


  
 
 
 
 

EM BUSCA DE “ASSUNTO PARA UM BOM ROMANCE”: 

Apontamentos para uma derivação conceitual a partir do Bildungsroman 

Abilio Pacheco 
(Doutorando- Unicamp / Professor - UFPA)1 

 

Resumo: A proposta deste artigo é apresentar apontamentos para a reflexão sobre romances cujos 
protagonistas (narradores ou não) trilham um caminho meta-reflexivo sobre a própria atividade 
de escritores/romancistas (que temos denominado Künstlerroman de escritor ou simplesmente 
Schriftstelerroman). Procuramos entender como tais romances se inserem numa derivação 
conceitual que começa sua tradição no romance de formação (Bildungsroman), iniciado a partir 
do romance goethiano Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, mas que passa também por 
outro gênero literário (Künstlerroman), que abriga narrativas com protagonistas que desenvolvem 
experiências no mundo das artes. 
Palavras-chave: Bildungsroman, Künstlerroman de escritor, Schriftstellerroman. 
 

 

O título deste artigo apresenta uma frase cujo conteúdo é relativamente recorrente 

em alguns romances brasileiros das décadas de 1960 e 1970. Período em que há certa 

proliferação não só de romances com narradores-protagonistas-escritores como também 

de personagens escritores. O tema da autorreflexão da arte é corrente na produção estética 

pós-Golpe-64.  

Essa frase aparece dessa forma, por exemplo, no romance de Carlos Heitor Cony, 

Pessach, A travessia (1967). O protagonista é um escritor comercial, com contrato com 

editoras e romances publicados numa linha sartreana, mas que ainda não pudera escrever 

o romance que gostaria. Digamos, um romance estético, mesmo que não comercial. No 

primeiro capítulo de Pessach, Paulo é convidado para participar da luta armada. O 

convite, que é apresentado como uma oportunidade, vem acompanhado de uma resenha 

de seus livros. Afirma o amigo de Paulo: 

 

- Você se corrompeu bastante, Paulo! Olha os livros que [...] você 
escreve! Pornografia, adúlteras, homens angustiados - tudo isso fede a 
mofo, a século passado. Você se perdeu à-toa. 
- E você vem me dar uma oportunidade? o assunto para um bom 
romance? (CONY, 1975, p. 23) 

 

                                                           
1 Doutorando no programa de pós-graduação Departamento de História e Teoria Literária – IEL-
UNICAMP. Professor na UFPA, no Campus Universitário de Bragança. Escreve também em: 
www.abiliopacheco.com.br. E-mail: professor@abiliopacheco.com.br  
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A oportunidade de participar da luta armada, a qual termina aderindo, mesmo 

seguindo um caminho de “equívocos e acasos”, como ele mesmo afirma, acaba se 

convertendo em um assunto para um romance, ou para “o” romance que o leitor tem em 

mãos. 

Talvez tenha sido um salto grande demais iniciar falando sobre o romance de Cony, 

mas era para explicar o título do artigo. Procedimento que não é tão incomum nesses 

romances. Enfim... ou ao começo. 

Em Der deutsche Bildungsroman, Jüngen Jacobs  afirma que nesse tipo de narrativa 

(e aqui eu utilizo a transcrição deste mesmo trecho citado no livro da professora Wilma 

Maas):  

 

o protagonista deve ter uma consciência de certa forma explícita de que 
ele próprio não percorre uma sequência de aventuras mais ou menos 
aleatórias, mas sim um processo de autodescobrimento e de orientação 
no mundo. Com isso, via de regra, a imagem que o protagonista tem da 
meta de sua trajetória de vida é determinada por enganos e avaliações 
equivocadas, devendo ser corrigidas apenas no transcorrer de seu 
desenvolvimento. Ele tem como experiências típicas: a separação da 
casa paterna, a atuação de mentores e de instituições de ensino, o 
encontro com a esfera da arte, aventuras intelectuais eróticas, 
experiência profissional e também, eventualmente, contato com a vida 
política. Na configuração e na valorização desses motivos, os romances 
diferem extraordinariamente. Contudo, através da orientação para um 
final harmonioso, eles recebem necessariamente uma estrutura 
teleológica. (MAAS, 2000, p.62-63) 

 

Mais ou menos dentro desses traços e associados ao romance de Goethe, Os anos 

de aprendizado de Wilhelm Meister, se erige uma série de narrativas. Não sem alguma 

reação ou relação crítica ao modelo goethiano. Modelo que é escrito e inscrito em 

condições históricas e sociais específicas – datadas. A ele sobreescrevem-se romances em 

que a “integração harmônica entre indivíduo e meio social” se apresenta de modo cada 

vez menos íntegro, menos cerzido, e cada vez mais fragmentado, corroído, purulento, 

apostemado. Também ao modelo goethiano se vinculam ou se erigem romances que 

relatam processos formativos específicos. 

É ao colocar em destaque ou no centro da narrativa “o encontro com a esfera da 

arte” (uma das características indicadas por Jacobs), e um protagonista-narrador artista 

ou no processo de aprendizagem de alguma arte (quer seja pintura, escultura, teatro ou 
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literatura) que se erige outro gênero literário com feição própria: o romance de artista ou 

romance de arte, ou Künstlerroman. 

Eliane Campello discute e problematiza a classificação e historicidade do conceito 

normalmente vinculado ao Bildungsroman (romance de formação) afirmando que embora 

haja pontos de contato, e obras possam de fato ser classificadas ou apresentar 

características dos dois gêneros, o Künstlerroman é “um gênero literário per se” (2003, 

p. 33) com gênese historicamente situável (a partir do movimento pré-romântico alemão 

Sturm und Drang e fortemente relacionado à “irrupção do inconsciente”, ao desencanto 

pela vida e ao sacrifício da arte pela vida). O Künstlerroman apresenta desenvolvimento 

autônomo e variável, conforme o novo contexto histórico-cultural em que seja produzido. 

Para Oliveira (2003), o Künstlerroman necessariamente deve focalizar um personagem 

artista, narrador ou não, geralmente protagonista, que passa por um processo de 

desenvolvimento estético com vistas a se tornar artista (mesmo que malogre no intento). 

Nas narrativas do gênero, desenvolve-se “o encontro e/ou choque entre a atemporalidade 

da arte e a historicidade da experiência mundana” (2003, p.27).  

Além disso, nos Künstlerromane podemos notar que as “projeções do eu do 

personagem-artista e a do mundo estabelecem relações de similitude entre essa projeção 

e outros tipos de representação”. Nesses textos, o personagem-artista, ao buscar soluções 

estéticas, termina ampliando as discussões de modo a acolher temas “que vão além dessa 

área, por provocar o questionamento a respeito de assuntos que, no nível pessoal ou social, 

direta ou indiretamente, vinculam-se à arte: a moral, a ética e a ideologia” (p. 33). 

Estilisticamente, não raro os narradores utilizam o recurso do mise-en-abyme. A 

autoreferencialidade do enredo e seu caráter metaficcional lançam o leitor num jogo de 

espelhos e máscaras; e o caráter fragmentário do romance exige um pouco mais da co-

participação do leitor como co-autor para a efetiva completude da obra. Embora suas 

raízes indiquem uma afiliação ao Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe, 

que de algum modo expõe caraterísticas desse gênero (o aprendizado estético de Wilhelm 

como escritor/adaptador de peças, diretor e ator de teatro), a feição mais acabada do 

Künstlerroman como gênero per se e parte de suas características mais relevantes 

favorecem percebê-lo como um fenômeno próprio da modernidade, mais próximo da pós-

modernidade e mais distante do Romantismo. 
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Por se tratar de um romance de formação de artista, o Künstlerroman abriga 

narrativas com protagonistas que desenvolvem experiências no mundo das artes. Nas 

leituras sobre o gênero (e isso é perceptível no trabalho de Campelo), é possível perceber 

que muitos críticos e teóricos, ao oferecer exemplos para construção do conceito de 

Künstlerroman, estabelecem sua natureza e caracterização a partir da ideia de um 

romance de artista lançando mão de romances cujo protagonista é um escritor. Jacques 

Demounin (apud Campello), por exemplo, afirma num verbete de dicionário que o 

Künstlerroman oferece “o retrato em espelho do autor-escritor” (p.28). Essa seria uma 

questão particularmente delicada. O que dizer dos Künstlerromane cujos narradores 

protagonistas artistas sejam escritores, ou mais particularmente romancistas? 

Não se trata de desejar apartar os poetas da República, como postulava Platão. Ou 

de cair na velha discussão sobre o papel ou ingresso da literatura no universo das artes. 

Mas sim de entender que nos Künstlerromane de escritor, o trabalho do narrador, o 

processo formativo do protagonista ocorre no interior da própria obra que está nas mãos 

do leitor. A operacionalização da complexidade desse aprendizado ocorre na própria obra. 

Ou poderíamos acrescentar: numa obra da mesma natureza cujo aprendizado o narrador 

desenvolve. E não em uma que lhe é em gênero diverso. 

É curioso notar como no conjunto de romances classificáveis como Künstlerroman, 

os mais estranhos, outsiders, ou foracluídos, são exatamente aqueles cujo problema 

estético se desenvolve relativo à escrita de um romance, ou do próprio romance que está 

sendo escrito, que o leitor tem em mãos, ou do romance que o narrador não conseguiu 

escrever, mas é publicado um esboço dessa tentativa, ou do romance que o narrador 

escreveu, mas foi perdido por algum motivo, e é publicada a memória desse romance 

perdido2. Este Künstlerroman de escritor (ou Schriftstellerroman, como prefiro nomear) 

operacionaliza o problema estético no próprio objeto estético, o romance se questiona e 

essa aporia estética é significativa, acreditamos, para que essas narrativas tenham 

tratamento interpretativo à parte. 

De certa forma, este problema não é alheio ao pensamento da crítica sobre os 

Kunstlerromane de escritores. Ao abordar esses romances, é comum lermos nas resenhas, 

                                                           
2 Como exemplo de romance no qual o narrador escritor procura reconstituir o romance perdido (nesse 
caso, destruído pela polícia que invade sua casa), temos o livro de Renato Pompeu, Quatro-olhos (1976) O 
livro é, em sua maior parte, a tentativa de escrever o que havia no romance perdido. 
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artigos e trabalhos acadêmicos em geral, o intérprete empreender um esforço 

argumentativo com vistas a justificar o romance que tem como objeto ou corpus no 

gênero. Principalmente pelo fato de outros intérpretes, ou não o terem assim classificado, 

ou teriam refutado sua classificação. Como afirma Irene Simon (1992), num texto em que 

analisa como Künstlerroman o David Copperfield, de Charles Dickens, esses romances 

se diferenciam tanto do modelo conhecido pela crítica, que poucos críticos conseguem 

considerá-los no gênero (SIMON, p.40). Esse empenho argumentativo para justificar a 

classificação é sintomático da difícil posição da literatura no universo da arte (não raro o 

termo designa por hiponímia ou elipse as artes plásticas ou visuais) e isso se reflete na 

dificuldade da percepção imediata das discussões estéticas no interior de um 

Kunstlerroman de escritor (ou Schriftstellerroman). 

No texto em que analisa o romance de Dickens, Irene Simon aponta como uma das 

questões centrais da obra, além dos significativos paralelos entre a biografia de Charles 

Dickens e a trajetória de David Copperfield, que: de que modo “the image of a novelist 

that emerges from David Copperfield reveals about Dickens's conception of his craft” // 

“a imagem de um romancista que emerge de David Copperfield revela sobre a concepção 

que Dickens tem de seu ofício”? Em David Copperfield, nota-se a insistência na 

autoafirmação do protagonista como escritor e na declarada seriedade e compromisso 

com o trabalho de romancista, resultado de treino constante de seu ofício, e não mero 

golpe de sorte (ponto de vista que reflete certa crítica de Dickens ao dandismo do 

Romantismo). Essa configuração do trabalho e a ênfase na seriedade do mesmo, no 

âmbito da ficção, “certainly contributes to raise the prestige of the novel as a genre” 

(“certamente contribui para o prestígio do romance como gênero”) num momento de 

afirmação do gênero e numa época em que a discussão sobre a seriedade dos romancistas 

era questionada (p. 42). Também o escritor David Copperfield, que é o narrador-

protagonista do romance de Dickens, chama a atenção para o trabalho dos narradores dos 

romances que escreve e para o amadurecimento desses narradores. Simon destaca, nos 

dois planos narrativos, a seleção e organização cuidadosa dos “materiais de trabalho” 

(p.44) e acrescenta a importância do distanciamento estético, como qualidade artística 

desses narradores. É esta distância que permite a Copperfield: “to re-create his younger 

self with his feelings and responses, and at the same time to judge him.” (Simon, p.46) 
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“recriar o seu eu mais jovem, com seus sentimentos e respostas, e ao mesmo tempo para 

julgá-lo”. 

David Copperfield não deixa de ser de modo muito amplo uma “autobiografia de 

personagem de ficção”, termo utilizado por Leonel & Segatto (2012, p.122), romance que 

se apropria das características da autobiografia para construir uma narrativa ficcional da 

‘vida’ de um personagem fictício, mas também é um romance com muitos traços 

biográficos do próprio Dickens. Segundo Carlos Ayala (1969), o romance foi escrito após 

Charles Dickens ter passado por algumas experiências artísticas e comerciais frustradas 

até que “seu amigo Foster sugeriu-lhe que tentasse escrever na primeira pessoa e, pela 

primeira vez pensou seriamente em utilizar a sua vida como tema de um romance”. 

David Copperfield bem funciona como uma “autobiografia de personagem de 

ficção” que ao final da narrativa é um também um escritor, um romancista. Nela, seu 

protagonista espelha ou reflete, com a contenção que a Inglaterra Vitoriana exigia, as 

opiniões do autor sobre a sociedade, os costumes, a política e a arte. Em todo o romance 

é possível notarmos, neste contexto histórico bem definido, o processo de auto-

constituição da personagem (sua formação pessoal, profissional e moral) e de sua 

personalidade artística (seu aprendizado com leituras, sua opinião sobre a seriedade do 

trabalho de romancista, sua trajetória para conseguir publicar os livros e sua gradativa 

troca de profissão até fixar-se quase exclusivamente como escritor). 

Além do romance de Dickens, outros romances, que em pouco ou nada se 

aproximam do modelo goethiano, assumem características muito próximas do 

Künstlerroman de escritor. Como Os Moedeiros falsos, de André Gide, e Dom Casmurro, 

de Machado de Assis. Dentre os romances publicados no contexto da Ditadura Militar, 

além do romance de Cony, Pessach, a travessia, teríamos Quatro Olhos de Renato 

Pompeu, Os novos, de Luiz Vilela, Bar don Juan, de Antonio Callado, Romance de 

Geração, de Sérgio Santana, e os três primeiros romances que compõem a Tetralogia 

Amazônica do autor paraense Benedicto Monteiro: Verde Vagomundo, O minossauro e 

A terceira margem. 

A questão terminológica pode apresentar alguma complicação neste trabalho. 

Afinal, Schriftsteller é escritor, de um modo geral, e não especificamente um romancista. 

Em língua alemã, não existe a diferenciação que existe em francês e que Barthes (2004) 

explora no ensaio “Escreventes e escritores” (“Écrivain/Écrivant”). Para Barthes (2004), 
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o escritor é aquele que postula o belo, que se detém nas normas técnicas de escrita, mas 

também procura pelo labor e pela perfeição um resultado estético. Já o escrevente seria 

aquele que usa da palavra para fins secundários que não o estético. São homens 

transitivos. 

Uma outra opção seria denominar Romanschritstellerroman (romance de 

romancista), mas tal escolha seria limitar demais. Os romances com poetas, contistas e 

cronistas sendo protagonistas ou mesmo personagens em busca de um aprendizado 

artístico ficariam no limbo teórico-conceitual. Por hora, até outra opção melhor, 

trataremos esses romances por Künstlerroman de escritor ou Schriftstellerroman, por 

entendermos que os termos “schriftsteller”, “escritor” (em português e também em 

espanhol), “writer” (em inglês) são termos que também são usados para o “écrivain” 

(francês), ou seja, para aquele que faz da atividade da escrita um trabalho não transitivo 

e de busca por um resultado estético, de natureza simbólica e duradoura. 

Schriftstellerroman, então, conforme o concebo aprioristicamente, seria o romance 

de artista (Künstlerroman), cujo protagonista seja um escritor e a narrativa de algum 

modo se desenvolva em torno das preocupações, angústias e decepções desse personagem 

frente ao desenvolvimento de sua atividade. Nesses romances, não raro os protagonistas 

põem em cheque a utilidade da escrita frente à dura realidade social; o romance costuma 

se aproximar da memória, confissão ou tom autobiográfico (e mais modernamente da 

escrita de si ou mesmo da autoficção). Nos romances pós-modernos o poder da criação 

está próximo do fracasso criativo; a fragmentação narrativa reflete a desintegração do 

indivíduo, bem como expõe os bastidores estéticos da obra, causando o efeito do 

distanciamento brechtiano; o narrador do Schriftstellerroman parece desenvolver 

paralelamente e com a mesma intensidade o caráter político-ideológico, bem como o 

caráter estético da obra. 

Não creio que isso seja uma distinção preciosista, como critica Campello os autores 

que subclassificam o Künstlerroman, mas uma necessidade conceitual e terminológica. 

Afinal, o escritor (de literatura) é também um artista, mas a natureza do Künstlerroman, 

cujo protagonista-artista seja um escritor, deve guardar diferenças em relação a 

Künstlerroman, cujo protagonista seja um artista de outra área. No Schriftstellerroman, o 

caráter mefaficcional, autorreferencial e até narcísico estão no centro da trama, enquanto 
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nos demais Künstlerromane o centro da trama são os procedimentos artísticos estéticos 

de outra arte diferente da arte literária (uma pintura, uma arquitetura, um filme...). 

Mesmo assim, estou ciente dos riscos esta empreitada. O Schriftstellerroman pode 

ser considerado mais um ovo de Colombo da teoria literária ou – como Haimut Steinecke 

afirma sobre o Bildungsroman – essa pode ser apenas mais uma ficção crítica. 
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LITERATURA MUNDIAL NO BRASIL E O ENSINO DE LITERATURAS 

INDÍGENAS E AFRICANAS 

Carlisson Oliveira (UFPB)1 
Hermano Rodrigues (UFPB)2 

 
Resumo: Na atualidade, as literaturas indígenas e africanas em suas línguas originais possuem 
pouca presença nos estudos de literatura comparada no Brasil. Salvo os movimentos recentes e a 
literatura infanto-juvenil, a literatura mundial no Brasil ainda é bem restrita às literaturas de 
línguas europeias. Após apontarmos alguns trabalhos contemporâneos e comentarmos sobre a 
crítica literária do período romântico, discutimos algumas ideias apresentadas por David 
Damrosch em What is world literature? e How to read world literature. Por fim, defendemos a 
possibilidade de que a literatura comparada com ênfase na literatura mundial pode contribuir para 
incluir as literaturas indígenas e africanas na literatura mundial no Brasil. 
Palavras-chave: world literature; David Damrosch; indianismo; literatura guarani; ensino de 
literatura. 
 

 Introdução 

 Na atualidade, as literaturas indígenas e africanas em suas línguas originais 

possuem pouca presença nos estudos de literatura comparada no Brasil. Salvo os 

movimentos recentes e a literatura infanto-juvenil (MARINHO, 2014), a literatura 

mundial no Brasil ainda é bem restrita às literaturas de línguas europeias; e isso em um 

país no qual a língua portuguesa só se tornou majoritária no Norte, por exemplo, com o 

ciclo da borracha e a supressão do nheengatu; ou no qual a influência de línguas como o 

quimbundo e o iorubá possibilita a defesa de um português afro-brasileiro (LUCCHESI, 

2009). Mas nem sempre os estudos literários no Brasil tiveram esta visão excludente. 

 Antes de apontar alguns trabalhos contemporâneos, é importante pontuar o período 

romântico. Na História da Literatura Brasileira (1859-1862), de Joaquim Norberto de 

Sousa Silva (2001), a primeira historiografia da literatura brasileira, o autor romântico 

inclui a "poesia indígena" no seu texto. Esse marco é importante para não repetirmos a 

ideologia romântica. 

 Se há aceitação e valorização da literatura indígena por parte da crítica romântica, 

é igualmente necessário apontar a negação da literatura africana para os românticos. 

Como Jobim mostra em "Indianismo, Nacionalismo e Raça", os nossos críticos 

românticos, como Gonçalves Magalhães, são simplesmente racistas para com os escravos 

                                                
1 Graduado em Letras-Português e mestrando no PPGL-UFPB. Contato: carlissonmdo@icloud.com. 
2 Professor do Programa de Pós-graduação em Letras da UFPB. 
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vindos da África (2003, p. 103).  Ao invés de ressuscitar essa visão romântica, 

precisamos abordar essas literaturas com o mesmo profissionalismo que temos com a 

literatura brasileira em português ou as europeias. 

 Alguns materiais já estão disponíveis em várias línguas, mas vamos mencionar 

somente alguns exemplos de textos editados no Brasil. Temos livros monolíngues ou 

bilíngues feitos por professores indígenas para os seus cursos, como os publicados por 

professores Huni Kuin (Kaxinawá) (ORGANIZAÇÃO, 2000); livros escritos por 

indígenas em português; algumas traduções de textos literários feitos por antropólogos ou 

coletâneas como Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi (2000), apesar de que, às 

vezes, como no último exemplo, a pouca atenção às formas literárias tem como 

consequência uma homogeneização textual. 

 A maioria dessas obras é organizada por antropólogos, linguistas ou por falantes 

das línguas indígenas, sendo que obras com a preocupação central com questões literárias 

(independente da formação profissional) são uma minoria. Como representantes desta 

minoria, destacamos dois trabalhos. Uma abordagem mais teórica, feita por Eliane Robert 

Moraes em Perversos, amantes e outros trágicos (2013), ao incluir um conto indígena 

em um livro de crítica literária de base psicanalítica; e uma abordagem mais textual, feita 

por Pedro Cesarino (2006), ao estudar o paralelismo indígena.  

 Literatura mundial 

 David Damrosch, em What is world literature? e How to read world literature 

apresenta um conceito de literatura mundial com algumas características importantes para 

a discussão da literatura mundial no Brasil. O que se segue não é um resumo da sua teoria, 

mas apenas alguns destaques para este debate. 

 O autor desenvolve uma definição tripartite de literatura mundial e de cada uma 

dessas definições podemos retirar lições para uma mudança de paradigma da literatura 

comparada no Brasil. 

 A primeira parte de sua definição é que a "literatura mundial é uma refração elíptica 

de literaturas nacionais". O autor afirma: 

virtualmente todo trabalho literário nasce dentro do que agora 
chamaríamos de literatura nacional. A nação moderna é, notadamente, 
uma elaboração relativamente recente, mas mesmo trabalhos mais 
antigos foram produzidos em configurações locais e étnicas que têm se 
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integrado às tradições nacionais nas quais eles são hoje preservados e 
transmitidos. (2003, p. 283).34 

 Dito de outra forma, pode-se afirmar que a literatura mundial se realiza na arena 

nacional, tanto no momento da produção quanto no momento da circulação. Essa 

perspectiva impossibilita a ideia de que existe um cânone mundial que cada nação deve 

conhecer. Na verdade, se olharmos de perto, esse cânone será somente a literatura 

nacional de um poder imperial. Na história da literatura brasileira, é fácil ver como as 

literaturas inglesa, francesa e alemã, com algumas participações da italiana, espanhola e 

russa, ocupam essa posição. Obviamente, essa relação de poder cultural não depõe contra 

a beleza dessas literaturas, são apenas características desassociadas. 

 Em relação às literaturas indígenas e africanas, a questão da nacionalidade toma 

outros contornos. No Brasil, a população indígena de quase um milhão de pessoas se 

divide em mais de duzentos povos, com a maior delas, o povo Tikuna, com cerca de 

45.000 pessoas. Na África, a questão das línguas é uma questão seríssima na construção 

dos Estados nacionais. Enfim, esses números trazem esse debate para a questão sobre 

ultraminor literature, que, infelizmente, não poderá ser debatida aqui. 

 Outra contribuição desta definição de literatura mundial é a separação entre 

qualidade textual e circulação internacional: 

Alguns trabalhos literários, de fato, podem estar tão intimamente 
dependentes de um conhecimento detalhado, culturalmente específico, 
que eles só podem ser significativos a membros da cultura originária ou 
a um especialista daquela cultura; estes são trabalhos que permanecem 
dentro da esfera de uma literatura nacional e nunca alcançam uma vida 
efetiva na literatura mundial. (2003, p. 158).5 

 No tempo de uma literatura globalizada, o fato de um livro brasileiro ter sido 

traduzido em vários países tornou-se uma marca distintiva, repetindo (ou tentando) o 

                                                
3 As traduções das citações de Damrosch são de autoria de Eider Madeiros, a quem agradecemos a ajuda, 
com pequenas mudanças nossas. 
4 virtually all literary works are born within what we would now call a national literature. The modern 
nation is, of course, a relatively recent development, but even older works were produced in local or ethnic 
configurations that have been subsumed into the nation al traditions within which they are now preserved 
and transmitted. 
5 Some literary works, indeed, may be so closely dependent on detailed, culture-specific knowledge that 
they can only be meaningful to members of the originating culture or to specialist in that culture; these are 
works that remain within the sphere of a national literature and never achieve an effective life in world 
literature. 
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velho circuito de obras que primeiro fazem sucesso lá fora. E no caso das literaturas em 

questão, as barreiras linguísticas e culturais são ainda maiores. 

 Essas barreiras nos levam para a segunda parte da definição, a de que "literatura 

mundial é escrita que ganha em tradução". Essa afirmação não quer negar as perdas de 

uma tradução, ao contrário,  

alguns trabalhos são tão inextricavelmente conectados a sua língua e 
seu momento de origem que eles realmente não conseguem ser 
efetivamente traduzidos de forma alguma. [...] É mais exato dizer que 
alguns trabalhos não são traduzíveis sem perda substancial, assim eles 
permanecem em grande medida dentro de seu contexto local ou 
nacional, nunca alcançando uma vida efetiva como literatura mundial. 
(2003, p. 288-289)6 

 Com limitações, podemos resumir as muitas páginas dos textos de Damrosch sobre 

esse tópico afirmando que a literatura mundial é formada por textos que ganharam novas 

vidas além de suas fronteiras originais através da tradução. 

 Apoiando-se no fato de que as traduções possibilitam essa circulação internacional 

e considerando as dificuldades do estudo de literaturas estrangeiras em suas línguas 

originais por especialistas, Damrosch defende o uso de traduções pelos comparatistas: 

Mesmo com uma melhoria considerável na amplitude dos estudos 
linguísticos, e mesmo com um crescimento substancial em projetos 
colaborativos, nos será necessário realizar um ativo uso acadêmico da 
tradução se não pretendermos continuar reduzindo nossas questões ao 
tamanho que pareça conveniente àquele espaço que a linguística nos 
disponibilizar em determinada circunstância. (2003, p. 289-290).7 

 Essas limitações práticas são ainda mais fortes nos casos das literaturas em questão. 

A ampla maioria das línguas indígenas e africanas nem foram descritas, quanto mais 

terem suas literaturas estudadas em suas línguas. Manter a exigência da fluência e 

profundo conhecimento de uma língua significa, na prática, a impossibilidade de 

incorporar essas literaturas à literatura comparada. 

                                                
6 some works are so inextricably connected to their original language and moment that they really cannot 
be effectively translated at all. [...] "It is more accurate to say that some works are not translatable without 
substantial loss, and so they remain largely within their local or national context, never achieving an 
effective life as world literature. 
7 Even with a major improvement in the breadth of language study, and even with a substantial increase in 
collaborative projects, it will be necessary to make active scholarly use of translation if we are not to 
continue cutting our topics down to the size of whatever linguistic bed is available to us at a given moment. 
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 Essa afirmação não significa que o aprofundamento na cultura é dispensável, ao 

contrário, quanto menos compreendermos mais propensos estaremos a uma assimilação 

cultural ou exotização. Ela apenas defende que com um conhecimento intermediário de 

uma língua, apoiado em traduções comentadas, edições bilíngues, é possível fazer um 

estudo sério dessas literaturas (DAMROSCH, 2009, p. 128) 

 A terceira parte da definição é a de que a "literatura mundial não é um cânone de 

textos, mas um modo de leitura: uma forma de comprometimento desapegado [detached 

engagement] com mundos além do nosso próprio tempo e lugar."  

Ler e estudar literatura mundial, em contrapartida, é inerentemente um 
modo de comprometimento mais desapegado; que se insere em uma 
maneira diferente de diálogo com o objeto, não envolvendo mera 
identificação ou domínio, mas a disciplina da distância e da diferença. 
Não entramos em contato com o objeto no cerne de sua cultura primeira, 
mas no campo de força entre trabalhos que podem vir de diferentes 
culturas e eras. (2003, p. 300)8 

 O deslocamento da centralidade do cânone para o crítico tem algumas 

consequências. A primeira, seguindo o comentário de Eckermann sobre o seu Goethe, é 

que, em última instância, cada crítico — e cada leitor — terá sua própria literatura 

mundial, uma ideia diametralmente oposta ao cânone. Segundo, é o reconhecimento do 

grande dinamismo diacrônico dos textos numa dada cultura. E, por último, a valorização 

da tensão entre as culturas numa obra de literatura comparada, algo muito presente se 

trouxermos as literaturas indígenas e africanas para as cursos de literatura comparada no 

Brasil. 

 E, do ponto de vista da circulação dos objetos, Damrosch aponta que a 

Literatura mundial pode de certo modo existir como uma ordem ideal, 
um construto mental hipotético, mas na prática é experienciada como o 
que está disponível à leitura, em salas de aula e em prateleiras de 
livrarias, em programas de disciplinas de curso e em antologias para 
estudantes e leigos, e problemáticas de dimensão ou de coerência vêm 
à tona em contextos [assim] tão práticos. (2003, p. 111).9 

                                                
8 Reading and studying world literature, by contrast, is inherently a more detached mode of engagement; it 
enters into a different kind of dialogue with the work, not one involving identification or mastery but the 
discipline of distance and of difference. We encounter the work not at the heart of its source culture but in 
the field of force generated among works that may come from very different cultures and eras. 
9 World literature may in some sense exist as an ideal order, a hypothetical mental construct, but in practice 
it is experienced as what is available to read, in classrooms and on bookstore shelves, on course syllabi and 
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 Portanto, ao considerar esse ponto de vista prático, acreditamos que a literatura 

comparada com ênfase na literatura mundial pode contribuir para incluir as literaturas 

indígenas e africanas na literatura mundial no Brasil.  

 Como exemplo do que foi discutido, apontamos algumas possibilidades de pesquisa 

com a literatura guarani, que faz parte da nossa literatura mundial.  

 Para começar, o pesquisador pode apoiar-se em edições bilíngues dos textos míticos 

dos guaranis, como na edição de Cadogan (1959), nesse caso, especificamente, dos 

Guarani Mbya. Em antologias, como Saguier (1980). E em traduções para o português, 

como na tradução de Popygua (2016), na belíssima coleção "Mundo Indígena" da Hedra. 

 Para uma comparação com a teologia e os textos cristãos, é indispensável o livro 

"A espiritualidade indígena" de Graciela Chamorro (1998). Para um estudo das formas 

literárias, também de Chamorro, "A arte da palavra cantada na etnia Kaiowá" (2011). E 

do ponto de vista histórico, a ressignificação da figura histórica do jesuíta na figura 

mitológica kesuita pelos Guaranis Mbyá (GARLET, 2002. LITAIFF, 2009). 

 Como dissemos, esse foi somente um exemplo, uma possibilidade, caso o 

pesquisador tenha interesse em estudar essa literatura indígena no campo da literatura 

comparada. Não estamos defendendo que estudar literaturas indígenas e africanas deva 

ser uma obrigação, ao contrário, acreditamos que qualquer recorte seja válido. Na 

verdade, esse texto é uma defesa de que o estudo dessas literaturas é tão válido quanto o 

das tradicionais, e que as dificuldades impostas pela exclusão destas literaturas do cânone 

não sejam um impedimento para aqueles que gostariam de estudá-las. 

 Legislação e ensino 

 Além desses motivos próprios aos estudos literários, a legislação brasileira 

recentemente trouxe incentivos externos para o estudo das literaturas indígenas e 

africanas. Sobre as leis 10.639 e 11.645, que incluíram no currículo escolar o estudo da 

cultura afro-brasileira e indígena, é importante destacar dois pontos. 

 O primeiro é a forte presença da noção de território para delimitar o que deve ser 

ensinado, com o legislador tendo a preocupação constante em restringir o estudo dessas 

culturas com o território brasileiro. Uma pequena exceção é a breve referência ao "estudo 

da África e dos africanos". 

                                                
in anthologies for students and general readers, and questions of scale and of coherence come to the fore in 
such practical contexts. 
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 Um segundo ponto é a localização do estudo dessas culturas no currículo, já que, 

na prática, esses conteúdos serão ministrados "em especial nas áreas de educação artística 

e de literatura e história brasileiras.". Fica evidente a falta de destaque ao conhecimento 

indígena e africano em outras áreas, como a medicina e a política. De toda forma, do 

modo como é colocado os conteúdos, a interdisciplinaridade é uma característica 

obrigatória, e a literatura comparada pode contribuir para a sua realização. Só fazemos a 

ressalva de que isso não deve impedir, na medida do possível, o estudo dessas literaturas 

per se, ou seja, se a literatura comparada pode ser a porta de entrada, não precisa ser um 

limite. 

 Este trabalho não teve como foco o ensino dessas literaturas no nível básico, e sim 

no ensino superior. Sempre tivemos em mente a potência da atividade universitária 

defendida por José Luís Jobim em "Crítica literária contemporânea" (2012, p. 18), qual 

seja, a de que a mudança da prática literária na universidade atingirá, pelas escolas 

básicas, um grande número de pessoas. 

 A partir do que já vem sendo feito por linguistas e antropólogos, os profissionais da 

área de letras podem contribuir para o efetivo ensino da literatura indígenas e africanas 

ao incorporar textos indígenas e africanos nos seus programas de disciplinas, na 

organização de edições críticas, no fomento de cátedras específicas, etc.  
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O FAUSTO DE GOETHE E A PROSA DE FERNANDO PESSOA: UMA 

ANÁLISE DO CONTO A HORA DO DIABO 

Débora Domke Ribeiro Lima (USP)
1
.   

 

Resumo: Pretende-se analisar o conto com base no cotejo com o autor alemão, centrando  

enfoque na criação dos opostos (bem e mal) e a influência desses conceitos na formação dos 

personagens. Não há como descartar a forte influência religiosa, que em Goethe é trabalhada de 

forma harmoniosa, mas que em Pessoa passa a ser uma questão, uma vez que o autor evoca o 

assunto diversas vezes, como forma de condenar, afirmar ou mesmo questionar sua existência. 

Palavras-chave: Goethe; Fernando Pessoa; religiosidade 

 

 

1. A figura do mal 

 

A prosa de Pessoa é tão rica quantos suas produções em verso, só que não tão 

divulgada como seus poemas. Esse conto, “A hora do diabo”, dialoga de forma direta 

com os fragmentos do seu Fausto e da lenda medieval, colocando em xeque conceitos já 

cristalizados; prática esta que também se faz presente em sua produção poética. Dentre 

essas problematizações suscitadas pelo autor, iremos salientar três pontos principais 

para análise do conto, são eles: A figura do mal (ou o seu conceito), a religiosidade e o 

cenário.  

 

Este conto são folhas soltas, que fazem parte do espólio do autor e que foram 

organizadas pela professora Teresa Rita Lopes. A história trata de uma mulher chamada 

Maria, casada e que está no início da gravidez. Leva uma vida tranquila e pacata com 

seu marido. Uma noite decide ir a um baile à fantasia para reencontrar alguns amigos e, 

ao sair do baile é abordada por uma pessoa com a fantasia de Mefistófeles, que a 

acompanha no caminho para casa e lhe revela sua real identidade, que é o próprio diabo, 

e pede a ela que não tenha medo.  

A conversa dura praticamente todo o conto, é quase um monólogo do diabo, com 

poucas intervenções da mulher. Ele se dirige, na realidade, ao filho que ela traz na 

barriga. Mostra-se um ser insatisfeito, que precisa desabafar suas angústias ancestrais 

com a mulher grávida.  

                                                           
1
 Doutorado em Literatura Comparada (USP). Email: deboradomke@yahoo.com.br 
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Esse conto apresenta ao leitor a figura do mal sob um olhar despido das 

inúmeras fantasias criadas pelo imaginário cristão. Fernando Pessoa se utiliza do caráter 

satírico e ao mesmo tempo melancólico para construir esse “diabo comum
2
”.  

Ao voltarmos no tempo, percebemos que essa nova abordagem já foi explorada 

por alguns autores.  Goethe e Dostoiesvski, por exemplo, são autores que trabalharam 

essa figura em suas obras de forma magistral. No caso do Fausto de Goethe, a figura do 

Mefistófeles é apresentada como elemento chave para o desdobramento da aventura 

amorosa e da ambição de conhecimento do protagonista. Na cena Prólogo no Céu, em 

uma conversa com O Altíssimo, ele dá a tarefa a Mefistófeles: “Pois bem, por tua conta 

o deixo!/ Subtrai essa alma à sua inata fonte,/ E leva-a, se a atraíres pra teu eixo,/ 

Contigo abaixo a tua ponte (GOETHE, 2006, v.323-326) . 

 

Esse antagonista, que já está com o acordo selado com o Altíssimo, possui 

ligação com o imaginário folclórico europeu, uma vez que o autor alemão envolve o 

leitor no universo religioso e folclórico. É importante ressaltar que essa característica 

presente de forma significativa na obra de Goethe tem uma explicação histórica, 

sintetizada por Bakhtin ao comentar sobre a criação do escritor: 

 

A canção popular, o conto maravilhoso, a lenda heroica e histórica e a 

saga eram, acima de tudo, um meio novo e poderoso de humanização 

e intensificação do espaço natal. Com o folclore, irrompeu na 

literatura uma onda nova, poderosa e sumamente eficaz de tempo 

histórico-popular, que exerceu uma imensa influência no 

desenvolvimento da visão histórica do mundo e, no cômputo geral, 

particularmente no desenvolvimento do romance histórico. (2011, p. 

256). 

 

A figura do cão remete, segundo nota de Marcus Mazzari, à “forma assumida 

pelo mal e também como acompanhante do pactário” (GOETHE, 2006, p.121). 

Também podemos notar que quando ele assume a forma humana, já na cena Quarto de 

Trabalho sente-se mal porque há um pentagrama
3
 no quarto. Fausto o indaga: “O 

                                                           
2
 Ao criar esse termo quis fazer referência ao diabo despido das fantasias religiosas que o enxergam 

como uma entidade intocável. No conto ele é colocado ao nível humano, com angústias e 
questionamentos. 
3
 Marcus Mazzari comenta sobre a origem desse pentagrama, que é citado por Mefistófeles como um 

“pé”: “No original, Drudenfuss (pé druídico), que é referido por Fausto como sendo um „pentagrama‟, 

símbolo sagrado empregado contra espíritos malignos. Goethe encontrou essas concepções mágicas, que 
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pentagrama te causa aflição? / Eh! dize-me, filho do inferno, / Se isto te impede, como 

entraste então? / Como foi gênio tal logrado? (GOETHE, 2006, v. 1396-1399). E 

Mefistófeles lhe responde: “Observa-o! é que está mal traçado; / Vê! o ângulo que para 

fora aponta, / Aberto tem um vão ligeiro”. (GOETHE, 2006, v. 2000-2002).  O autor, 

portanto, nos mostra sua preocupação com detalhes religiosos que permeiam os 

desdobramentos da aventura de Fausto. 

O escritor alemão, além de se ocupar com os detalhes do cenário que ajudam a 

construir os personagens, também trabalhou o universo psicológico com tal 

complexidade, que nos permite avançar para uma analise de cunho psicológico feita por 

Jochen Schmidt, de que Mefistófeles possa ser interpretado como a extensão da 

consciência de Fausto.  Em minha tese “Os labirintos do amor, um estudo de Goethe e 

Guimarães Rosa”, apresentei, de forma sucinta, essa ideia:  

 

ist eine Wesensdimension Faustus selbst. Fausts “Disputation” mit 

Mephisto ist die Figuration eines inneren Prozesses, in dem er sich 

dieser seiner anderen „mefistophelischen‟ Wesensdimension bewuβt 

wird. Jede der drei mephistophelischen Tendenzen: Partikulariesirung, 

Destruktion und materialistiche Reduktion, negiert präzis eine 

bestimmte Grundeigenschaft Fausts (2001, s. 122)
4
. 

 

E, portanto, a relação de Fausto e Mefistófeles, “signalisiert nicht bloβ dessen 

Ambivalenz, sondern auch die Disposition zur Selbstdestruktion“
5
. (SCHMIDT, 2001, 

s. 122).  

