmo narrador. No entanto, nós leitores, devemos observar que, embora se paute em 

experiências reais, as diferentes estratégias narrativas utilizadas pelo narrador são 

resultado de opções estéticas do autor para dar forma a essas histórias de vida. O 

distanciamento da primeira parte é atenuado na segunda, do ponto de vista da relação 

entre o narrado e o vivido; no entanto, há um movimento oscilante entre uma visão do 

ponto de vista familiar e outra de cunho mais objetivo e crítico, de acordo com a própria 

caracterização do narrador, que se mostra consciente de como as estruturas econômicas 

no Brasil, decisivamente, plasmaram as vidas de sua avó e de seu tio. 

 

 Num primeiro momento confia-se na aparência lisa do relato, sem os 

"ferrinhos de frisar" a expressão, e essa recusa de recursos estilísticos aparentes 

parece assegurar a ausência de astúcia do que se diz. O corte clássico se deixa 

entrever no compasso regular da voz narrativa e no tom geral da narração, 

compondo um modelo de estilo nu e sem ornamentos, em preto e branco, diria, 

na busca da máxima concentração, evitando a palavra rara e pouco usual.  

(ARÊAS,1997, p. 135) 

 

De acordo com o narrador, a mãe alegava ser ainda jovem quando o convívio com 

Ana ficou prejudicado e que sua memória já andava fraca, o que é interpretado pelo filho 

como uma forma de contenção e de constrangimento.  

Para além do decoro familiar, a narrativa de cunho essencialista dá a possibilidade 

ao leitor de construir a subjetividade da personagem por meio das entrelinhas 

relacionando-as às agruras advindas das circunstâncias histórico sociais descritas pelo 

narrador. Essa fórmula evita os clichês do sentimentalismo dignificando o destino das 
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personagens em sua luta pela sobrevivência e os torna representantes de uma classe de 

desprivilegiados, vítimas da modernização conservadora do país. No trecho a seguir, o 

uso dos termos friso e veio saliente sugerem ao leitor, que a narrativa mostrará apenas um 

filete de uma jazida a ser explorada. 

 

A impressão que me dava, vendo-a passar o dedo em cima de um friso da toalha 

ou de um veio saliente no braço da poltrona, era a de alguém que no primeiro 

instante se recorda e no seguinte abafa compulsivamente as imagens evocadas. 

(CARONE, 1998, p.15) 

 

Indo de encontro à tradição romântica, o autor não pretende ser autônomo, 

independente, livre ou genial.  Cria um narrador que é, ao mesmo tempo, ouvinte e porta-

voz de personagens da história de sua família, que é também a de uma classe social. Na 

cena fictícia em que o narrador e Ciro se encontram numa praça em Sorocaba onde há um 

canhão, o sobrinho explica ao tio a história daquele lugar, e Ciro se ressente por, devido 

a falta dos estudos, desconhecer o local em que mora. O trecho é primoroso porque o 

narrador, nesse momento, se dá conta de quem é o tio na engrenagem do progresso 

econômico e da história social, bem como da importância de narrar a vida de Ciro. O 

conhecimento sobre Rafael Tobias de Aguiar é inútil se não for contraposto a personagens 

como Ana e Ciro. Dito de outra maneira, é a contraposição entre algumas figuras 

históricas, escolhidas por aquilo que representam, às figuras de sua avó e de seu tio, pelo 

significado que suas vidas abarcam, tanto em sua singularidade como subjetividade, que 

dá profundidade ao livro.  

 

Há um momento na novela em que acontece um encontro – isso eu inventei – 

em uma praça em que há um canhão. A praça é uma referência à Revolução 

Liberal de 1842 contra D. Pedro II e a guerra se deu entre Itu e Sorocaba. Havia 

um dignitário local, o Rafael Tobias de Aguiar, patrono da Polícia Militar, da 

ROTA, que era um escravocrata. 

Era um homem cruel, como foram os escravocratas, como a maioria dos 

dignitários brasileiros. O cemitério local (em Sorocaba) foi feito no local onde 

ele mandava enforcar os escravos fujões. (CARONE, 2013, p. 20):  

 

Thomé (2009, p. 3) pontuou a “violência silenciosa” que perpassa a vida dessas 

personagens em sua cotidianidade naturalizando o sofrimento. E é por meio da escassez 

de adjetivações e do enxugamento dos acontecimentos que nos damos conta da falta de 

oportunidades e da negação à expressividade impostas a Ana e Ciro. A forma, avessa à 

prolixidade, paradoxalmente, de alguma forma, dá voz a esses caracteres. Se o narrador 

tivesse se pautado nas peculiaridades de Ana e Ciro, por exemplo, na tentativa de 
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mimetizar suas falas e gestos, talvez caísse na estereotipia e os desvalorizasse. Além 

disso, vale lembrar que a estética do silêncio se impõe, na modernidade, como saída para 

expressar o que a palavra não alcança com justeza. 

Os silêncios e silenciamentos na narrativa referem-se aos desejos, emoções e a 

opressão sofridos pelos dois protagonistas, marcados não só pelo destino, mas, 

principalmente, pela conjuntura histórico social sendo marginalizados no âmbito familiar 

e social. A tragicidade da vida de ambos não decorre da hybris, como na tragédia, e, nem 

mesmo é personificado por um vilão, como no melodrama, mas pelo apagamento de suas 

individualidades tragadas pela engrenagem de um sistema político-econômico-social. 

Para Orlandi (2007, p. 58), o silêncio, em si mesmo, não pode ser compreendido, 

mas a historicidade que perpassa o texto pode torná-lo apreensível. Nesse sentido, Carone 

parece ter fornecido ao leitor, por meio das referências históricas e textuais, o caminho 

para inferir os interstícios da linguagem, os silêncios e os seus significados, conhecendo 

os “processos de significação que ele [o silêncio] põe em jogo”. 

 

É a incompletude que produz a possibilidade do múltiplo, base da polissemia. 

E é o silêncio que preside essa possibilidade. A linguagem empurra o que ela 

não é para o ‘nada’. Mas o silêncio significa esse ‘nada’ se multiplicando em 

sentidos: quanto mais falta, mais silêncio se instala, mais possibilidades de 

sentidos se apresentam.” (ORLANDI, 2007, p. 47) 

 

Arriscaríamos dizer que o autor, ciente da impossibilidade de narrar as 

subjetividades, de abarcar a essencialidade dessas personagens, preferiu por meio do 

silêncio e do desvelamento de como as estruturas de poder configuram e impõem 

silenciamentos descrever o destino de Ana e Ciro, que se complementam e mostram a 

continuidade da estrutura de exclusão no país. Afinal, como observou Susan Sontag 

(1987, p. 26), o silêncio mantém as coisas em aberto e é, ao mesmo tempo, utilizado como 

procedimento nas relações sociais repressivas. Assim, de forma paradoxal, a estética do 

silêncio utilizada na obra dá voz aos subalternos conferindo-lhes carga simbólica e 

política. Para J.  de Bourbon Busset (1984, apud ORLANDI, 2007, p. 60), o silêncio é 

iminência, um espaço intersticial de possibilidades, embora frágil. Nesse sentido, lemos 

a obra como sinal de urgência, tênue possibilidade de se fazer ouvir outras vozes, 

produzindo outros sentidos. 
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