No romance de Dostoievsky, Os irmãos Karamazov, apresenta a figura 

personificada do mal, mais especificamente no capítulo “O Diabo: o pesadelo de Ivan”, 

no qual o encontro entre Ivan e o diabo é permeado pelo cômico, apresentando ao leitor 

a figura de um homem de meia idade, com trajes um pouco démodé: “Usava um casaco 

pardo bastante usado, de corte impecável segundo a moda de três anos antes, já 

completamente esquecida pelas pessoas elegantes”. (DOSTOIÉVSKY, 2008, p.822), e 

                                                                                                                                                                          
remontam supostamente aos druidas (sacerdotes celtas), no livro de Johannes Praetorius (1630 – 1680), 

Anthropodemus Plutonicus, uma compilação de histórias de demônios, fantasmas e espíritos, e no escrito 

de Paracelsus (1493-1541), De occulta philosophia”. 
4
 é uma dimensão de Fausto, uma disputa de Fausto consigo mesmo.  A disputa de Fausto com Mephisto 

é a figuração de um processo interno, na qual ele acaba por conhecer suadimensão mefistofélica. Cada 

uma das três tendências mefistofélicas: Particularização, Destruição e Materialização, nega precisamente 

uma certa propriedade fundamental de Fausto (2001, s 122). 
5
 não meramente sinalizou sua ambivalência, mas também a disposição para a auto-destruição. 
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que pode ser interpretado como o desdobramento da consciência do personagem: “És 

uma alucinação, uma encarnação de mim mesmo, de uma parte de mim... das minhas 

ideias e pensamentos, mas só dos mais baixos e estúpidos. Deste ponto de vista, 

poderias interessar-me... se tivesse tempo para perder contigo”. (DOSTOIÉVSKY, 

2008, p.824)  

Percebemos que a caracterização do mal personificado em Goethe, Dostoiévski 

sem dúvida influenciou a construção dessa figura que aparece no conto de Fernando 

Pessoa.  

 

2. Religiosidade e cenário: Vertentes que se cruzam com Grande Sertão: 

Veredas 

 

A gravidez da mulher no conto nos diz muito a respeito do embate entre o bem e 

o mal. Riobaldo menciona que “Ah, medo tenho não é de ver morte, mas de ver 

nascimento” (ROSA, 1994, p.77). Essa frase é dita pelo protagonista no início do 

romance, como algo a principio estranho e que somente mais de seiscentas páginas 

adiante será revelada em forma de acontecimento:  

 

Da mulher - que me chamaram: ela não estava conseguindo botar seu 

filho no mundo. E era noite de luar, esta mulher assistindo no próprio 

rancho. Nem rancho, só um papiri à-toa. Eu fui. Abri, destapei a porta -

que era simples e encostada, pois que tinha porta; só não alembro se era 

um couro de boi ou um tranço de buriti. Entrei no olho da casa, lua me 

esperou lá fora. Mulher tão precisada: pobre que não teria o com que 

para uma caixa-de-fósforo. E ali era um povoado só de papudos e 

pernósticos. A mulher me viu, da esteira em que estava se jazendo, no 

pouco chão, olhos dela alumiaram de pavores. Eu tirei da algibeira uma 

cédula de dinheiro, e falei: - 'Toma, filha de Cristo, senhora dona: 

compra um agasalho para esse que vai nascer defendido e são, e que 

deve se chamar Riobaldo...' Digo ao senhor: e foi menino nascendo. 

Com as lágrimas nos olhos, aquela mulher rebeijou minha mão... Alto 

eu disse, no me despedir: - Minha Senhora Dona: um menino nasceu - o 

mundo tornou a começar!...' - e sai para as luas (ROSA, 1994, p. 667 e 

668). 

 

 

É importante ressaltar que esse fato acontece após ele vivenciar o possível pacto 

nas Veredas Mortas. Logo depois do feito, Diadorim reprova seu jeito de ser: “... A bem 
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é que falo, Riobaldo, não se agaste mais... E o que está demudando, em você, é o 

cômpito da alma – não é razão de autoridade de chefias...” (ROSA, 1994, p. 669). 

Riobaldo recebeu esse chamado porque tinha o poder da cura, embora que por 

vias obscuras. Ele mesmo tenta se redimir quando diz que “Aquelas obras, então, 

Diadorim não visse? Ah, conselho de amigo só merece por ser leve, feito aragem de 

tardinha palmeando em lume-d‟água. O amor dá as costas a toda reprovação. E era o 

que Diadorim agora desfazia em mim, no amargoso”(ROSA, 1994, p.667). 

O fato de ele ter ajudado no socorro à mulher gravida não foi reconhecido por 

Diadorm, a quem ele tinha grande apreço e era importante sua aprovação para ele. No 

entanto, como já citado acima, Diadorim tinha a percepção de que algo mudara em 

Riobaldo, o “cômpito” de sua alma já não era mais o mesmo. 

Ao salvar o nascimento daquela criança, exigiu que tivesse seu nome. Seu 

destino já está influenciado pelas mãos de Riobaldo. Da mesma forma, no conto de 

Fernando Pessoa, a criança que virá ao mundo traz a memória daquele encontro: 

 

Diga-me uma coisa, mãe... Dizem que certas memórias maternas se 

podem transmitir aos filhos. Há uma coisa que constantemente me 

aparece em sonhos e que não posso relacionar com coisa alguma que 

me houvesse sucedido. É uma memória de uma viagem estranha, em 

que aparece um homem de vermelho que fala muito. É, primeiro, um 

automóvel, e depois um comboio, e nessa viagem em comboio passa-se 

sobre uma ponte altíssima, que parece dominar a terra. Depois há um 

abismo, e uma voz que diz muitas coisas, que, se eu as ouvisse, talvez 

me dissessem a verdade. Depois sai-se à luz, isto é, ao luar, como se 

saíssemos de um subterrâneo, e é exatamente aqui no fim da rua... Ah, é 

verdade, no fundo ou princípio de tudo há uma espécie de baile, ou 

festa, em que esse homem de vermelho aparece... (PESSOA, 1997, 

p.39). 

 

 

Por meio dessa revelação, confirma-se o fato de que aquele diálogo, ou quase 

monólogo, foi destinado à criança. Toda desilusão do diabo naquela noite, sua falta de 

esperança e seu desânimo, encontrou na vida ainda em formação um alento. Quando 

Maria lhe pergunta como se sente ele revela que está “cansado de astros e de leis, e um 

pouco com a vontade de ficar para fora do universo e recrear-me a sério com coisa 

nenhuma” (PESSOA, 1997, p.23).  

A religiosidade no conto de Pessoa se faz presente tanto na figura feminina de 
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Maria, que representa a mater gloriosa , como também no questionamento do mal 

enquanto oposição ao bem. No Fausto de Goethe a figura feminina representada por 

Margarida proporciona a experiência do desequilíbrio, da sedução e essa mesma figura 

irá intermediar, na segunda parte da tragédia, a salvação de Fausto. O antagonismo entre 

bem e mal, presente de forma relevante no cristianismo, aparece como cenário na obra 

de Goethe, um assíduo questionador do conceito de polarização. 

O nascimento, que representa a renovação: “um menino nasceu - o mundo 

tornou a começar!” pode ser colocado como saída  para o desânimo ancestral do diabo. 

A criança que veio ao mundo por meio dessa figura feminina (que contém em si os dois 

opostos: bem e mal / salvação e sedução), tem seu destino marcado. Ela traz em sua 

memória aquela noite em forma de sonho. Pois, como afirma o próprio diabo de Pessoa: 

“É que o sonho, minha senhora, é uma acção que se tornou ideia; e que por isso 

conserva a força do mundo e lhe repudia a matéria, que é o estar no espaço. Não é 

verdade que somos livros no sonho?” (PESSOA, 1997, p. 19). 

 A criação heteronímica de Fernando Pessoa nos auxilia a compreender a 

construção do cenário de sua obra. O espaço interior, trabalhado de forma profunda na 

construção de seus poemas, tem origem na sua produção heteronímica, em que o 

desdobramento de si em outros, aprofunda o trabalho psicológico, criando um espaço 

interior.  

No conto a “Hora do Diabo”, o autor não se aprofunda em dar detalhes sobre o 

local do encontro entre o Diabo e Maria. São pequenas descrições: “Ao chegar à rua, ela 

viu com pasmo que estava na própria rua onde morava, a poucos passos de casa. Estava 

a rua deserta, nem havia nela edifício que pudesse ser ou parecer um terminus de 

estação de comboios” (PESSOA, 1997, p.15). “O luar batia, claríssimo, não na saída do 

funicular, mas nas duas portas fechadas da serralharia de sempre” (PESSOA, 1997, 

p.36). No entanto, o aprofundamento nas ideias presentes na conversa, ocupam 

praticamente todo o conto.  

Pode-se afirmar, portanto, que o autor, ao produzir sua prosa, mantém a 

característica heteronímica, aprofundando o universo psicológico e criando nele o 

espaço principal em que os personagens habitam. 

Em contrapartida, na obra de Goethe, Bakhtin comenta a importância do espaço 

na obra do escritor alemão, salientando a visão diferenciada do autor em relação ao 
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tempo e espaço. Para Goethe, o passado não deve ser visto de forma isolada, mas sim 

presente na relação atual com o espaço. A partir dessa visão, entende-se a estreita 

relação do cenário com a constituição dos personagens:  

 

O enredo e as personagens não entram de fora no espaço, não são 

atrelados de modo fantasioso à paisagem, mas desde o início nela se 

revelam presentes, como forças criadoras que enformaram, 

humanizaram essa paisagem, fizeram dela um vestígio falante do 

movimento da história e até certo ponto predeterminaram inclusive a 

sua marcha posterior, ou como forças criadoras das quais um dado lugar 

necessita como organizadoras e continuadoras do processo histórico 

corporificado em tal paisagem. (BAKHTIN, 2011, p. 253). 

  

A última cena do Fausto II, por exemplo, em que o protagonista é salvo pela 

Mater gloriosa, nos mostra a harmonia em relação ao conceito cronotópico, defendido 

por Bakhtin. A construção do cenário é feita de forma tão minuciosa e melódica, que 

chega, em certos momentos, a fundir-se com os personagens. 

Na cena em questão, Margarida reaparece para interceder por Fausto juntamente 

com a figura sagrada da Mater Gloriosa que, de forma paradoxal, representa a dama da 

cortesia, uma vez que o culto dedicado à virgem remete ao culto dessa dama.  

A descrição e a contemplação da natureza são concretizadas na experiência 

visual do cenário, que irá proporcionar a transformação interior dos protagonistas. 

Seguindo a forma de uma espiral, as significações do sentimento nessa última cena 

configuram-se em inúmeras imagens que remetem ao movimento do infinito, ora 

oscilando para a parte mais baixa de sua esfera, ora para a mais elevada, sem se 

cristalizar em um único conceito. 

O amor de Margarida e a figura do “Eterno Feminino” foram os responsáveis 

pela mudança de um final punitivo, apresentando a possibilidade de expiação dos 

pecados. A constituição do espaço foi fundamental para que o fechamento do Fausto de 

Goethe ocorresse de forma inovadora (uma vez que nessa versão há salvação, ao 

contrário da lenda medieval). 

 A irreverência do personagem de Pessoa, questionador e crítico: “um alemão 

chamado Goethe deu-me um papel de alcoviteiro numa tragédia de aldeia” (PESSOA, 

1997, p.31), demonstra claramente a influência do autor alemão para a construção de 
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sua obra, mostrando-nos uma visão moderna e perturbadora sobre os conceitos 

polarizados (bem e mal), misturando-os na figura de um diabo cansado e desiludido. 

 

3. Conclusão  

Podemos perceber a confluência entre a produção de Pessoa e de Goethe se 

atentarmos para a criação do Fausto. O escritor alemão, criou um novo final para a 

tragédia, ao conceder a salvação do protagonista, uma vez que a lenda medieval 

condenou-o ao inferno. Com isso, a figura do mal, ganha complexidade ao não mais 

representar o mal absoluto. Jochen Schmidt esclarece esse aspecto ao comentar sobre a 

figura de Mephistopheles: 

 

No pano de fundo da tradição fáustica, essa ambivalência significa 

que Fausto, segundo o conceito teológico, não está mais entre céu e 

inferno, mas cindido em si mesmo. (...) É verdade que Mefisto 

incorpora uma parte pessoalmente cindida e, no entanto, integralmente 

irredimível e indomável de sua própria existência   (2001, p. 43). 

 

 

 Dessa forma, ao afirmar que Mephisto é, de certa forma, o próprio Fausto, o Mal 

nada mais é que seu alter ego. Na autoexplicação de Mefisto, o „mal“ é a 

„destruição“ que prepara a execução do delito; porém, enquanto destruição, ele constitui 

o pressuposto de uma nova transformação; ou seja,  do „bem“(SCHMIDT, 2001, p. 43). 

Na primeira cena Quarto de Trabalho, ao sofrer a transformação de cão em humano, 

Mefisto responde à pergunta de Fausto sobre sua identidade: “Sou parte da Energia / 

Que sempre o Mal pretende e que o Bem sempre cria” (GOETHE, 2004, v. 1336 – 

1337). 

 Essa nova forma de abordagem da lenda é concebida em meio ao 

desenvolvimento do capitalismo e da economia, “em um novo contexto social no qual a 

salvação de Fausto passava a fazer sentido e abria novas possibilidades para o enredo. O 

desafio de desenvolver essa variante foi assumido por Goethe” (FRANCO, 2011, p. 24). 

 Assim, Fernando Pessoa resgata essa inovação de um autor que sempre esteve 

frente à sua época e resgata esse desdobramento interior de Fausto na figura de 

Mefistófeles, e aprofunda o universo psicológico a partir de sua criação heteronímica. 

Sua obra se define pela fusão entre Macrocosmo e Microcosmo: “Transeuntes eternos 

por nós mesmos, não há paisagem senão o que somos. Nada possuímos, porque nem a 
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nós possuímos. Nada temos porque nada somos. Que mãos estenderei para que 

universo? O universo não é meu: sou eu” (PESSOA, 2006, p.145).  
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A ÉPOCA DE GOETHE SOB A PERSPECTIVA DO STURM UND DRANG DE 

GOETHE E O ROMANTISMO DE FRIEDRICH SCHLEGEL 

Juliana Oliveira do Couto (UERJ)1 

 

Resumo: No ano de 1773, no âmbito do Sturm und Drang (Tempestade e Ímpeto), Goethe publica 

seu drama histórico Götz von Berlichingen e concretiza assim a renovação dramática já postulada 

por seu predecessor, o iluminista Lessing. Em 1799 Friedrich Schlegel publica seu romance 

Lucinde, fruto da primeira fase do Romantismo Alemão. Esta obra se propôs a transpor sua 

própria teoria estética ao campo literário. Goethe e Schlegel se aproximam, desse modo, no que 

se refere à relação entre teoria e práxis literária nas obras em questão. O objetivo do presente 

trabalho é, por conseguinte, analisar a forma como esta relação se estabelece na escrita de Goethe 

e Schlegel. 

Palavras-chave: Época de Goethe; Sturm und Drang; Romantismo Alemão; Goethe; Friedrich 

Schlegel 

 

A segunda metade do século XVIII viu despontar uma série de estilos de época 

cujos postulados se configuram como vitais à história da literatura alemã: Aufklärung, 

Sturm und Drang, Classicismo e Romantismo. Embora carregados de ideologias 

específicas – e, em determinados momentos, antagônicas –, estes movimentos 

compartilharam certos pressupostos teóricos, dado à proximidade cronológica: a 

Aufklärung e o Sturm und Drang coexistiram, assim como o Classicismo e o 

Romantismo, o que torna necessária uma breve observação de um panorama geral a fim 

de compreender as especificidades desta ou daquela escola literária.  

Cabe enfatizar a notabilidade desta profusão literária em solo alemão, após um 

longo período apático, no qual a literatura produzida pautava-se em empréstimos 

advindos do país vizinho (França) e em uma rígida obediência aos pressupostos das 

poéticas clássicas, não restando espaço à originalidade. É praticamente consecutiva a este 

hiato a publicação do drama de Goethe, Götz von Berlichingen (1773), apaixonadamente 

celebrado pelos jovens Stürmer e ferozmente repudiado pelos adeptos da estrita 

observância aos padrões clássicos. O romance de Schlegel, Lucinde, vem a lume no fim 

do século (1799), trazendo a defesa da convergência dos gêneros literários e a apologia 

ao amor livre, o que, novamente, provocou celebração e ira. Vale destacar que não se 

pretende aqui efetuar uma análise contrastiva acerca do conteúdo das obras de Goethe e 

                                                           
1 Graduada em Letras (UERJ), Mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada (UERJ). Doutoranda 

em Teoria da Literatura e Literatura Comparada (UERJ). 
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Schlegel, mas situá-las na história da literatura alemã à luz da relação entre teoria e práxis 

literária. 

No que se refere à atmosfera literária que recebeu o célebre drama da juventude de 

Goethe, é impossível caracterizá-la sem trazer à tona seu alvoroço, pois é justamente a 

peça goethiana que inaugura uma nova fase da literatura produzida em terras germânicas, 

que já vinha sendo anunciada desde os escritos teóricos de Lessing. O Aufklärer 

(iluminista), que terminou por se tornar uma espécie de precursor involuntário do Sturm 

und Drang, promoveu, no início da segunda metade do século XVIII, um levante 

intelectual contra a literatura elaborada por seus contemporâneos: já seria tempo de 

abandonar a mera imitação dos classicistas franceses, o que, por sua vez, remetia a um 

processo de cópia mecânica dos Antigos. De acordo com Lessing, seria necessário 

observar a essência dos padrões clássicos em vez de atentar unicamente à sua estrutura 

formal. Para obter tal resultado, deveria ser permitida aos artistas a não observância de 

cada minucioso detalhe estrutural, pois a captação da essência das obras clássicas não 

residiria somente neste aspecto. A partir de então, entra em cena a originalidade e a figura 

de Shakespeare irrompe como o gênio exemplar, modelo capaz de ceder à literatura alemã 

o tão ansiado caráter genuíno: 

Mas também à luz dos modelos antigos Shakespeare é um poeta trágico 

muito melhor do que Corneille, embora este tenha conhecido os antigos 

muito bem e aquele quase nada. Corneille aproximava-se deles mais 

pela construção mecânica, Shakespeare mais pelo essencial. O inglês 

alcança quase sempre o objetivo da tragédia, por mais estranhos e 

pessoais que sejam os seus caminhos; enquanto que o francês quase 

nunca o alcança, embora siga sempre pelos trilhos preparados pelos 

Antigos (LESSING, Briefe, die neueste Literatur betreffend, Berlim: 

1759-1765, apud BARRENTO, 1989, p. 99).  

 

Cabe acrescentar que apesar de soar paradoxal a busca por um padrão advindo do 

exterior com a finalidade de promover uma emancipação literária, há de se levar em conta 

o fato de o campo literário alemão ainda não haver se constituído como tal no período em 

questão, o que justifica uma inspiração advinda de território estrangeiro. Conforme Pedro 

Duarte, “foi preciso colocar Shakespeare como referência para que surgisse o gênio 

alemão: Goethe” (DUARTE, 2011, p. 73). É importante ressaltar que não entraremos aqui 

no mérito da extensa teoria do gênio, cujas concepções do jovem Goethe e de Schlegel 

eram distintas, tendo em vista a economia do texto. 
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A partir do caminho aberto por Lessing, estavam, então, instituídas as bases teóricas 

para o surgimento de Götz von Berlichingen. É precisamente através da leitura de 

Shakespeare que Goethe encontra o seu gênio e se lança rumo a uma literatura sem 

amarras, através da qual o artista assenhora-se de si mesmo: 

Não tive a menor dúvida em renunciar ao teatro regular. A unidade de 

lugar com seu acanhamento me parecia um cárcere; a unidade de ação 

e tempo, cadeados maçantes para nossa imaginação. Saltei ao ar livre, 

senti pela primeira vez que possuía mãos e pés. Então, quando via 

quanta injustiça havia sofrido dos Senhores das Regras dentro de seus 

cárceres e quantas almas livres ainda lá se torciam aprisionadas, meu 

coração teria arrebentado, se não lhes houvesse declarado guerra, se não 

lhes procurasse diariamente arrombar as portas (GOETHE, apud 

ROSENFELD, 1991, p. 66-67). 

 

Com a publicação de Götz, Goethe ultrapassa os limites da teoria, transpondo para 

a prática literária as premências de seu tempo, rompendo definitivamente com padrões 

pré-estabelecidos e dando voz à sua originalidade. Vale destacar que o literato não 

somente pôs em prática os novos moldes estéticos, como também reafirmou a sua própria 

cultura ao pautar seu drama em uma base histórica – a autobiografia do cavaleiro 

medieval Gottfried von Berlichingen (1480-1562) serviu de inspiração ao enredo da obra. 

Através desta temática histórica, Goethe pôde explorar não somente o passado histórico 

de sua nação, como reafirmar as urgências de seu próprio tempo: as tendências 

emancipatórias, a exaltação da liberdade e a revolta crítica. Já que a revolução não poderia 

ser efetivada no campo político, é no campo literário que se encontra a sua concretização. 

Não é sem razão, que a liberdade defendida na trama, trata-se de uma liberdade de alma, 

à qual nem mesmo o encarceramento poria fim, conforme Elisabeth, mulher de Götz, 

esclarece em passagem do quarto ato, ao se referir aos companheiros de batalha de seu 

marido: “Eles têm a sua recompensa, nasceu com eles – um coração livre e nobre. Mesmo 

dentro da prisão, eles estão livres!” (GOETHE, 1945, p. 168). 

Goethe inaugura, dessa forma, uma nova estética, possibilitando, finalmente a 

identificação dos jovens literatos com a produção literária de sua época. Já não mais havia 

um abismo entre as premências de seu tempo e a literatura. O então Stürmer retoma o 

passado germânico também no seu nível linguístico, extasiando os jovens autores, 

enfurecendo os conservadores e apontando a uma nova era na dramaturgia. Consoante 

Dieter Borchmeyer, 
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Especialmente a geração de jovens literatos – futuramente reunidos pela 

palavra de ordem do Sturm und Drang – encontrou em Götz von 

Berlichingen a concretização de uma nova estética dramática. O que 

exaltou sobremaneira os Stürmer und Dränger foi a retomada 

linguística e dramatúrgica da história. Com todo o direito, deve-se 

caracterizar esta peça como o primeiro verdadeiro drama histórico da 

literatura mundial. 

[...] O inovador da obra consiste, sobretudo, na tentativa, por vezes 

através de uma linguagem drástica, – diferenciada de acordo com nível, 

ambiente e cenário – de evocar a atmosfera do passado histórico. Tanto 

que deleitou a jovem geração literária, feriu profundamente o gosto dos 

adeptos das regras de decência da corte e as normas poéticas 

correspondentes à sua geração (BORCHMEYER, 2005, p. 34 – 

tradução nossa).2 

 

Friedrich Schlegel, por sua vez, transpõe para a prática literária a sua própria teoria 

estética, pautada na convergência dos gêneros literários e na aproximação entre arte e 

filosofia, partindo de um gênero ainda recente: o romance. O literato encontrava-se em 

uma busca permanente pelo absoluto e, ao contrário da clara distinção entre os gêneros 

imposta pelo Classicismo – estilo de época ao qual o Goethe que lhe era contemporâneo 

se afiliava –, Schlegel postulava que “todos os gêneros poéticos clássicos em seu purismo 

rigoroso são agora ridículos” (SCHLEGEL, apud VOLUBUEF, 1999, p. 40). Sua 

perseguição do absoluto é sintetizada no Fragmento 116 da célebre revista Athenäum, 

A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. A sua função 

não é apenas a de voltar a unir todos os gêneros separados da poesia e 

aproximar a poesia da filosofia e da retórica. Ela pretende e deve 

também, ora misturar, ora fundir poesia e prosa, genialidade e crítica, 

poesia erudita e poesia natural, tornar a poesia viva e sociável e a vida 

e a sociedade poéticas [...] (SCHLEGEL, apud BARRENTO, 1989, p. 

233). 

 

Vale destacar que a questão da fusão dos gêneros está em consonância com a teoria 

da história schlegeliana – enquanto a exaltação dos Stürmer à figura de Shakespeare alude 

                                                           
2No original: Besonders die bald durch die Parole des “Sturm und Drang” zusammengehaltene junge 

literarische Generation fand in Götz von Berlichingen eine neue Ästhetik des Dramas verwirklicht. Was die 

Stürmer und Dränger vor allem begeisterte, war der sprachlich wie dramaturgisch Rückgriff auf die 

Geschichte. Mit Fug und Recht darf man dieses Schauspiel als das erste echte Geschichtsdrama der 

Weltliteratur bezeichnen. 

[…] Das Neuartige liegt vor allem in dem Versuch, durch die teilweise drastische Sprache […] – abgetönt 

nach Stand, Milieu und Schauplatz – die Atmosphäre geschichtlicher Vergangenheit zu beschwören. So 

sehr das die junge literarische Generation begeisterte, so empfindlich verletzte es den Geschmack der an 

den höfischen Anstandsregeln und den ihnen korrespondierenden poetischen Normen orientierten 

Generation. 
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à visão histórica de Herder. Guardadas as devidas distinções, ambos perceberam que não 

seria possível aos modernos a criação de uma arte exatamente idêntica à produzida pelos 

Antigos, afinal, o mundo e o homem moderno já não eram mais os mesmos da 

Antiguidade. Os Antigos possuíam a arte épica como referência, ao passo que os 

modernos se viam em meio à predominância do romance. Justamente por ser um gênero 

não canônico e aberto à hibridez, o romance poderia “correr por fora” da tradição 

afirmando sua constituição singular. Não é sem razão, portanto que Schlegel afirma: “[...] 

exijo de toda poesia que seja romântica, mas detesto o romance, na medida em que ele se 

pretenda um gênero específico” (SCHLEGEL, 1994, p. 67). 

Esta alteração na forma como os literatos se relacionam com os gêneros ao longo 

de distintas épocas refletiria, segundo Schlegel, o próprio movimento histórico, afinal, 

não somente no passar dos períodos históricos, mas também “no próprio universo da 

poesia, porém, nada está em repouso, tudo vem a ser, se transforma e se move” 

(SCHLEGEL, apud DUARTE, 2011, p. 57). O literato afirma ainda, que não poderia 

“conceber um romance que não seja uma mistura de narrativa, canção e outras formas” 

(SCHLEGEL, 1994, p. 68). É justamente esta convergência entre distintas formas 

artísticas – e formas do saber, em geral – que Schlegel pretende concretizar em seu 

romance Lucinde: uma escandalosa apologia ao amor livre em forma de um romance de 

formação perpassado por relatos, cartas, diálogos, devaneios, apresentados por um duplo 

ponto de vista – as vozes de Lucinde e Julius se intercalam na obra. A narrativa, seguindo 

o programa romântico, não se pauta em um enredo fechado em um sistema início-meio-

fim, mas em uma torrente de elucubrações e simbolismos, que “não conhece fronteiras 

entre os tempos passado e presente; que mescla livremente a descrição e o diálogo; que 

troca repetidas vezes de narrador e de foco narrativo; enfim, que louva a transgressão dos 

tabus” (VOLUBUEF, 1990, p. 47). Logo na primeira carta de Julius a Lucinde pode ser 

observada a priorização do fluxo das ideias em detrimento da apresentação cronológica 

dos acontecimentos: 

Nenhum propósito, entretanto, é mais proposital para mim e para este 

trabalho, para meu amor por ele e para sua própria estrutura, do que 

destruir desde o princípio toda aquela parte que chamamos “ordem”, 

removê-la e reivindicar explicitamente e afirmar verdadeiramente o 

79



  
 
 
 
 

direto a uma charmosa confusão (SCHLEGEL, 1971, p. 45 – tradução 

nossa).3 

 

Mais à frente, Julius afirma que “[...] cada ideia e tudo o mais formado em nosso 

interior parece perfeito em si mesmo, tão único e indivisível quanto uma pessoa”4 

(Ibidem, p. 48). As ideias seriam, dessa forma, tão vitais quanto a própria humanidade, 

isto é, seriam a essência do humano. É esta essência que o autor buscou captar 

poeticamente em sua obra ambiciosa.  

Após o conteúdo exposto revela-se a fundamental participação de Goethe e 

Schlegel no processo de constituição da literatura alemã. Ao transpor as teorias em voga 

para a prática literária, ambos os autores concretizaram as rupturas fortemente ansiadas 

por seus contemporâneos e adeptos, embora fervorosamente execradas pela ala 

conservadora. Apesar de a produção goethiana contemporânea à escrita de Schlegel já 

não mais estar em consonância com seus ideais subversivos, é notável o papel do jovem 

Goethe como precursor dos românticos – salvo as devidas distinções ideológicas. Por fim, 

cabe acrescentar que tal temática se encontra longe de um esgotamento e, a fim de evitar 

uma abordagem extensa, um pequeno recorte foi efetuado neste trabalho. Nuances 

diversas da problemática aqui apresentada serão trabalhadas em uma futura exposição. 
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WERTHER E O STURM UND DRANG 
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Resumo: Este trabalho estuda Os sofrimentos do jovem Werther (2001), enquadrando-o no 
panorama do Sturm und Drang, em que a tragédia do suicídio e a natureza se revelam como 

base do imaginário romântico. Este romance fundamental indica na sua constituição uma 

discussão metafísica e filosófica sobre a vida e o homem, além de impactar o movimento do 
nacionalismo alemão, influenciando a literatura moderna, como Thomas Mann, Hermann Hesse 

e Hermann Broch. Não só na prosa, mas também na sua Gedichte (poesia), Goethe já mostrava 

preocupações estéticas, sobretudo em relação à crise entre o sujeito e o objeto. Assim, Goethe 

permanece importante para a atualidade, isto é, por ser atual e ativo. 
Palavras-chave: Romantismo; Formação; Atualidade; Estética; Humanismo. 

 

 

Agradeço pela oportunidade de participação no XV Congresso da Associação 

Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), realizado entre os dias 7 e 11 de 

agosto na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), em tempos de crise e 

extrema urgência. Gostaria de começar comentando que Goethe não é a minha 

especialidade. No meu Mestrado na Universidade de Brasília, eu estudei literatura russa, 

mais especificamente Anna Kariênina de Tolstói, e agora no meu Doutorado na 

Unicamp eu estudo José e seus irmãos de Thomas Mann. Porém, o fio condutor dos 

meus trabalhos é sempre o realismo. Então, antes de me ater a um autor ou à sua 

nacionalidade, eu antes estudo o que Goethe chamou de Weltliteratur e os irmãos 

Schlegel de Universalpoesie. Nesse sentido, a minha fala no congresso tentou mapear 

algumas influências que Goethe incidiu sobre alguns escritores do século XX. Esta é a 

extensão em certa maneira de um projeto que eu já queria desenvolver desde o início da 

minha graduação. 

 Tendo se apropriado do nome de uma peça dramática do romântico Klinger, o 

movimento do Sturm und Drang se contrapôs ao racionalismo, elevando sentimento e 

ânimo contra a tirania do entendimento. Posto desse modo, Razão e sentimento, até 

parece mais um romance da Jane Austen. No caso particular da Alemanha, o 

movimento sofreu influências do misticismo espanhol, do quietismo francês, que é uma 

                                                             
1 Luana ingressou em 1º/2017 no programa de Doutorado em Teoria e História Literária no Instituto de 

Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A sua tese de Doutorado 

consiste em estudar José e seus irmãos de Thomas Mann. O seu orientador é o prof. dout. Mário Luiz 

Frungillo. E-mail para contato: lua.signorelli@gmail.com. 
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doutrina e prática espiritual, e do pietismo, como é o caso de Hermann Hesse, cujos pais 

eram missionários.  

Para falar da influência de Goethe na obra de Hesse, são fornecidos 3 exemplos 

literários. O primeiro é O lobo da estepe, em que o protagonista Harry Haller um dia 

visita a casa de um professor universitário, onde tem um busto de Goethe. Harry se 

irrita, por causa da representação não realista daquele busto, que indicava um Goethe 

muito burguês, e então ele se zanga por causa disso. O segundo é Demian, no qual há a 

seguinte frase: “a ave saiu do ovo. O ovo é o mundo. Quem quiser nascer tem que 

destruir um mundo” (HESSE, 2016, p. 106), o que faz lembrar o voo cósmico em 

Fausto II, quando esse pássaro romântico, condoreiro, simbolicamente representa a 

passagem e a ascensão. E o terceiro exemplo é O jogo das contas de vidro, em que há 

uma utopia chamada Castália, a qual é baseada rigorosamente num sistema ordenado e 

hierárquico que já estava presente na província pedagógica de Os anos de aprendizado 

de Wilhelm Meister. 

O objetivo principal do Sturm und Drang era manifestar-se contra o forte 

moralismo das convenções pequeno-burguesas, com um sentimento antiaristocrático 

declarado. Havia uma Revolução Francesa perto de acontecer, época em que surgiam os 

grandes gênios. Tudo isso também foi resgatado por Hesse, ídolo da contracultura, 

venerado, por exemplo, pelos hippies. Evoca-se uma citação de Otto Maria Capeaux, 

sobre os gênios: 

 

Um gênio é, então, aquele que não precisa de regras para comover e 

edificar. ‘Genial’ é a poesia sem imitação dos antigos e ‘genial’ é a 

religiosidade livre sem dogmas. Os pré-românticos alemães pretendem 
viver e escrever sem e contra as regras da sociedade e da literatura do 

século; por isso julgam-se ‘gênios’. E a exposição de sentimentos e 

sentimentozinhos, nas cartas que constituem os romances, é bem 

compreendida pelos pietistas, acostumados à autoanálise dos seus 
pecados, à introspecção psicológica. Enfim, haverá o gênio do 

sentimento: o Werther de Goethe; e Werther também é romance 

epistolar. (CARPEAUX, 2013, p. 55). 
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Outras influências do pré-romantismo alemão foram Shakespeare, Ossian, 

Rousseau e Vico, como precursor do historicismo hegeliano. A coleção Vozes do povo 

de Herder viabilizou o nacionalismo. Foi ele também o responsável pelo acesso do povo 

alemão a Homero, por meio de suas traduções. Os pré-românticos do Sturm und Drang 

devem muito à Grécia antiga, com a ambição dramática, tanto é que até hoje Goethe é 

reconhecido pelo seu Egmont e Schiller pela Noiva de Messina. Goethe e Schiller se 

destacam, porque eles foram os que realmente conseguiram sair do movimento, 

geralmente apresentando 2 fases, tecnicamente classificadas como “o jovem e o 

maduro”, ou “o pré-romântico e o clássico”. 

Werther tem como modelo imediato a Nouvelle Héloïse de Rousseau. A obra 

pode ter imitado a vida, mas a vida também imitou a obra, provocando suicídios reais, 

como já é sabido. Em Werther, confluem as primeiras leituras de Spinoza, certo 

ocultismo barroco, o amor por Friederike Brion, a quem Goethe seduziu, mas depois 

abandonou. Do jovem Goethe também se conserva a poesia lírica, que aliás foi uma 

grande característica da época, havendo um movimento só para ela, chamado de 

Hainbund (Liga do Bosque).  

Na Alemanha, a revolta camponesa ocorreu em 1525 com a participação do 

barão Alexander von Humboldt, muito caro a Goethe. Este processo não instituiu uma 

monarquia, mas sim uma desagregação em principados independentes que impediu a 

sua união. O caminho de investigação para o caso da Alemanha deve se dar 

compreendendo as suas circunstâncias muito específicas. O grande escritor alemão não 

acompanha sempre só o desenvolvimento de seu país, atrasado, mas, sobretudo, 

representa espelhos dos acontecimentos histórico-universais. A opressiva atmosfera 

filisteia sempre rodeou a literatura clássica alemã. No entanto, alguns enxergaram nisso 

vantagem para atrevimento e ampla margem de liberdade, justamente por causa desse 

atraso. 

Quando Goethe viaja, ele não vai para a Itália só por causa da desilusão amorosa 

com a Carlota von Steiner, mas sim depois do fracasso de tentar reformar socialmente o 

principado de Weimar sob os ideais da Ilustração. Ele era contra a corte burocrática de 

Karl August. Isso provoca em Goethe resignação, afastamento da vida pública. Goethe e 

Hegel foram contemporâneos e acreditavam que a Revolução Francesa significa uma 
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mudança na cultura universal. Inspirados no mesmo raciocínio, a dialética servia como 

pensamento de superação, em que Goethe representa uma ponte para o realismo, o qual 

é produto orgânico dessa assimilação. Para trazer só um exemplo dessa atmosfera, 

resgata-se um trecho de Werther, bem no início da primeira parte: 

 

13 de maio. Tu perguntas se deves enviar-me os meus livros... Meu 

caro, te peço pelo amor de Deus, deixa-os longe do meu pescoço. Não 

quero mais ser guiado, animado e afogueado... Este coração já 

fermenta o bastante por si próprio. Necessito muito antes de canções 
que embalem, e essas eu achei à suficiência em Homero. Quantas 

vezes tenho de ninar o meu sangue revolto até acalmá-lo... Tu sabes 

que não existe no mundo nada tão instável, tão inquieto quanto o meu 
coração. Se é que tenho necessidade de dizê-lo a quem tantas vezes 

carregou o fardo de me ver passar da aflição à digressão, da doce 

melancolia à paixão furiosa, meu caro! É por isso que trato o meu 
coraçãozinho como uma criança doente, satisfazendo-lhe todas as 

vontades. Não diga isso adiante, há pessoas que poderiam usá-lo 

contra mim. (GOETHE, 2001, p. 17). 

 

Dar vazão ao coração, fazer tudo pelo coração, honrar a natureza (fugere urbem), 

inconformação com a limitação humana: estes são os elementos do código de conduta 

de Werther. Werther foi publicado em 1774, quando Goethe tinha apenas 25 anos. A 

título de curiosidade, é com a mesma idade que Thomas Mann publica o seu romance de 

estreia, Os Buddenbrook. E isso é curioso, porque o próprio Goethe disse o seguinte: 

“Quem escreveu um Werther aos vinte anos, como haverá de viver aos setenta!?” 

(MANN, 2011, p. 101). Porém, para quem vive sob um código moral, Werther é 

incapaz de controlar os seus sentimentos, como diz Spinoza em sua Ética: 

 

Não têm faltado, certamente, homens eminentes (a cujo trabalho e 

engenho muito devemos), que têm escrito muitas e excelentes coisas 

sobre o correto modo de vida e dado, aos mortais, conselhos plenos de 

prudência. Mas ninguém, que eu saiba, determinou a natureza e a 
força dos afetos, nem, por outro lado, que poder tem a mente para 

regulá-los. (SPINOZA, 2016, p. 160). 

 

Werther está repleto de contradições, discussão metafísica de cunho filosófico 

sobre a vida e o homem. Os seus precursores literários são Richardson e Rousseau. 

Acontece que toda grande transformação histórico-social produz um homem novo. A 

novidade rousseauniana foi o plebeísmo. A personagem que comprova isto em Werther 
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é o jardineiro, com quem ele trava acirrados debates sobre a paixão. É um personagem 

de quem Werther se sente próximo, conversando com ele no início e no fim do 

romance, cuja amante se suicida. Ao conversar com Werther sobre isso, na verdade este 

é um gatilho para o próprio suicídio de Werther. O jovem Goethe não era pessoalmente 

nenhum plebeu, nem revolucionário no sentido político, mas essa era a sua orientação. 

A literatura alemã carece de claridade de objetivos políticos, com traços inequívocos de 

uma vida atrasada e dividida. Todavia, nunca antes com tanta paixão e plasticidade foi 

representado o drama burguês do que na literatura alemã do século XVIII.  

 

O centro de Werther se encontra no grande problema do humanismo 

revolucionário burguês, o problema do desdobramento livre e 

unilateral da personalidade humana. Feuerbach escreveu: 'Que não 

seja nosso ideal ser castrado, desencarnado, copiado; que seja nosso 
ideal o homem inteiro, real, unilateral, completo, feito.' Lenin, que 

recorreu a essa frase nos seus apontamentos filosóficos, diz sobre ela 

que esse ideal é 'o da democracia burguesa progressiva, ou democracia 
burguesa revolucionária'. (...) Goethe dá forma à vida cotidiana de sua 

época com uma compreensão tão profunda das forças motoras, das 

contradições básicas, que a significação da sua crítica remete 
amplamente à análise da circunstância da atrasada Alemanha. A 

acolhida entusiasmada que encontrou Werther por toda a Europa 

mostra que os homens dos países mais desenvolvidos desde o ponto 

de vista da evolução capitalista tiveram que ler imediatamente no 
destino do Werther a sentença: tua res agitur (LUKÁCS, 1968, p. 74-

75, minha tradução).  

 

A frase em latim significa “trata-se de coisa tua” (Horácio). Karl Marx, em seu 

estudo Sobre o suicídio, entende o suicídio como representativo da ruína de uma classe, 

como é o caso, por exemplo, de Anna Kariênina. Há também uma discussão ética, até 

mesmo um possível levantamento de um direito ao suicídio. Lukács diz que todo 

Werther é um processo de uma nova hominização, isto é, um deixar morrer para ceder 

lugar ao novo. 

As contraposições violentas levam Werther à catástrofe. A dação de forma a esse 

mundo superficialmente estreito e fechado está repleta de dramaticidade interna, 

excesso de paixões, angústia e incerteza. Werther não é só um estado de ânimo 

exacerbado e passageiro. Goethe escreve posteriormente Triunfo da sensibilidade, que 

foi uma paródia de Werther. Serve justamente pra criticar o exagero do seu efeito. 

Werther tampouco é apenas a tragédia do amor desgraçado, mas a configuração perfeita 
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da contradição do matrimônio burguês. Assim, há em Werther um efeito capaz de 

sobreviver à sua época. Sobre essa sobrevivência, fala Hermann Broch: 

 

Pois a totalidade de uma compreensão do mundo, como deseja a obra 

de arte, pelo menos aquela de sentido goethiano, concentra todo 
conhecimento do infinito desenvolvimento da humanidade num único 

e simultâneo ato cognitivo: a eternidade deve estar compreendida 

numa única existência, numa única obra de arte e sua totalidade, e 
quanto mais a obra de arte se aproxima do limite da totalidade, tanto 

mais ela mostra que sobrevive ao tempo. (BROCH, 1992, p. 134, 

grifo meu). 

  

Nas Conversações com Eckermann, Goethe diz que a sua própria obra sobre 

Werther é a marcha universal do indivíduo que tem que se adaptar em um mundo 

anacrônico. Haverá sempre uma época para a qual Werther parece ter sido escrito. A 

universalidade de Werther se evidencia, porque ainda estamos numa era burguesa.  

Werther sucumbe tragicamente durante a aurora das ilusões heroicas do 

humanismo. O seu suicídio é uma grande metáfora para o fracasso da burguesia na 

revolução; ele é resultado de várias ações sociais, muito mais que individuais, resultado 

de uma descrença, um desvínculo com a natureza. Porém, o próprio Goethe acredita na 

renovação dos ciclos, sendo isso necessário para que o novo homem possa surgir, pois 

já no início de Werther ele diz: “quero gozar o presente e o passado será passado para 

mim” (GOETHE, 2001, p. 12). Werther não se trata apenas da imortalização do jovem, 

mas de toda a humanidade, que também é jovem. 

A repercussão de Goethe recai sob variados autores, como Günter Grass, em O 

tambor, cujo protagonista Oskar Matzerath aprende a ler por meio de Goethe e 

Rasputin. Goethe para ele era o pai celestial e o príncipe dos poetas. Por outro lado, a 

influência de Goethe em Thomas Mann se verifica no óbvio Doutor Fausto, mas 

também em Carlota em Weimar, para ficar só em 2 exemplos literários. Já na sua 

crítica, Thomas Mann diz que “não posso falar de Goethe senão com amor, quer dizer, a 

partir de uma intimidade cuja indecência é amenizada pelo sentimento mais vivo do 

incomensurável” (MANN, 2011, p. 70). E sobre Werther, Mann fala o seguinte: 
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Goethe temia aquele livrinho cheio de uma sensibilidade devastadora, 

que chegou a contagiar o mundo inteiro com o desejo de morrer, e 

confessa na velhice que desde a sua publicação somente o releu uma 
única vez, evitando fazê-lo novamente. ‘São foguetórios’, disse ele’, 

‘tenho uma sensação estranha, e tenho medo de recair no estado 

patológico que o fez nascer.’ O homem maduro teoricamente insiste 
que a arte ofereça o que é sadio e afirmativo diante da vida, e critica o 

que chama de ‘poesia de hospital’ contemporânea, um abuso da arte 

ao qual contrapõe a arte de Tirteu, aquela poesia que não entoa apenas 

cantos de guerra, mas também arma o homem com a coragem para 
vencer as batalhas da vida. Mas terá ele próprio agido sempre segundo 

esse princípio? (MANN, 2011, p. 101). 

 

Por fim, tendo destacado o que foi o movimento do Sturm und Drang, ter 

pincelado o Werther, e ter falado das influências posteriores de Goethe, eu gostaria de 

ressaltar um pouco da poesia lírica do jovem Goethe como potência estética e 

revolucionária. 

 

 
Goethe – Ultimatum 

 
E então pergunte para o último homem 

“Tome tudo plenamente e vá; 

Na natureza não há núcleo 
nem casca 

Tudo é de uma vez 

Verifique apenas abundantemente 

Se você é núcleo ou casca!” 
 

“Nós te conhecemos, você brinca! 

Não faça apenas brincadeira 
Sob o nosso nariz 

Tudo é esquecido.” 

 
Vós seguíeis falsa pista 

Não pense, nós brincamos! 

Não é o núcleo da natureza 

o coração do homem? (GOETHE, minha tradução). 

 

 

 

 

 Aqui se compreende essa questão da ultimidade, como se fôssemos os últimos 

homens na terra e a questão mais importante, a mais fundamental e no fim das contas a 

mais última é fundir o núcleo à sua casca, o sujeito ao seu objeto, sendo esta a pré-

condição básica para a essência. Tudo passa, tudo é esquecido, mas algo resta, 
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permanece e fica, algo é verdadeiro e não é uma brincadeira: a alma, o coração do 

homem constituem o núcleo da natureza; para além de sua aparência, mas também a sua 

essência. Isso faz lembrar do homem que quer romper a sua casca de ovo em Demian de 

Hermann Hesse. 

 

 
Goethe – Prometeu 

 

Encobre, ó Zeus! 
o céu com suas nuvens. 

E como o jovem  

que gosta de colher 
cardos no campo, em teu poder conserva 

o robusto carvalho e o alto cume 

da espaçosa montanha. 

Mas consente que eu use 
essa terra que é minha, 

esse abrigo que eu fiz, 

e esta forja que quando faço arder, 
tu, no Olimpo, me invejas. 

   

Nada mais pobre eu conheci, ó deuses 
do que vós próprios. 

Apenas vos nutris 

de sacrifícios 

e de preces, 
dedicados a vossa majestade. 

Morreríeis de fome se não fossem 

as crianças, os loucos, os mendigos 
que vivem de ilusões. 

  

Quando eu era menino 

e nada conhecia, 
ao sol se erguiam meus sentidos olhos 

como se lá houvessem  

ouvidos que escutassem meus lamentos, 
e um coração tivesse igual ao meu 

capaz de consolar a minha angústia. 

  
E quem contra insolência 

da turba dos titãs me auxiliou? 

Quem me salvou da morte 

e me impediu a escravidão? 
Não foste tu meu coração somente 

ardendo numa chama inextinguível? 

Jovem e ingênuo eu tudo agradecia 
àquele que no céu  

dorme na ociosidade. 

Como prestar-te honra? Mas por quê? 
Deste jamais alívio 
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aos oprimidos? 

Já enxugaste as lágrimas 

dos que são infelizes? 
Formei um homem, 

mas um homem afinal que só se curva 

perante o Tempo e o Fado 
que são tão meus senhores como teus. 

  

Pensaste tu talvez 

que poderia desprezar a vida 
e ao deserto fugir 

porque nem todos  

os meus sonhos floriram? 
  

 

Aqui estou. 

Homens faço segundo a minha imagem, 
Homens que serão logo iguais a mim. 

Divertem-se e padecem, 

gozam e choram 

mas não se renderão aos poderosos 

como também eu nunca me rendi! (GOETHE, grifos meus). 

 

 “Prometeu” é considerado por Carpeaux um grande hino. Nietzsche em O 

nascimento da tragédia diz que a vez de maior luta para a recuperação da cultura grega 

por parte dos alemães foi com Goethe, Schiller e Winckelmann, os quais retiraram do 

leito do rio grego a salvação da cultura alemã. Não obstante, Goethe para ele se mantém 

como um eterno apolíneo. Prometeu é o mito grego daquele que rouba o fogo dos 

deuses para dá-lo aos mortais. Zeus, com inveja e medo de que os mortais pudessem 

ultrapassá-lo, resolve castigar Prometeu pela sua hýbris, amarrando-o a uma rocha, para 

que ele tivesse o seu fígado comido todo dia por uma águia. Para Lukács, há neste 

poema o esboço do homem livre e unilateralmente desenvolvido, aquele que não se 

deixa vencer pelo jugo de um poder opressor. 

Este poema em particular de Goethe aparentemente diz tudo, mas é preciso 

várias leituras para se encontrar mais sentidos nele. O sentido principal que eu gostaria 

de destacar, e com o qual eu finalizo o meu ensaio, são os versos finais, “mas não se 

renderão aos poderosos /como também eu nunca me rendi!” Conforme o professor 

Marcus Vinicius Mazzari, em seu artigo Natureza ou Deus, Goethe “renova a 

inquebrantável aspiração por superação de fronteiras e limites” (MAZZARI, 2010, p. 

190). Que essa seja a lição para nós, participantes dessa edição do Congresso da 
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ABRALIC, que estamos resistindo e lutando. Lukács diz que não se combate só com 

frases bonitas, mas sim com profundo conhecimento das lutas sociais e culturais. 

Portanto, que nós saiamos da experiência deste congresso cientes de que a luta é árdua, 

mas ela não é em vão. 
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ALFREDO E MUNDO: O ROMANCE MODERNO DE FORMAÇÃO EM 

DALCÍDIO JURANDIR E MILTOM HATOUM 

LUCILIA LÚBIA DE SOUSA PINHEIRO (UFPA)1 

 

Resumo: O presente trabalho propõe uma nova leitura do Romance de formação a partir do 

século XX, seria então um Romance Moderno de Formação. A exemplo disso temos os romances 

de Dalcídio Jurandir, com Alfredo, personagem central de nove romances (1941-1978), aqui será 

trabalhada a obra Primeira Manhã (2009) e em Cinzas do Norte (2005) de Milton Hatoum, obra 

que tem Mundo como protagonista da narrativa. 

Palavras-chave: Romance de formação; Romance Moderno de Formação; Dalcídio Jurandir; 

Milton Hatoum. 

 

Romance de formação, termo cunhado por Karl Morgenstern (SELBMANN, 1988), 

descreve aspectos do desenvolvimento pessoal do indivíduo a partir das experiências que 

ele enfrenta. Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de Johann Wolfgang von 

Goethe, no contexto do Romantismo e da Era Clássica da literatura alemã, publicado entre 

1795-1796, tornou-se o modelo para uma série de romances posteriores que surgiriam. 

Segundo Marcus Mazzari,  

composto com uma maestria que encontra poucos paralelos na literatura 

mundial,  Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister narram, em oito 

livros ( ou sete, descontando-se o caráter largamente autônomo das 

“confissões da bela alma”, que ocupam todo o livro VI) o percurso de 

vida do protagonista ao longo de mais ou menos dez anos, desde a 

juventude ao limiar da maturidade(...) Aventuras não faltam no 

romance, assim como encontros e desencontros amorosos, de tal forma 

que Wilhelm – após um relacionamento infeliz, e mesmo trágico com a 

atriz Mariane e algumas outras ligações efêmeras (Philine, a Condesa, 

Terese) tem sua trajetória coroada pela união com Natália. (MAZZARI 

in GOETHE, 2009, p. 9-10) 

 

O romance de formação vai propor esta condição: só se pode ter experiência a partir 

da vivência dessa experiência.  

Segundo Rüdiger Safranski em seu livro, Romantismo uma questão alemã: 

 

O Wilhelm Meister de Goethe havia trazido ao gênero do romance, 

nova reputação, ele motivou a ambição da nova geração de poetas de 

criar também uma narrativa na qual estivessem interligados a 

representação do desenvolvimento de um indivíduo interessante, o 

esclarecimento de problemas do trabalho artístico e uma imagem global 

da sociedade. Depois do Wilhelm Meister o romance passa a ser um 

gênero poético universal, no qual tudo podia ter lugar, descrições da 

natureza, diversos palcos, confusões e conflitos, poemas espalhados, 

                                                           
1 Graduada em Letras (UFPA), mestranda em Estudos Literários (PPGL/UFPA). Contato: 
lubiapinheiro@yahoo.com,br 
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apresentados também sob a forma de diálogos e reflexões, psicologia, 

filosofia, teoria da arte. Se queria ir afundo com o romance. 

(SAFRANSKI, 2010, p. 98-99) 

A “formação” a partir do conceito romântico, diz respeito ao “desenvolvimento da 

subjetividade, da capacidade de percepção, reflexão e criação. No romance de formação, 

segundo Volobuef (1999, p. 44) “trata-se de uma busca de si mesmo, da libertação das 

amarras sociais (obediências aos pais e a instituições como o casamento, etc.), da 

descoberta de novas possibilidades de subsistência que não se restrinjam a profissões 

burguesas tidas como úteis”. 

Os romances de formação modernos, apresentam as mesmas características de 

enfretamento.  

Devem ser consideradas como pertencentes ao gênero 

obras em cujo centro esteja a história de vida de um 

protagonista jovem, história essa que conduz, por meio de 

uma sucessão de enganos e decepções, a um equilíbrio 

com o mundo. Esse equilíbrio é frequentemente descrito 

de forma reservada e irônica. (JACOBS apud MAAS, 

2000, p. 62)  

 

Ainda como característica do Romance de formação, Jacobs (1989, P.37) 

acrescenta: 

• O protagonista deve ter uma consciência mais ou menos explícita de que ele 

próprio percorre não uma sequência mais ou menos aleatória de aventuras, mas 

sim um processo de autodescobrimento e de orientação no mundo; 

• a imagem que o protagonista tem do objetivo de sua trajetória de vida é, em regra, 

determinada por enganos e avaliações equivocadas, devendo ser corrigidas apenas 

no decorrer de seu desenvolvimento; 

• além disso, o protagonista tem por experiências típicas a separação em relação à 

casa paterna, a atuação de mentores e de instituições educacionais, o encontro com 

a esfera da arte, experiências intelectuais eróticas [sic], experiência em um campo 

profissional e eventualmente também contato com a vida pública, política. 

 

Esse equilíbrio da personagem é direcionado para um fim harmonioso. No entanto, 

percebemos que o que foi um mundo idealizado, “o início  do projeto romântico e clássico 

desmoronou no século XX” (PRESSLER, 2002). 

O desenvolvimento harmonioso no indivíduo não existe, ele fracassou. O Romance 

de formação assume um caráter diferente a partir do século XX, seria então um Romance 
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Moderno de Formação, ”entendido como capacidade e habilidade de se encontrar no 

mundo fragmentado, desmoronado – identidades na superfície e no fragmento – 

‘identidade irônica e/ou reflexiva’” (PRESSLER, 2002)   

Após expormos os conceitos do Romance de Formação e mostramos o novo caráter 

que esse romance assume, apresentaremos a personagem Alfredo, personagem central de 

nove romances (1941-1978) do escritor paraense Dalcídio Jurandir (1909-1979), sendo 

que para esta análise será trabalhada a obra dalcidiana Primeira Manhã (2009) e Mundo 

da obra Cinzas do Norte (2005) do escritor amazonense Milton Hatoum (1952-) como 

Romances Moderno de Formação. 

O romance Primeira Manhã é o sexto romance escrito por Dalcídio Jurandir, quinto 

no qual Alfredo aparece como protagonista. Alfredo aparece como personagem principal 

em nove romances, na narrativa seria um tempo de quase 10 anos que se passa na vida da 

personagem. 

Nos primeiros romances Alfredo vive em Cachoeira do Arari (Chove nos campos 

de Cachoeira e Três casas e um rio) e vem para Belém para concretizar seu sonho: estudar.  

Em Belém do Grão-Pará e Passagem dos Inocentes Alfredo cursa o primário. Já 

em Primeira Manhã é a estreia de Alfredo no ginásio. Por isso a escolha de abordar neste 

trabalho essa obra. 

A formação que teremos nesse romance de Dalcídio vai se desenvolver diferente à 

que temos em Hatoum. Aqui a formação diz respeito ao desenvolvimento, formação 

educacional do indivíduo. Alfredo queria ir ao Liceu, Alfredo queria estudar (diferente 

de Mundo, como veremos mais adiante).  

Entendido também como Romance de Educação, pois a finalidade do indivíduo é 

um auto-aperfeiçoamento. “A descoberta da educação como meio de moldar e formar o 

caráter dos homens encontra-se, portanto estreitamente ligada ao conceito de 

individualização, sobretudo no sentido de reconhecimento da especificidade do caráter 

infantil e juvenil. ”  (MAAS, 200, p. 28) 

Quando Alfredo ingressa no ginásio, já ingressa atrasado na idade: 

quando devia estar saindo, era que entrava no Liceu a voz mudada, já 

marmanjo para o primeiro ano. Tarde, mas que remédio? A uma légua 

e meia esse Ginásio, distante mil carocinhos, mil viagens, Gentil, 

Estrada de Nazaré, Passagem dos Inocentes, agora a pé na José Pio. 

Tinha o gosto de conquista-lo semelhante ao beijo que a mãe não lhe 

deu naquela noite do Muaná. (JURANDIR, 2009, p.35) 
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O protagonista já não começa bem e ele mesmo tem consciência disso, sabe que a 

idade dele não está de acordo com a escolaridade e isso vai ser tema para confusão mais 

para frente na narrativa. 

Muitos são os percalços que Alfredo enfrenta nessa primeira semana de aula do 

ginásio, além de estar atrasado na idade, se vê também obrigado a faltar uma semana de 

aula por não ter uniforme ainda. E quando finalmente está tudo certo para o início, o tão 

almejado primeiro dia no ginásio, eis que as desventuras não cessam: 

 

Viu colegas seus passarem no bonde, aquele no estribo, fumando, um 

olhar maligno, de quem te aguarda, o quepe amassado no sovaco, 

descosido e desbotado o uniforme com cinco listas no ombro. Desviava-

se do bonde, do olhar do quintanista, escorregou na casca de manga, as 

operárias riem, pisa na pedra solta do calçamento, espirrou 

lama...(JURANDIR, 2009, p. 35)  

 

O uniforme do estudante suja todo de lama, pensa em voltar para casa, se atrasa 

para a escola. Quando chega à escola, entra na sala do terceiro ano por engano, o que por 

pouco tempo fez Alfredo se sentir no lugar certo. 

A escolha da análise de Primeira Manhã, dentre as nove obras do autor, nas quais 

Alfredo aparece como protagonista, se deu, por justamente narrar as primeiras manhãs de 

Alfredo no ginásio. A partir das aventuras e desventuras que a personagem enfrenta, 

podemos perceber que o início de formação de Alfredo já começa dando pistas de 

fracasso.  

Ele tem essa consciência, e quando não suporta mais sai vagando pela cidade, 

abandona a sala de aula. 

Alfredo veio do Marajó para Belém a fim de estudar, saiu do seio familiar para 

alcançar um sonho, no entanto as dificuldades estruturais e psicológicas vão sendo 

mostradas ao longo das narrativas. 

As personagens Alfredo e Mundo tem suas convergências quando consideradas 

personagens de Romances Moderno de Formação, no entanto as tessituras dos romances 

apontam muitas divergências entre as personagens. 

Em primeiro lugar, Mundo quando está em Manaus, no período de sua 

infância/adolescência tem uma postura rebelde, em que ao conversar com Palha, diz que 

não precisa frequentar a escola para obter conhecimento, conhecimento ele pode ter 

através dos livros e das obras dos artistas (HATOUM, 2005. P. 119). 
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A relação de Mundo com o pai nunca foi boa, falando em carta sobre o filho, o pai 

afirma que “[..] Mundo só se dá com caboquinhos, as crianças da vizinhança são filhos 

de casais distintos, mas ele só procura os selvagens” (HATOUM 2005, p. 251). Com o 

passar do tempo, a relação entre pai e filho se agrava e Mundo percebe que não precisa 

só se afastar de seu pai, como também de Manaus, o que consequentemente o leva a 

viagens para conhecer o mundo. O personagem então vai para a Europa, onde conhece 

grandes centros, como Londres e Berlin. 

Mundo se “joga” mundo afora, o artista rebelde, que desde o começo tem um lema: 

“ou a obediência estúpida, ou a revolta” (HATOUM 2005, p.10). 

Quando Mundo volta da Europa, ele já passou pelo processo de amadurecimento 

pessoal e de seus pontos de vista, que vão resultar na sua modificação das relações com 

as pessoas (exceto o pai) e com suas próprias ideias. Embora, Lavo não confiasse na 

mudança do amigo: 

Todas as críticas de Mundo ao artista da ilha tinham sido insinceras? 

Depois de tudo o que acontecera entre os dois, das divergências em 

relação à arte e à vida, ao modo de olhar o Amazonas, Mundo ia retornar 

à cidade, expor seus trabalhos no ateliê de Arana, e quem sabe, se 

hospedar na casa dele. Ia capitular, voltar ao tempo da juventude, da 

ingenuidade, da crença fervorosa e cega no artista da ilha. (HATOUM, 

2016, p. 258) 

O nome do personagem Raimundo, cujo apelido é Mundo, provavelmente não foi 

escolhido pelo autor abstrato em vão, pois ao ser chamado constantemente de Mundo, o 

personagem transmite essa experiência que ele vai ter para além de Manaus, do norte, 

mas para o mundo. Aliás, no livro, de acordo com Amarílis Tupiassú (2016), não se pode 

esquecer: 

 o jogo de nomeação em Cinzas do Norte. Alícia, a que alicia e se fecha 

em segredos surpreendentes; Raimundo-Mundo o fulcro de todas, das 

grandes dores do mundo; Trajano, o imperador, reduzido a Jano, a 

centro de cegueira, enganos, infidelidades; Ranulfo, Ran, o desgarrado, 

o desassossego, que pula de charco em charco; Naiá, o nome indígena 

e pouco mais, a índia distribalizada, sem origem certa, sem família; 

Olavo, lavo, que te fato lava em silencio a roupa suja, a consciência que 

purga, põe pra fora, lava com as armas da palavra. (TUPIASSÚ, 2016, 

p. 167) 

Tal como, Raimundo-Mundo tem seu significado, Hatoum mexe também com 

todos os personagens da trama do livro, em que cada um desempenha um papel social ou 

moral. Como no caso da índia Naiá, a sem tribo, sem identidade. Ou no caso de Jano, o 
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deus de duas faces2, aquele que não reina em casa, aquele cujo filho não obedece e cuja 

mulher trai. 

Embora Mundo, através da viagem, tenha promovido seu desenvolvimento pessoal, 

a importância que ele dá para sua terra natal, também se faz presente, isto pode ser 

comprovado pelos pesadelos que ele tem ainda adolescente e que se tornarão realidade 

num futuro próximo: 

Mundo contou que no internato, tinha pesadelos com a floresta 

calcinada: a floresta devastada ao norte de Manaus, visitar as casinhas 

inacabadas do novo Eldorado, andar pelas ruas enlameadas. Casinhas 

sem fossa, um fedor medonho. Os moradores reclamavam, tinham que 

pegar para morar mal, longe do centro, longe de tudo. Queriam voltar 

para perto do rio, alguns haviam trazido canoa, remos, malhadeiras, 

arpoes. A cozinha, um cubículo quente; por isso levavam o fogareiro 

para a rua de terra batida e preparavam a comida ali mesmo, o sol da 

tarde esquentava as paredes, o quarto era um forno, os moradores do 

novo Eldorado eram prisioneiros em sua própria cidade. (HATOUM 

2005, p. 148) 
 

Esse pesadelo que Mundo tem ainda adolescente e que infelizmente se confirma no 

futuro, pode ser interpretado como um fator histórico, o desmatamento clandestino e 

arrebatador contra a Amazônia.  

A referência do novo eldorado nos diz muito, a Amazônia continua sendo cobiçada 

e explorada; não somente a Amazônia, mas seu próprio povo, uma vez que é obrigado a 

sair do “seu lugar”, sob o falso argumento de que vão evoluir. Como mencionado acima, 

a exploração da Amazônia vem de longos tempos, como relata Neide Gondim: 

 

 a Amazônia entra no circuito internacional ao servir de tema aos 

romances de Júlio Verne, Conan Doyle e Vicki Baum; nesse sentido 

está presente na tensão oriunda do confronto entre o homem e a 

natureza, cujos resultados imprevisíveis encaminham questionamentos 

inquietantes por não resolverem a incompatibilidade da fusão, um ou 

outro terá que se fragilizar se for imiscuído nesse conjunto um elemento 

não autóctone, que pode se revestir de nomeações múltiplas como o 

progresso, por exemplo, acompanhado de seu elemento inerente que é 

o lucro monetário, ou ainda cultura, e aí o missionário desordenaria a 

harmonia primordial. (GONDIM, 2007, p.173) 
 

O que escreve Gondim é um traço do que acontece com Manaus, a cidade 

modificada a pretexto de “progresso’. Ao longo do livro o autor abstrato nos dá pistas 

dessa preocupação com a mudança no espaço ocorrida na cidade. 

 

                                                           
² Segundo a mitologia romana, Jano é um deus de duas faces, uma voltada para o passado e outra para o 

futuro. 
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Em poucos anos Manaus crescera tanto, que Mundo não reconheceria 

certos bairros, ele só presenciara o começo da destruição; não chegara 

a ver a “reforma urbana” do coronel Zanda, as praças do centro, como 

a nove de novembro, serem rasgadas por avenidas e terem todos os seus 

monumentos saqueados; não viu sua casa ser demolida, nem o Hotel 

gigantesco erguido no mesmo lugar. Arana, hábil e sagaz, percebeu que 

o mogno era valioso no Brasil e no mundo e então, juntou a matéria de 

sua arte a um empreendimento suspeitoso, passou a exportar objetos e 

móveis de madeira nobre. (HATOUM, 2005, p. 258-59) 

 

A escrita do texto funciona como uma denúncia ao que acontece em Manaus, essa 

destruição de que Mundo foi poupado de presenciar, mas que ele já sabia que aconteceria. 

As palavras das personagens indignam; reclamam. E como bem diz Tupiassú, “seus livros 

são a prova dessa reclamação verídica atada às amarras do ficcional” (2016, p. 164). 

As palavras de Hatoum, além de denunciar essas mazelas, também trazem a doçura 

de uma região, nos transporta para a floresta, onde podemos sentir os aromas e os ventos 

vindos do rio. Ao leitor não resta mais nada, a não ser se entregar e embarcar nessa 

viagem, com um mister de sentimentos e nas palavras de Nassar: “em literatura, quando 

você lê um texto que não toca o coração é que alguma coisa está indo para as cucuias” 

(NASSAR apud TUPIASSÚ, 2016, p. 166). 

Ao tratar da linguagem utilizada por Hatoum em suas obras, Beth Brait (2008) 

argumenta que é possível observar um trabalho singular com a língua, que representa uma 

“dimensão que conduz a um de seus traços característicos: relatos cerzidos com os fios 

de reminiscências colhidas na rica experiência individual e coletiva, no fértil imaginário 

que as alimenta” (BRAIT, 2008, p. 34). 

Mundo tem consciência do seu espaço, tem consciência do seu papel, no entanto 

não consegue, já sabe que é “tarde demais para tudo”. E da mesma forma que a narrativa 

começa, ela termina: 

Pensei em reescrever minha história de trás para frente, de ponta-

cabeça, mas não posso, mal consigo rabiscar, as palavras são manchas 

no papel, e escrever é quase um milagre... Sinto no corpo o suor da 

agonia. Amigo... e não primo.  Esse teto baixo, paredes vazias, ausência 

de cor e de céu... O sol e o céu do Rio e do Amazonas... nunca mais...  

(HATOUM, 2005, p. 311) 

 

Não resta mais nada, viver é um milagre, a morte é a única certeza. Como diz o 

narrador na primeira página do livro “talvez tenha morrido naquela noite”. Mundo, o 

artista rebelde não consegue, não alcança o pleno desenvolvimento, a harmonia dos 

românticos aqui não existe. A história de vida paterna da personagem foi uma mentira, 

sendo revelada somente ao final da vida da personagem e da narrativa.  
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As nove obras nas quais Alfredo aparece como protagonista, que contam um 

período de mais ou menos 10 anos na vida da personagem narram o desenvolvimento, 

aventuras e desventuras de Alfredo, aqui a obra escolhida para análise Primeira Manhã. 

Cinzas do Norte narra a história de um artista rebelde, Mundo.  

As duas personagens aparecem, então, como protagonistas de Romance Moderno 

de Formação, onde o equilíbrio, o desenvolvimento harmonioso do indivíduo não existe, 

por se encontrar nessa sociedade fragmentada, desmoronada. E um dos elementos mais 

importantes é que as personagens têm a consciência desse caminho que já se torna 

fracassado desde o começo. 

As personagens apresentam pontos de convergência por se encontrarem nesse 

Romance Moderno de formação. Elas têm mais ou menos consciência do seu papel nessa 

sociedade e de seus objetivos. No entanto, os processos pelos quais eles passam para 

chegarem a esse desenvolvimento, no final fracassado, são diferenciados. Alfredo almeja 

frequentar a escola, a fim de ter uma profissão. Passa por aventuras e enganos e acaba 

desistindo das aulas. Mundo não quer o futuro/destino que o pai (Jano) tanto sonhara para 

ele, quer ser artista, quer experimentar a ampliação de seu próprio apelido. 
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GOETHE, RABELAIS E ROSA - UMA PEQUENA POÉTICA DOS NÚMEROS 

Maria Cecilia Marks (USP)1 

 

Resumo: Neste artigo, buscamos contextualizar o legado de Mikhail Bakhtin relacionado a 

Goethe e apresentar informações sobre a atualização da obra do próprio Bakhtin, a qual teve, em 

anos recentes, sua versão completa e definitiva. Também realizamos um pequeno estudo 

comparativo do tratamento expressivo dispensados aos números no Fausto de Goethe, em 

Gargântua e Pantagruel, de Rabelais, e no conto “O recado do morro”, de Guimarães Rosa, de 

uma perspectiva bakhtiniana. 

Palavras-chave: Bakhtin, Goethe, Rosa, números 

 

O pensador russo Mikhail Bakhtin deixou um legado cujos conceitos e ideias 

circulam por diversas disciplinas das Ciências Humanas: Teoria Literária, Filologia, 

Linguística, Antropologia, Filosofia, Educação, entre outras. Teórico e historiador da 

literatura e da cultura, mais do que identificar e enumerar uma série de fenômenos da 

história da humanidade, Bakhtin reflete sobre as mudanças provocadas por esses 

fenômenos e como se introduziram na linguagem literária, particularmente no gênero 

romanesco. O pesquisador elaborou conceitos como dialogismo, polifonia, 

carnavalização, cronótopo, entre muitos outros, além de desenvolver uma teoria sobre a 

formação do romance moderno, valendo-se de estudos sobre autores da envergadura de 

Dostoiévski e Rabelais, por meio dos quais cunhou um repertório teórico de caráter 

peculiar, imanente às obras, mas também extensivo aos estudos literários em geral. O 

terceiro grande escritor ao qual Bakhtin se dedicou foi Goethe, porém, os originais do 

livro, que provavelmente seria equivalente aos que escreveu sobre Dostoiévski e 

Rabelais, perderam-se por ocasião da deflagração de II Guerra Mundial, restando 

apenas fragmentos.  

Nascido em 1895, Bakhtin despontou nos anos 1920, quando a União Soviética 

pós-revolucionária vivia um período de efervescência cultural, interrompido pela 

ascensão de Stalin e o endurecimento político, no final da década. Como muitos 

intelectuais, foi vítima do regime stalinista e viveu no ostracismo até a década de 1960, 

quando foi redescoberto na União Soviética. Portanto, escreveu seus ensaios em meio 

aos acontecimentos e ao contexto histórico soviético e global do século XX, o que levou 

                                                             
1 Mestre e Doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada (USP). Contato: 

ceciliamarks@uol.com.br 
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sua obra a ser conhecida aos poucos, tanto na Rússia como no Ocidente, onde seus 

escritos começaram a chegar nos anos 1970, de maneira fragmentada.  

De acordo com Boris Schnaiderman, a obra de Bakhtin “traz evidente a marca das 

terríveis vicissitudes que sofreu. (...) ocorriam então no Ocidente os maiores equívocos 

sobre a obra bakhtiniana, justamente pelo desconhecimento das circunstâncias em que 

ela se desenvolveu.” (SCHNAIDERMAN, 2001) Além disso, após a reabilitação do 

autor, o que ocorreu oficialmente em 1967 (BEZERRA in BAKHTIN, 2016, p. 172), 

edições reuniram em um mesmo volume textos elaborados em momentos e com 

temáticas diferentes, o que dificultou uma visão integral de conceitos que aparecem 

dispersos em mais de um título. 

Os trabalhos sobre Dostoiévski e Rabelais são os mais acabados. O primeiro, 

publicado originalmente em 1929, teve uma segunda versão atualizada pelo autor em 

1963. Já o estudo sobre Rabelais, publicado em 1965, consistiu na tese de doutoramento 

de Bakhtin, aceita com reservas pela academia soviética por ocasião de sua submissão, 

em 1946. Em 1960, a versão original do livro sobre Dostoiévski é redescoberta por 

estudantes e, a partir de então, inicia-se um esforço para recuperar a obra e o intelectual, 

que viveu até 1975. Entre esses estudantes estavam Serguei Botcharov e Vadim 

Kójinov, que se tornaram os herdeiros do espólio bibliográfico de Bakhtin e 

empreenderam a organização dos seus trabalhos em versão definitiva, a partir dos 

arquivos do escritor. Entre 1997 e 2012 foram publicados, na Rússia, os seis tomos da 

obra completa e comentada, totalizando cerca de 4.400 páginas e observando, na 

medida do possível, a ordem cronológica da elaboração dos textos.  

Duas décadas antes, porém, as ideias de Bakhtin já haviam ganhado evidência no 

Ocidente. No Brasil, as primeiras traduções apareceram por volta de 1980, feitas a partir 

do francês, com exceção de Questões de literatura e de estética – A teoria do romance, 

vertido diretamente do russo e publicado em 1988. Em 2013, a Editora 34 iniciou a 

publicação das traduções (ou retraduções) do russo para o português com base na edição 

da obra reunida, em volumes com ensaios e glossários que buscam uniformizar a 

terminologia em português e promover uma compreensão mais orgânica do pensamento 

de Bakhtin. 

Quer por esse caráter circunstancial disperso, quer pelo trânsito do ensaísta por 

diferentes disciplinas relacionadas à língua e à literatura, trabalhar com o aporte teórico 
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de Bakhtin é palmilhar terreno árido e acidentado, muito embora repleto de conceitos 

coerentemente elaborados e fascinantes. Além disso, o estilo de Bakhtin também é 

característico, apresentando vasta erudição e um forte cunho autoral. Com idas e vindas, 

conceitos surgem em um trecho e ressurgem em outros com acréscimos e sob novas 

perspectivas. Os textos como que adquirem uma estrutura cônica em espiral ascendente, 

com ideias e categorias sendo retomadas em etapas subsequentes cujas abordagens vão 

se aprofundando, enriquecendo e ampliando o ângulo de visão. Por fim, abre-se um 

horizonte teórico coeso e pertinente, pleno de conceitos de teoria literária e reflexões 

sobre a história da literatura até a atualidade. Contudo, importante salientar que o 

terreno permanece movediço, pois, como afirma Boris Schnaiderman, a contradição é 

inerente à multiplicidade e à riqueza do pensamento de Bakhtin. “É nele que existe a 

polifonia, o dialogismo. Sempre há um Bakhtin dialogando com outro Bakhtin.”2 

Com uma sólida formação clássica e profundo conhecimento da filosofia e dos 

movimentos artísticos alemães, Bakhtin recorre a Goethe frequentemente como 

exemplo e referência em seus estudos. Já em Problemas da Poética de Dostoiévski, o 

estudioso contrapõe a ideia de formação de Goethe à visão artística de Dostoiévski.  

Um artista como Goethe, por exemplo, tende para a série em 

formação. Procura perceber todas as contradições existentes como 

diferentes etapas de um desenvolvimento uno, tende a ver em cada 

fenômeno do presente um vestígio do passado, o ápice da atualidade 

ou uma tendência do futuro; como consequência, nada para ele se 

dispõe num plano extensivo. É esta, em todo caso, a tendência 

fundamental da sua visão e concepção do mundo. Ao contrário de 

Goethe, Dostoiévski procura captar as etapas propriamente ditas em 

sua simultaneidade, confrontá-las e contrapô-las dramaticamente, e 

não estendê-las numa série em formação. Para ele, interpretar o 

mundo implica pensar todos os seus conteúdos como simultâneos e 

atinar-lhe as inter-relações em um corte temporal. (BAKHTIN, 

2010a, p. 31) (grifos do autor) 

 

Na sua Teoria do Romance (2010b, p. 200 e ss), Bakhtin retoma a importância do 

romance de formação na história do gênero, pois ele traz o herói em sua incompletude e 

em evolução em detrimento do herói pronto dos romances de provação. O ensaísta 

destaca os dois títulos de Wilhelm Meister. De Os anos de aprendizado, Bakhtin extrai 

uma citação a respeito das diferenças entre os gêneros dramático e romanesco, 

                                                             
2 Entrevista concedida por Boris Schnairdeman ao Prof. Geraldo Tadeu Souza, em de dezembro de 2008, 

para o livro Bakhtin, dialogismo e polifonia, BRAIT, B. (org.). São Paulo: Contexto, 2009, p.225-239. 
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atribuindo a Goethe, na voz do narrador, esta afirmação, aqui reproduzida de forma 

mais completa:  

No romance devem ser preferencialmente apresentados os sentimentos 

e fatos; no drama, caracteres e ações. O romance deve evoluir 

lentamente, e os sentimentos do protagonista, seja da maneira que for, 

devem retardar o avanço do conjunto até seu desenvolvimento. O 

drama deve ter pressa, e o caráter do protagonista acelerar-se rumo ao 

final e não ser senão coibido. É necessário que o herói do romance 

seja passivo ou, pelo menos, não seja ativo em alto grau (...) e todos os 

fatos se coadunam em certa medida com seus sentimentos. (GOETHE, 

2006, p. 300) 

 

Em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento – O contexto de 

François Rabelais, Bakhtin faz diversas referências a Goethe. Primeiro, destaca a 

importância do movimento romântico alemão – “um acontecimento notável na literatura 

mundial” (BAKHTIN, 2008, p. 33) –, que se contrapôs ao cânone clássico, 

revalorizando o grotesco, ainda que em chave individual e subjetiva. Mesmo assim, 

Bakhtin identifica raízes populares em obras românticas, destacando a influência 

exercida pelo teatro popular, em particular o teatro de marionetes, e por certas formas 

cômicas dos artistas de feira. 

Os poetas da corte (sobretudo na Itália) encarregados de organizar 

essas festividades eram grandes conhecedores dessas formas, cuja 

profundidade utópica e cujo valor de interpretação do mundo eles 

haviam captado. Esse foi, por exemplo, o caso de Goethe na corte de 

Weimar, onde ele tinha, entre outras, a missão de organizar festas 

similares. Com essa finalidade, estudou com profunda atenção as 

formas tradicionais e esforçou-se por compreender o sentido e o valor 

de certas máscaras e símbolos. Goethe soube aplicar essas imagens ao 

processo histórico, por a nu a “filosofia da história” que elas 

continham. Até hoje, não se apreciou nem estudou suficientemente a 

profunda influência das festas populares na sua obra. (BAKHTIN, 

2008, p. 89) 

 

Em nota de rodapé, o teórico afirma ainda que os estudos de Goethe sobre 

máscaras e símbolos tradicionais inspiraram a cena da mascarada no Fausto II. 

(BAKHTIN, 2008, p. 89) A certa altura do estudo sobre Rabelais, Bakhtin se detém 

longamente na análise da descrição feita por Goethe do carnaval de Roma de 1788. O 

ensaísta enaltece o estilo simples e a profundidade do texto, no qual o poeta  

conseguiu captar e formular as características essenciais do carnaval. 

(...) Mais do que qualquer outro, Goethe estava apto para descrever o 

carnaval de Roma. Durante toda a sua vida, ele manifestara interesse e 

amor pelas formas das festas populares e pelo tipo especial de 
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simbolismo realista inerente a essas formas. (BAKHTIN, 2008, p. 

213) 

Em diversos trechos do estudo sobre Rabelais são traçados paralelos entre as 

descrições de Goethe do carnaval romano e as elaborações do próprio Bakhtin acerca da 

obra do autor francês, enfeixadas no amplo conceito de carnavalização. Para ele, a 

percepção de Goethe sobre a vida e a natureza como fenômenos em perpétua 

transformação imbrica-se com a impermanência e o destronamento característicos da 

cosmovisão carnavalesca, a qual constitui uma concepção de mundo com características 

próprias, independente, alternativa ao regime dominante, pautando-se, ao contrário, por 

questioná-lo ao evidenciar que nada se mantém infinitamente e que a alternância e a 

renovação são não somente possíveis como inevitáveis. Essa cosmovisão carnavalesca 

pressupõe o livre contato familiar entre todos os seres humanos proporcionado pela 

festa em praça pública, oportunidade em que são suspensas as leis, as normas e a 

hierarquia, favorecendo inversões, ousadias, excentricidades, profanações e o 

desenvolvimento de um tipo particular de comunicação gestual e verbal. A 

ambivalência marca todas as expressões carnavalescas, que têm por princípios o riso, 

como forma privilegiada de lançar uma perspectiva inusitada sobre temas comumente 

apresentados de forma séria, e o baixo material e corporal, ou seja, a liberação do corpo 

e valorização das necessidades físicas, relacionadas ao gozo e ao que mais aproxima o 

ser humano da terra em sua dimensão cósmica. Nesse sentido, morte, nascimento e 

renovação formam uma unidade em processo de permanente regeneração. Diz Bakhtin: 

“A morte está sempre relacionada ao nascimento, o sepulcro ao seio terreno que dá à 

luz. Nascimento-morte e morte-nascimento são as fases constitutivas da própria vida, 

como o expressa em palavras célebres o espírito da Terra no Fausto de Goethe.” 

(BAKHTIN, 2008, p. 44) e remete aos versos: 

Berço e jazigo, 

Perene mar, 

Urdidura alternante, 

Vida flamante (GOETHE, 2010, p. 73, versos 504 a 507) 

 

Quase duzentas páginas adiante do denso volume A cultura popular na Idade 

Média e no Renascimento, mais uma vez Bakhtin afirma que Goethe soube exprimir a 

ambivalência da existência prática “com um grau superior de consciência lírica e 

filosófica” nos versos  

 

107



  
 
 
 
 

E enquanto não compreenderes 

Esse ‘morre’ e ‘renasce’ 

Tu não passarás de um hóspede melancólico 

Sobre a terra tenebrosa (GOETHE apud BAKHTIN, 2008, p. 217) 

Para evidenciar ainda a concepção carnavalesca do mundo adotada por Goethe, 

Bakhtin recorre a uma série de citações, das conversações com Eckermann e outras 

fontes, destacando a maneira como o poeta via a natureza. Selecionamos as seguintes: 

“O espetáculo [da natureza] é eternamente novo, pois ela cria incessantemente novos 

contempladores. A vida é a sua melhor invenção; para ela a morte é um meio de vida 

maior.” (GOETHE, apud BAKHTIN, 2008, p. 221) (grifos do autor) “[...] Ela é inteira 

e eternamente inacabada. Da forma como ela cria, pode criar eternamente.” (GOETHE, 

apud BAKHTIN, 2008, p. 222) (grifos do autor) 

Os fragmentos que chegaram até nós da obra de Bakhtin focada na literatura de 

Goethe ocupam cerca de 50 páginas do volume Estética da Criação Verbal, coletânea 

publicada postumamente, em 1979. As duas primeiras edições brasileiras contam com 

texto traduzido do francês e, a partir da terceira edição, publicada em 2003, o texto foi 

vertido diretamente do russo. O que formalmente aparece no índice como O romance de 

educação e sua importância na história do realismo – título atribuído pelo organizador 

– consiste de três “capítulos” que, na verdade, são “dois fragmentos do plano e o esboço 

relativamente concluído sobre o tempo e o espaço nas obras de Goethe” (BEZERRA, in 

BAKHTIN, 2011, p. 441), escritos originalmente entre 1936 e 1938. Atualmente, o 

tradutor e estudioso do pensamento de Bakhtin Paulo Bezerra está trabalhando na 

retradução dos textos de Estética da Criação Verbal, que serão agrupados e publicados 

em quatro volumes diferentes. Dois deles já foram lançados. 

No primeiro fragmento de O romance de educação e sua importância na história 

do realismo, Bakhtin apresenta uma tipologia histórica do romance, segmentada em 

romance de viagens, romance de provação e romance biográfico. Na abertura do 

segundo fragmento, Bakhtin coloca o tema central do trabalho: “o espaço-tempo e a 

imagem do homem no romance”, sendo que, de forma mais concreta, esse tema é “a 

imagem do homem em formação no romance.” (BAKHTIN, 2011, p.217) (grifos do 

autor) Passa, então, a expor especificamente sobre o romance de formação e sua 

tipologia. Para Bakhtin, o tipo mais importante de romance de formação é aquele em 

que “a formação do homem se apresenta em indissolúvel relação com a formação 
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histórica” (BAKHTIN, 2011, p. 221), e cita Gargântua e Pantagruel, Simplicissimus, 

Wilhelm Meister. Apesar de inacabado, o esboço sobre o tempo e o espaço na obra de 

Goethe demonstra o profundo conhecimento e a admiração de Bakhtin pelo escritor, que 

atingiu “um dos pontos culminantes da visão do tempo histórico na literatura universal” 

(BAKHTIN, 2011, p. 226). 

Bakhtin salienta a importância do sentido da visão para Goethe, o valor que o 

poeta dava à experiência visível, e ilustra com trechos de Viagem à Itália. No entanto, 

em sua contemplação, Goethe vai além do momento, pois tem a “surpreendente 

habilidade de ver o tempo no espaço.” (BAKHTIN, 2011, p. 2310). Segundo Paulo 

Bezerra (in Bakhtin, 2011, p. 440), a partir dessas elaborações que restaram do trabalho 

sobre Goethe, Bakhtin desenvolveu a teoria dos cronótopos, que veio a constituir um 

capítulo de Questões de Literatura e de Estética – A teoria do romance.  

O esboço sobre o tempo e o espaço na obra de Goethe é bastante rico e dele 

extraímos uma citação de Goethe, escolhida por Bakhtin para demonstrar a “visão de 

formação” do escritor: 

Quando contemplamos as montanhas, quer de perto, quer de longe, e 

vemos seus cumes ora a brilhar com a luz do sol, ora enevoados, ora 

envoltos em nuvens tempestuosas, ora fustigados pela chuva ou 

cobertos de neve, atribuímos todos esses fenômenos à atmosfera, pois 

podemos ver e compreender seus movimentos e suas modificações. As 

montanhas, porém, em sua forma tradicional, oferecem-se imóveis aos 

nossos sentidos. Nós as tomamos por mortas em virtude de sua 

rigidez; estando elas em repouso, acreditamos não haver aí nenhuma 

atividade. Há bastante tempo, porém, não consigo evitar de atribuir as 

alterações que se apresentam na atmosfera, em grande parte, a uma 

atuação velada e secreta das próprias montanhas. (GOETHE, apud 

BAKHTIN, 2011, p. 230) 

 

Essas palavras poderiam ter inspirado Guimarães Rosa para o enredo de “O 

recado do morro”, novela em que a montanha emite um aviso, captado por esdrúxulos 

personagens, os quais transmitem tal mensagem de maneiras incomuns, com acréscimos 

e distorções, até chegar aos ouvidos sensíveis de um violeiro e poeta. Este a transforma 

em canção e, finalmente, o recado chega ao seu destinatário. Na corrente de recadeiros, 

que à exceção de um menino são todos lunáticos e confusos, há o conhecido por 

Coletor, elo para um pequeno estudo comparativo, sob a perspectiva de Bakhtin, do 

tratamento expressivo dispensados aos números em Gargântua e Pantagruel, de 
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Rabelais, em um trecho do Fausto de Goethe e no conto “O recado do morro”, de 

Guimarães Rosa. 

Afirma Bakhtin: “Poder-se-ia crer que nada está mais distante do riso que o 

número. No entanto, Rabelais soube torná-lo cômico e fê-lo participar em pé de 

igualdade no mundo carnavalesco da sua obra.” (BAKHTIN, 2008, p. 410) Rabelais cita 

números em profusão e de maneira hiperbólica, retirando-lhes toda a possibilidade de 

exatidão e verossimilhança. 

Pantagruel, depois de ter inteiramente conquistado o país da Dipsódia, 

para aí transportou uma colônia de Utopianos em número de 

9876543210 homens sem contar mulheres e crianças (RABELAIS, 

2006, p. 53) 

 

Dando Pantagruel ordem ao governo de toda a Dipsódia, concedeu a 

castelania de Salmigondin a Panurge, cuja renda era de 6789106789 

reais em dinheiro certo, não incluindo a renda incerta proveniente de 

besouros e caracóis, aumentando, entre bom ano e mau ano, de 

2435768 para 2435769 carneiros-de-pêlo-longo. (RABELAIS, 2006, 

p. 57) 

 

Segundo Bakhtin, Rabelais profana os números, os destrona, substituindo o 

caráter determinado e simétrico inerente à natureza dos números por uma estrutura 

grotesca que lhes remove todo efeito “tranquilizador, arredondado, acabado (...) Todas 

as suas cifras são inquietas, têm duplo sentido” (BAKHTIN, 2008, p. 409). Também 

Goethe, em cujo Fausto há muitos elementos carnavalizados, age de forma semelhante 

ao brincar com os números na cena “A cozinha da bruxa”, em que a feiticeira entoa uma 

charada non-sense a fim de que a poção de rejuvenescimento faça pleno efeito no 

Fausto. 

Vê, por quem és! 

Do um, faze dez, 

No dois e três 

Um traço indicas 

E rico ficas. 

Põe fora o quatro! 

Com cinco e seis, 

Diz a bruxa, fareis 

Sete e oito, e a conta 

Quase está pronta: 

E o nove é um, 

Mas o dez é nenhum. 

Das bruxas isto é a tabuada comum! (GOETHE, 2004, p. 261) 
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Conforme Marcus Mazzari em nota da edição brasileira, comentadores e leitores já 

buscaram, em vão, o significado simbólico dessa tabuada da bruxa, que Goethe 

considerava um dos “disparates” que teria espalhado em profusão por suas obras. 

Em “O recado do morro”, também identificamos esse tratamento paródico dos 

números no episódio do Coletor, último dos loucos a transmitir o recado, que então 

chega ao poeta. Guimarães Rosa satiriza a relação com os números na acumulação de 

supostas riquezas por essa personagem, que, para somar todas as suas imaginárias 

posses, usa as brancas paredes da igreja. Ali, “Ia alinhando números tão desacabados de 

compridos, que pessôa nenhuma não era capaz de tabuar” (ROSA, 2009, p. 446). 

Naquele “encifrado novo algarismal, que se produzia por metros e metros na face do 

oitão (...) quase ele só assentava números maiúsculos, por render mais: os noves, oitos 

ou setes.” (ROSA, 2006, p. 447) Além do caráter grotesco dessa aritmética, o desfecho 

da cena é das muitas situações em que o humor prevalece. O Coletor contesta as 

ameaças que ouviu no sermão do recadeiro que o antecedeu, maníaco religioso que 

anunciava fim do mundo para dali a três meses: “Fim do mundo... Fim do mundo... O 

cão! Agora que eu estou tão rico... (...) Isso de mundo se acabar, de noite ou de dia, é 

invenção de gente pobre... Arrenego!” (ROSA, 2006, p. 447 e 448) 
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DE PERNAS PARA O AR
1
: EXPERIÊNCIAS DA MODERNIDADE 

NA DRAMATURGIA DO TEATRO DE REVISTA 

NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX 
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Resumo: Este estudo tem como objetivo demonstrar que o Teatro de Revista no Brasil 

foi uma das mais férteis e diversificadas experiências da modernidade no cenário teatral 

brasileiro da belle époque tropical. Objetiva, ainda, oferecer uma pequena abordagem 

desse fenômeno cultural, propulsor da indústria do entretenimento, como um espaço 

privilegiado de inserção sociocultural das camadas populares a exemplo da Companhia 

Negra de Revistas e a peça Tudo Preto
4
, compreendidas não só como um marco de 

afirmação negociado pela cultura negra no ideário da identidade brasileira, mas, 

sobretudo, como um espaço de luta /desejo para se inserir na modernidade. 

Palavras- chave: Teatro de Revista; experiências da modernidade; identidade 

brasileira, Companhia Negra de Revistas; Tudo Preto.  

 
Overture

5
 

“Forrobodó de maçada 
Gostoso como ele só 

É tão bom como a cocada 

 É melhor que o pão de ló.”
6
 

 

Cena 1-Teatro de Revista: experiências da modernidade no cenário teatral brasileiro 

  

O Teatro de Revista, vertente do teatro musicado, foi uma das mais férteis e 

diversificadas experiências da modernidade5 no cenário teatral brasileiro da belle 

époque tropical. Teatro essencialmente popular, não só pelos elementos básicos de sua 

estrutura e convenções, como também pela alquimia sociocultural operada em seus 

palcos, a partir das assimilações do ritmo frenético da cidade que se modernizava, e as 

ressignificações sobre o nacional, o popular, a identidade brasileira, os “tipos” sociais e 

                                                             
1
 Tomo de empréstimo o título de uma peça  Revista de Bastos Tigre apresentada em 1916, no Rio de 

Janeiro 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade de Brasília.  

beatrizlopes@ibest.com.br.  
3 Professor Associado no Departamento de Teoria Literária e Literaturas e do Programa de Pós-

Graduação em Literatura (PósLIT) da Universidade de Brasília  

Andrelg.unb@gmail.com.  
4
 O texto da peça encontra-se nos Arquivos da 2ª Delegacia auxiliar de Polícia do Distrito Federa, 

Arquivo Nacional (2ªDAP), caixa 40, nº891. A peça foi encenada  no Rio de Janeiro, São Paulo em outras 

cidades brasileiras entre julho de 1926 e julho de 1927.  
5
 Denominação dada à abertura orquestrada, sempre executada com o apagar das luzes da sala, enquanto 

os últimos espectadores se acomodavam. Cf. VENEZIANO, 2013, p. 162.  
6
Forrobodó- burleta de costumes cariocas. Carlos Bittencour e Luís Peixoto, música de Chiquinha 

Gonzaga, apresentada em 1912, no Rio de Janeiro. 
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os variados discursos enunciadores da crítica ao cotidiano da cidade, à política e aos 

costumes da sociedade, as Revistas atingiram em cheio as preferências do amplo 

público a que se dirigiam. Em sua condição de “espelho” da realidade brasileira, pode-

se configurá-lo como um gênero teatral que levou para o tablado a diversidade social e 

cultural de uma época marcada pelas contradições e pelas constantes mudanças 

operadas na sociedade brasileira. Além disso, a popularização e a consagração desse 

teatro escrito, encenado e produzido por “carpinteiros teatrais”
7
, mas com estreita 

ligação com o publico, contribuiu, sobremaneira, para a formação de um circuito de 

diversão massificada, nas primeiras décadas do século XX.  

Com seu extraordinário e sedutor poder de comunicação com o púbico, agregando 

elementos cômicos e recursos de linguagem das paródias e das cenas cômicas, o teatro 

de revista operou um vigoroso “forrobodó” no sisudo cenário cultural da época em 

questão e, como grande propulsor da indústria do entretenimento, incorporou a 

dinâmica social e os acontecimentos da atualidade, imprimindo um ritmo vertiginoso de 

produção cultural, em que os textos, os recursos cênicos e a interação com os 

espectadores estabeleceram, com sucesso, um conjunto de relações entre o palco e a rua: 

um verdadeiro reflexo da polifonia sociocultural da cidade que se modernizava. 

Para VENEZIANO (2013), a visão de cumplicidade, o humor e a interação com o 

público também se construíam a partir de expressivas formulações dramatúrgicas e 

cênicas de sua carpintaria teatral: esquetes, cortinas, bailados, apoteoses, quadros de 

fantasia, apelos mitológicos e históricos, cenarizações exóticas, complicadas 

composições em que se recorriam às maquinarias diversas e ao urdimento para uso de 

mutações de cenários, às vezes grandiosos, numa mesma revista, tudo isso sintonizado 

com a modernidade e com a ênfase crescente na música popular, foram fatores 

marcantes para o seu sucesso e sua permanência nos palcos brasileiros, durante cem 

anos.  

Carioca e brasileiro, o teatro musicado foi estigmatizado e relegado a uma 

espécie de esquecimento, durante grande parte do século XX. Seus autores, atores, e 

compositores eram classificados como “menores”, considerados artistas dotados de uma 

comicidade “natural” e que exerciam seu ofício com “espontaneidade”, isto é, um nicho 

                                                             
7
Denominação pejorativa atribuída aos dramaturgos, autores, atore e ativistas do teatro popular que, 

segundo os censores e a elite intelectual da época, produziam um “teatro menor, ligeiro”, sem valor 

estético e literário. Mas que, mesmo acusados de imitações e paródias condenáveis, esses atores, autores e 

artistas atingiam o grande público com suas sátiras, críticas políticas e de costumes. 
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quase folclórico. Nessa visão essencializada, foram deixados à margem de uma análise 

mais rigorosa.  

Segundo MENCARELLI(1999), por apresentar uma cena intensamente 

comprometida com a contemporaneidade e por ser de forte apelo popular, esse teatro 

despertou imediato e contínuo descrédito por determinada parcela da intelectualidade, 

sendo fortemente responsabilizado pela “decadência do teatro nacional”. Entretanto, uma 

reavaliação de seu papel no panorama do teatro brasileiro feito por recentes estudos, 

recolocou o teatro musicado na pauta de temas acadêmicos que buscam uma nova 

historiografia teatral, informada por novas perspectivas de análise e metodologias. Não 

obstante o esforço de buscar a superação do textocentrismo tradicional e privilegiar o 

enfoque dos diferentes elementos do espetáculo como espaço cênico, a atuação e a 

encenação, esses estudos têm se fixado, também, no teatro musicado como um campo de 

interesses e trocas culturais, alimentado pela diversidade cultural, social e econômica dos 

artistas, trabalhadores e público, que criavam, produziam, encenavam e consumiam o 

produto teatro musicado.  

De todo modo, tratar do teatro das décadas iniciais do século XX é reviver uma 

época em que a diversidade de estilos, línguas, tipos e encenações povoava o palco e 

requeria da plateia constante adequação ao ritmo frenético com que a modernidade operava 

nos palcos brasileiros. Movimento parece ser a palavra-chave do período, segundo Marta 

Morais da Costa:  

Movimento das imagens (o cinema), movimento dos motores (o 

automóvel e a industrialização), movimento da sociedade (a eclosão 

das reivindicações femininas e operárias), movimento politico (o 
desaparecimento do Império e os anos iniciais da República Velha), 

movimento da arte ( a quase simultaneidade do realismo, naturalismo,. 
parnasianismo e simbolismo como as primeiras incursões da 

vanguarda moderna) movimento da linguagem( contaminada pelo 
francês e em busca de identidade) movimento cênico( teatro ligeiro 

pedindo nova geografia do palco e da cenografia, e a música ocupando 

o lugar da palavra). (COSTA Apud FARIA, 2012, p. 335).   

 

E, a despeito de ter sido relegado pela tradição historiográfica tanto da literatura 

quanto do teatro, os estudos mais recentes sobre o teatro de revista evidenciam o quão 

vigoroso se mostrou esse gênero em suas contribuições ao teatro brasileiro.  

Cena 2-Companhia Negra de Revistas: uma dramaturgia de pernas para o ar. 

A Companhia Negra de Revistas e suas peças, especialmente, Tudo Preto, se 

inserem num campo de referências em que modelos cênicos do teatro norte-americano, 

com o final da primeira guerra, lograram grande êxito na Europa e, em particular, na 
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França. Espetáculos envolvendo artistas afro-americanos caíram no gosto do público 

parisiense, ao mobilizar elementos bastante arraigados no imaginário colonial francês, 

traduzidos nos palcos em performances que estilizavam uma África primitiva e exótica 

e, como não dizer, erótica. A Revue Nègre, um desses empreendimentos mais bem 

sucedidos, consagrou o "negrismo" como a "grande moda" do momento com suas peças 

ágeis, suas danças "selvagens", embaladas pelo ritmo "frenético" do jazz, e a energia 

"bárbara" dos rodopios e requebros "sensuais" das black girls. Contudo, se o negro e o 

africano podiam ser percebidos pelos franceses num registro distanciado, no Brasil, a 

presença mais ampla da "gente de cor" nos espetáculos ganhava nuanças particulares. 

Em boa medida, significava aceitar e incorporar como elementos de destaque no 

entretenimento um segmento de sua população que há tempos era percebido como um 

dos principais entraves ao progresso e à modernização da nação. 

A Companhia Negra de Revistas, formada por De Chocolat compositor, 

cançonetista e ator, e Jaime Silva cenógrafo, em 1926, e constituída de artistas negros e 

mulatos em sua quase totalidade, se apresentaria no Rio de Janeiro e em outras cidades 

brasileiras, com grande sucesso, até sua dissolução em 1927. A troupe que reunia 

artistas de renome como Pixinguinha, Bonfiglio de Oliveira, Sebastião Cirino, e De 

Chocolat, fazia questão de apontar sua inserção no campo de negociação da questão 

racial a partir do próprio nome da Companhia que ressaltava a origem racial de seus 

membros, assim como a denominação do espetáculo Tudo Preto, num contexto em que 

se relacionam concepções e mediações na construção simbólica de nossa “brasilidade”. 

Nesse sentido, o surgimento da Companhia Negra de Revistas está intimamente 

ligado aos discursos produzidos pelo Projeto Civilizatório Brasileiro, iniciado no século 

XIX. Para tanto, o discurso fundador da história do país e da ideia de nação é 

reatualizado em diversos momentos históricos. Em outras palavras, os discursos 

nacionalistas se apropriam dos símbolos eleitos como “tipicamente nacionais”, de 

diferentes formas ao longo do tempo, segundo os interesses das classes dominantes , o 

que não exclui, como veremos, a participação popular. 

Pela farta noticia na imprensa
8
 registando uma “enchente’ nos teatros por onde 

passaram, se pode concluir que a Companhia Negra de Revistas obteve inegável sucesso 

de público, sendo aclamada, inclusive, pela imprensa militante voltada para a população 

                                                             
8 Jornal do Brasil, 1/8/1926, “Palcos e Salões”; O Jornal, 1/8/1926, “Crônica Teatral”; A Pátria, 

1/8/1926, “Nos teatros”; O Paiz, 01-08-1926, Artes e Artistas. Apud NEPOMUCENO, 2006, p. 126.   
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negra que via nessa produção teatral um “reerguimento da nossa raça.”
9
Consta, ainda, 

que “a Companhia Negra de Revista chegou a alcançar 400 apresentações, número nada 

desprezível numa época em que 15 ou 20 já era considerado um estrondoso 

sucesso.”(BARROS, 2005, p. 99). 

Para o senso comum da época, a participação artística do negro estava ligada ao 

humor, ao ridículo, estando em oposição ao belo e ao sublime, apontado pela estética 

branca e edificado pelos valores culturais hegemônicos. Podemos inferir que a cultura 

do riso e do humor crítico performático, cuja natureza, segundo Bakhtin, aparece 

sempre deformada porque lhe são aplicadas ideias e noções alheias, era uma prática 

discriminada socialmente. 

Cena 3- Tudo Preto: uma Via Láctea negra em cena 

Em síntese, a peça Tudo Preto estrutura-se em um ato, quinze quadros e uma apótese, 

apresentando cortinas, esquetes, quadros de fantasia, coros, e “black-girls”,  em que a temática, 

através de uma  meta-revista, teatraliza a organização de uma companhia de revistas, por 

Benedito( baiano) e Patrício ( paulista). A peça era caracterizada justamente por debater 

intensamente os temas mais caros para a constituição da identidade nacional naquele momento: 

mestiçagem, influências raciais em um conceito mais geral de “cultura brasileira”, racismo, 

influências regionais diferenciadas de um caráter nacional único, além da relação entre o 

contexto parisiense (ícone da modernidade europeia) e o surgimento da Companhia Negra de 

Revista. 

 Assim, o recorte ora apresentado pretende evidenciar que a Companhia Negra de 

Revistas, especialmente em Tudo Preto, não só constrói uma narrativa em conexão com 

estruturas discursivas do projeto civilizatório em voga, no que diz respeito à mestiçagem, como 

articula uma dramaturgia em que o moderno cosmopolita e o típico exótico não devem ser 

vistos como contraditórios, mas sim como a expressão particular da modernidade, no contexto 

brasileiro da cultura de massas.  

No primeiro quadro, denominado Para a  frente a peça abria com uma tradicional 

caracterização dos personagens afro-brasileiros como trabalhadores domésticos: 

cozinheiros, arrumadeiras, com seus utensílios de trabalho, reforçando estereótipos 

seculares. Contudo, esses personagens cantavam uma canção denominada de Coro dos 

Serviçais que a despeito do titulo, indicava que o tema estava prestes a receber um novo 

tratamento: 

Deixamos as patroas  

Artistas boas  

Vamos ser  

                                                             
9 Clarim da Alvorada, 22 de ago, 1926. Apud GOMES, 2004, p.299.   
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Cheias de alacridade  

E com vontade  

De vencer  

Seremos as estrelas  
Chiques e belas  

A dominar  

Mostrando que a raça  
Possui a graça  

De encantar.  

 

Observe-se que, em meio à canção, insere-se o desejo de ascensão social, 

mostrando a meta de "dominar". Esses objetivos surgiam associados à crescente 

presença de artistas afro-brasileiros nos palcos do teatro musicado carioca. A 

importância que esses artistas paulatinamente assumiam é apontada na peça como 

origem da companhia:  

 
Entram Patrício e Benedito, casacalmente vestidos, procurando apresentar-se o mais 

elegantemente possível:  

Patrício (olhando para o lado que saiu o coro)  
Lá vão elas, meu amigo, lá vão elas! Havemos de formar a nossa companhia de Revistas 

só com gente da raça ... Só devemos aceitar elementos pretos!  

Benedito (olhando por sua vez para o lado em que saiu o coro)  

Certíssimo! Lá vão elas e vão contentíssimas. 
Patrício  

Disso sei eu. Os patrões é que não estão muito contentes ...  

Benedito  
Estão zangados e com razão. Mas que tenham paciência... Havemos de demonstrar a 

nossa habilidade. Em Paris, o Douglas não está com sua Companhia Negra de Revistas?  

Patrício  

Justamente! E dizem que não tem um único elemento que não seja preto!  
Benedito  

Muito bem; é o que devemos fazer aqui Tudo Preto!  

Deve ficar interessantíssimo!  
Patrício  

Teremos então dentro do palco uma verdadeira constelação... preta 

Benedito (rindo)  

Será uma Via-Láctea Beneditina! 

[...] 
Benedito  

O preto deve impor-se. O preto é quem está na moda. O próprio branco brasileiro, 
despido de preconceitos, reconhece isto e nos adora. A prova é que temos grandes 

comerciantes e capitalistas que para fazerem qualquer transação exigem sempre o preto 

no branco... 

[...]  
Patrício  

Vá lá que assim seja! Mas também tivemos homens de verdadeiro valor, como Henrique 

Dias, Cruz e Sousa, André Rebouças, Luís Gama, José do Patrocínio e outros.  
Benedito  

Eu sei, meu velho. Estava gracejando. Por saber que tivemos personalidades como as que 

citaste, é que tive a ideia de organizar com gente da raça uma coisa homogênea, a fim de 
honrar as suas memórias ...  
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Patrício  

Devemos fazer o mesmo que estão fazendo em Paris. Imitaremos... 

Benedito 

Imitaremos sim, porém com vantagens. Basta dizer-te que teremos cenários do grande 
Jaime Silva. A Norte América e a Europa não possuem um artista deste quilate!  

 

Ao analisar essa passagem em que o humor remete, às vezes, a associações 

ambíguas, não se pode esquecer de que a peça era uma comédia e, como tal, o 

caráter polissêmico e a dinâmica do teatro de revista visavam dar aos temas um 

tratamento que pudesse satisfazer o maior número possível de gostos, como bem 

preconizava o universo da cultura de massas. Além disso, pode-se identificar no 

diálogo das personagens que a ideia de uma “convivência harmoniosa” entre 

brancos e negros estava sendo negociada pela cultura negra, e que a formulação de 

uma democracia racial, não se restringiu ao meio intelectual. E a despeito da 

crítica, posteriormente, caracterizá-la como uma formulação falaciosa e 

manipuladora, segmentos populares estavam há muito debatendo essa questão.  

Destaque-se, ainda, que apesar de Tudo Preto apresentar alguns traços genéricos para 

a caracterização do Brasil, a nação não é percebida nessa peça como um bloco 

homogêneo no que tange à questão racial. Se o que era visto como a "cultura negra" era 

algo apontado como central na identidade nacional, essa cultura aparece como tendo 

matizes. O mais sensível é a questão regional, ressaltando-se claramente a importância 

da Bahia, como bem evidencia o segundo quadro, Palhoças estilizadas, anunciado 

no diálogo entre Patrício e Benedito que fecha o quadro anterior. 

Patrício  

E onde iremos buscar originalidades?  

Benedito  
No Norte, na minha saudosa Bahia. Os nossos avós, quando vieram da África, 

construíram as primeiras palhoças na Bahia, e foram delas que saíram as primeiras 

mulatas e negras brasileiras, que depois tornaram-se as aias confidentes e estimadas dos 
palácios. Veja como eram as palhoças e o que saía de dentro delas!  

 

Baiana (entrando desengonçada)  
Sou baianinha faceira  

Toda dengosa e gentil  

Das mulheres a primeira  

Nesta terra do Brasil  
Tenho um certo requebrado  

E um quadril ondulante.  

Que faz ficar apaixonado  
Qualquer tipo elegante.  

[...] 
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Naturalmente essa construção encontrada em Tudo preto não se distancia do 

estereótipo consolidado que associava afrodescendência e sexualidade. Contudo, a 

associação aparece como parte dessa "cultura negra" de que o país poderia orgulhar-se, 

e envolta na sedutora aura do entretenimento. Assim, se a passagem deixava espaço 

para a reafirmação de visões pouco lisonjeiras a respeito dos afro-brasileiros, também 

possibilitava outras visões mais favoráveis à "gente da raça". Essa temática era 

importante em Tudo preto, sendo desenvolvida ao longo de outras partes da peça:  

Patrício 

Com o que então minha irmã és da Bahia! 

Baiana 
Graças ao Senhor do Bonfim, nosso pai, e Jesus Cristo, nosso criador! 

Patrício 

Muito bem dito: nosso criador. Cristo é brasileiro, nascido aqui no Rio – é 
carioca da gema... 

Baiana 

Você está enganado. Cristo nasceu na Bahia. 
Patrício e Benedito (rindo) Ah! ah! ahl ah! 

Baiana 

Ah! ah! ah! uma história! (Indo à porta da palhoça) Pessoal! (depois que outros 

baianos atenderam ao seu chamado) Digam a esse trouxa onde nasceu Jesus Cristo! 
Coro 

Dizem que Cristo nasceu em Belém  

A história se enganou 
Cristo nasceu na Bahia, meu bem,  

E o baiano criou 

A Bahia tem vatapá 
A Bahia tem caruru 

Moqueca e arroz de aussá 

Laranja, manga e caju 

[...].  
 

Na verdade, não se pode esquecer que a companhia se movia no polissêmico 

mundo do teatro de revista e do entretenimento de massas. Assim, em boa parte, uma 

peça com "tudo preto", para fazer sucesso, fatalmente buscaria explorar fórmulas já 

consagradas no mundo do entretenimento. A inserção da Companhia Negra de Revistas 

no mundo das diversões massificadas necessariamente traria um caráter ambíguo a seu 

empreendimento, que não poderia trazer uma mensagem abertamente política sob o 

risco de não atrair o público. Não seria o caso de ver uma total submissão da companhia 

à cultura de massa. Se a companhia tinha suas mulatas, como qualquer outra, também 

poderia inserir claras tomadas de posição que explicitavam sua mensagem de afirmação 

de identidade, assim como seu desejo de inserção social. Após a música "Cristo nasceu 

na Bahia", nota-se uma passagem do tipo: 
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Patrício (depois da música, entusiasmado) 

Sim senhor! Não conhecia essa preciosidade!  

Também, nascido e criado em São Paulo! 

Benedito 
Pudera! Vivendo quase no meio estrangeiro, não tiveste tempo nem ocasião de 

conhecer o que devias... Dessas palhoças têm saído até doutores [...] 

Benedito 
Mas não é só. Temos também outras cousas.  O pretinho elegante, por exemplo![...] 

 

Elegante 
Sou a elegância personificada  

Ditador da moda, pessoa educada  

Pelo meu vestir, pelo meu pisar  

Deixo todo povo sempre a me olhar  
Com calça-balão, casaco apurado 

Chapéu "a la Rocque", bigode raspado  

Deixo as moças tontas, faço um figurão 
Todo o mundo diz que eu sou um Barão 

Sei dançar o "charleston" da moda 

E frequento as salas da alta roda 
[...]. 

Coro (Black-Girls trajando "culotte", cartola, luvas, etc. etc.)  

É um tipo bem da moda 

Hoje aqui chegado para veranear  
E para "flirtar" 

O encanto das pequenas  

Loiras e morenas 
Pessoa educada 

É o almofada.  

 

  Essas passagens apresentam divergências de sentido entre a visão da companhia e as 

essencializações mais comumente atribuídas aos afro-brasileiros no Brasil. Na visão expressa na 

peça, o negro também se apresentava desejoso de antenar-se com a modernidade. O personagem 

elegante pode ser aproximado a dezenas de almofadinhas e melindrosas que desfilaram nos 

palcos da revista carioca ao longo desse período. Tais personagens tinham a função de símbolos 

polissêmicos da modernidade nas peças, sempre fãs do cinema norte americano, das danças 

modernas, dos banhos de mar e adeptos de novos hábitos, no vestuário, no corte de cabelo, etc. 

Esses personagens podiam ser vistos como uma expressão dos vários sentidos da modernidade 

naquele contexto, sendo apreendidos de formas diversas, mas sempre simbolizando a velocidade 

e o vigor que se sentia nos novos tempos. 

 Quando se leva em conta o fato de na primeira cena Patrício afirmar que o objetivo da 

peça seria demonstrar que os afro-brasileiros não são apenas serviçais, o personagem Elegante, 

acompanhado por  Black- girls, trajadas de melindrosas, ganha um sentido claro: reivindicar 

para a “raça negra” não apenas as origens folclóricas de um caráter nacional , mas também o  

desfrute de uma urbanidade civilizada.  Há na peça outras passagens de significado semelhante, 

como por exemplo, o último quadro denominado Banhistas, protagonizado por black-girls em 

trajes de banho. 
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      (E nt r a m as  ba nhis ta s )   

Somos as banhistas delicadas 

Somos as melindrosas festejadas 

O nosso porte é gentil 

Encantos mil 
Temos neste Brasil! 

[...] 

Nós somos as sereias 
Brincamos nas areias  

Nós somos as catitas 

Banhistas futuristas! 

 

A presença de personagens dessa natureza, acompanhados de belas black-girls, 

igualmente identificadas à modernidade, era uma forma de mostrar que a companhia não 

desejava ver seus iguais restritos ao papel de depositários da pureza cultural brasileira. Indica 

ainda uma diferença em relação aos ativistas da imprensa negra paulista da época, uma vez 

que a peça não teme associar os afro-brasileiros à modernidade.  

Outra passagem da peça a associar o orgulho racial à brasilidade é a canção do quadro  

de cortina Jaboticaba afrancesada, cantada por“ uma cançonetista francesa numa luxuosa 

toilette ornada de plumas.”  Uma  paródia  à Bataclan Negra parisiense que aqui esteve em 

22,  com sua vedete francesa Mistinguett , causando furor nos palcos cariocas.  

 

Sou a Mistinguett brasileira  
A cançonetista festejada 

Cheia de graça, eu sou brejeira 

Sou jabuticaba afrancesada 

Com essa graça parisiense  
Eu faço assim 

Sou o que de melhor se pensa  

Eu sou a brejeirice, enfim![...] 
Com este pisar encantador 

Com esta boquinha de encantar  

Todo o meu gosto é sedutor 

A minha elegância é sem par  
Dizem que imito os estrangeiros  

Não é assim 

Tenho a graça das brasileiras 
Tudo é natural em mim. 

 

Esse recurso de abrasileirar uma atriz francesa, tenta evidenciar que o que legitimava sua 

performance era sua relação com a “cultura negra” e com “a graça brasileira”. Mas essa tomada 

de posição, não excluía a associação com a modernidade francesa: o vestuário, as palavras em 

francês, a graça parisiense, e outros elementos resumidos no termo “afrancesada”. A ideia 

veiculada por Tudo Preto com relação entre raça e nação, se já estava presente antes do 

surgimento da Companhia Negra de Revistas, certamente recebeu um impulso com a ênfase 

sobre essa abordagem dada pela companhia em sua peça de maior sucesso. 
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Outro dado interessante que reforça essa relação é a apoteose da revista. O texto 

dramatúrgico de Tudo Preto não apresenta descrição da apoteose feita pelo autor, denominada 

Mãe Negra, porém, a finalização apoteótica numa alegórica referência ao monumento a Mãe 

Preta, debatido na imprensa por vários jornalistas, não deixa dúvida sobre a intenção da 

Companhia Negra de Revistas de afirmar sua posição dentre as múltiplas formas de assimilação 

e ressignificação dos vínculos entre a cultura negra e a identidade brasileira.  A associação entre 

Tudo Preto e a campanha pela construção do monumento  não deixava de ser sintomática, uma 

vez que a campanha e o teatro musicado foram dois caminhos através dos quais a ideia de 

centralidade afro-brasileira no caráter nacional ganhou força  naqueles anos. A quase 

coincidência temporal entre a ideia do monumento e a Companhia Negra de Revistas 

certamente não se deu por acaso, possivelmente, explorando esse debate, sobre ela De 

Chocolate erigiu sua apoteose em Tudo Preto fornecendo novos sentidos à discussão. 

Cai o pano 

A partir das passagens selecionadas, pode-se ver que a Companhia Negra de 

Revistas e a peça Tudo Preto conseguem dar o seu recado. Por um lado, evidenciando a 

importância decisiva dos afro-brasileiros no “caráter nacional”, incluindo-se nas 

negociações dos sentidos de “democracia racial” e ajudando a repensar a tese, consagrada 

no pensamento social brasileiro, de que essas ideias foram criadas exclusivamente por 

intelectuais e políticos; por outro, tematizando as experiências da modernidade, a 

companhia explicitava seu desejo de inserção social, reivindicando os benefícios de um 

modus vivendi “moderno” e “civilizado” que também estaria ao alcance da “cultura negra”.  
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LIMA BARRETO E A CIDADE:  

DESLOCAMENTO E EXPERIÊNCIA NA MODERNIDADE 

 

Elaine Brito Souza
1
 

Resumo 

A modernidade, período histórico marcado pela invasão da técnica no cotidiano, 

coincide com o desenvolvimento dos mais diversos sistemas de circulação, como os 

meios de transporte coletivos, cada vez mais integrados à paisagem urbana, entrecortada 

por avenidas, automóveis e bondes. Não é sem razão que o trem comparece em vários 

estudos sobre a modernidade, tornando-se uma espécie de símbolo dos novos tempos. 

Neste artigo, pretendemos analisar como os sucessivos deslocamentos sofridos pelo 

indivíduo na modernidade impactam a escrita do Diário íntimo de Lima Barreto, obra 

que tem merecido atenção da crítica pelo seu estilo fragmentário.  

Palavras- chave: modernidade – diário – Lima Barreto – fragmento 

 
 As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar 

          Os dois lados da janela 

   E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há 

                                  Azul que é pura memória de algum lugar 

 
(VELOSO, Caetano. Trem das cores. In: _____. Cores, nomes. São 

Paulo: Philips, 1982.) 

 

Lima Barreto faleceu aos 41 anos, em 1922. A primeira tentativa em publicar seus 

escritos pessoais ocorreu três anos depois, por iniciativa do poeta paraibano Antônio 

Joaquim Pereira da Silva. Porém, esses escritos só vieram a público em 1953, 

organizados por Francisco de Assis Barbosa, que os dividiu em três partes: Diário 

íntimo, Diário do hospício e O cemitério dos vivos. As três obras, portanto, formavam 

um volume único. No entanto, a partir da publicação da obra completa de Lima Barreto, 

também organizada por Barbosa, em 1956, o Diário íntimo passou a constituir um 

volume próprio, enquanto Diário do hospício e O cemitério dos vivos continuaram a ser 

publicados em conjunto. O Diário íntimo reúne registros feitos entre 1903 e 1921 e 

caracteriza-se pela excessiva fragmentação. Embora essa seja um traço formal do diário, 

o que se observa no diário do escritor carioca é, muitas vezes, a radicalização desse 

procedimento.  

A ausência de conexão lógica entre os registros é enfatizada pelo próprio autor em 

entradas como esta, de 04 de janeiro de 1905: “É uma coisa que nada tem a ver com o 

que foi escrito acima, mas que, no entanto, deu-me vontade de escrever” (BARRETO, 

2001, p.1243). Esse modo de compor um diário, assumidamente assistemático, tem sido 

                                                           
1
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interpretado como uma espécie de tendência à desordem, que, segundo alguns críticos, 

seria uma característica de sua obra como um todo. 

No prefácio à primeira edição do Diário íntimo, por exemplo, Gilberto Freyre 

emprega, mais de uma vez, o adjetivo “desajustado” para se referir a Lima Barreto, que 

ele compara aos escritores russos, conhecidos por “aqueles romances em que os 

sofrimentos do autor se confundem com os dos personagens” (FREYRE, 1956, p. 9). 

No entanto, para Freyre, o desajuste não se manifesta apenas como tema ficcional, mas 

como traço fundamental de sua escrita diarística. O “saber desordenado” que ele 

encontra no Diário íntimo de Lima Barreto é atribuído à sua vida de boêmio, igualmente 

desordenada.  

Em nossa visão, porém, considerar a escrita diarística de Lima Barreto como 

desordenada por ser o reflexo da vida de um boêmio nos parece uma leitura bastante 

simplificadora, sobretudo se levarmos em consideração que ela foi produzida no 

contexto da modernidade. O que nos importa, então, é descontruir a ideia de que o 

Diário íntimo de Lima Barreto seja obra de um desajustado, o que por muito tempo 

explicou seu suposto inacabamento formal. Para nós, a fragmentação comparece no 

Diário íntimo do escritor carioca não apenas como traço formal do gênero, mas como 

expressão de uma mudança na sensibilidade operada pela técnica. Há um aforismo de 

Nietzsche que ilustra o que acabamos de dizer, tanto na forma como no conteúdo: 

“Dada a enorme aceleração da vida, o espírito e o olhar acostumaram-se a ver e julgar 

de maneira parcial e imprecisa, e todos são como o viajante que conhece um país e seu 

povo por meio de um vagão de trem” (NIETZSCHE, 2000, p. 132). O fragmento de 

Nietzsche pode ser analisado sob uma dupla perspectiva: ao mesmo tempo em que a 

aceleração da vida retira a espessura da experiência, a verdade é que o homem não pode 

perceber o mundo e a si mesmo como antes. A velocidade, então, é o elemento que 

catalisa uma série de transformações na forma de ver.  

Não por acaso, o trem comparece em vários estudos sobre a modernidade, 

tornando-se uma espécie de símbolo do novo. Para Tom Gunning, que participa do 

volume O cinema e a invenção da vida moderna, a estrada de ferro teria produzido a 

primeira imagem resultante desse conjunto de transformações ao promover “um 

desmoronamento das distâncias e uma nova experiência do corpo e da percepção do 

humano, moldada pela viagem a altas velocidades” (GUNNING, 2004, p. 34).  Na 

mesma clave, Benjamin, para quem a estrada de ferro é revolucionária por ser o 
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primeiro meio de transporte de massas, destaca o lugar do corpo diante do novo estar no 

mundo introduzido pela modernidade. Em O narrador, ele conclui:  

 
Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos 

encontrou-se desabrigada, numa paisagem em que nada permanecera 

inalterado, exceto as nuvens, e, debaixo delas, num campo de forças de 

torrentes e explosões destruidoras, o frágil e minúsculo corpo humano 

(BENJAMIN, 2012, p. 214). 

 

Logo nas primeiras páginas do Diário íntimo de Lima Barreto, assistimos a um 

desfile das mais diferentes técnicas de circulação. Trata-se de um esboço de ficção 

datado de 1900, cujo personagem central é Tito Brandão, o orgulhoso estudante da 

Escola Politécnica, localizada no Largo de São Francisco, no Centro do Rio de Janeiro. 

O narrador nos conta que pessoas saltam dos bondes e caminham em direção à rua do 

Ouvidor. Transeuntes cruzam a praça, onde os tílburis passam criando uma atmosfera de 

movimentação constante. Forma-se uma roda de rapazes, que conversam sobre os mais 

variados temas, porém é a Geometria o assunto que mais anima os alunos. Entre 

concepções mecanicistas e ópticas, “discutem a questão do espaço, uma forma subjetiva 

de nossa intuição” (BARRETO, 2001, p. 1210). Em registro de 1903 do Diário íntimo, 

encontramos uma reflexão do próprio Lima Barreto a respeito do tema:  

 

O espaço, por exemplo, é o lugar ideal em que se passam os fenômenos 

geométricos e mecânicos, para o geômetra; pode ser também (...) a condição 

para que possa existir a faculdade de perceber (BARRETO, 2001, p. 1216).  

 

De certa forma, o acalorado debate entre os personagens acena para questões 

relativas à modernidade, como a percepção não só do espaço, mas também do tempo, 

uma experiência modificada pelas novas técnicas de circulação.  

Em uma entrada de 1904, Lima Barreto registra em seu diário uma nota sobre a 

construção de uma rodovia que liga os municípios de Itapura, em São Paulo, e Uberaba, 

em Minas Gerais. No mesmo ano, é criada a Companhia Estrada de Ferro Noroeste do 

Brasil. Enquanto isso, a Estrada de Ferro Central do Brasil sofria sucessivas ampliações, 

penetrando o subúrbio do Rio de Janeiro. Em crônica de 1921, Lima Barreto analisa a 

centralidade que as estações de trem passam a ocupar no cotidiano dos habitantes: “Na 

vida dos subúrbios, a estação da estrada de ferro representa um grande papel: é o centro, 

é o eixo dessa vida” (BARRETO, 1956d, p.145). Em retrospecto, ele relata o assombro 

causado pela chegada do trem à estação, comparando-o a um animal de grandes 

proporções, cuja função é “tragar distâncias”: “Vi bem de perto aquele monstro negro, 
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com manchas amarelas de cobre, dessorando graxa, azeite, expectorando fumaça e 

vapor” (Ibidem, p. 155). 

Com a loucura do pai, deflagrada em 1902, Lima Barreto e família, por 

recomendação médica, deixam a casa na Ilha do Governador e passam a morar na rua 

Vinte e Quatro de Maio, no Engenho Novo. Depois de aprovado em concurso para 

amanuense da Secretaria de Guerra, Lima Barreto transfere-se com os parentes para 

Todos os Santos. Agora habitante do subúrbio carioca, Lima Barreto passa a depender 

do trem para chegar ao trabalho, no centro da cidade, algo que o irritava bastante no 

início. Em crônica de 1921, ele se lembra de suas primeiras viagens: 

 

A presunção, o pedantismo, a arrogância e o desdém em que olhavam as 

minhas roupas desfiadas e verdoengas, sacudiam-me os nervos e davam-me 

ânimos de revolta. Hoje, porém, não me causa senão riso a importância dos 

magnatas suburbanos (BARRETO, 1956d, p. 242).  

 

Talvez por isso ele optasse por viajar sempre na primeira classe (sim, havia essa 

divisão), recorrendo à segunda por necessidade ou por prazer, pois o trem lhe fornecia 

um verdadeiro mosaico humano e social: “Porque é no trem que se observa melhor a 

importância dessa gente toda” (BARRETO, 1956d, p. 243). Na percepção de Lima, o 

trem seria um espaço de transição entre dois mundos, uma espécie de cápsula capaz de 

transportar pessoas do subúrbio, negligenciado pelo poder público, para as áreas 

centrais do Rio de Janeiro, alvo de investimentos maciços e porta de entrada do Brasil 

na parte civilizada do planeta. Segundo Lima Barreto, quando dentro do trem, os 

personagens suburbanos “estão em sua atmosfera própria que os realça 

desmedidamente”. São, em sua maioria, pequenos burocratas, escrivães, funcionários de 

secretarias, soldados, normalistas e estudantes, representantes da aristocracia suburbana, 

que viajam em direção ao centro, onde se deixam levar pelo fluxo de trabalhadores. São 

homens e mulheres que, diariamente, abandonam seus reinos distantes e pobres para 

caírem no anonimato dos grandes centros urbanos. Conforme nos diz Lima Barreto, 

“chegam na rua do Ouvidor e desaparecem”.  

No Diário íntimo do escritor carioca, percebemos que o trem é, de fato, o meio de 

transporte mais utilizado por ele desde que se mudou para o subúrbio. Referências a 

essa forma de locomoção são bastante numerosas. Ao longo das páginas, encontramos 

diversos registros como estes, iniciados com notícias sobre o trajeto: “Hoje, no trem, 

vim com o Apocalipse”, de 27 de dezembro de 1904; “Hoje, no trem, vim com uma 

menina que me despertou a atenção”, de 05 de janeiro de 1905; “Vim no trem com o 
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Viana, pai e filho, neta e irmã”, de 18 de janeiro de 1905; “Vi, hoje, no trem, uma moça, 

com um grande manteau de teatro, sem chapéu”, de 1910. 

Mas por que a ênfase em passagens como essas? Em nossa visão, elas 

demonstraram que estamos diante de um sujeito em constante circulação e de uma 

consciência em trânsito, provocando uma transformação na sensibilidade. Ao mesmo 

tempo em que o indivíduo atravessa a cidade, ele é atravessado por ela, por suas 

imagens e sensações díspares. A percepção, desestabilizada por constantes choques 

impostos aos sentidos, tenta acompanhar o ritmo frenético das coisas e das pessoas. Até 

mesmo o espaço da escrita do diário perde sua estabilidade, oscilando entre a casa e o 

trabalho. Carregando as impressões do caminho, ora Lima Barreto escreve no quarto, 

ora na secretaria. Como resultado, temos uma obra marcada por descontinuidades e 

lacunas, que se fazem presentes não só entre os registros, como no interior dos mesmos. 

Como exemplo, analisemos a anotação datada de 08 de janeiro de 1905: 

 

Hoje, 8, domingo. Pleno Leme. Cediço. Nada novo. Não há moças bonitas. 

Só velhas e anafadas burguesas. Turcos mascates e suas mulheres também. O 

João, um imbecil do meu gasto pessoal, o João T... B..., foi comigo. Fomos 

ao fortim. Canhão do século atrasado. Ruínas portuguesas. Esforço dos lusos. 

Povoamento do Brasil. Pedro Álvares Cabral. Bandeirantes. Jacobinos 

idiotas, burros, ingratos. Ipanema, tal qual o Méier (BARRETO, 2001, p. 

1245). 

 

O recurso empregado por Lima Barreto ao descrever um passeio no Leme, um de 

seus favoritos, lembra a linguagem telegráfica dos manifestos de Oswald de Andrade:   

 
O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner 

submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica 

rica. Riqueza vegetal. O minério. A cozinha. O vatapá, o ouro e a dança 

(ANDRADE apud TELES, 1976, p. 40). 

 

O mesmo princípio pode ser observado em outras passagens, como esta, de 06 de 

janeiro de 1905. 

Dia de chuva. 

Três horas da tarde, o sol começa a aparecer. Espreita por entre as 

nuvens. Dentre as matas das encostas altas, erguem-se fiapos de nuvens. 

Parece que pelas matas há uma enormidade de caieiras de verão. Os fiapos 

saem como novelos de fumaça. O verde varia de matiz. Onde mato grosso e 

escuro é; onde ralo ou campina, claro. Passa de um para outro matiz 

bruscamente. 

Mangueira. 

A montanha é alta. O verde vai esmaecendo e para cima há 

cambiantes azulados. O sol coa-se através de nuvens na altura da Tijuca. Há 

múltiplos matizes confundidos. 

Central. 
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O sol mais forte. As nuvens franjam-se de ouro. Como doidas correm 

para as bandas de Petrópolis (BARRETO, 2001, p. 1243). 

 

Considerando que “Mangueira” e “Central” correspondem a duas conhecidas 

estações ferroviárias do município do Rio de Janeiro, o trecho descreve uma paisagem 

como se fosse vista pela janela de um trem. As frases curtas e sintéticas sugerem uma 

imagem captada em movimento. A ênfase nos vários tons de azul e de verde também 

nos lembram os elementos pictóricos que comparecem logo no primeiro aforismo do 

Manifesto Pau-Brasil: "A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos 

verdes da Favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos” (ANDRADE apud TELES, 

1976, p. 40). 

Na anotação seguinte, temos a descrição de uma outra paisagem, agora entre a 

estação da Praia Formosa (atualmente ocupada pela Rodoviária Novo Rio) e o Campo 

de Sant’Ana, também conhecido como Praça da República. A rápida transição entre os 

dois pontos sugere uma descrição em quadros, semelhantes aos cinematógrafos.  

Vejamos: 

A manhã bonita. Desço. O ar acaricia. Tudo azul. A paisagem é de 

algum modo europeia.  

Praia Formosa. 

Serra dos Órgãos aparece entre os morros de São Diogo e os de Barro 

Vermelho. Azul-ferrete com tons de aço novo. Os cumes beijavam as nuvens; 

à meia encosta, condensavam cúmulos. O mar parecia espelhante, semelhava 

de nível mais alto do que a terra. 

Campo de Sant’Ana. 

Ar polvilhado de alegria. Azul diáfano. Tudo azul. As árvores 

verdoengas do parque destoam. O rolar das carroças é azul; os bondes azuis; 

as casas azuis. Tudo azul (BARRETO, 2001, p. 1244). 

  

Interessante é notar que muitos desses elementos pictóricos comparecerão em 

outros textos de Lima Barreto, como na crônica Os enterros de Inhaúma, de 1922, na 

qual o autor pinta a manhã com o mesmo azul-ferrete da paisagem vista da janela do 

trem: “Vejo os Órgãos, quando as manhãs estão límpidas, tintos com a sua tinta especial 

de um profundo azul-ferrete e vejo uma velha casa de fazenda que se ergue bem 

próximo (...)” (BARRETO, 2004b, p. 553). Avançando pelas páginas do Diário íntimo, 

encontraremos entre os esboços de Triste fim de Policarpo Quaresma um fragmento no 

qual Lima Barreto trabalha em uma paisagem que tem a mesma Serra dos Órgãos ao 

fundo, material que será aproveitado no romance com algumas adaptações:  

 

Os barcos passavam. Ora, eram lanchas fumarentas; ora, pequenos botes ou 

canoas, com as suas velas alvas, roçando carinhosamente pela superfície das 

águas, pendendo para um lado ou outro, como se as quisessem afagar um 
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instante. Os Órgãos vinham suavemente morrendo na violeta macia; e o resto 

era azul, um azul imaterial de inebriar, de embriagar, como um licor capitoso. 

Ele se voltava, depois, para a cidade, que entrava na sombra, aos beijos 

sangrentos do ocaso (BARRETO, 2001, p. 395). 

 

Como podemos ver, é muitas vezes a partir de um flash que Lima Barreto 

encontra matéria para uma elaboração posterior. Empregamos a palavra flash porque a 

captação das cores e dos tons lembra a técnica fotográfica.  

Enfim, passagens como essas nos levam a pensar que a escrita do Diário íntimo 

reflete uma mudança na sensibilidade proporcionada não apenas pelo aparato técnico da 

modernidade, mas também por esta experiência nova, a viagem, que leva o sujeito, em 

um misto de atenção e devaneio, a um novo estar no mundo.  

Conforme revelam os trechos analisados, Lima Barreto sofria de uma incansável 

“mania ambulatória”, tema que abre a crônica Com o “Binóculo”, de 1915, na qual 

também afirma ser “um homem das multidões” (BARRETO, 2004a, p. 146). Trata-se 

de um traço de sua personalidade que também pode ser observado na composição de 

seus personagens. Em Recordações do escrivão Isaías Caminha, o narrador-

protagonista é um jovem interiorano que chega ao Rio de Janeiro a bordo de um trem. 

No entanto, ao chegar à estação final, a viagem não tinha acabado – era preciso pegar a 

barca para cruzar a Baía de Guanabara e, assim, chegar ao centro da capital. Ao 

desembarcar na Praça XV, o recém-chegado observa um bonde que passa. Ao longe, ele 

avista a rua do Ouvidor “iluminada e transitada” (BARRETO, 2001, p. 130). O romance 

começa e termina com o personagem-tema em trânsito. No final, apesar de ter 

ascendido profissional e socialmente, Isaías mergulha em um processo de autocrítica e, 

amargurado, volta para o interior. Nas páginas finais, ele anda de bote, bonde, carro e a 

pé.  

Em Triste fim de Policarpo Quaresma, também temos um personagem em 

constante deslocamento. A primeira parte do romance é ambientada em São Cristóvão, 

bairro onde mora o Major Quaresma. Na segunda parte, ele se muda para o Sossego, 

sítio que fica “a duas horas do Rio, por estrada de ferro” (Ibidem, p. 310). Certo dia, de 

sua varanda, Policarpo avista a chegada do trem, que parece vir do “indeterminado, do 

mistério”. Então, ele reflete sobre essa invenção moderna: “É uma emoção especial de 

quem mora longe, essa de ver chegar os meios de transportes que nos põem em 

comunicação com o resto do mundo. Há uma mescla de medo e de alegria” (Ibidem, p. 

318). 
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No entanto, é em Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá que encontramos a 

representação de um autêntico flâneur, aquele “príncipe do asfalto” que, segundo 

Baudelaire, transita pela cidade para experimentá-la. O narrador nos conta, por 

exemplo, que, certa vez, Gonzaga faltara ao trabalho para contemplar um casebre no 

Castelo. Na altura do capítulo V, cujo título é “O passeador”, o personagem-principal é 

assim descrito por Augusto Machado: “O que maravilha em Gonzaga de Sá era o abuso 

que fazia da faculdade de locomoção.” E o biógrafo segue contando as peripécias do 

amigo: “Uma vez, ia eu de trem, vi-o pelas tristes ruas que marginam o início da 

Central; outra vez, era um domingo, encontrei-o na Praia das Flechas, em Niterói” 

(BARRETO, 2001, p. 576). 

No Diário íntimo, Lima Barreto também parece estar sempre de passagem, a 

perambular pelos bairros do Rio de Janeiro. Tomemos como exemplo o registro de 1º de 

janeiro de 1905, quando ele diz que resolveu “dar uma volta”. Ele toma o trem na 

estação do Engenho de Dentro e salta no Largo da Carioca, onde embarca em um 

“elétrico” que passa pelo Largo do Machado até chegar ao Leme, lugar que o 

impressiona positivamente. Em outro registro ele dirá: “Se toda a humanidade desse 

passeios ao Leme, teria mais liberdade” (BARRETO, 2001, p.1245). Tanto é que, dias 

depois, ele escreve uma nova entrada sobre outra caminhada pela praia. Ao final, temos 

uma revelação íntima: “Nas ruas, nos bondes, nos trens, eu me interesso por certas 

moças e às vezes por cinco minutos chego a amá-las” (Ibidem, p. 1244).  De fato, tal 

qual o eu lírico de Baudelaire que se admira com a passante, Lima Barreto se enamora 

das mulheres que cruzam seu caminho. Há diversos registros sobre isso, como este, de 

05 de janeiro de 1905: “Hoje, no trem, vim com uma menina que despertou a atenção. 

Ela não era bonita, antes feia e sardenta, porém, de corpo, apetitosa, essas dessas que os 

franceses chamam fausses maigres” (Ibidem, p. 1243).  

Em outra passagem, ele nos conta o ocorrido em um bonde na altura da rua dos 

Voluntários: 

A rapariga sentou-se ao meu lado. Como era de meu dever, comecei a 

observar-lhe discretamente. Ela não se aborreceu e observou-me. Estendeu a 

mão, mirei-lhe a mão com amor e firmeza. Ela escondia (Ibidem, p.1238).  

 

Lima Barreto explica que o jogo consistia em um tipo de galanteio que havia 

inventado e assim permaneceram os dois até o Leme. Esses episódios, de relações 

fugidias, também seriam a expressão da instabilidade que domina a vida moderna. 

Assim como o olhar, a interação com o outro torna-se flutuante, o que se deve, em boa 
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medida, ao desenvolvimento dos transportes coletivos. Neles, vê-se mais do que se fala, 

graças à pressa e à brevidade do percurso. Como bem observa Simmel, antes dos 

ônibus, dos trens e dos bondes, as pessoas não conheciam esta experiência: manter 

contato visual sem dirigir a palavra umas às outras (SIMMEL Apud BENJAMIN, 1989, 

p. 145). Como resultado, temos relações que não ultrapassam o estágio de incipiência, 

que se desfazem quase ao mesmo tempo em que começam a existir, ou seja, em um 

piscar de olhos.  

Os choques perceptivos a que são submetidos os habitantes das grandes cidades 

são constantes e de naturezas diversas. Benjamin identifica até mesmo nos letreiros dos 

estabelecimentos comerciais algo que traz consequências para a atenção. O pensador 

alemão explica que a escrita, tradicionalmente concebida em sua horizontalidade, 

começa a “levantar-se do chão” em meio às exigências da vida moderna: “A escrita, que 

encontrara refúgio no livro impresso, onde levava uma existência autônoma, é 

implacavelmente arrastada para a rua pelos reclamos e submetida às brutais 

heteronomias do caos econômico” (BENJAMIN, 2005, p. 28). De fato, a linguagem 

publicitária, que privilegia a concisão e a inteligibilidade, transforma a palavra em 

imagem, como algo que precisa ser mais contemplado do que assimilado pela 

consciência. Isso explica por que o indivíduo moderno, imerso em um turbilhão de 

letras coloridas e em movimento, já não consegue concentrar-se no “silêncio arcaico do 

livro” (Ibidem, p. 29). Além da “verticalização da escrita”, o jornalismo, ao abolir a 

conexão entre uma notícia e outra, por exemplo, como em uma sequência 

cinematográfica, também ajuda a transformar a percepção.  

Com tudo isso, queremos dizer que o fragmento não sugere, necessariamente, 

ausência de método ou princípio organizador. Entendemos que o fragmento se apresenta 

como uma exigência, fruto de uma percepção que foi remodelada pela experiência 

moderna, cujo centro é a cidade, com todos os seus fenômenos. Por fim, conceber o 

fragmento como uma forma de comunicação nos permite pensar em seu inacabamento 

como algo deliberado, superando a ideia de composição defeituosa. Além disso, permite 

ver no inacabado um conteúdo publicável, como acontece justamente com o diário, que 

não costuma obedecer a rituais de encerramento. 
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ESCRITAS DA CIDADE E OS CRONISTAS DO RIO: IMAGENS 

INTERPRETATIVAS ÀS MINIATURAS METROPOLITANAS 

Moema de Souza Esmeraldo (PUC-Rio)1 

 

Resumo: Escritores como João do Rio, Lima Barreto e Carlos Drummond de Andrade serão 

evidenciados a partir das “notícias da cidade” apresentadas em crônicas publicadas em jornais 

com intuito de proceder à discussão sobre a representação de imagens urbanas. Nesse sentido, o 

objetivo é evidenciar a relação constitutiva desses escritores com a urbe e a condição de uma 

escrita jornalística-literária. A análise dos textos dos escritores selecionados remete à proposta 

de Andreas Huyssen (2015), em Miniature metropolis, no sentido de serem exemplos de textos 

curtos que narram impressões da modernidade a partir das transformações do espaço urbano.  

Palavras-chave: Cidade; crônicas; miniaturas metropolitanas 

 

 “Esse Rio que por sua vez despe a indumentária residual de colônia para vestir-se 

de praças e avenidas modernas” (DRUMMOND, 1981). Este é um trecho da crônica 

intitulada João do Rio na vitrina2, escrita por Carlos Drummond de Andrade em 

comemoração ao centenário do nascimento do escritor João do Rio, além de ser uma 

homenagem ao escritor-jornalista, é um ensejo para o levantamento de imagens sobre a 

história da literatura brasileira relacionada, sobretudo, às transformações da cidade 

moderna, tendo como foco a cidade do Rio de Janeiro.  

Para Drummond, Paulo Barreto, nome de registro de nascimento de João do Rio, 

“jovem em busca de afirmação literária” (DRUMMOND, 1981) que assina Claude, 

transforma-se em João do Rio e modifica-se junto com a cidade em que vive. Assim, o 

Rio e João do Rio, “possuídos do mesmo frêmito, afirmam-se no sentido de 

identificação com os estilos de vida simbolizados pelo automóvel, pelo cinema, 

novidades absolutas na época” (DRUMMOND, 1981). 

Nesse contexto de mudanças, o centro urbano do Rio de Janeiro é evidenciado 

como símbolo de renovação, e, desse modo, a antiga Avenida Central, depois 

renomeada para Rio Branco, foi ao mesmo tempo símbolo da modernidade e espaço de 

segregação, pois este espaço foi assinalado pela expulsão do que Drummond define 

como uma “fauna marginal”, apontado por João do Rio, que cumpriu o papel de 

investigador impressionista do dia a dia da cidade.  

                                                           
1 Graduada em Letras (UEG), Mestre em Estudos da Linguagem (UFG), Doutorado em andamento em 

Literatura, cultura e contemporaneidade (PUC-RIO). Contato: moemaesmeraldo@gmail.com. 
2. Crônica publicada em 13 de agosto de 1981, no “Caderno B”, do Jornal do Brasil. Referência retirada 

do livro “Todas as cidades, a cidade”, do Professor Renato Cordeiro Gomes, do Departamento de Letras 

da PUC-Rio. Nessa obra, Gomes investiga a legibilidade das cidades a partir de textos de ficção, 

dedicando um capítulo a uma análise sobre o Rio de Janeiro (Gomes, 1994). 
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Na gestão Pereira Passos, durante a abertura da Avenida Central, casas foram 

demolidas e inúmeras pessoas ficaram desalojadas e perderam suas casas. Parte desses 

trabalhadores, diante da necessidade de permanecer próximo à área central do Rio, 

passou a ocupar áreas de morro, impróprias para a construção civil. Tal fato contribuiu 

para o crescimento substancial do número de habitantes das favelas cariocas. 

 

A luxuosa Avenida Central, depois Rio Branco, está cercada de 

morros onde a pobreza, a bruxaria e a capoeira se entendem como 

boas comadres. Os malandros e navalha, os cafetões, os bicheiros, os 

feiticeiros, toda essa fauna marginal vai encontrar em João do Rio o 

investigador impressionista que depois se volta à face rutilante da 

cidade, ao registrar o dia de um carioca up-to-date (DRUMMOND, 

1981). 
 

Assim como João do Rio, Drummond vale-se do exemplo da Avenida Central 

para pensar aspectos de exclusão ocasionados pela reordenação desse espaço e reflete 

sobre os impactos das transformações físicas da cidade a partir do cotidiano das ralações 

humanas. Todavia, vele ressaltar que realizam escritas efetivadas em função do jornal 

ou da “condição jornalística”, que permitiu revelar o olhar desses “cronistas do Rio” 

como observadores desse momento da nossa história. 

Nessa linha de pensamento, este estudo tem a proposta de relacionar a cidade 

como símbolo determinante da significação do cotidiano, representado em escritas que 

elaboram imagens da cidade, as quais destacam que a “crônica mundana harmoniza o 

real com o imaginário” (DRUMMOND, 1981). A despeito disso, no Brasil, pode-se 

estabelecer uma tradição da crônica urbana que remonta às Aquarelas de Machado de 

Assis e ao Cinematógrafo, coluna de João do Rio, que, por exemplo, publicou a crônica 

O velho mercado3, que ilustra modificações da cidade. Tais escritores elencaram as 

mudanças da cidade moderna e a vivência de seus habitantes diante destas 

transformações. Dando continuidade à escrita jornalística, Lima Barreto e Carlos 

Drummond de Andrade ocupam posição de destaque na tradição de cronistas urbanos 

prosadores do cotidiano citadino. 

Nos comentários de Drummond sobre João do Rio, a importância da Biblioteca 

Nacional foi enfatizada, haja vista que esta recordou a mesma data em comemoração a 

                                                           
3.  Texto escrito por Paulo Barreto (João do Rio), publicado no jornal Gazeta de Notícias, em 16 de 

fevereiro de 1908. Na crônica “Velho mercado”, da coluna “Cinematographo” (1907), escreve que: “uma 

cidade moderna é como todas as cidades modernas”, isto é, todas “têm avenidas largas, squares, mercados 

e palácios de ferro” (apud GOMES, 1996, p. 13).  

138



  
 
 
 
 

Lima Barreto, e foi citada a oportunidade de visitar a exposição sobre João do Rio, 

“aula perfeita de história da literatura, através de materiais iconográficos que revivem o 

escritor na sua individualidade literária e no seu meio físico e social” (DRUMMOND, 

1981). A propósito de conhecer a história da literatura brasileira, Drummond lembra o 

também escritor-jornalista Lima Barreto, por sua escrita entusiasmada a registrar 

aspectos de mudanças da cidade moderna, em específico a capital carioca, então capital 

da República do Brasil. 

Lima Barreto, assim como João do Rio e Drummond, entre outros escritores 

brasileiros, exerceu concomitantemente a literatura e o jornalismo em sua vida 

profissional. Ainda estudante, já colaborava para periódicos; depois, passa a escrever no 

jornal Correio da Manhã (RJ). A produção de Lima Barreto na imprensa de sua época 

foi reunida, em 2004, em dois volumes, na obra intitulada Lima Barreto: toda crônica 

(RESENDE e VALENÇA, 2004), organizada por Beatriz Resende e Rachel Valença, 

que recuperaram a atividade jornalística do escritor carioca desde suas primeiras 

publicações em jornais, revistas e folhetins.  

Por também ser um observador crítico do cotidiano, Lima Barreto conseguiu 

transportá-lo para seus textos com olhos de repórter sensível  o que coincide com o 

que permite pensar em uma tradição brasileira da relação entre a literatura, o jornalismo 

e a cidade. Já em relação a João do Rio, assemelha-se a este também pela assiduidade de 

suas publicações em jornais e pela temática tão bem explorada de crítica às 

transformações urbanas impostas pelos prefeitos Pereira Passos, Paulo de Frontin, 

Carlos Sampaio e outros, ligadas à infraestrutura da cidade, os quais buscaram na 

modernização da cidade simplesmente copiar modelos estrangeiros.  

Como exemplo, uma das mais estudadas crônicas de Lima Barreto, intitulada 

Ontem e hoje, notoriamente também elege a Avenida Central como fragmento 

representativo da cidade e suas transformações advindas da modernidade. 

Como todo o Rio de Janeiro sabe, o seu centro social foi deslocado da 

Rua do Ouvidor para a Avenida e, nesta, ele fica exatamente no ponto 

dos bondes do Jardim Botânico. La se reúne tudo o que ha de mais 

curioso na cidade. São as damas elegantes, os moços bonitos, os 

namoradores, os amantes, os badauds, os camelots e os sem-

esperanca. [...] Bem isto e historia antiga[...] Chega o automóvel, um 

automóvel de muitos contos de reis, iluminado eletricamente, 

motorista de fardeta. O homem salta (BARRETO, 2004). 
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 Nessa crônica, registra-se o deslocamento do ponto de efervescência cultural do 

Rio de Janeiro do início do século XX: a Rua do Ouvidor cede lugar para a Avenida 

Central. O autor, na realidade, faz uma antecipação daquilo que aconteceria num curto 

espaço de tempo: as ruas escuras e apertadas (Rua do Ouvidor) cederiam lugar para 

espaços que seriam como local de desfile de uma nova classe, sedenta por expor o 

último modelo parisiense. Mesmo diante de um modelo inspirado em ares europeus, o 

carnaval aparece como elemento diferenciador, comenta-nos Lima Barreto na crônica 

Vestidos modernos, publicada no periódico Careta, em 22 de julho de 1922 e 

posteriormente no livro Marginália, em 1953: 

 

Nunca foi da minha vocação ser cronista elegante; entretanto, às 

vezes, me dá na telha olhar os vestidos e atavios das senhoras e 

moças, quando venho à Avenida. Isto acontece principalmente nos 

dias em que estou sujo e barbado.  

Há dias, saindo de meu subúrbio, vim à Avenida e à rua do Ouvidor e 

pus-me a olhar os trajes das damas.Olhei, notei e concluí: estamos em 

pleno Carnaval.   

 

Assim, utilizou a cidade e suas transformações como foco de sua escrita, e a 

multidão e a individualidade, ao mesmo tempo, são destacadas como características 

fundamentais da modernidade. Na verdade, Lima Barreto, João do Rio e o próprio 

Carlos Drummond de Andrade experimentaram certo fascínio por essa famosa rua, 

conhecida, na época, como Avenida Central. Espaço onde passeavam artistas, camelôs, 

mendigos e flâneurs. De modo particular, produziram crônicas que falavam da cidade, e 

para isso, muitas vezes, escreveram sobre confeitarias, com elegantes frequentadores, ou 

sobre noites no luxo do Lírico, com seu esplendor de belas mulheres, ao mesmo tempo 

em que não concordavam com as modificações do perímetro urbano em nome de uma 

nova ordem. 

Esse mesmo cenário congrega conflitos sociais nutridos de mordaz senso de 

observação: João do Rio, Paulo Barreto e Lima Barreto, principalmente, em suas 

crônicas, foram críticos severos das transformações por que o Rio passava, as quais, 

segundo eles, em nome da modernidade, retiravam da cidade sua verdadeira alma.  

O Rio de Janeiro, na citada época – início do século XX, recém-proclamada 

capital da República –, em meio as suas profundas transformações – promovidas pela 
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reforma urbana de Pereira Passos na região central da cidade –, é o pano de fundo da 

obra de dois grandes cronistas: Lima Barreto e João do Rio. A Reforma Pereira Passos, 

também conhecida, à época, por Bota Abaixo, instaurava o período conhecido como 

Belle Époque, marcado por ares europeizados do Centro da cidade; neste período, 

acreditava-se que o Rio de Janeiro apresentava-se como a Paris dos Trópicos. 

João do Rio afirma, na crônica Quando o brasileiro descobrirá o Brasil?, 

selecionada para compor seu livro Cinematographo: crônicas cariocas (1909), que, 

“para o brasileiro ultramoderno, o Brasil só existe depois da Avenida Central”. De tal 

modo, comprova-se o marco desta avenida para a compreensão de um momento 

importante da nossa história, em que trouxeram de Paris o novo modelo urbanístico, que 

transformou o centro da cidade. O multissecular modelo de urbanização portuguesa 

sucedia a espacialidade da urbanização característica dos bulevares de Paris. Surgiram o 

Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, a Cinelândia, o Palácio Monroe – “O Rio 

civiliza-se”, proclamou o cronista Mendes Pimentel.4 

 Na trilha desse pensamento, no Brasil, os cronistas João do Rio e Carlos 

Drummond de Andrade, ao lado de outros, como Machado de Assis e Lima Barreto, 

configuram uma linhagem de cronistas-jornalistas que realizaram uma escrita da cidade 

com imagens fragmentárias interpretativas às miniaturas metropolitanas. Sob essa 

acepção, Huyssen expõe questões sobre a vida urbana associadas aos impactos das 

tecnologias nas ciências, na arquitetura, nas artes, na literatura, na pintura, na fotografia 

e no cinema.  

Não obstante, a proposta de Andreas Huyssen (2015), na obra Miniature 

metropolis: literature in age of photography and film, trata de exemplos de textos curtos 

que narram impressões da modernidade a partir das transformações do espaço urbano. 

Na introdução desta obra, o crítico norte-americano se preocupa em cingir contingentes 

novos e fortes de uma cultura metropolitana como desafio aos estudos humanistas e das 

ciências sociais.  

                                                           
4  Figura destacada na cena Belle Époque carioca. Poeta, romancista, escritor de literatura infantil, ganhou 

destaque e se perpetuou nos compêndios da literatura brasileira pela máxima “O Rio civiliza-se”. O 

slogan lançado, como subtítulo da coluna "Binóculo", que Pimentel assinava no jornal carioca Gazeta de 

Notícias ganha envergadura como palavra de ordem do reformismo reacionário que provoca mudanças na 

vida carioca, interferindo em hábitos e costumes de seus moradores.  
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Destaca ainda que Paris, para Baudelaire e Monet; Viena, para Klimt; Londres, 

para o grupo de intelectuais conhecido como Bloomsbury; Berlim, para o arquiteto 

expressionista Taut, ou para a artista dadaísta Hannah Hoch; Doblin, para Brecht; Praga, 

para Kafka; e Moscou, para Eisenstein, são exemplos citados por Huyssen para 

apresentar a cidade e seus “espectros” como temas recorrentes a partir de meados do 

século XIX, influenciados pelas novas formas de publicação em massa e pela 

competição entre a literatura impressa e as mídias visuais.  

Desse modo, as novas mídias, as teorias da percepção e da visualidade e as 

tipologias de gênero são temas importantes para estudar o mundo moderno e os seus 

desdobramentos em decorrência de experiências urbanas. Diante desse contexto, 

defende a tese de que a “moderna literatura metropolitana” não tem sido adequadamente 

explorada.  

There is no question that our understanding of metropolitan cultures 

has greatly benefited from such an expanded vision. But so far the 

triangular constellation of new media, the modern metropolis, and 

modernist literature has not been adequately explored. By focusing on 

what I call the metropolitan miniature as a neglected literary form 

hidden in plain view, this book undertakes the project of reading a 

selected body of texts written  by major authors as a significant 

innovation within the trajectory of literary modernism (HUYSSEN, 

2015, p. 1-2). 
 

A partir desse aspecto, este trabalho inscreve alguns cronistas brasileiros como 

representativos desse gênero, sublinhados por Huyssen por considerarem o que afirma o 

crítico ter sido negligenciado e deixado de ser empreendido como estudo. Centrando-se 

sobre o que o autor denomina “miniatura metropolitana”, esta perspectiva cumpre com a 

necessidade de estabelecer a miniatura metropolitana como um gênero literário que foi 

negligenciado por não ter sido adequadamente explorado. Assim sendo, trata-se de um 

projeto de leitura de textos escritos por grandes autores como uma inovação 

significativa na construção do espaço na modernidade, tendo a experiência urbana como 

foco.  

Caberia, desse modo, ao trabalho de Andreas Huyssen o papel de ser o primeiro 

estudo analítico que enfatiza o uso de miniaturas metropolitanas como eixo da escrita 

relacionada a escritores e teóricos canônicos. Entre eles, cita “from Baudelaire via Rilke 

and Kafka to Kracauer and Benjamin, Musil and Adorno” (HUYSSEN, 2015, p. 2). 

Estes são exemplos de leituras combinadas como pontos de vista comparativos em que 
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as miniaturas metropolitanas emergem como um gênero inovador criado pela 

modernidade, com foco sobre a percepção visual. Com o surgimento de novas mídias, 

tempo e espaço urbano, a miniatura como uma forma de escrita também revela a relação 

constitutiva entre a literatura modernista e as teorias críticas de pensadores alemães, 

figuras que contribuíram de modo convincente com esse projeto literário. 

Partindo-se dessas constatações, procura-se, então, apreender o diálogo travado 

entre as imagens de possíveis miniaturas metropolitanas, a experiência urbana e a 

crônica como exemplos para um tipo específico de literatura. Nesse sentido, dá-se 

destaque às crônicas de Drummond, marcadas por uma visão crítica em relação às 

percepções do cotidiano de uma grande cidade, com suas modificações ou 

“metamorfoses”. Como exemplo, destaca-se a crônica Imagens do Rio, publicada em 20 

de janeiro de 1954 no jornal Correio da Manhã, em que o autor aponta seu olhar crítico 

diante da transformação urbana ao ser motivado a refletir sobre essa em razão do 

aniversário da cidade do Rio de Janeiro.  

 

Pelas contas da prefeitura, que não é r. da história, a cidade faz hoje 

387 anos. Que cidade? Guardamos um pouco mais do século XVIII, 

inclusive o aqueduto levantado pelo nosso maior prefeito de todos os 

tempos, que é o Conde de Bobadela, criador de tantos serviços 

urbanos e da primeira tipografia. Mas fizemos o possível para 

desfigurar as coisas do então, se tira um traço do Passeio Público era 

uma pena dos arcos (DRUMMOND, 1954). 

 

Ao comentar e devolver ao leitor uma realidade retrabalhada, recriada, Drummond 

partilha a sua experiência pessoal. Devolvendo os fatos que escolheu comentar por meio 

da leitura dos jornais, o cronista explica e interpreta os fatos corriqueiros ao leitor, 

estabelecendo assim entre ambos uma relação de fidelidade. Em seguida, reflete sobre a 

conservação do espaço da cidade junto com a memória da experiência humana e 

questiona a conservação de museus, livros e quadros em detrimento dos espaços públicos 

urbanos.  

Vale-se de sua escrita para o jornal para discutir com seus leitores a 

descaracterização do planejamento de Pereira Passos para o Centro da cidade do Rio de 

Janeiro.  

De nosso bom presidente D. João VI, no século seguinte, conservamos 

os livros, os quadros, as coleções de museu, mas o que era ambiente 

imperial se esvai em meio à sujeira das cabeças-de-porco. E do século 

XX, então, é que não resta mais nada. A obra de Passos está sendo 
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descaracterizada, a avenida muda de semblante, e Deus sabe o que 

será o Rio em 1960 (DRUMMOND, 1954, p.6). 

 

É importante ressaltar que as intempestivas mudanças da cidade, como a reforma 

de Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, segundo a historiadora Margarida de 

Souza Neves, foram uma “reforma urbana” da capital muito setorizada e esteve longe de 

efetivamente modernizar a capital da República.   

 

As intervenções do traçado urbanístico do Rio, empreendidas por 

Pereira Passos e realizadas por Paulo Frontin e Francisco Bicalho, 

estiveram bem longe de “remodelar materialmente a cidade” ou 

transformá-la em seus usos e costumes”. A reforma da capital federal 

limitou-se a dois pontos fundamentais: o primeiro, a construção, sobre 

emaranhado de vielas do centro da cidade, do faustuoso cenário 

parisiense da grande avenida, com seus 33 metros de largura, com 

seus prédios imponentes, escondiam os telhados “mais ou menos 

pombalinos”. (NEVES, 1991, p. 14). 

 

Na tentativa de amparar o enfoque apresentado e pensar a cidade com suas 

transformações, no ensaio Sobre o conceito de história, o crítico alemão Walter 

Benjamin faz uma crítica radical ao pensamento historicista tradicional, que concebe a 

linearidade histórica com o objetivo de preencher o tempo histórico homogêneo e vazio. 

Desse modo, aponta que “o passado aparece como uma imagem que perpassa veloz, 

como fixação rápida e não definitiva tal qual um relâmpago” (BENJAMIN, 1994, p. 

224). Nesse contexto, na obra O pintor da vida moderna, Charles Baudelaire, escritor 

que Benjamin utilizou como exemplo para a sua escrita por imagens ao mencionar os 

desenhos de Constantin Guys, conseguiu fixar em breves traços a vida urbana que 

perpassa veloz e fixa a imagem do passado como se fosse um relâmpago.  

 Propõe Benjamin que “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo 

como ele de fato foi” (BENJAMIN, 1994, p. 225). Significa apropriar-se de uma 

reminiscência “tal como ela relampeja no momento de um perigo” (idem, p. 224). 

Assim, o crítico, na sua tese de número seis, dentre as onze teses expostas mo ensaio 

citado acima, presume que o materialismo histórico deve: 

 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele 

foi”. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento do perigo. Cabe ao materialismo histórico 

fixar uma imagem no passado, como ela se apresenta, no momento do 

perigo, ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. O 

perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. 

144



  
 
 
 
 

Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes, 

como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao 

conformismo, que quer apoderar-se dela (BENJAMIN, 1994, p. 224). 

 

 As ideias de tensionamento de fragmentos da cidade imobilizam o tempo pelo 

instante em que se consolidam na medida em que Drummond trabalha com o jogo da 

evocação desses espaços específicos, que repercutem na memória representada em suas 

crônicas. Dessa forma, os momentos marcados pelos espaços do Hotel Avenida e pela 

própria Avenida Central sugerem o que Benjamin percebe como uma interdependência 

entre o instante e o fragmento, no caso, esses espaços como fragmentos da cidade, 

chamando a atenção para a necessária prevalência do instante na experiência moderna. 

Assim, o método fragmentário marca a forma de apreender a cidade por meio dos 

fragmentos citados, como exemplo, na primeira parte deste trabalho, como miniaturas 

metropolitanas. 

 Para pensar a montagem como método que caracteriza o instante na modernidade, 

utilizar-se-á a obra O cinema e a invenção da vida moderna, organizada por Leo 

Charney e Vanessa R. Schwartz, também autores de dois capítulos em que sustentam a 

tese de que o cinema é fruto de uma mistura de experiências presentes na vida moderna. 

Assim, as discussões com base nos escritos de Walter Benjamin e George Simmel, em 

diálogo com autores como Michel de Certeau e Siegfried Kracauer, enfatizam a 

transformação da experiência subjetiva da modernidade e as transformações sociais, 

econômicas e culturais são concebidas especialmente como produtos de inovações 

técnicas e que o cinema se caracteriza por ser “a expressão e a combinação mais 

completa dos atributos da modernidade” (CHARNEY, 2001, p. 17).  

Nessa perspectiva, a modernidade passaria a ser entendida como um registro de 

experiência subjetiva, caracterizada pelos choques físicos, ou seja, instantes perceptivos 

do ambiente urbano. Nesse entendimento, destacam-se pensadores como Walter Pater, 

Walter Benjamin e Jean Epstein, citados por Leo Charney, os quais enfatizam a 

“categoria do instante”, já perscrutando a possibilidade do resgate da experiência no 

nível sensorial, com características efêmeras da modernidade, levando à fixação de um 

momento de sensação. No âmbito cognitivo, ocorre a separação entre a sensação e a 

cognição, que foi denominada por esses pensadores como instante, sentido somente 

depois de sua ocorrência. Esses dois aspectos do instante, na perspectiva do moderno, 

criaram as condições para uma nova experiência no cinema. Vale relacionar os instantes 
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utilizados pelos cronistas-jornalistas, que narraram nos jornais suas experiências com a 

cidade transpostas em instantes capturados como flashs de experiências no Centro 

urbano do Rio de Janeiro.  

De modo singular, o escritor mineiro, seja em sua prosa, seja em sua poesia, 

elaborou uma escrita por imagens do passado que narrou acontecimentos grandes e 

pequenos e conseguiu flagrar imagens do passado que fogem a uma perspectiva linear e 

continuísta da história. Drummond, então, realiza uma escrita próxima ao que Benjamin 

discute: 

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os 

grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que 

aconteceu pode ser considerado perdido para a história. Sem dúvida, 

somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente de seu 

passado. Isso quer dizer somente para a humanidade redimida o 

passado é citável, em cada um dos seus momentos (BENJAMIN, 

1994, p. 223). 

 

Benjamin propõe um estado de exceção permanente diferente do imposto pela 

história universal, que se revela como uma fantasmagoria da tradição dos vencedores. 

Em suas Teses, tem urgência em construir um conceito de história que rompe com a 

linearidade temporal para obter com os fragmentos imagens que ofereçam alegorias à 

interpretação.  

Na crônica drummondiana, mais do que reviver por meio da prosa, o espaço da 

memória guarda o passado e estabelece uma relação decisiva para a aceitação do espaço 

vivido no presente. Todavia, Drummond, de certo modo, rompe com a perspectiva 

linear da história por utilizar elementos que foram esquecidos por essa. O poeta não 

deixa de revisitar espaços importantes da cidade e pensa as inquietudes do mundo tendo 

em vista um “eu todo retorcido pelo mundo” (DRUMMOND, 2005).  

Este artigo centrou-se na discussão sobre elementos de aspectos de representação 

da cidade moderna na prosa de escritores-jornalistas, em especial João do Rio, Lima 

Barreto e Carlo Drummond de Andrade. Buscou-se, assim, trabalhar com um quadro 

teórico sob uma perspectiva comparatista que permitisse ler as imagens e as 

representações da cidade como miniaturas metropolitanas, definidas a partir da profusão 

da consciência de representar a cidade na literatura, tendo como característica comum 

serem textos curtos.  
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Na literatura de João do Rio, Lima Barreto e Carlos Drummond de Andrade, em 

especial em suas crônicas, outros elementos são considerados para retomar a discussão 

da metrópole moderna e da experiência urbana. As imagens da cidade moderna expostas 

na preocupação com as necessidades urbanísticas da população são constitutivas da 

prosa desses escritores. 

Deste modo, foi possível examinar que, na literatura brasileira, a cidade moderna 

como objeto de reflexão de escritores-jornalistas que se debruçaram sobre o tema e 

marcaram, em suas obras, diferentes percepções e impressões sobre as mudanças do 

espaço urbano na modernidade. Para tanto, estas crônicas jornalísticas contribuíram para 

a representação da memória da cidade ao registrarem a história das pessoas que vivem 

na cidade e as consequências de sua modernização. 

Drummond estabelece a relação entre o Rio e João do Rio, não obstante esta 

sugestão de estudo visou relacionar outros escritores jornalistas que realizaram escritas 

sobre a cidade, como o já citado escritor-cronista Lima Barreto. Portanto, caracteriza a 

especificidade com que trata questões de urbanização, como “estilo” do exercício da sua 

prosa, que narra a experiência urbana. O cronista toca em questões urbanas e utiliza esta 

prática literária para discutir temáticas importantes relacionadas à vida na cidade. Sobre 

o exercício de cronista do cotidiano, Beatriz Resende comenta:  

[é] a confluência da tradição, digamos clássica, com a prosa 

modernista. Finalmente, insistindo no papel da simplicidade, 

brevidade e graça próprias da crônica, reitera a faculdade do cronista 

de humanizar o quotidiano, mas lembrando que podem “levar longe a 

crítica social (RESENDE, 2002, p. 82). 

O foco das investigações expostas considerou tópicos como a legibilidade da 

cidade moderna em narrativas urbanas, promovendo uma representação do imaginário 

urbano por meio da leitura das crônicas elaboradas para o jornal a partir do exercício 

metodológico proposto por Andreas Huyssen, Walter Benjamin e Leo Charney, que 

propuseram métodos de análise sobre a cidade, as experiências urbanas e os fragmentos 

apreendidos para a compreensão da relação da cidade com seus habitantes. Seja por sua 

natureza física, seja pela vida social, os textos dos cronistas-jornalistas apresentados 

compuseram o imaginário nacional, ocupado, não raras vezes, pela cidade como posição 

central do objeto de reflexão. 
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TEATRO DE TAUNAY E FOTOGRAFIAS DE JEAN COCTEAU: CERCO AOS 

GESTOS E FORMAS DE ARTE 

 

Rosana Campos Leite Mendes1 
 

 
Este trabalho procura dimensionar as relações entre a fotografia e a literatura, assinalando o 

visual e o literário evidenciados, em gestos, já pela câmera.A partir da peça de teatro Da mão a 

Boca de Perde a Sopa (1971), do escritor Visconde de Taunay e de fotografias tiradas pelo 

artista Jean Cocteau, em 12 de agosto de 1916, próximas ao Café de La Rotonde, em 

Monterpanasse, Paris, pretendemos verificar a escrita e fotografia originadas em uma “dita” 

realidade. Esta, contudo, convoca o olho do espectador ao interior de um mundo não tão 

definido, porém preenchido por objetos e imagens de um cotidiano, que, ao mesmo tempo em 

que é captado como um instantâneo enquadrado, também assume formas de em constante 

movimento. 

 

Palavras-chave: Cocteau; fotografia; Visconde de Taunay; literatura. 

 

 

     

Falar de uma arte literária é relatar, em muitos momentos, dimensões motivadoras 

e formadoras da própria ideia de arte. E, o entendimento da lógica desviante de 

continuarmos a ler ficção em contraposição a outros textos denominados de científicos 

ou mais pragmáticos demonstram a necessidade de narrativas, em nossas experiências, 

de maneira involuntária. A percepção a esse mundo do criado e ficcionado instaura 

fascínio e imagens que ocasionam, muitas das vezes, num perturbador encantamento. Se 

tradicionalmente é reverberado há muito que um texto fictício, a partir da metade do 

século XVIII, é dito “literário” quando advém de um ato de fingimento, Hansen (2005) 

nos lembra de que “ficção é a figura fingida do possível assim determinado por 

comparação com a coisa, ação (...) definidos como reais e verdadeiros”.  

    Por esse caminho, a visão de uma escrita literária em sua conexão com outras 

práticas artísticas e objetos culturais é o que se propõe quando intentamos abordar a 

literatura como um "movimento" em direção a tudo que a estimula e a transforma. As 

fotografias e como elas surgem, descritas, em uma obra literária ou como elas nos dão a 

ver imagens de círculos literários e artísticos possibilitam atestar certas características 

de materialidade trazidas à tona por uma nova técnica. Ou seja, o uso de imagens 

fotográficas ou mostras de uso da fotografia como forma de salientar modos de 

invenção de uma literatura que privilegia, em dado momento, o aparecimento da 

fotografia e dos acontecimentos que nela surgem. 

                                                           
1 Doutoranda da Universidade de Brasília-UnB/ ESP/FAPEMAT rocamposs@uol.com.br  
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Neste texto, busca-se falar, não diretamente do campo da fotografia e da literatura 

dispostos enquanto campos visual e literário compartilhados em um mesmo texto, mas 

sim do caminho que enfoca o gênero fotográfico recortado em gestos que inscrevem a 

presença da fotografia na sociedade no final do século XIX e início do XX. Pretende-se, 

também, abordar a questão da ressonância que esta trouxe, entre outras coisas, como a 

possibilidade de se ter "imagens próprias" como um produto a se fixar, como sujeito da 

história, que marca um espaço, sobretudo com o corpo, o rosto e o retrato cotidiano 

dispostos em uma imagem. 

A invenção da fotografia ou o que poderíamos chamar da fixação da imagem 

obtida pela câmara escura nos chega, por muitos caminhos, lugares e pelo olhar 

pesquisador de inúmeras pessoas no século XIX. E, ainda que houvesse vozes de 

lugares tais como França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Noruega, 

Suíça e até um franco-brasileiro, Hércules Florence a reclamar a “invenção do 

processo”, os franceses Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) e Joseph 

Nicéphore Niepce (1765-1833), com a invenção do daguerreótipo desde 1829, tem esse 

processo tornado público pela Academia de Ciências da França em 1839 e patenteado 

pela Inglaterra no mesmo ano. Também, o inglês William Fox Talbot (1800-1877), em 

1841, com a sua “calotipia” ou “talbotipia” tem o processo patenteado. O que se vê, por 

essa época, é a procura por técnicas de reprodução mais rápidas de fixação da imagem. 

Mais precisamente, a representação da realidade por meio da realização da imagem 

fotográfica. 

Com esse processo em escala industrial, o produto “imagens fotográficas” 

rapidamente passa a ser massificado e, primordialmente, desejado pela sociedade. A 

fotografia mais do que um artefato de projeção da realidade, do corpo e do rosto 

retratado, ancora-se em um processo no qual a verossimilhança alcançava um patamar 

elevado no terreno da visualidade. Conforme nos aponta FABRIS (2011), ainda que 

“fidelidade fotográfica” imponha um novo emblema à prática artística tradicional, 

muitos fotógrafos desejosos de reconhecimento na figura de artistas, irão para o campo 

da fotografia alegórica, cuja meta era transferir, à imagem fotográfica, as funções 

sociais e culturais de elevação e status já alcançada pela pintura, em séculos anteriores 

enquanto arte de primeira grandeza. Ela nos diz ainda: 

 

Os fotógrafos partidários da fotografia “de alta qualidade artística” 

enveredam francamente pelo caminho da alegoria, da imitação da 
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pintura holandesa e inglesa, das expressões contemporâneas, 

compondo naturezas mortas, cenas de gênero e religiosas e buscando 

inspiração em poemas e figuras literárias, lendárias e heroicas. Se os 

fotógrafos se empenham nesse tipo de produção à procura do status 

que lhes era negado pelo sistema artístico, a crítica, por sua vez, não 

exibe mais tanta hostilidade. Elogia aqueles que buscam temas mais 

elevados do que a “mera reprodução da realidade”. Para pôr a 

fotografia a salvo da acusação de ser uma “arte mecânica”, a crítica 

incentiva os fotógrafos a representarem temas históricos, literários e 

anedóticos, por serem ricos de imaginação. (FABRIS, 2011, p.19)    

 

     

 

Ao longo da vida, Alfredo d’Escragnolle Taunay, descendente de Nicolas Antoine 

Taunay, integrante do grupo de artistas franceses que fundaram, em 1816 a Academia 

de Belas-Artes, desde sua infância, tem visão privilegiada para a paisagem e os encantos 

naturais. Com aproximações ao desenho e à pintura e com a sensibilidade artística 

manifesta em sua escrita, como viajante do sertão e homem da cidade, tem uma obra 

literária extensa. Romances, contos, diários de guerra, cenas de viagem, cartas de 

campanha, teatro, peças de música e livro de memórias que, segundo CANDIDO (2003) 

resumem sua obra. Para este autor, a obra de Taunay poderia ser vista pelas palavras 

que o acompanharam: impressões e lembranças. E mesmo como romancista do século 

XIX deve-se dar o crédito de sua singularidade. Reconhecido como autor de romances, 

contos, novelas e obras teatrais, também cultuou grande paixão pela música. Taunay 

também como um registro que necessita do olhar, traduz a natureza observada. Todavia, 

não deixa de lado o sensível observador que em suas Memórias (2004), afirma quase 

que como uma fotografia, ter absorvido, com detalhes e olhar curioso, o que estava ao 

seu redor. E como um “caleidoscópio” que se figura como um aparelho óptico, do 

século XIX, que por meio de um tubo com fragmentos de vidro colorido se transmuta o 

olhar para variados efeitos visuais, ele diz: 

     
Que poder de rememoração o meu! Ainda hoje tenho presente aos 

olhos tudo aquilo que parece, ficou estereotipado na minha retina. (...) 

De tanto interesse teria sido contemplar de perto, examinar, ver todos 

aqueles aspectos da serra com pausa e vagar, tirando de muitos pontos 

cuidadosos desenhos ou, quando não, os contornos e perfis mais 

grandiosos e pitorescamente mais originais nas suas linhas; mas era-

me pouco o tempo a caminhar, caminhar! (...) Tudo passava ante o 

meu olhar embelezado rápida e fugazmente como que num colossal 

caleidoscópio. (TAUNAY, 2004, p.347) 
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Ao rigoroso descritor do pormenor contrapõe-se o sensível paisagista 

impressionado pelas imagens que lhe são apresentadas para desvendar. No entanto, o 

artista se posiciona de modo semelhante ao “descobridor” fiel aos princípios estéticos 

vigentes e portando-se de certa forma, como o intérprete da natureza que observara. De 

vertente significativa, neste sentido, é a constatação que faz em trecho das suas 

Memórias: “Com a educação artística que recebera de meu pai (...) era eu o único dentre 

os companheiros, e, portanto de toda a força expedicionária, que ia olhando para os 

encantos dos grandes quadros naturais e lhes dando o devido apreço” (TAUNAY, 2004, 

p.131). 

De notória incursão pelas artes de uma forma geral, também se aproxima da arte 

dramática e escreve textos em linguagem teatral no século XIX. Ao fazer isso, revela 

mais uma d e suas facetas interartísticas. Da mão a boca se perde a sopa (1874),  

aparece em Histórias Brasileiras, pelas mãos de seu pseudônimo mais conhecido: 

Sylvio Dinarte. A história é um provérbio em um ato, ou seja, uma pequena comédia 

que tem por tema o provérbio que lhe dá titulo. As cenas se passam no Rio de Janeiro, 

na casa do capitalista Manoel Ribeiro, casado com D. Rita e a época é 1871. A guerra 

do Paraguai havia terminado há pouco e o que se vê são oportunidades de especulação 

no mercado do café e do algodão. O casal tem uma filha, Isabel, que é disputada num 

mesmo dia por três pretendentes: Miguel Faria (dos negócios); Alfredo Rocha (o poeta 

pobre e primo) e Inácio Lemos (filho do sócio d Manoel Ribeiro). Nesse intercurso, 

importante considerar que já por essas épocas do século XIX, Taunay já incluía em seu 

texto a fotografia como imagem que se oferece ao olhar.  O objeto fotografado, no caso, 

serve de uma constituição de existência na qual nada pode ser alterado ou recusado. O 

estranhamento do objeto fotográfico está como  um detalhe que fixa e aprofunda a 

evidência. O que está posto é a cena VII a qual os personagens Siqueira e Faria estão a 

conversar, na sala, e começam a dialogar e folhear um álbum de retratos. Faria, ao 

referir-se aos medos e ansiedade de Siqueira com relação às incertezas que os negócios 

com o algodão e o café poderiam sofrer na bolsa de mercadorias, diz a este, sobre 

probabilidades e certezas apontando uma fotografia no álbum. Ele diz: 

  

FARIA. - Mas não é provável, e só é provável aquilo que um homem 

sério prevê... O mais é anomalia. (Batendo n'uma folha do álbum) Eis-

aqui um fato. Estão n'este álbum dois retratos... um defronte do outro, 

como que a se namorarem... 

SIQUEIRA (distraído).- De quem são?  
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FARIA. - Um é o de minha noiva; o outro é o do tal primo, o poeta. 

Não é possível que estes dois jovens fotografados tenham inclinação 

um para o outro?  

SIQUEIRA. - Com efeito...  

FARIA. - Mas o que é provável? E' que a moça tenha considerado que 

ela não nasceu para casar com um rapaz muito rico de versos, mas 

pobre de dinheiro... Ela poderá deixar-se namorar, namorá-lo mesmo, 

mas casar-se... fia-se mais fino... Isto é o que o simples bom senso 

mostra... (TAUNAY, 1874, p.67) 

    

Nesse sentido, conforme nos diz GRANJEIRO (2000), nem um mero retrato 

escapava de gestos para se "montar" a reprodução do próprio rosto ou do corpo 

retratado. Desde o principal problema apresentado nos salões de poses envidraçados 

como a penetração da luz excessiva sobre o modelo, o que poderia ocasionar em 

imagens inexpressivas, de pouca naturalidade e por consequência de pouca harmonia, 

até a simples presença de luz exterior em dias de muito sol poderia dar um arranjo ao 

cliente ou modelo uma composição pouco natural.  No caso, a luz poderia "enfear ou 

embelezar" um rosto masculino que necessitava de postura mais enérgica ou, no caso, 

os rostos femininos e de garotos que apresentavam traços mais suaves. Já para as 

pessoas com traços mais salientes esta mesma iluminação deveria ser evitada de forma a 

realçar os traços dessa pessoa. Ou seja, omitir ou destacar características físicas também 

era uma preocupação que deveria estar acondicionada ao posicionamento de uma 

câmera com exatidão e também no olhar do fotógrafo. 

Esta "recriação da realidade" nos faz pensar acerca da fotografia enquanto 

reprodução da realidade. Esta "realidade incontestável" é recriada em retratos tanto em 

acordo com materiais disponíveis, no momento da captura da imagem, ou o que se 

escolhe como para demonstrar os desejos e sonhos das pessoas fotografadas. O que 

poderíamos ter como tornar "visível a existência" começa a ser disponibilizado para a 

sociedade e deixa testemunhos. O chamado "retrato fotográfico" traça panoramas vivos 

e nos dá descrição visual pormenorizada da existência. O retrato passa a ser por essa 

lógica, mais um "atestado de sucesso" e de posições a se "declarar".  Esse desejo de 

individualização e personalização da figura retratada ou encenada, com fugacidade, dá a 

fotografia condições de aparato técnico privilegiado na construção da imagem. Como 

bem atestou BARTHES (1980), a fotografia "não fala daquilo que não é mais", mas 

apenas e com certeza daquilo que foi. Ela carrega uma sutileza que decide e ratifica a 

presença. E, quando vemos uma fotografia e não lembramos daquela pose, momento e 

vestimenta, certamente não poderemos negar a materialidade daquele momento 
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apreendido. Contudo, o que fica entre certeza e não lembrança gera uma angústia de 

uma linguagem (a fotográfica) que não me permite atestar aquele tempo como um 

"certificado de presença". 

Em outro percurso, e também fotográfico, temos a figura de Jean Cocteau (1889-

1963) trazida por Billy Klüver.  Cocteau em suas distintas vertentes, sempre esteve com 

formas de artes diversas: poesia, romances, teatro, dança, filme e pintura. Klüver 

(1997), diz: 

 

Não é de surpreender que, quando teve acesso a uma máquina 

fotográfica e a um assunto que lhe interessou, ele se dedicasse 

entusiasticamente à fotografia. Cocteau levou uma câmera para o 

front, em maio de 1916, e tirava fotografias de seus companheiros 

soldados, enviando-as de volta a Paris, a fim de serem reveladas, er 

dando um jeito de conseguir rolos de filme virgem. (KLUVER, 1997, 

p.19) 

 

 

De volta a Paris, em agosto de 1916, levando consigo sua máquina fotográfica, 

tira fotografias de um grupo bastante relacionado ao mundo artístico da época em  

Montparnasse. São eles: Erik Satie e Valentine Gross e principalmente de Picasso e de 

um grupo de artistas que se encontrava com ele naquele instante. Entre eles: Max Jacob, 

Modigliani, Moïse Kisling e outros. De acordo com Kluver (1997), Cocteau ao capturar 

esse instante essencial por meio da fotografia, talvez tenha dado uma nova dimensão a 

uma cena fotográfica. No caso, o de um realismo com funções de documentário. Ele nos 

diz: 

           
Cocteau, casualmente, fotografou o grupo, enquanto eles se 

movimentavam de um lado para o outro, cumprimentavam-se, riam e 

brincavam, afastavam-se dele, faziam palhaçadas para a máquina 

fotográfica, ou apenas ficavam sentados à mesa do café. A fotografia 

amadorística dos primeiros tempos tendia a ser estática, distante, fotos 

de amigos, ou membros da família que certamente posavam para a 

ocasião. E seu aspecto era disso mesmo.  O tempo parava e a foto era 

tirada. (KLUVER, 1997, p.20) 

 

 

     

Jean Cocteau, considerado um artista completo, teve bastante ênfase nas 

vanguardas europeias. Em sua obra considerada um “autorretrato” literário, A 

dificuldade de Ser (1983) traça para o leitor o perfil e pensamentos acerca de suas 

inúmeras vertentes interartisticas.  Tal qual a fotografia esteve em seu cotidiano, assim 
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como Taunay, também rememora sobre suas experiências com o teatro. Ele diz sobre 

quando é questionado sobre escrever peças de teatro: 

  

Por que você escreve peças de teatro? Pergunta-me o romancista. Por 

que você escreve romances? Pergunta-me o dramaturgo. Por que você 

faz filmes? Pergunta-me o poeta. Por que você desenha? Pergunta-me 

o crítico. Por que você escreve? Pergunta-me o desenhista. Sim, por 

quê? Eu me pergunto. Provavelmente para que a minha semente se 

espalhe por toda a parte. Eu conheço mal o sopro que me habita, mas 

ele não é suave. (COCTEAU, 2015, p.60) 

       

 

Nesse sentido, No que se refere ao acontecimento estético, e a reflexão em torno 

do captado como um instantâneo enquadrado, também assume formas de constante 

movimento. Taunay e Cocteau, salvo resguardarmos as épocas distintas, colocaram em 

jogo uma ficcionalidade de possibilidades e de novos gestos que já se instauravam 

diante da câmera. O gesto, como fato e movimento que ampara dois jovens 

fotografados, em um álbum de retratos na segunda metade do século XIX, também se 

faz presente em fotografias tiradas por Cocteau. As ruas, a cena e os personagens dão, 

pela fotografia, aquilo que é essencial e é dado por um olho estético. Trata-se, entre 

outras coisas, de uma modalidade do visível que expõe também o que atordoa e também 

convulsiona enquanto beleza ao olhar. O que está presente aos olhos, o que se põe à 

retina já reveste as cenas de uma cidade que viria a se montar como uma crônica 

revestida pelas lentes fotográficas. 
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MORRO DO CASTELO, UMA FERIDA NARCÍSICA 
OS SUBTERRÂNEOS DA ALMA CARIOCA EM LIMA BARRETO 

 

 

Sebastião Lindoberg da Silva Campos (PUC-Rio)1 

 

Resumo:Calcado nos estudos científicos, estéticos e sanitários o Rio de Janeiro apagou de sua 
memória aquilo que tornara seu centro, símbolo das transformações urbana e cultural, em um 
espaço fétido, bafiento e retrógrado: o Morro do Castelo. Na série de textos escritos em 1905 
para O Correio da Manhã, hoje publicada em livro, O subterrâneo do Morro do Castelo, Lima 
Barreto nos oferece uma narrativa que quase beira o cômico, homens sedentos por encontrar 
tesouros escondidos sob a massa geológica da urbe desenterram um passado de fantasia sob as 
vestes contemporâneas da estética urbana. A destruição do morro é a síntese de um dado: no afã 
de transformações, a civilização é mais patológica que a selvageria. O Morro do Castelo (ou sua 
ausência) converteu-se num símbolo sisífico que se renova a cada transformação urbana; apaga-
se o passado, remodela-se o futuro. 
 

Palavras-chave: Belle Époque. Literatura. Lima Barreto. Morro do Castelo. 

 

 

Introdução 

 

A ciência positivista da virada do século XIX para o XX conhecera seu lado 

patológico nos sertões nordestinos, mas o golpe dado pelos Hércules-Quasímodos não 

abalara a sua autocrença redentora da qual havia se revestido. Soberba que era, blindou-

se do contato humano na também soberba – para usar um termo de Joaquim Manuel de 

Macedo – Rua do Ouvidor. Ali, protegida de todos os perigos das outras ruas cariocas, 

geralmente “sinistras, malandras, ambíguas” (DO RIO, 2008, p. 34), a ciência 

positivista ousou pensar a cidade, a civilização por meio dos livros, sem sequer colocar 

a cara à rua e perceber aquilo que de mais importante compõe a cidade: sua gente. 

A República, que avançava nos seus propósitos de civilização – em termos 

euclidianos –, levava para os sertões indômitos, sob o símbolo das armas, o poder da 

ordem; e nas ruas cariocas, sob o símbolo das largas avenidas, o retrato do progresso. 

Apagando o passado colonial dos casarios portugueses, enfeitando-se com prédios ao 

melhor estilo francês, as ruas cariocas pareciam mergulhar numa outra dimensão 
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cultural que abandonara seu delirium africano e sua antropofagia indígena. Calcado nos 

estudos científicos, estéticos e sanitários o Rio de Janeiro apagou de sua memória aquilo 

que tornara seu centro, símbolo das transformações urbana e cultural, em um espaço 

fétido, bafiento e retrógrado: o morro do Castelo. 

Rasgando as faldas do seu berço, o Rio impunha uma nova forma de pensar a seus 

habitantes, abandonara o passado, e sob a égide da técnica e ciência transformava 

cirurgicamente seu corpo, mas o espírito continuava o mesmo. Movido mais por lendas 

que estudos técnicos, mais pela cobiça gerada pela fábula que a necessidade imposta 

pela ciência, o desmonte do morro do Castelo parece ser a síntese inequívoca de uma 

sociedade que inclina o corpo para o futuro, mas permanece com o espírito fincado no 

passado.  

A destruição do outrora morro do Descanso, vaticinado com a abertura da Av. 

Central, é o mote para Lima Barreto construir uma narrativa proposital na qual retrata 

de forma singular o espírito do homem civilizado da Belle Époque das ruas do Rio. 

Ávido pelo novo, movido pelas velhas crenças. Na narrativa, os homens do progresso 

que avançam com suas picaretas conduzindo a desconstrução do passado incômodo são 

meras molduras de uma sociedade cujo retrato é marcado pelo encantamento, movido 

pela fábula, sensível a histórias de amor, traição e poder. 

Na série de textos escritos em 1905 para O Correio da Manhã, hoje publicada em 

livro, O subterrâneo do Morro do Castelo, Lima Barreto nos oferece uma narrativa que 

quase beira o cômico, homens sedentos por encontrar tesouros escondidos sob a massa 

geológica da urbe desenterram um passado de fantasia sob as vestes contemporâneas da 

estética urbana. Ou como prefere Carlito Azevedo em Posfácio escrito para uma edição 

de 2017, Lima Barreto insere uma narrativa gótica cuja função é dar “conta do conjunto 

de pulsões humanas mais ‘baixas’ ou ‘subterrâneas’” daquela sociedade carioca. A 

destruição do morro é a síntese de um dado: no afã de transformações, a civilização é 

mais patológica que a selvageria. O morro do Castelo (ou sua ausência) converteu-se 

num símbolo sisífico que se renova a cada transformação urbana; apaga-se o passado, 

remodela-se o futuro. 
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De Canudos ao morro do Castelo, retratos de uma patologia racional 

 

Os maltrapilhos soldados que voltavam da fatídica guerra de Canudos não traziam 

apenas em sua bagagem o trauma de uma guerra e o retrato fidedigno do colapso de um 

sistema baseado em teorias a priori nunca efetivamente exitosas. O fim da guerra de 

Canudos marca o fim de uma neófita tentativa de compreensão de mundo que desde o 

início mostrara-se falha em seu projeto de apreensão e transformação, além de ser uma 

peça-chave no desenvolvimento das marcas sociais que marcariam para sempre o corpo 

urbano do Rio de Janeiro. 

As ideias positivistas que desde a década de 1870 berçaram uma nova concepção 

de governo e organização institucional, saltam das areias da Praia Vermelha no Rio de 

Janeiro e perscrutam o eternamente indômito interior brasileiro, esquadrinhando, tanto 

sob o olhar atento e pena ligeira de Euclides da Cunha, quanto sob as armas do 

progresso da recente República. Tal tarefa seria uma espécie de prova de fogo a forjar e 

finalmente justificar seus planos de civilidade da qual nada que estivesse sob a égide da 

racional República escaparia dos seus propósitos de ordem e progresso. 

Civilizar significava colocar nos trilhos racionais do desenvolvimento técnico e 

científico. Civilizar significava, entre outras coisas, apagar um passado monárquico, nos 

moldes políticos; negro e indígena, nos aspectos étnicos; e metafísico no plano ético, e 

construir, junto com a República, os brancos e o positivismo os novos alicerces de uma 

nação grande e portentosa.  

Para isso só a ciência, e seu domínio da técnica, seria possível de conjugar os 

novos caminhos buscados. Civilizar possui conotações mais amplas que uma simples 

transformação política varrendo para longe a herança monárquica que ainda pairava nos 

sertões indômitos e na capital enferma. Civiliza-se a alma também, a arte, e a estética, 

as ruas, por fim, a cidade. Assim a Belle Époque carioca estava embebida dos ideais 

positivistas. 

 Mas se Canudos fora, no interior do Brasil, uma pedra no sapato, uma espécie de 

espelho a mostrar a feiura do narcisismo do então incólume positivismo, o morro do 

Castelo, seria a ferida narcísica mais próxima, cravada no seu próprio seio onde fora 

embalado, gerado e desenvolvido. Berço da sebastianópolis em pouco tempo, por 
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abandono casual ou planejado das autoridades, o morro do Castelo se tornaria, à 

maneira de Canudos, o lugar a ser apagado de uma incômoda historia pretérita para 

abrir espaço para a escritura de um novo futuro.  

O fato é que, mesmo que o Castelo guardasse uma memória histórica, o seu 

proposital abandono convertera-o num Quasímodo assentado bem no centro daquela 

cidade que aos poucos se vestia da pomposidade francesa da Belle Époque. É dizer, o 

morro em sua essência era símbolo de uma herança portuguesa que se queria apagar da 

história ou deixar para trás a cargo do limbo do esquecimento. Mas sua presença ali, 

constante era um monumento necessário a ser riscado geograficamente.  

Entretanto, se a proposta do arrasamento do morro se sustentava em argumentos 

de ordens sanitárias, isso não era um ineditismo da virada do século XIX para o XX, 

desde o século XVIII (cf KESSEL, 2008, p. 34) havia quem sugerisse que o Castelo era 

o maior, senão único responsável pelas moléstias da cidade. O fato é que mesmo que 

tenha uma história de ameaça de arrasamento desde o tempo da rainha Maria I, o 

Castelo de fato só conhecerá suas primeiras ameaças efetivas com o processo de 

embelezamento da cidade com a abertura da então Avenida Central. 

Como qualquer morro carioca, o Castelo abriga em seu seio “os que descem na 

escala da vida” (KESSEL, 2008, p. 60). Assim a imagem do Castelo há tempos era de 

“velho e desprezado”, reduto de uma população pobre e carente que enfeia a cidade. 

Joaquim Manuel de Macedo já antecipara os projetos civilizacionais de 

arrasamento do capitólio carioca, pondo em sua análise uma denúncia de indiferença 

governamental ante o berço da urbe que tempos depois, numa espécie de ironia 

“silenciosa”, Lima Barreto pontecializaria. Em sua descrição do Castelo, Macedo reflete 

que: 

Semelhante às antigas e prestigiosas instituições que, arraigadas aos 
costumes dos povos e defendidas pelos interesses e pelas tradições de 
classes privilegiadas, resistem à força potente da civilização e do 
progresso e à influência destruidora do tempo, e só pouco a pouco se 
vão desmoronando, agora pelo triunfo pacífico de novas ideias, logo 
pelo impulso violento de uma revolução política, o morro do Castelo, 
firmado em sua base, tem até hoje zombado de não sei quantos 
projetos e planos de arrasamento com que o ameaçam desde muitos 
anos (MACEDO, 2010, p. 496). 

 

Mas se até Macedo o Castelo resistira sofrendo apenas pequenas intervenções, 

com o advento definitivo da tecnologia do século XX, aliada às ideias sanitaristas e de 
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embelezamento urbano, seu destino não seria tão hercúleo como fora até então. Se o 

projeto de cidade possuía em seu âmago um projeto de civilidade, o mesmo não se pode 

dizer da alma do povo. A alma do povo não se civiliza (cf CASCUDO, 2011, p.12). 

Explico-me: ainda que houvesse argumentos e estudos acadêmicos (cf KESSEL, 2008, 

p. 36) que sustentassem o arrasamento do morro do Castelo o povo estava alijado dessa 

perspectiva. Tanto em perspectivas que não incluíam a população pobre na perspectiva 

de integração do novo projeto de urbes, quanto no sentimento de pertencimento de tal 

transformação social e ideológica que aos poucos remodelava o núcleo citadino. 

O positivismo, e todos seus depreendimentos ideológicos que ousavam pensar a 

cidade, se enclausurou na Rua do Ouvidor e dali forjou um pensamento que estava 

longe de condizer com uma realidade múltipla e mesmo mítica dos moradores do Rio de 

Janeiro daquela época. É dizer, ainda escrevendo sobre a campanha de Canudos, 

Euclides da Cunha usa uma metáfora perfeita que sintetiza a partição que havia no 

Brasil, e consequentemente no Rio de Janeiro. Uma cidade partida entre uma 

intelectualidade científica que pensa, planeja e executa um plano dado a priori e 

validado por si só, sem levar em consideração o “outro” que mora ao lado. 

Diferentemente de Canudos, “uma tapera miserável, fora dos nossos mapas, perdida no 

deserto, aparecido, indecifrável, como uma página truncada a sem número das nossas 

tradições” (CUNHA, 2005, p. 274), e por isso indesejável, passível de aniquilação, o 

morro do Castelo era como uma marca a se erguer no quintal, reduto de “gente pobre 

que tomou o rumo das habitações coletivas depois das demolições de Pereira Passos” 

(KESSEL, 2008, p. 74), um monumento que contrastava contraditoriamente com “o Rio 

europeu e elitizado da avenida Rio Branco” (KESSEL, 2008, p. 74) e por isso um alvo 

repetidamente atacado pelo coro de saneadores e urbanistas que pediam seu 

aniquilamento total. 

Mas analisando profundamente a questão, assim como Canudos fora vítima de um 

hermetismo alienante de uma empiria que insistia em ser totalizante, para não dizer 

totalitária, o Castelo é vítima de um discurso mais patológico do que se pensara. Em 

verdade, o arrasamento do capitólio do Rio de Janeiro está atrelado a uma cobiça mais 

furtiva, a um desejo de curiosidade humana que se vestiu de um discurso higienista para 

esconder seu lado mais obscuro. Redutos dos jesuítas durante séculos, desde sempre o 
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arrasamento do morro estava atrelado a uma crença imemorial de tesouros escondidos 

em seu interior. 

É essa perspectiva que magistralmente Lima Barreto, numa série de reportagens 

escritas em 1905 para o Correio da Manhã, explora um afã por histórias secretas de 

amor, traição e conspiração que levaram o morro do Castelo a conhecer seu fim. 

 

 

Os subterrâneos do Castelo: uma escrita híbrida, uma ideia consistente 

 

 

Há tempos a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal deixara no morro do 

Castelo não apenas uma lembrança sempre rememorada pelas construções que serviam 

de escola, hospital e igreja da Companhia de Jesus. Os inacianos se foram, mas como 

herança deixaram na memória coletiva da cidade uma suposta teoria de que havia nos 

subterrâneos do morro tesouros escondidos. Tal suposição levou não apenas a literatura 

a abraçar tal possibilidade e explorá-la exaustivamente, os tesouros se sedimentaram nas 

histórias contadas pelo povo, que como afirmado anteriormente, não se civiliza tão 

facilmente como pretende a empiria científica. Movidos por histórias de supostos 

tesouros repousando abaixo dos pés de todos que acorriam ao Castelo, o morro 

converte-se numa espécie de caixa de Pandora a seduzir perpetuamente a curiosidade 

daqueles que para ele dirigiam seus olhares todos os dias. 

A tentação de Pandora era comum a todos, abrir (nesse caso escavar) a caixa para 

revelar o segredo oculto; e por fim, o Castelo parece ser mais vítima da curiosidade 

incauta que de argumentos técnicos e sanitaristas para sua remoção. Não à toa, é nessa 

série de reportagens – reportagens essas que se converterão numa verdadeira narrativa 

ficcional, uma escrita híbrida, que não permite mais identificar os liames que definem 

cada campo de atuação dos saberes – que Lima Barreto trará à tona todo um espectro 

humano de superstição e assombro que se contrapõe ao cientificismo pretendido pelos 

remodeladores da cidade. Desde a suspensão de juízo acerca da veracidade dos fatos, 

“Verdade ou lenda, caso é que este fato (tesouros escondidos no subterrâneo) nos foi 

trazido pela tradição oral e com tanto mais viso de exatidão quanto de inverossímil nele 

se continha” (BARRETO, 1997, p. 1), até o encontro com um misterioso homem 
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habitante da Saúde e que dizia possuir mapas que atestavam as galerias subterrâneas, ou 

mesmo a incorporação do espírito do Marquês de Pombal pelo engenheiro Paulo de 

Frontin. 

Lima Barreto passeia, então, pelas formas literárias fazendo aflorar as diversas 

nuances dos habitantes do Rio de então; e, para um leitor atento, a denúncia social já 

está evidente e muito forte: o afã do capitalismo pela riqueza a qualquer custo, a 

exploração dos trabalhadores movidos por perspectivas de encontrar riquezas e a 

situação degradante dos habitantes do morro. A busca de riqueza que ignora a realidade 

social e humana daqueles moradores que possuem apenas uma gleba de terra para viver 

no Castelo é a mesma que converte trabalhadores comuns e necessitados em braços 

extensivos que aos poucos executa a sentença de morte do Castelo e de seus pobres 

habitantes, “não eram atores, está visto; simples operários, colaboradores anônimos nas 

glórias futuras da ribalta municipal” (BARRETO, 1997, p. 7). 

Tudo movido mais pela inata curiosidade humana que de fato, como se queria 

fazer acreditar, estudos sérios sobre a verdadeira necessidade de remoção do capitólio 

carioca. “A multidão apinhava-se curiosa, diante do morro do Castelo, em cujo imenso 

bojo se entesouram riquezas fabulosas, abandonadas pelos jesuítas na precipitação da 

retirada” (BARRETO, 1997, p. 15). 

A série de reportagens que tem início durante o processo de abertura da Avenida 

Central, e a descoberta de uma galeria numa das faces do morro reaviva a antiga lenda 

desde há muito tempo criada em torno da expulsão dos jesuítas. A picareta que revolve 

o solo e descortina para à Belle Époque carioca os subterrâneos do Castelo traz à tona o 

mais antigo desejo humano por histórias de traição, conspiração e segredos que Lima 

tão bem explora nas suas linhas no Correio da Manhã. Numa fina ironia, Lima Barreto 

descortina a verdadeira face obscura que fundamentava o arrasamento do “terreno 

multissecular” (BARRETO, 1997, p.3), e faz uma crítica que já no início de sua série de 

reportagens deixa transparecer aquilo que de mais forte sua literatura carregaria, a 

denúncia e críticas sociais sob o invólucro de uma escrita forte e combativa, mas não 

menos bela:  

 

O trabalho foi suspenso a fim de que se dessem as providências 
convenientes em tão estranho caso: uma sentinela foi colocada à porta 
do subterrâneo que guarda uma grande fortuna ou uma enorme e 
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secular pilhéria; e, como era natural, o Sr. Ministro da Fazenda, que já 
tem habituada a pituitária aos perfumes do dinheiro, lá compareceu, 
com o Dr. Frontin e outros engenheiros, a fim, talvez, de informar à 
curiosa comissão se achava aquilo com cheiro de casa-forte...” 
(BARRETO, 1997, p. 3-4). 

 

A descoberta da galeria descortina aos olhos contemporâneos uma outra face 

pouco debatida da Belle Époque, se o cientificismo naquele momento reinara absoluto 

enquanto ordenador dos projetos de civilidade pretendidos, a outra face “escura” 

também mostrava suas caras e mostrava-se extremamente patológica. No desejo 

desenfreado de riquezas, apoiava-se sobre as mais esdrúxulas histórias que 

comportassem o mínimo de coesão narrativa ou que se adequasse a sua ambição 

desmedida. É isso que Lima Barreto, na série de reportagens, deixa claro: “pelo que 

veem, eis aí farta messe de assuntos para amadores da literatura fantástica e para 

megalômanos, candidatos a um aposento na Praia da Saudade” (BARRETO, 1997, p. 

5). 

A praia da Saudade era o local onde ficava o Hospital Nacional dos Alienados, a 

metáfora usada por Lima Barreto já no início de suas reportagens é interessante e não 

deixa de chamar atenção para sua crítica. O arrasamento total do Castelo vai demonstrar 

a total falta de estudos técnicos que fundamentassem tal ato, além de desalojar uma 

população carente que tinha no morro seu único reduto. Prova disso é o tempo em que a 

esplanada gerada pelo arrasamento (depois da década de 1920) ficou desocupada sem 

um uso racional e planejado. O desmonte do morro é então encaminhado graças a esse 

afã cuja picareta que descobre a galeria potencializa as lendas em torno de tesouros. 

Mas “o homem já se não contenta em querer escalar o céu, quer também descer ao 

coração da terra e não poderá ser o morro do Castelo embaraçar-lhe a ação” 

(BARRETO, 1997, p. 14). A sentença de Lima Barreto antecipava o trágico fim do 

berço da cidade; movidos pelas especulações, Lima vai quase que imperceptivelmente 

zombando da hercúlea tarefa de desmonte que se vai operando: “Mas os operários 

prosseguem cada vez mais porfiados em ver quem primeiro colhe o prazer ultra-humano 

de descobrir o moderno Eldorado” (BARRETO, 1997, p. 14).  

É no morro do Castelo que a cidade se congrega, que todos se reúnem para 

celebrar a vida e morte. Lima Barreto transfigura o morro 340 anos após sua fundação 

no novo centro para onde “uma multidão sonhadora e desocupada” se dirige numa 
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espécie de congraçamento social que horizontaliza todos, povo comum e governantes, 

em torno do mesmo sonho que move os homens, na iminência de se descortinar “um 

Rio inédito e fantástico, em que se cruzam extensas ruas abobadadas, caminhos de um 

Eldorado como não no sonhara Pangloss” (BARRETO, 1997, p.16). Uns movidos pela 

simples ganância, pela “habituada pituitária aos perfumes do dinheiro”, outros pelo 

simples fato de se render a “literatura fantástica”, mas a grande massa populacional, o 

verdadeiro povo, vítima das injustiças sociais e à espera de um Dom Sebastião tropical e 

contemporâneo a si, “apinhava-se [numa multidão curiosa], diante do morro do Castelo 

em cujo bojo se entesouram riquezas fabulosas, abandonadas pelos jesuítas na 

precipitação da retirada” (BARRETO, 1997, p. 15). É a espera no surgimento do 

Eldorado que trará esperanças de dias melhores. Uma imagem quase carnavalesca de 

uma multidão ávida por novas narrativas que saciem sua inata curiosidade a contrastar 

com a seriedade e embelezamento das ruas da Belle Époque, do civilismo que rejeita a 

“selvageria” e a envia para o alto da colina. 

 

Considerações finais 

 

O Castelo faz todos iguais. Mostra a face narcísica do Rio. Um Rio que não se 

reconhece a si mesmo, que sanea seu povo, esconde suas cicatrizes sociais mas que 

ainda perpetua as marcas indeléveis da fratura no corpo da cidade. Lima Barreto não 

passou incólume a isso, O subterrâneo do morro do Castelo, como numa espécie de 

prenúncio, traz à tona, faz emergir os retratos mais patológicos de um Rio que aspirava 

à civilização. Como a picareta que rompia a mole geologia, a pena de Lima Barreto vai 

desvelando a fragilidade do catolicismo oficial que se rende a um espiritismo de teses e 

o uso do povo como entidade de segundo plano, desprovidos de uma capacidade crítica 

da realidade, uma espécie de fêmea e esperar um macho para acasalar e indicar o 

caminho a ser seguido: “o público (...) quer novidades a todo transe e agora a novidade 

que se impõe é o Castelo, são os seus subterrâneos e o senhor é o homem fadado a nos 

tornar capazes de satisfazer a curiosidade carioca” (BARRETO, 1997, p. 20). 

Mas se o modelo folhetinesco recheado de histórias de amores proibidos e traições 

diversas prende o leitor do periódico e aparentemente mostra uma faceta ingênua do 

escritor, as suas conclusões acerca do condenado morro salientam sua crítica social e 
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convertem o Castelo numa metáfora perfeita; os tesouros que possivelmente emanam do 

capitólio carioca não estão à disposição daqueles que sob “o sol causticante (...) vibram 

picaretas [e] revolvem a areia e a cal das argamassas” (BARRETO, 1997, p. 7) pois, 

como é sabido, “o bocado não é para quem o... encontra” (BARRETO, 1997, p. 85). 

Lima Barreto põe em evidência os papéis sociais, salienta o paradoxo do Rio elitizado, 

dos homens de ternos e das damas dos salões com a gente pobre e faminta do alto dos 

morros. Evidencia a fachada social burguesa que mira para o Castelo apenas com olhos 

de entretenimento, como se de súpeto do seu interior emergisse algo que justificasse e 

entrevisse sua vida de gestos e sentidos vazios: 

 

Dia a dia vai se tornando mais interessante este caso dos subterrâneos 
do Castelo, que veio trazer à banalidade chata de nossa vida burguesa 
uma nota estranha de aventura romanesca, fazendo vibrar o espírito 
popular que tem algo de feminino pela curiosidade com que espreita 
pela fechadura de todas as coisas, na ânsia de tudo saber e penetrar, 
até os últimos detalhes (BARRETO, 1997, p. 85). 

 

O Castelo inevitavelmente conheceria seu fim, anunciado pelo sucesso das 

histórias de tesouros escondidos, justificado por papéis seculares que contabilizavam e 

apontavam os lugares exatos dos tesouros. Relíquias valiosas, crucifixos e “apóstolos de 

ouro maciço”, tudo é motivo que leva adiante as escavações e esclarecem os mistérios 

seculares das galerias subterrâneas. Caminhos que outrora levavam ao encontro do amor 

furtivo e proibido de jesuítas e mulheres, hoje conduzem os operários e engenheiros 

“para um elevado tesouro... bibliográfico, pelo menos” (BARRETO, 1997, p. 13). Ao 

mesmo tempo que essas aventuras contemporâneas de escavações em busca da “furna 

de Ali Babá” (BARRETO, 1997, p. 85) são o mote de sua narrativa folhetinesca, não 

deixa de ser também farto material para Lima Barreto salientar e caricaturar a patologia 

carioca em busca de riquezas que ignora ou eufemiza os problemas sociais que de fato 

afligem a população. 

Lima Barreto não poupará críticas aos líderes da insana empreitada. Ao se referir 

ao destino dado a um crucifixo de ouro encontrado numa das galerias, que 

imediatamente foi apossado por Rodrigues Alves, que “logo ao saber do encontro (...) 

foi pronunciando o venha a nós e chamando aos peitos o objeto achado” (BARRETO, 

1997, p. 89), Lima tece suas críticas e vaticina: “tudo o que ali dentro possa estar 
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guardado (...) pertence de direito ao povo, único soberano – em doutrina e em imagem 

de retórica, é verdade” (BARRETO, 1997, p. 89). 

Lima converte o Castelo no lugar do povo, dali emanam suas histórias, dramas e 

paixões; termina sua série de reportagens com uma profecia já sabida de todos. A 

lâmina que se precipita no peito de Duclerc fechando um ciclo romanesco é a metáfora 

da picareta que vaticina o fim do Castelo e com ele a perpetuação de um abandono das 

classes menos favorecidas. O desmonte do Castelo é apenas mais uma ferida narcísica 

que se reproduz amiúde pelo corpo partido da cidade e do Brasil. Se Canudos fora a 

prova mais recente de um positivismo incapaz de alargar seu entendimento sobre o 

mundo, o Castelo foi a ferida local mais representativa desse afã pelo desconhecido que 

se reveste de discursos científicos e racionais para camuflar uma patologia interna. 

O desmonte total do Castelo na década de 1920 não gerou apenas um espaço 

vazio na urbanística da cidade, ceifou vidas que há muito estavam à míngua, 

abandonadas no alto à espera de um milagre. Milagre este que nunca veio e fez vítima 

até o ilustre nome fundador da cidade que sob o chão daquele morro descansava o sono 

eterno. A remoção da sepultura de Estácio de Sá foi a condenação final, o martelo que 

cai sobre a mesa a anunciar a fatídica sentença. É nessa série de reportagens que Lima 

Barreto inicia suas denúncias sociais e exibe, de acordo com Carlito Azevedo (2017, p. 

102), “um paralelo de contradições: ao recorte ‘racional’ da cidade, projetados pelos 

cálculos do prefeito ‘iluminista’, corresponde o afloramento na população de 

superstições e assombros”. 

O morro do Castelo não é único exemplo dessa patologia racional e social que por 

vezes acomete a administração pública. No Castelo existiam famílias, pessoas, vidas 

que de uma hora para outra se viram literalmente sem chão para viver ou repousar seu 

corpo no fim da vida. O Castelo é apenas uma parcela das transformações urbanas que 

tiveram no “bota abaixo” sua expressão maior e que se repetem ao longo do tempo e em 

épocas distintas reproduzindo os mesmo erros do passado, como a favela da 

Catacumba(1970) e a favela Vila Autódromo (2016). Ceifam-se vidas em nome do 

lucro, extinguem-se histórias humanas em nome da especulação. A história se repete 

num ciclo macabro onde vidas transformam-se em mercadorias, valoradas segundo os 

interesses dos mercados que se resume no “quanto vale ou é por quilo?” 
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CARTOGRAFIAS DO PASSADO 

Thomas Alves Häckel (UERJ)1 

 

Resumo: A resistência à forma romance tem sido anunciada como prática usual da 
contemporaneidade, em textos que costumam manipular procedimentos tradicionais da ficção 
narrativa para expressar as construções de sentido feitas de acontecimentos e fatos. Tal aspecto 
formal é fruto de um questionamento da mediação sobre as vozes presentes em narrativas e a 
maneira que são narradas. Parece ser o caso de Machado, livro cuja matéria prima parece não ser 
mais o sujeito presente ante si mesmo, isto é, a vida de Machado de Assis, mas a teia de relações 
e de espaços entre seres e coisas composta num intervalo narrado, isto é, a belle époque. A partir 
disso, desejo abrir uma leitura crítica que concatene questões entre o presente narrado e o presente 
contemporâneo. É interessante lembrar que o livro se constrói a partir de estratégias autoficcionais 
do autor-narrador, como o uso de fotografias e imagens, registros médicos, cartas, enfim, 
informações que flertam entre a fabulação ficcional e a realidade histórica sobre uma gama de 
personagens e suas relações sociais no momento narrado. Com esse rasgo causado pela literatura 
na história, o autor abre um diálogo entre memória, cultura e literatura. O contexto recriado na 
obra apresenta transformações da modernidade no Rio de Janeiro, configuradas pelo eixo do 
progresso e da civilização, desde o crescimento do capitalismo e das mudanças materiais (como 
meios de transporte, moda, distribuição voraz de mercadorias etc) até as alterações sensoriais 
(novas experiências no corpo e na percepção do ser humano) e o desenvolvimento de uma 
sensibilidade estética que alia a vida urbana com o fascínio das novas tecnologias. A escolha do 
autor em trazer a epilepsia como clave de construção temática, e, ao meu ver, textual e formal, 
buscada numa série de personas (Flaubert, Machado de Assis, Mário de Alencar) denota a decisão 
de trazer um discurso incomum para falar sobre a belle époque, construído no jogo biográfico-
ficcional da vida dos narrados, das sobreposições de tempo e mudanças arquitetônicas, 
organizando o texto narrativo por uma cartografia de relações operadas para além de um indivíduo 
como foco principal. Esses temas não são desmotivados, senão para mostrar que há dois níveis 
de disputa de discursos presentes na obra: os da vida literária e intelectual do período e os diversos 
gêneros mesclados na obra (crítica, ensaio, confissões etc.) O autor, com isso, assinala um olhar 
para trás que se contrapõe ao olhar para o futuro da modernidade científica, fato perceptível pelo 
uso ficcional de elementos reais e não-literários como instrumento para reforçar uma memória 
cultural, a partir da escolha feita sobre o que observar: a epilepsia, o Hospital dos Alienados, a 
reforma do palacete de Miguel Couto, o debate entre ciência médica e homeopatia etc. O escopo 
desse trabalho será formulado em dois pontos: apresentar uma reflexão sobre as estratégias de 
autoficção contidas no romance; e traçar uma relação entre memória, cidade e literatura a partir 
do intercâmbio entre discursos e o funcionamento da narrativa como uma rede de relações, tempos 
e olhares sobre o passado narrado. 
Palavras-chave: Autoficção; Memória; Belle Époque; cultura 

 

 Parece ser uma tendência da literatura contemporânea brasileira, especialmente a 

brasileira e latino-americana, desfazer procedimentos narrativos comuns a forma 

romance. Machado: romance, de Silviano Santiago, faz parte desse segmento, quando 

apreende a matéria narrada "como uma minuciosa cartografia de redes, nós, relações e 

situações vistas pelo prisma de uma vida considerada além do sujeito; e para além também 

do indivíduo" (GARRAMUÑO, 2017, pp.102). 
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 Reconheço o romance em questão como um relato sem forma definitiva, cuja 

instabilidade entre alguns gêneros importantes, como carta, crítica literária, relatos, 

enfim, permite a "expressão de uma experiência anônima cuja densidade só poderia ser 

narrada a partir de um descentramento narrativo fundamental" (GARRAMUÑO, op. cit.). 

A característica determinante para a consolidação como parte de um gênero específico 

parece vir de fora do texto, em caráter paratextual, pelo subtítulo e ficha catalográfica. 

Porém, há procedimentos narrativos que demonstram um abandono tanto da noção de 

história individual a ser narrada, algo que se atrelaria à história da forma romance - seja 

pelo abandona ou descentralização, seja pelo reconhecimento. 

 Ainda que vejamos a presença do relato e do romance, existe uma mudança 

epistemológica sobre o que narrar: a intensificação do caráter narrativo se dá pela 

emergência de uma experiência descentrada e impessoal, "que já não se manifesta na 

história de um sujeito presente ante si mesmo, pleno de interioridade e de propriedades, 

mas que, pelo contrário, escolhe as relações e o espaço entre seres e coisas - o intervalo - 

como matéria prima da narrativa" (ibid., pp.102-103).  

 

Essas comprovações biográficas são óbvias e, por isso, grosseiras, mas 
não me abalo e insisto no meu interesse exclusivo. 1905-1908. Os 
quatro anos se reportam à curta fração de tempo que se confunde – 
guardados os imprevistos mortais das doenças inesperadas – com o 
lento desaparecimento de qualquer corpo humano que, nascido em 
meados do século XIX, conseguiu chegar ao início do século XX, época 
em que a belle époque novidadeira refloresce nos trópicos sob a forma 
dos majestosos edifícios art nouveau enfileirados nos dois lados da 
avenida Central (SANTIAGO, 2016, pp.58). 

 

 A obra em questão, portanto, parece ultrapassar qualquer tentativa de se fechar 

somente em Machado de Assis. Pelo contrário, ao assumir o intervalo de tempo de 1905 

a 1908 como matéria narrada primária, o romance questiona a noção individual de 

realismo. Dada tal conjuntura, a minha escolha no texto supõe as questões culturais como 

elementos constituintes da narrativa, e, mais do que a vida em si de Machado de Assis ou 

de Mário de Alencar ou Silviano Santiago, os procedimentos literários da confluência de 

gêneros (autoficção e crítica) e o aparecimento de mudanças operadas no centro do Rio 

de Janeiro como reflexões importantes para tratar da maneira pela qual Machado é capaz 

de contar a memória. 
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 Fato é que, assim como Florência Garramuño (op. cit.) descreve algumas 

estratégias, o livro propõe um diálogo com informações concretas da realidade brasileira: 

"No ano de 1936 - permitam-me uqe uma vez mais e sempre transgrida a ordem 

cronológica com jogos temporais intempestivos - o dr. Miguel Couto acabará por 

emprestar o próprio nome à rua dos Ourives" (SANTIAGO, 2016, pp.61). Dessa maneira, 

aos poucos, não há realismo formal aplicado diretamente às nuances do texto, indicando 

apenas um caráter ficcional, mas sim um procedimento que desconhece qualquer fronteira 

ou limite entre ficção e realidade. Pelo contrário, trata-se de um texto que se despoja 

 

dos procedimentos tradicionais da ficção narrativa - trama, 
personagens, fatos concatenadas a outros fatos de modo lógico e causal 
- para nos colocar, 'sem mediação', diante da expressão pura e 
descarnada de uma voz que se propõe como testemunha, compondo 
formas de uma ficção documental que, na perspectiva de primeira 
pessoa, não se coloca no lugar do outro nem procura dar voz ao outro, 
mas insiste na posição daquele que está presente ante os 
acontecimentos" (GARRAMUÑO, op. cit.). 

 

 Se a tradição literária era capaz de construir um discurso em que pretendia dar voz 

a personagens marginais e trazê-los à tona, ou construía uma relação de empatia para tal, 

Silviano Santiago parece reconhecer que o seu trabalho é outro: lidar com a fronteira entre 

a criação literária, sendo escritor, crítico e professor de literatura, e o passado de fato. 

Apoia-se primordialmente nas correspondências de Machado de Assis, dos anos já ditos, 

enquanto tece comentários, constrói narrativas, elucida colocações, tentando formular um 

trabalho estético que se formula pela colocação em primeiro plano de seu problema: a 

narrativa. 

 Silviano Santiago é, antes de tudo, um leitor de literatura. O romance traz inúmeras 

sugestões em relação a isso ao assumir as correspondências do período como o produto 

inicial de sua reflexão e da matéria narrada, além de pontos de interseção feito entre esta 

pelas aparições dos romances de Machado de Assis, crônicas de outros escritores, 

fotografias, enfim, uma rede de gêneros literários ou comunicativos presentes na 

composição do texto. Existe, logo, uma modulação que considera a tessitura a partir de 

tais elementos, assim demonstrando uma “literatura da literatura, literatura sobre a própria 

literatura, história literária escrita como se fosse ficção, mistura de gêneros (...)" 

(GIRALDO, 2007, pp.185). 
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 Duas são as estratégias que reconheço ao longo do romance e tratarei aqui. A 

primeira delas é a autoficção e a segunda é a presença de imagens. Ambas repercutem 

numa confluência e disputa de gêneros literários, construindo um diálogo entre literatura 

e crítica literária e cultural como procedimento da narrativa contemporânea. Como não é 

do meu interesse momentâneo decidir ou refletir acerca das múltiplas possibilidades de 

conceituação do termo autoficção, optarei a princípio pelas ideias de Phillipe Gasparini 

(2012). 

 O termo que o autor decide por usar chama-se autonarração, pois acredita que exista 

uma contaminação epistemológica, principalmente no início do século XX, das narrativas 

em geral pelos textos autobiográficos e pelos romances autobiográficos. Portanto, em vez 

de definir especificamente se o romance em questão se trata de autoficção, romance 

pessoal, ou qualquer outro gênero específico, na verdade, acredito que se aproveita de 

procedimentos autonarrativos para formar uma maneira adequada (aos olhos de um 

crítico literário tal qual Silviano Santiago) para tratar de uma obra sobre a narração, pois 

"ya no puede pretender narrar sua vida cronológicamente, de modo que la fragmenta en 

secuencias que luego reorganiza, desbarata, compara, confunde, sine star seguro jamás 

de poder compreenderlas" (GASPARINI, 2012, pp.192). 

 Com uma significativa crise sobre como narrar a si mesmo ou ao outro, o teórico 

reconhece critérios em textos autobiográficos e literários para a construção do 

“arquigênero”: oralidade, inovação formal, complexidade narrativa, fragmentação, 

alteridade, heterogeneidade, autocomentário, enfim (ibid, pp.193). Alguns desses pontos 

já estão evidentes desde o início do romance, como a fragmentação temporal, além da 

alteridade e autocomentário: "Transfiguro-me. Sou o outro sendo eu. Sou o tomo V da 

correspondência de Machado de Assis: 1905-1908" (SANTIAGO, 2016, pp.49). 

 Assim, não parece ser possível contornar a figura do autor, pois a relação que 

estabelece com a obra em si chega a limites corporais. Ao se tornar o texto, constrói um 

respeito mútuo entre o real e o vivido e o estatuto textual que lhe é conferido em 

narrativas. Em outras palavras: embora as informações estejam presente em formato de 

texto, o reconhecimento da parcialidade ao narrar e ler confere caráter à narrativa: 

 

As dez digitais dos meus dedos, já semiapagadas pela velhice da pele, 
ganham dez olhos de sondar e explorar o livro antes de lê-lo. Apropriam 
o significado das páginas e mais páginas antes que sejam percorridas 
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pelo sol da atenção. As duas mãos se transformam em memória 

epidérmica das palavras impressas (ibid. [grifo meu]). 
 

 As metáforas sensoriais, principalmente táteis e visuais, serão muito caras e 

presentes ao longo do romance. É sabido que o período da belle époque que está sendo 

narrado é conhecido pelas inúmeras mudanças tecnológicas e pelas operações e 

transformações radicais na vida dos indivíduos. A ilusão dada pela Primeira República 

trouxe ao novo regime a capacidade de se consolidar num tempo de euforia e apreço, 

alegando que as novas condições culturais do Rio de Janeiro seriam importantes e 

correspondiam aos avanços técnico-científicos. A Capital Federal, além disso, era centro 

dos homens de letras, tinha alta concentração de vida literária, que, como novos 

formadores de opinião, eram em parte responsáveis pela construção de uma cidade 

organizada e burguesa (NEGREIROS et al, 2017). São temas recorrentes no romance: 

“Os recém-adquiridos bondes Stephenson são elétricos e substituem os antigos puxados 

a mula, todos pertencentes à tradicional Companhia de Bondes São Cristóvão” 

(SANTIAGO, 2016, pp.161). 

 O bonde, por exemplo, é figura importante para justificar como as mudanças 

tecnológicas e urbanas são responsáveis por alterar também a cognição dos indivíduos. 

Aos poucos, o anúncio de uma cidade cada vez mais caótica é presente a partir de um 

ritmo urbano que constrói novas perspectivas de tempo e locomoção, dando aos 

indivíduos uma noção de sua vulnerabilidade física e uma readequação da experiência 

subjetiva visual e auditiva. As tensões são sentidas principalmente por pessoas mais 

velhas, doentes, pobres, aqueles marginais que não poderiam aproveitar completamente 

das nuances positivas da modernidade, seja por não fazer delas parte ou por não serem 

capaz de compreender a experiência moderna fluindo pelo corpo como a energia de uma 

bateria (BENJAMIN, 1985). 

 Nesse contexto, o romance constrói em inúmeros momentos a incapacidade de 

Machado de Assis e até mesmo de Mário de Alencar de fazerem parte disso. A epilepsia 

ou até mesmo a velhice parecem, de certa forma, darem-lhes um estatuto de observador 

distanciado, embora vivessem dentro do centro do Rio de Janeiro. As críticas jornalísticas 

de Machado de Assis, como feitas em relação aos bookmakers demonstram sua opinião 

satírica em relação a noção de ordem pública estabelecida no centro urbano: “os 

bookmakers, apesar do nome, nunca escreveram livros e [...] há entre uma casa e outra 
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mais frontões do que sonha minha vã filologia” (MACHADO DE ASSIS apud 

SANTIAGO, 2017, pp.185-186). 

 

Em suas crônicas jornalísticas, o mímico do chalé do Cosme Velho 
demonstra que é comentarista sensível e irônico das intemperanças do 
tempo e dos seus donos passageiros, e tantas vezes arbitrários. É 
comentarista sensível ao incansável instinto de resistência do povo à 
autoridade no poder (ibid., pp.184). 

 

 De certa forma, tais pontos são evidências da heterogeneidade e da sobreposição de 

imagens e tempos culturais e sensoriais (BENJAMIN, 1985) presentes na virada do 

século XIX ao XX. Porém, tal heterogeneidade também é fundamento plástico do 

romance, porque se evidencia nas disposições formais e na relação que se estabelece entre 

um senhor Machado com seu tempo e um senhor Silviano Santiago com o início do século 

XXI. Porventura o Rio de Janeiro atual vem recebendo “profundas transformações no 

mapa urbano, no deslocamento de seus habitantes, a velocidade é medida em bites e 

megabites, somos bombardeados incessantemente por imagens e transformações 

eletrônicas em nossas casas, na rua, no transporte público e particular” (NEGREIROS et 

al, 2017, pp.16), demonstrando uma relação com o passado e com as memórias culturais. 

A relação entre os autores pode ser reconhecida por esse viés, o que anuncia como 

Silviano Santiago se torna Machado de Assis e Mário de Alencar, e como estes se tornam 

aquele. 

 Porém, se em qualquer texto autobiográfico ou confessional já exista, per si, uma 

divergência temporal estabelecida entre o momento da experiência e o momento de 

recontá-la, como se torna uma relação de contar um passado aos olhos do outro? A 

construção imaginária de "si mesmo como um outro", no qual o narrador de um texto 

como estes idealiza um presente testemunhado (ARFUCH, 2012, pp.53) é uma noção 

coloca em crise a partir da própria reorganização textual com a qual Silviano Santiago 

trabalha. Ao reconhecer sua distância, é possível, por sua vez, agir conforme o 

estranhamento que tanto o autobiógrafo, como o biógrafo ou o romancista pode ter frente 

à matéria narrada. Abre-se um desacordo entre enunciação e história, que revê 

procedimentos de autorrepresentação e ordena a vivência da vida mesma e da narração a 

partir de um "valor biográfico" (ibid., pp.55). Para Machado, no entanto, o trabalho não 
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parece corresponder somente à alteridade - pois existe um descompasso consciente que a 

literatura reconhece - e sim à continuidade: 

 

Cada um de nós se reproduz no seguinte e, em infinita fila indiana, todos 
nós caminhos na ordem ascendente – ou na ordem descendente, 
segundo os pessimistas e detratores do progresso – da espécie humana. 
Como na corrida de revezamento, se alguém termina a caminhada é 
para que passe o bastão para o companheiro na manhã seguinte, ou para 
que o passe vinte e oito anos depois, quando a Fortuna julgar chegado 
o momento de dar continuidade à bela vida naufragada no dia 29 de 
setembro de 1908, no chalé do Cosme Velho (SANTIAGO, 2016, 
pp.54). 

 

 Machado de Assis e Silviano Santiago estão interligados pela data de 29 de 

setembro. Embora este tenha falecido em 1908 e aquele nascido em 1936, parece que “o 

choro motivado pela palmada dada na bundinha sanguínea do bebê pela parteira precavida 

e desconhecida” (ibid.) constrói a complexidade narrativa da vida/obra aqui retratada e 

anuncia a fragmentação na qual a autonarração é o procedimento adotado no texto. 

  Existe nessa tessitura teórico-ficcional o reaproveitamento e o deslocamento 

de personagens históricos, construídos numa conotação literária, o que questiona, pela 

paródia, o estatuto tanto da ficção como da história (GERALDO, 2007). Essa tendência 

constrói uma literatura de base central e instrumental crítica das fronteiras tradicionais 

entre ficcional e real, apresentando tal diálogo do que se pode e como se pode narrar. 

Soma-se às noções entre crítica e ficção uma “literatura do eu” (SANTIAGO, 2008) na 

composição do livro, que venho construindo aqui pela alcunha de autonarração. Faço coro 

às palavras de Silviano Santiago teórico (que assume essa posição em todo momento que 

as escritas de si estão presentes narrativamente): 

 

Inserir alguma coisa (o discurso autobiográfico) noutra diferente (o 
discurso ficcional) significa relativizar o poder e os limites de ambas, e 
significa também admitir outras perspectivas de trabalho para o escritor 
e oferecer-lhe outras facetas de percepção do objeto literário, que se 
tornou diferenciado e híbrido. Não contam mais as respectivas purezas 
centralizadoras da autobiografia e da ficção; são os processos de 
hibridização do autobiográfico pelo ficcional, e vice-versa, que contam. 
Ou melhor, são as margens em constante contaminação que se adiantam 
como lugar de trabalho do escritor e de resolução dos problemas da 
escrita criativa (pp.174 [grifo do autor]). 
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 À medida em que o texto de Silviano Santiago se compõe às margens dos discursos 

autobiográfico, ficcional e crítico, é interessante pensar que ele é feito também com 

estratégias e recursos de mesma característica. Conforme avisei no início do texto, o 

segundo ponto de discussão são os usos de imagens “reais” com fontes históricas ao longo 

da narrativa. Para tanto, aproveito-me da noção estabelecida por Rancière a partir de 

Barthes de imagem pensiva: “o pensivo não é a ‘abolição da imagem’, diz Rancière, ‘pela 

presença direta, mas sua emancipação da lógica unificante da ação; não é a reptura na 

relação entre o inteligível e o sensível, mas um novo estatuto da figura” 

(SCHOLLHAMMER, 2014, pp.123). Tal acepção advém de considerar, diferente do seu 

antecessor francês, a imagem (ou a figura) como uma relação em que contém tanto o que 

seria o studium quando o punctum – isto é, não acredita que exista uma “dicotomia entre 

um efeito significativo criado pela composição de códigos culturais por um lado, e o afeto 

capaz de suspender a doxa cultural e o conhecimento em geral em função de uma presença 

de morte, por outro” (ibid., pp.121).  

 Escolhi interpretar as figuras como imagens pensivas porque me seria interessante 

compreendê-las a partir da tensão entre ambos os pontos, sem precisar discutir diferenças 

entre narrar ou descrever, e sim pensar uma potência investigativa que está relacionada 

às imagens aparecendo ao longo do texto como elementos tanto estético-visuais como de 

parte narrativa para o texto. Além de, nesse caso específico, serem figuras tiradas de 

notícias de jornais, almanaques, fotografias em si, tais elementos servem como 

comprovação (embora seja no estatuto ficcional) de uma historicidade da matéria narrada. 

Por isso, a meu ver, há “vitalidade” suficiente a partir delas para pensar tanto presença e 

ausência, como expressão e conteúdo no texto: 
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Carta de Mário a Machado, 11 de julho de 1907 (SANTIAGO, 2016, pp.73). 

 

 Tal figura é interessante porque é a correlação entre imagem e texto. Ainda que seja 

escrita e contenha elementos textuais, tal carta surge pelo estatuto da figura como 

comprovação histórica da correspondência de Machado e Mário em mãos do autor 

Silviano Santiago. Nisso, as fronteiras estabelecidas entre historicidade e ficcionalidade 

se interseccionam, operando, acredito, nas margens, funcionando como instrumento 

plástico para propor ao leitor tanto uma crítica quanto um romance na intimidade dos 

autores. 

 "A boa literatura é uma verdade bem contada... pelo leitor... que delega a si - pelo 

ato de leitura - a incumbência de decifrar uma história mal contada pelo narrador" (id., 

2008, pp.177). Santiago está contato tal história pela intimidade e pela escrita de uma 

história já contada. De certa forma, seu trabalho é de reescritura a partir de todos os 

elementos textuais que são compostos ao longo de seu trabalho, cujas noções cristalizadas 

são colocadas em segundo plano por perceber que todo narrador “independentemente do 

seu desejo consciente de se expressar dentro dos parâmetros da verdade, acaba por se 
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surpreender a si pelo modo traiçoeiro como conta sua história (ao trair a si, trai a letra da 

história que deveria estar contando)" (ibid.). 

 Gosto de me lembrar que não só Silviano Santiago é um crítico literário, como seus 

personagens históricos são pessoas ligadas ao mundo das letras. Compreendem que tanto 

palavra quanto imagem estão unidas, seja nas operações artísticas, seja nas operações 

textuais diárias de uma vida, e, por isso, ao construir um texto cujas correspondências de 

outro são o material prévio e está disposto textual e figurativamente dentro do próprio 

texto, permite que o passado – o tempo das cartas e das imagens – irrompa 

“sintomaticamente nos temas e nas figuras tópicas das imagens escolhidas 

conscientemente” (SCHOLLHAMMER, 2014, pp.127). 

 Com isso, há uma relação de vida e sobrevida com a imagem, que se compõe na 

esteira do pensamento de Aby Warburg: uma relação sensível que é feita a partir das 

imagens e tópicos do passado. Aqui, cabe a mim falar estritamente de como existe uma 

potência textual dessa memória literária no romance de Silviano Santiago, que é feito a 

partir da ideia de que existe uma memória coletiva expressa na arte: “o papel das imagens, 

no entanto, é complexo. Operam dialeticamente não só como expressão de uma força 

latente senão como catalizadores dessa força em sua operação na memória histórica” 

(ibid., pp.128). 

 

 

Montagem de notícias de 1903 (SANTIAGO, 2016, pp.80) 
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 O texto é interpretado pelo estatuto da visualidade, assim como a carta. As imagens 

de jornais compiladas servem para ter noção de como a belle époque ia se construindo no 

Rio de Janeiro, e a quem serviria. Ao longo do texto, sabemos que Machado de Assis e 

Mário de Alencar, embora sejam intelectuais importantes e membros da Academia 

Brasileira de Letras, são epilépticos, e, portanto, a partir de sua doença tornam-se à 

margem. Machado apresentava uma visão crítica sobre isso. 

 No meu ponto de vista, as imagens presentes ao longo do texto podem parecer 

apenas figuras para ilustrar o fator histórico do intervalo narrado, mas se constituem 

realmente numa força plástica importante para formular uma memória histórica narrada. 

O trabalho de Silviano Santiago aponta para uma visão complexa da história por se 

aprofundar numa sobrevivência do período. Trazê-lo e compô-lo com imagens, textos e 

gêneros parece reconstituir os “cristais de memória histórica que trazem do passado algo 

que só sob o encontro com algum estímulo do presente se revela parte espectral da 

história” (ibid., pp.129). 

 O escopo da narrativa, portanto, exige um fundamento visual que se constrói pela 

decisão de se estabelecer na fronteira. O passado vem à tona a partir do trabalho estético 

que está contido no que é ficcional na obra, ao mesmo tempo em que enxerga tanto 

imagens quanto recursos históricos como um fundamento do período. Não é possível 

desembaraçar tais pontos, visto que são a própria constituição do objeto crítico-literário. 

 Não só nas figuras, mas mesmo nas imagens trazidas pelas palavras do texto há uma 

memória cultural contida e resguardada. Um trabalho histórico que não quer dizer 

exatamente o que houve, mas que se permite a sugestão e as leituras como processo 

fundamental para se pensar o que já aconteceu. Assim como coloquei às palavras de 

Silviano atrás, repito-as: "A boa literatura é uma verdade bem contada... pelo leitor... que 

delega a si - pelo ato de leitura - a incumbência de decifrar uma história mal contada pelo 

narrador" (id., 2008, pp.177). 

 Cabe a nós conhecer e recontar o passado. E isso é possível ao colocá-lo frente a si 

mesmo, como uma forma de vida impessoal/anônima (GARRAMUÑO, 2017) que se 

relaciona conosco na sua escritura contra a nossa própria. O deslocamento que Silviano 

Santiago fez foi questionar os estatutos fronteiriços numa disposição que permitiu a ele 

trazer sua escrita de si como instrumento plástico para conseguir pensar o outro, levando 
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em consideração suas diferenças como o lugar de olhar: não ao ser o passado ou 

compreender o passado por vias científicas, mas ao dialogar com ele. 
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A CRÍTICA LITERÁRIA NA INTERNET: LITERATURA CONTEMPORÂNEA 

BRASILEIRA E VALORES LITERÁRIOS NAS CRÍTICAS DE BOOKTUBERS 

Cristhiano Aguiar (UPM)1 

 

 

Resumo: Este artigo busca traçar uma reflexão geral sobre o fenômeno dos booktubers, no qual 

donos de canais no YouTube fazem vídeos comentando livros que leram. Propomos, nesta 

reflexão, abordar os seguintes aspectos: qual a origem dos booktubers e sua possível função 

social? É possível considerar um vídeo de um booktuber crítica literária? Como se estrutura uma 

crítica booktuber e através de quais valores esta crítica se fundamenta?   

Palavras-chave: Crítica literária; Booktuber; Literatura contemporânea 

 

 Nos últimos anos, é possível acompanhar uma série de discussões que relacionam 

o campo dos estudos literários e linguísticos às novas tecnologias, em especial a 

internet. Redes sociais, inteligência artificial, softwares de criação literária, realidade 

virtual, narrativas interativas, estéticas ciborgues, o pós-humano, gameficação das salas 

de aula, novas modalidades digitais de interação comunicativa e produção textual... Há 

quase um sabor de ficção científica em muitas das discussões e pesquisas levadas a cabo 

no múltiplo e fascinante espaço de pesquisa e reflexão teórica das Letras.  

 Neste sentido, discutir crítica literária e o impacto da internet na sua produção e 

circulação tem se tornado mais frequente com o passar dos últimos anos. As formas de 

entrada para esta discussão são múltiplas. É o caso, por exemplo, de avaliar o impacto 

do uso dos blogues como suporte para a prática crítica, ou, por outro lado, ponderar se 

as principais polêmicas literárias não são mais realizadas nem no espaço acadêmico, 

nem no espaço jornalístico, e sim nas redes sociais2.  

 Uma das mais importantes discussões sobre crítica e internet se dá a partir do 

YouTube, plataforma digital de compartilhamento de vídeos. O impacto do Youtube se 

faz sentir em diferentes cadeias produtivas da cultura, em especial naqueles segmentos 

que possuem como público-alvo adolescentes e jovens. Um dos desdobramentos mais 

importantes do fenômeno dos Youtubers – e aquele que mais nos interessa aqui – é o 

                                                           
1 Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (cristhianoaguiar@gmail.com). 
2 Podemos citar outros pontos de convergência entre a prática crítica – entendida aqui em um sentido 

amplo, o da reflexão, em diferentes graus de profundidade, sobre a leitura de um texto – e a internet, tais 

como: redes sociais de leitores (Goodreads, Skoob); comentários de leitores relatando sua experiência de 

leitura em portais de vendas de livros tais como a Amazon; clubes de assinaturas de livros que usam a 

internet como ponto de discussão; páginas de redes sociais e fóruns de bate-papos dedicados à discussão 

sobre livros; programas online de rádio dedicados a livros, etc.  
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surgimento dos booktubers, ou seja, donos de canais no YouTube que gravam vídeos 

cujo conteúdo diz respeito ao mundo da leitura e do livro.  

 Neste artigo, quero levantar as seguintes questões, cujas tentativas de resposta não 

possuem a pretensão de ser exaustivas: a) É possível falar em “crítica literária” no que 

diz respeito aos vídeos produzidos pelos booktubers?; b) Quais elementos precisam ser 

levados em consideração no momento em que um pesquisador se dispõe a analisar um 

vídeo de um booktuber?; c) Quais valores e estratégias de construção de um texto crítico 

podemos identificar nos booktubers brasileiros? 

 Booktubers: crítica literária? 

 A produção de conteúdo no YouTube faz parte daquilo que Jeffman (2015, p.99), 

pensando a partir de diferentes estudos da Comunicação e dos Estudos Culturais, 

classifica como “cultura participativa” ou “cultura de convergência”, ou seja, formas de 

produção de conteúdo mais interativas e participativas do que as tradicionais mídias de 

massa. Ainda segundo Jeffman (2015, p.102), os booktubers são uma categoria mais 

específica vinculada à categoria mais ampla dos vlogs3. Em suas origens, os vlogs 

materializaram em vídeo uma das principais vocações dos blogs: a produção de textos 

nos quais o autor ou a autora compartilha com seus leitores fatos da sua vida pessoal e 

da sua intimidade. Há registros de vlogs desde o começo dos anos 2000, contudo a 

produção e consumo deste tipo de conteúdo, tanto no Brasil, quanto no mundo, se 

intensificou nos últimos quinze anos (VALIN, 2010). 

 O surgimento dos booktubers começou a chamar atenção há aproximadamente 

doze anos (CHAIÇA, 2015). No caso do Brasil, um dos primeiros, e até hoje mais bem-

sucedidos canais de booktubers, é o Tiny Little Things, de Tatiana Feltrin, criado em 

2007 (TRINDADE, 2015). As reportagens sobre o tema são unânimes em enfatizar o 

impacto que os booktubers tem causado no mercado editorial global e brasileiro. É o 

caso da reportagem “Como os booktubers estão mudando o mercado literário”, 

publicada na revista Carta Capital: 

 

Muitas editoras começaram a trabalhar com blogueiros ou booktubers 

da mesma forma que colaboram com jornalistas profissionais 

especializados em literatura. As editoras veem nesse novo modelo 

uma forma de atingir o público entre 18 e 34 anos. A Random House, 

                                                           
3 O termo “vlog” parece ser o mais utilizado, no entanto há também as palavras “videoblog” e 
“videolog”, que podem ser consideradas sinônimos.  
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por exemplo, criou em março deste ano o seu próprio portal para 

blogueiros, onde eles podem ter acesso a cópias. A empresa também 

apresenta seus lançamentos especialmente para os booktubers de 

maior destaque. Os booktubers podem definitivamente impulsionar 

vendas, pelo menos nos gêneros mais populares entre adolescentes e 

jovens adultos, como fantasia e as chamadas light novels – romances 

com ilustração, em geral no estilo anime. (PESCHEL, 2015) 

 

 Em relação ao mercado editorial brasileiro, não é diferente, conforme afirma 

reportagem publicada no portal de notícias Digaí: 

 

Algumas editoras já estão sabendo aproveitar esses formadores de 

opinião com influência tão estendida. Uma delas foi a Galera, selo da 

Record para obras juvenis. O livro À Procura de Audrey, de Sophie 

Kinsella, foi pré-avaliado por uma booktuber dias antes de seu 

lançamento, e a expectativa gerada foi tão grande, que o livro esgotou 

assim que chegou às livrarias. Outra editora, a Rocco, possui parceria 

com alguns canais e permite que eles escolham até dois lançamentos a 

cada mês para avaliarem nos vídeos. A editora garante que o 

booktuber tem total autonomia para comentar sobre as histórias e, com 

isso, comemora bons índices de vendas, principalmente para o 

mercado juvenil (ou YA – Young adult). (TRINDADE, 2015) 

 

 Tanta influência junto ao mercado e aos leitores não significa, porém, que os 

booktubers vão substituir as vertentes mais tradicionais da crítica literária, ou que 

angariaram o mesmo prestígio dessa crítica. Segundo Vizibeli (2016, p.7), no artigo 

“Contrastes entre a crítica literária especializada e a amadora: os booktubers e os 

discursos sobre o livro e a leitura”, para o mercado livreiro, a crítica literária de um 

booktuber é percebida nos campos semânticos da “popularidade”; “comunicabilidade”; 

“superficialidade” e “leitura cotidiana”, enquanto à crítica tradicional são atribuídos os 

campos semânticos do “prestígio”, da “institucionalização” e da “profissionalização”.  

O conceito de crítica literária deste artigo se beneficia da perspectiva ampla sobre 

o tema debatida no livro Iniciação aos Estudos Literários, de Roberto Acízelo de Souza 

(2006). Empreendendo uma breve e precisa contextualização historiográfica, Acízelo 

traça um panorama do desenvolvimento da própria ideia de crítica. Logo, assim como 

outros conceitos polêmicos e problemáticos, tais como “literatura”, “romance”, ou 

“estética”, o olhar atento aos usos do termo ao longo dos séculos nos ajuda a perceber 

que, em diferentes épocas, “crítica literária” significou coisas diferentes, bem como 

assumiu diferentes funções sociais.   
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 Para ficarmos apenas no século XIX, por exemplo, vemos o quanto, segundo 

Acízelo (2006, p.114), uma das principais vertentes da crítica literária consistia na 

corrente impressionista, definida como um “comentário mais ou menos ligeiro acerca 

dos lançamentos literários, tendo por veículos jornais e revistas”. Penso que vivemos, 

em diferentes contextos, uma revalorização se não tanto de uma crítica 

“impressionista”, ao menos de uma visão mais generosa para o quanto toda prática 

crítica, mesmo se fiel às mais rigorosas balizas e metodologias estabelecidas por uma 

determinada teoria, é muito fundamentada na perspectiva pessoal de quem a escreve. E 

o desdobramento mais visível desta revalorização – ou, quem sabe, a demonstração do 

quanto a crítica-comentário é não só possível, mas socialmente necessária – é o 

fenômeno dos booktubers. Se há herdeiras e herdeiros do impressionismo crítico, esses 

não se encontram tanto nos jornais e revistas. Eles se encontram diante das câmeras dos 

celulares, computadores e notebooks. Portanto, o restante da minha argumentação e 

análise tem como fundamento considerar os vídeos de booktubers como uma 

modalidade de crítica literária, uma das formas contemporâneas de atualização da crítica 

impressionista dos rodapés dos séculos XIX e XX. 

Booktubers: valores e estratégias de construção de seus textos críticos 

 O corpus foi escolhido segundo dois critérios: a) trabalhar com booktubers 

brasileiros e b) analisar textos críticos4 produzidos pelos youtubers sobre literatura 

brasileira contemporânea. O item b) se justifica pela curiosidade de saber o quanto, no 

universo de discussões dos booktubers, a literatura contemporânea nacional seria uma 

pauta frequente, ou não, de debate crítico. Se comparadas com as atenções dadas pelos 

booktubers a outras vertentes de narrativa ficcional, tais como as citadas nos fragmentos 

de reportagens do item anterior, assim como a atenção dada aos clássicos literários, 

tanto nacionais, quanto estrangeiros, uma pesquisa breve pode indicar que a menor 

quantidade de vídeos sobre literatura contemporânea nacional indica menos interesse 

sobre o tema.    

Isso não deixa de ser coerente com os dados divulgados, nos últimos anos, sobre 

os hábitos de leitura do brasileiro e a respeito da baixa vendagem de boa parte da nossa 

literatura contemporânea, em especial se ela não se encaixa totalmente nos nichos de 

                                                           
4 Nosso conceito de texto, neste artigo, diz respeito a qualquer enunciado verbal construtor de sentido, 
enunciado esse que pode ser materializado por escrito ou oralmente (MARCUSCHI, 2008). 
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leitura ficcional já citados, tais como: Autoajuda, Fantasia, “Romance” (narrativas que 

atualizam os idílios amorosos das mais idealizadas vertentes do romantismo), Horror, 

Ficção Científica, Infanto-juvenil, etc. Na sua última edição5, por exemplo, a pesquisa 

“Retratos da leitura no Brasil”, do Instituto Pró-Livro, nos mostra que, entre os livros e 

autores mais lidos pelo brasileiro como um todo, e em especial no segmento dos 

professores, há referência a apenas dois escritores brasileiros cujas carreiras se iniciaram 

nos últimos 40 anos: Paulo Coelho e a youtuber Kéfera Buchmann (RETRATOS DA 

LEITURA NO BRASIL, p.95-99). 

 Após uma pesquisa inicial, cheguei aos seguintes booktubers: Tatiana Feltrin 

(Canal Tiny Little Things); Gisele Eberspächer (Canal Vamos falar sobre livros?); 

Tamy (não há indicação de sobrenome; Canal Litera Tamy); Francine Ramos (Canal 

Livro & Café); Natasha (não há indicação de sobrenome; Canal Redemunhando); 

Humberto Conzo Junior (Canal Primeira Prateleira); Leon Idris (Canal Prelúdios); 

Roberta Carmona (Canal Literatorios). 

  Esse conjunto de canais será desdobrado em reflexões futuras. Para os propósitos 

deste artigo, analisarei com mais detalhes um vídeo: “Ciranda de pedra (Lygia Fagundes 

Telles)”, de Tatiana Feltrin (Canal Tiny Little Things). A primeira pergunta a ser feita é 

a seguinte: como ler estes vídeos? O primeiro passo é o que chamarei da atenção à 

constituição da Cena. Herdeiro das escritas de si dos blogs e dos vlogs, todo booktuber 

cria uma personagem a partir de si mesmo. Essa personagem estabelece um conjunto de 

significações antes mesmo que qualquer palavra seja dita. É, portanto, a Cena, o 

primeiro momento de significação da crítica literária booktuber; na Cena, estabelece-se 

um contrato com os visitantes de cada canal.  

 A Cena da crítica booktuber possui dois elementos fundamentais: Espaço e Corpo. 

Comecemos pelo último: sim, o booktuber nos olha. A presença do corpo do booktuber, 

corpo posicionado de modo a sugerir o estabelecimento de uma conversa com seu 

interlocutor, é um dos principais índices de personalização dessas práticas críticas. Mas, 

podemos nos questionar, quando um convidado, um jornalista, um intelectual, é 

chamado para falar de um livro em um tradicional programa de TV, ali não está também 

o corpo? Sim, mas não posicionado da maneira como os booktubers o fazem. Em boa 

                                                           
5 Os dados completos da pesquisa podem ser acessados neste link: 
http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf 
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parte dos vídeos, o close da câmera captura e enfatiza a região do rosto e dos ombros do 

crítico. Acredito que isso seja bem ilustrado pelas três imagens abaixo, geradas, 

respectivamente, a partir dos canais Tiny Little Things, Prelúdios, Vamos falar sobre 

livros?: 

 

 

 

 

 

 

 A intimidade do olhar é complementada pelo despojamento do vestuário da 

personagem – pouco provável encontrar trajes formais, ou uma maquiagem pesada 
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nesse tipo de produção – e, em especial, pela linguagem do texto produzido oralmente. 

“Você” e “vocês” são formas de tratamento usadas o tempo todo pela crítica booktuber, 

contribuindo, mais uma vez, na criação do intimismo e do “estar à vontade” na cena. 

Esses personagens não precisam reafirmar uma legitimação intelectual, daí o pouco uso 

de jargões teóricos, ou de qualquer performance a criar uma possível aura de autoridade 

intelectual. Pelo contrário, podemos sentir um tom a ser construído, em cada vídeo, de 

“estamos lendo, estamos aprendendo sobre esse livro juntos”. Não encontro, também, 

ao menos nos canais selecionados, a construção de uma personagem folclórica no estilo 

do jornalismo sensacionalista ou de alguns talk shows e programas de auditório 

televisivos, por exemplo. No entanto, em canais estrangeiros podemos observar 

booktubers que constroem para si uma persona mais performática6. 

 Jeffman (2015, p.102) conecta a cultura booktuber com a tendência geral dos 

vlogs de expor a intimidade dos espaços de suas próprias casas, com destaque para o 

quarto. Assim, chegamos ao segundo elemento básico de análise, pois além do Corpo, a 

crítica booktuber trabalha com uma cenografia. O espaço fechado do quarto ou do 

escritório, os dois espaços fundamentais dos vídeos analisados, são utilizados tanto por 

questões práticas, pois toda a cultura YouTube funciona por não precisar, na produção 

do seu conteúdo, do suporte de estúdios, produtores, entre outras mediações da mídia 

tradicional, quanto para reforçar a busca por uma linguagem cotidiana, intimista, 

informal.  

No entanto, o Espaço contradiz um pouco a minha hipótese anterior, a de que os 

booktubers não buscariam, na sua atuação, nenhuma forma de legitimação ao 

construírem a si mesmos enquanto imagem. Pelo contrário, é na cenografia que isso é 

encontrado através do cercar-se com livros (JEFFMAN, 2015, p.102), o que é uma regra 

observável em praticamente todos os canais pesquisados. A exceção são os vídeos de 

Tatiana Feltrin, nos quais o espaço é composto não por livros, e sim por ícones da 

cultura pop e/ou nerd, tais como guitarras, lombadas de embalagens de filmes e bonecos 

Funko Pop.  

Por que tal divergência? Uma hipótese possível seria a de que Feltrin, por ser uma 

das pioneiras da crítica booktuber e ter um dos canais mais conhecidos, precisa 

                                                           
6 É o caso da booktuber Christine Riccio e do seu canal Poland Bananas Books. Agradeço às minhas 
alunas e alunos da graduação em Letras da UPM pela indicação.  
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redimensionar sua imagem em relação àquilo já estabelecido como um lugar comum do 

meio. Tendo sua posição como uma das principais booktubers brasileiras garantida, 

Feltrin não necessita mais consolidar uma mínima cenografia intelectualizada para a 

produção e recepção dos seus textos. Além do mais, e trata-se de uma necessidade do 

próprio suporte, cada vídeo posiciona a si mesmo como elemento constituinte de um 

espaço virtual, através da indicação de links e ferramentas de interação online: botões de 

“curtir” ou “não curtir”, espaço aberto para comentários do público, links para outros 

vídeos do canal e também para outras redes sociais/suportes utilizados pelo autor da 

crítica, entre outras modalidades de interação com o conteúdo.  

 Em termos dos elementos constituintes da crítica booktuber, os vídeos mesclam 

características da linguagem televisiva, tais como vinhetas introdutórias, ou o constante 

uso do corte na fala do crítico, o que nos remete à linguagem do videoclipe, com uma 

estrutura de argumentação e organização textual próxima à da resenha jornalística. Em 

termos de duração, os vídeos do corpus duram entre 4-12 minutos, aproximadamente. A 

partir da observação do conteúdo dos canais selecionados, pude esboçar o seguinte 

esquema, que busca sistematizar aquilo que considero os elementos básicos da crítica 

booktuber:  

 

1) Construção de uma dimensão afetiva em relação ao texto, com ocorrência de frases 

como, por exemplo: “amei este livro”; “Escritor X é um autor maravilhoso”; 

2) Contextualização do autor/obra e considerações sobre a materialidade do suporte 

livro objeto da resenha;  

3) Síntese do enredo; 

4) Em alguns casos, 1-3 hipóteses breves e gerais de interpretação sobre o livro; 

5) Reiteração da relação afetiva; recomendação, ou não, de leitura (implícita ou 

explícita). 

 

 Importante enfatizar o quanto os cincos passos acima são apenas um construto 

teórico. Não necessariamente a crítica booktuber seguirá todos os passos elencados, 

nem os utilizará na sequência proposta. É o caso, por exemplo, do vídeo “Ciranda de 

pedra (Lygia Fagundes Telles)”, de Tatiana Feltrin, escolhido como nosso exemplo 
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concreto a ser comentado. A estrutura da resenha da booktuber sobre o conhecido 

romance de Lygia Fagundes Telles se articula da seguinte maneira:  

 

• 0:00-1:20 – Criação da dimensão afetiva a respeito do livro, elogio de Feltrin ao 

fato do quanto a leitura do livro permaneceu em sua memória; 

• 1:20-4:30 – Resumo do enredo, informações gerais sobre categorias da 

narrativa: foco narrativo, conflito, tempo, espaço e personagens protagonistas e 

coadjuvantes; 

• 4:30-7:20 – A booktuber informa e comenta sobre o tom, em suas palavras, 

“melancólico” do romance, assim como propõe interpretações sobre a temática 

principal do romance e as possíveis interpretações do significado do título da 

obra; 

• 7:28 – Reiteração do impacto positivo da leitura, pois a booktuber enfatiza o 

quanto o romance de Lygia Fagundes Telles é, em suas palavras, “maravilhoso”; 

• 7:29 – 9:22 – Comentários positivos sobre o trabalho editorial realizado na 

publicação do livro, bem como leitura e comentários de textos críticos contidos 

na edição. Os textos críticos, visibilizados, comentados e citados, funcionam 

indiretamente como citações e fundamentação teórica da própria leitura proposta 

pela booktuber; 

• 9:22 – 9:51 – Feltrin usa um dos textos críticos citados, de autoria de Carlos 

Drummond de Andrade, e o desdobra na sua apreciação positiva a respeito do 

romance; 

• 9:53 – 10:28 – A booktuber volta a contextualizar o romance e a autora do 

mesmo; 

• 10:29 – Apreciação final do livro, com a explícita indicação de que a obra é 

recomendada para a leitura. Neste ponto, acontece o uso, pertencente ao campo 

mais específico dos estudos literários, do termo “romance de formação” a fim de 

contextualizá-lo em relação à literatura brasileira. 

   

Como todo texto crítico, Feltrin busca na obra literária analisada a sua adequação, 

parcial, ou plena, a um conjunto de valores literários escolhidos como importantes e 

positivos. O entusiasmo, demonstrado tanto pelo texto falado por Feltrin, quanto pelo 
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modo como o seu corpo enfatiza, através de gestos, expressões faciais e tom de voz, o 

conteúdo da sua fala, revela que Ciranda de pedra não apenas se adequou, como 

também superou suas expectativas; expectativas essas fundamentadas em valores. Da 

observação do seu vídeo, sugiro que os valores defendidos seriam os seguintes7: 

 

• Permanência – O romance de Lygia Fagundes Telles comportaria releituras. 

Além disso, a booktuber afirma o quanto o impacto da leitura continuou 

reverberando dias após o seu fim; 

• Complexidade – Feltrin relaciona esse valor à construção das personagens, 

principalmente das personagens principais. Ciranda de pedra seria uma leitura 

recomendável por não apresentar personagens rasos, meros clichês; 

• Negatividade – Ao comentar o tom identificado no romance e aspectos do seu 

enredo, Feltrin enfatiza a atmosfera melancólica e a perspectiva crítica, por parte 

do livro, das relações afetivas e sociais. Logo, o vídeo deixa a entender o quanto 

o romance não é festivo, ou otimista, ou alienante; 

• Paradigma - Ciranda de pedra é posicionado em diálogo com uma tradição, a 

dos romances de formação da literatura brasileira. Segundo a booktuber, Lygia 

Fagundes Telles teria escrito o melhor romance brasileiro dessa vertente 

literária. 

A conversa longa, a conversa breve 

A partir de tudo isso, o que posso concluir? Formulo a hipótese de que a crítica 

booktuber não é um grande rompimento em relação a formas tradicionais de crítica, não 

obstante ela possua características que lhe são específicas devido ao meio online na qual 

circula. Pelo contrário, direta, ou indiretamente, a crítica booktuber lança mão de 

pressupostos teóricos de outras instâncias críticas e não rompe com estruturas textuais 

reconhecíveis em gêneros textuais que lhe são semelhantes. A crítica booktuber não 

deixa de trabalhar com um horizonte mental que busca definir, assim como acontece na 

historiografia literária, na crítica literária acadêmica e na crítica jornalística, um 

parâmetro de qualidade da obra analisada. A convergência com formas mais 

tradicionais de crítica acontece também nos seus valores: permanência, complexidade, 

                                                           
7 Importante ressaltar que o termo para designar cada valor não é utilizado no vídeo, e sim criado por 
mim a partir da minha interpretação do mesmo.  
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negatividade, paradigma – qual crítica “canônica” não está fundamentada nesses 

pressupostos, também?  

 A crítica booktuber, por outro lado, convida a um maior engajamento afetivo dos 

seus leitores tanto para com o livro a ser analisado, quanto para com a própria figura do 

booktuber. Ela também enfatiza, de modo mais recorrente do que na crítica tradicional, 

uma análise sobre a materialidade dos livros resenhados. Uma crítica frequente, e 

cabível, diz respeito à suposta superficialidade das resenhas produzidas nesses canais. 

De modo geral, concordo: faz falta um maior aprofundamento na maior parte dos vídeos 

que assisti. Só o tempo nos dirá o quanto o meio se desenvolverá em busca de um maior 

fôlego interpretativo.  

Contudo, essa superficialidade não deslegitima a crítica booktuber como crítica 

literária, principalmente quando hoje vivemos um jornalismo cultural pouco ousado, 

colado em excesso ao discurso autolegitimador de escritores, artistas, curadores, 

assessores de imprensa, editores, agentes literários, entre outros... Com espaços, em 

muitas revistas e jornais, cada vez mais curtos dedicados à reflexão sobre livros, há 

muito é possível encontrar, na internet, em vídeos e em sites/blogs, textos críticos mais 

instigantes e aprofundados do que os míseros mil e poucos caracteres cedidos aos 

resenhistas dos atuais rodapés.  

Além disso, a repercussão dos booktubers parece atestar a necessidade da 

existência de instâncias de mediação inicial de leitura no tocante à literatura, 

principalmente se levarmos em conta o quanto uma fatia considerável do seu público-

alvo consiste em adolescentes e jovens. Pergunto-me se não há um vácuo deixado pela 

escola, pela universidade e pelas licenciaturas na formação não só de leitores e 

formadores de leitura, mas de adequados espaços para o exercício crítico e a reflexão. 

Esse provável espaço vazio precisa, então, ser ocupado. Com isso em mente, por que 

não conectar os booktubers ao surgimento de outros fenômenos recentes de mediação da 

leitura, tais como os clubes de literatura, os programas de assinatura de livros, as feiras e 

festas literárias, as oficinas de escrita criativa, as redes sociais de discussão e 

classificação de livros e os blogs literários? 

 Que a conversa sobre livros e sobre literatura possa continuar; que possamos 

compartilhar a leitura e aprender uns com os outros a ler com afeto e a ler com atenção. 
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Em especial em tempos de leituras literais, ficções mal-intencionadas e práticas políticas 

avessas ao debate de ideias e ao prazer desestabilizador da boa escrita literária.  
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DISCÍPULOS INSUBMISSOS: ÁLVARO LINS 

E A CRÍTICA DE RODAPÉ NO RECIFE 

Fábio Andrade (UFPE)1 

 

 

Resumo: Um dos traços mais interessantes da crítica contemporânea é a possibilidade de 

enfrentar seus limites metodológicos e conceituais, tensionada hoje pela crise do próprio 

conceito de literatura. Meu objetivo é apresentar a maneira como a crítica de rodapé então 

praticada nos jornais do Recife se posicionou diante da luta entre a cátedra e o rodapé. Os 

responsáveis pelos rodapés nos jornais recifenses tinham em Álvaro Lins uma referência 

familiar e formadora, desenvolvendo uma postura sugerida pela própria argúcia de Lins: 

questionar o mestre e ter autonomia para se posicionar de acordo com as próprias convicções. 

Palavras-chave: Álvaro Lins; Crítica; Rodapé. 

 

Nosso tempo se caracteriza como um momento de crise, não só de instituições 

como também de saberes. Os estudos literários, dentro dessa perspectiva de crise, já há 

muito têm se debruçado sobre seus limites, suas lacunas e, porque não dizer, seus 

“mitos”. E mito no sentido profundo do termo: o de narrativa fundamental, que deve, 

periodicamente, ser questionada, criticada.   

 Uma dessas narrativas, no âmbito brasileiro, é o da superação da chamada crítica 

de rodapé pela crítica acadêmica (a “cátedra”), que condenou tudo o que fugia a um 

estrito senso de análise formalista sob o estigma do “impressionismo”. A crítica de 

rodapé conheceu seu momento áureo dos anos 30 até os anos 60, quando os jornais se 

modificam e a crítica se institucionaliza nos cursos de letras das universidades 

brasileiras. O fim dessa crítica jornalística foi marcado por um embate que ocorreu no 

próprio jornal e se inicia com o retorno de Afrânio Coutinho dos Estados Unidos, 

seduzido pelo pensamento e pela prática do New Criticism que já dominava as 

universidades americanas.    

 Coutinho chega ao Brasil disposto a enfrentar a crítica de rodapé que passou a ser 

vista por ele, após a estada americana, como improvisada, pouco científica, meramente 

diletante. A polêmica entre eles se deu nos jornais e ficou marcada na história das letras 

brasileiras como a “polêmica da cátedra com o rodapé”. Lins representando o rodapé, de 

caráter personalista e, sobretudo, com forte carga humanista; e Coutinho importando as 

                                                           
1 Professor de Estudos Literários com doutorado em Teoria da Literatura. É atualmente o coordenador do 

NULMI (Núcleo de Estudos em Literatura, Memória e Imaginário) 
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novas ideias e conceitos do New Criticism americano, insistia no caráter 

“impressionista” do rodapé e na necessidade da profissionalização do crítico via a 

cátedra. 

 Essa polêmica tem sido o ponto de partida para uma série de reflexões sobre o 

papel e a importância da crítica literária hoje no Brasil. Até que ponto, a vitória da 

cátedra sobre o rodapé, que praticamente desapareceu, representou também um 

insulamento da crítica, um divórcio entre ela, agora convertida em linguagem 

especializada, e o leitor comum?   

 No Brasil, João Cezar de Castro Rocha, com seu A crítica literária em busca do 

tempo perdido (2011), dedicou-se a refletir sobre os matizes e aspectos pouco evidentes 

da polêmica da cátedra com o rodapé. Para João Cezar, rever essa narrativa não 

significa propor um retorno ao rodapé, mas antes atentar para o que foi perdido no exílio 

acadêmico da crítica. Havia algo de admirável naquela crítica feita nos jornais: o 

diálogo da literatura, e conseqüentemente da própria crítica, com o mundo social, com 

as questões políticas e afetivas do homem através de uma verve polêmica. De fato, a 

polêmica que marcou a luta entre a cátedra e o rodapé era uma tônica da própria crítica 

de rodapé que era um verdadeiro colégio de vozes discordantes. Os mestres eram 

reverenciados, mas também criticados quando oportuno. Por outro lado, a valorização 

da polêmica e da crítica ao mestre não deixava de ser uma espécie de homenagem.  

Assim se deu com o próprio Álvaro Lins, questionado não apenas por Afrânio 

Coutinho, mas por vários críticos que, conterrâneos seus, seguidores e admiradores de 

seu exemplo, transformaram o rodapé em espaço constante de debate, reflexão e 

circulação de ideias. Proponho-me neste artigo a lançar um olhar sobre esses discípulos 

insubmissos que, questionando o próprio mestre, fizeram da crítica uma arte combativa 

e pertinente. 

A força e a presença de Álvaro Lins 

A atuação de Álvaro Lins como o crítico titular de um dos maiores jornais do 

Brasil nos anos de 1940 – o Correio da Manhã – lhe valeu uma série de epítetos, dentre 

eles o de Drummond que o qualificou de “imperador da crítica brasileira”. Para o poeta, 

era inútil argumentar contra um juízo de Lins, restando ao que fora alvo de alguma 

opinião desfavorável sua aceitar e repensar sua literatura.  

194



  
 
 
 
 

Através de seu espírito combativo e polêmico, Lins transformou-se num farol 

para muitos dos que debutaram nas páginas dos noticiários entre os anos 1940 e 1960. 

Se seu estilo elegante e expressivo fez a cabeça dos críticos de rodapé de todo o Brasil, 

deixou também em seu estado de origem marcas profundas. Pernambuco sempre teve 

uma vida literária rica e fecunda, de modo que paralelamente à atuação crítica de Lins, 

assentado no Rio de Janeiro, desenvolveu-se nas páginas dos periódicos pernambucanos 

uma crítica de rodapé vigorosa, igualmente militante.  

Além do rodapé, o outro elo entre esses críticos é justamente Álvaro Lins. Ele é 

uma referência incontornável, presença que se faz sentir, concentrada ou difusa, 

explícita ou implicitamente. Chegam a se referir a ele como um patrono, com respeito, 

com visível admiração; nem por isso deixam de discordar, de questionar o pensamento e 

as ideias do “mestre”. Numa palavra: não deixam de criticá-lo. Ter assimilado essa 

lição, presente na atuação crítica do próprio Álvaro Lins, faz dessa crítica de rodapé 

pernambucana uma expressão das mais legítimas de nossa literatura. 

O próprio Lins defendia, num artigo sobre Tristão de Athayde – “Um crítico do 

mundo moderno” – a independência do crítico diante dos críticos que lhe despertavam 

maior admiração. Independência para avaliar e criticar e disposição para ser avaliado e 

criticado, pois “as opiniões diversas e os gostos diferentes não se destroem”. Nessa 

pluralidade de posições, Álvaro Lins via o sentido de ser da crítica: “De uma maneira 

mais ampla, a ninguém um crítico faz pensar mais intensamente, mais agudamente, do 

que a outro crítico que o lê. Não sei de exercício de ideias literárias mais apaixonante do 

que este de colocar um crítico em face de outro crítico” (2012, p.94). 

Como coro de vozes dissonantes, a crítica resguarda o fundamento de sua 

própria existência. Nessa perspectiva, a maior homenagem que um crítico presta a outro 

é posicionar-se diante de suas ideias e julgamentos.  

O objeto da crítica de Lins no referido texto é o livro de Tristão de Athayde: 

Meditação sobre o mundo moderno. Lins acreditava que a visão católica de Athayde 

comprometia nos últimos ensaios do livro o ideal de isenção que o próprio Álvaro Lins, 

também católico, acreditava ser necessário a qualquer um que se dedicasse à prática da 

crítica. Sem deixar de louvar as qualidades necessárias à crítica de jornal, sem as quais 

ela se torna insossa, inócua, presentes nos textos de Tristão de Athayde – “a agilidade 

de estilo, a agudeza e a rapidez de análise, o poder de exprimir o pensamento do autor e 
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do próprio crítico num movimento de síntese” (p.94) – Lins expõem a ameaça do credo 

católico à capacidade de julgamento e reflexão de Athayde nas últimas páginas de seu 

livro:  

 

Estes ensaios finais são páginas mais religiosas do que literárias, 

embora não haja nenhuma separação irremediável entre estas duas 

expressões. Páginas, acrescento, mais de apóstolo do que de crítico. E 

estas duas expressões é que não se ajustam muito bem. Pode-se dizer, 

então, que as duas primeiras partes do livro são do crítico literário e do 

pensador político; a última é do presidente da Ação Católica. As duas 

primeiras, merecem o meu comentário e a minha admiração; a última, o 
meu respeito. (2012, p.97)  

 

 

Álvaro Lins foi fonte de admiração e respeito para os críticos da época, um 

exemplo de crítica eficaz e sempre relevante. Dono de um estilo límpido, aliava a isso o 

seu sensível pensamento investigativo. Também em Pernambuco fez ressoar o 

“imperador” da nossa crítica suas ideias e seu modo de fazer crítica. Eis a grande lição 

de sua atuação crítica: a autonomia para construir seus próprios julgamentos e posições, 

inclusive e principalmente, diante dos críticos que mais admira. 

Aderbal Jurema: o elogio da divergência 

Aderbal Jurema2 recebeu em 1952 o “Prêmio Sílvio Romero da Academia 

Brasileira de Letras” pelo seu livro Poetas e Romancistas do Nosso Tempo, livro que 

reunia artigos publicados em sua coluna no Jornal do Commercio. No ano seguinte sai o 

segundo volume de Poetas e romancistas do nosso tempo, onde consta o artigo que 

tomamos como exemplo do diálogo de Jurema com Álvaro Lins: “Um Neo-romântico 

da Poesia”. O objeto da resenha é o livro Fonte Invisível, de 1949, de Augusto Frederico 

Schmidt. 

O texto afirma que a primeira coisa a destacar no livro de Schmidt é sua 

fidelidade a um novo romantismo. Lembra que Tristão de Athayde observara que 

Schmidt em seu livro de estréia retomava a tradição romântica em plena efervescência 

                                                           
2 Aderbal Jurema nasceu em João Pessoa, em 1912. Veio realizar seus estudos no Recife, formando-se em 

Direito na tradicional Faculdade do Recife. Desde cedo se dedicou a atividades literárias: foi editor, 

estando à frente das revistas Momento (de 1933 a 1935) e Nordeste (de 1945 a 1954). Participou da 

organização do Primeiro Salão de Poesia do Recife, em 1948. Estréia na crítica de rodapé no Jornal do 

Commercio, entre os anos de 1949 e 1954, e vários dos artigos produzidos nesse período foram 

reproduzidos nos jornais cariocas Diário de Notícias e Correio da Manhã. 
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modernista. Nos primeiros parágrafos surge a referência a Álvaro Lins: “Temperamento 

ultra-romântico, que nunca se desligou das constantes de mar, amor e morte em sua 

obra, como já assinalou o Sr. Álvaro Lins” (1953, p.26). 

O resquício de romantismo na poesia de Augusto Frederico Schmidt abre espaço 

para que Aderbal Jurema faça uma interessante distinção entre o espírito romântico e a 

rebeldia simbolista que o poeta carioca não alcançaria: 

 

Temperamento de romântico, alma de romântico, não pode o poeta se libertar 

do descritivo que era, sem dúvida, um traço dos mais antipoéticos da escola 

superada pelos simbolistas. No seu poema “Retrato”, o pincel do poeta não 
perdeu o mínimo detalhe da técnica romântica que, pelo excesso da clareza, 

arrastava a arte poética para um prosaísmo mais sentimental do que lírico, onde 

a palavra perdia a sua consciência ou o seu poder de sugestão misteriosa. (1953, 

p.26)  

 

Mas, se Schmidt não ultrapassa o neo-romantismo, também acaba por incorrer 

em certos exageros pretensamente “simbolistas”, como a excessiva aproximação da 

poesia de certa musicalidade. Aproximação que, no final das contas, sobrecarrega o 

poema de uma discursividade que beira a falsa eloquência. Decorre daí a comparação 

entre Schmidt e Castro Alves. O poeta baiano, porém, era “um bardo da sua hora, do 

seu tempo, em que o romantismo encontrou na luta abolicionista a matéria prima ideal 

para seu casulo”. È o julgamento que Álvaro Lins faz da poesia de Augusto Frederico 

Schmidt que será a referência para Jurema contrastar seu ponto de vista.  

 Em seu Jornal de Crítica, primeira série, Álvaro Lins supervaloriza a poesia de 

Schmidt, ao ponto de considerá-lo tão importante quanto Manuel Bandeira. Afirma que 

ele detém um lugar de destaque entre as expressões líricas mais apuradas da história da 

poesia brasileira. A opinião de Aderbal Jurema é contrária a de Lins. Para Jurema: 

 

(...) embora um crítico da estirpe do Sr. Álvaro Lins tenha afirmado que o Sr. 

Augusto Frederico Schmidt é um poeta do passado, do futuro e também do 

presente, tememos que o tom de sua poesia não esteja em consonância estética 

com a sua época. Mesmo que precisemos de mensagens neo-românticas, não 

serão as do Sr. Augusto Frederico Schmidt capazes de repercutir no homem de 

nossos dias.(1953, p.28).   
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 O trecho exprime de maneira exemplar a alta conta em que Aderbal Jurema tinha 

a obra crítica de Lins, assim como a posição radicalmente distinta dos dois em relação 

ao valor da obra de Augusto Frederico Schmidt.  

Para Jurema, o poeta carioca trazia em sua poesia uma inadequação entre o tom 

excessivamente lírico e discursivo do texto e a época de sua criação. A eloquência 

excessiva era, nas palavras de Jurema, uma armadilha criada pelo “sortilégio da 

música”, encanto cego do senso crítico de Schmidt. Prova cabal de que o senso crítico 

do poeta era sobrepujado pelo arranque de sua abundante eloquência seria a falta de 

concisão. Para Aderbal Jurema, faltava à poesia de Schmidt as qualidades capazes de 

repercutir no homem daquele tempo – entre elas a condensação.  

 Faltava ao louvado poeta o rigor crítico de uma dicção moderna, como sinal de 

imersão em seu próprio tempo. A sintonia com o próprio tempo, a possibilidade de criar 

um verbo poético capaz de exprimir o tempo histórico dessa voz fugidia e esquiva que é 

a poesia, e ainda assim assinalar algo de intimamente seu, de particular; era, para 

Aderbal Jurema, o grande desafio do poeta moderno. Daí a sensação de fracasso com 

que encarou a poesia de Augusto Frederico Schmidt.  

 O fecho do artigo segue ainda a contracanto os passos de Álvaro Lins: 

 

Escreveu o Sr. Álvaro Lins, no ensaio já citado, que o Sr. Augusto Frederico 

Schmidt é o “poeta mais abundante e mais numericamente rico das nossas 

letras”. Da leitura de Fonte Invisível, tendo-se em conta os livros anteriores, 

pode-se concluir que o sr. Augusto Frederico Schimdt é um poeta que precisa 

urgentemente de condensação.(1953, p.29) 

 

 São justamente as “qualidades” que Álvaro Lins atribui à poesia de Schmidt que 

Aderbal Jurema julga defeitos. A condensação seria o contrário da abundância elogiada 

por Lins. A fórmula encontrada por Jurema para sintetizar o problema da frouxa 

fluência lírica de Schmidt atesta sua argúcia e seu estilo expressivo: “a abundância de 

sua produção é uma conspiração permanente contra a sua força poética, da mesma 

maneira que a oratória conspirou contra Castro Alves (...)”.  

 Aderbal Jurema foi um dos melhores críticos de poesia no Pernambuco naquele 

momento. Dono de intuições poderosas como o próprio Álvaro Lins, capaz de 

reconhecer verdadeiras qualidades poéticas. Como fez em relação a Carlos Pena Filho, a 

quem julga um verdadeiro poeta ao comentar o seu livro de estreia: Tempo da Busca, de 
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1952. A despeito de alguns deslizes de métrica, que algum “crítico rigoroso da forma 

petrarquiana” podia encontrar, a poesia de Pena Filho tinha, para Jurema, inúmeras 

qualidades e uma maestria técnica admirável. 

Não só a aposta no autor do Livro Geral teve sucesso, como também a posteridade 

deu ganho de causa a Aderbal Jurema na questão Augusto Frederico Schmidt. 

Caracterizando, por sua vez, o julgamento da poesia de Schmidt por Álvaro Lins como 

um caso de supervalorização, provavelmente decorrente de seu profundo sentimento 

católico que o deve ter levado a simpatizar com a verve espiritualista de uma eloqüência 

quase bíblica. 

Moacir de Albuquerque: cruzando correntes 

 A colaboração de Moacir de Albuquerque3 na crítica de rodapé foi intensa. Entre 

os anos de 1940 e 1960, publicou inúmeros artigos, uma parte deles reunida no volume 

Literatura e Técnica Literária, editado em 1962, três anos após sua morte precoce. 

Grande divulgador da literatura francesa nos jornais pernambucanos, Albuquerque 

escreveu sobre Baudelaire e Rimbaud, mas também sobre poesia concreta e sobre 

Gilberto Freyre, sobre Nietzsche e sobre a crítica local. Moacir de Albuquerque 

demonstrava uma sólida cultura literária, lapidada por rigor incomum. O conjunto de 

artigos focando a obra de Baudelaire que publica em 1957, no centenário de As flores do 

mal, são o que de melhor da época se escreveu em Pernambuco.  

 Semelhante a Álvaro Lins, a quem cita várias vezes, também o confronto de um 

crítico com outro lhe parecia um momento privilegiado da reflexão. É no artigo que 

empresta título ao volume (Literatura e Técnica Literária) que se vê um primeiro 

julgamento sobre o valor de Álvaro Lins. O objeto do comentário é o livro Correntes 

Cruzadas, de Afrânio Coutinho, publicado em 1953. O embate da cátedra com o rodapé 

foi julgado por críticos como Moacir de Albuquerque e Aderbal Jurema de maneira 

muito independente. Apontando concordâncias e divergências com uma e outra posição. 

Até mesmo porque eles próprios fizeram essa migração, dos jornais para o ensino 

universitário.  

                                                           
3 Moacir Borges de Albuquerque, nasceu a 9 de janeiro de 1912, em João Pessoa, Paraíba. Transferiu-se 

para o Recife para concluir os estudos secundários no Ginásio Pernambucano. Em 1935 conclui curso de 

Direito no Recife. Sua trajetória nos jornais, entretanto, começou cedo, nos tempos de aluno quando 

escreveu para revistas e suplementos literários. Ao lado dessa atividade jornalística desempenhou uma 

carreira docente atuando em escolas tradicionais do Recife e no ensino universitário. 
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 Vejamos o início do artigo de Albuquerque. A citação é longa, mas justifica-se 

pela quantidade de questões que o trecho suscita: 

 

Sofre a literatura nacional, desde a muito, a ausência de críticos especializados 

em técnica. Técnica da crítica, do romance, do conto, da poesia, do drama. Os 

ficcionistas, por sua vez, não se interessam pelo artesanato. Temem que se lhes 

chamem parnasianos. Pelo geral, não têm cultura sólida. Nem mesmo literária. 

Descuidam-se dos problemas da língua, pois abominam o epíteto de 

“gramáticos” e “puristas”. O resultado é uma literatura pobre de força criadora, 

com um ou outro cimo. Obras clássicas, no sentido gidiano ou no valeriano, 

quase não temos. Um Machado de Assis entre os antigos, um Graciliano entre 

os modernos. E, de nossos críticos, mesmo dos mais eminentes, creio que só 

Afrânio Coutinho e Adonias Filho se vêm dedicando a fundo ao problema da 

técnica. O próprio Álvaro Lins, que considero o maior crítico brasileiro destes 

últimos cinquenta anos, pela argúcia e profundeza da análise, passou de longe 

por esse problema, de importância capital, num país de improvisadores 

talentosos, como o nosso, em que pouco ou nada se estuda.(1962, p.173)  
 

 A ausência de um prolongado aprendizado técnico e de uma reflexão mais 

comprometida com este aspecto da criação literária seria responsável pela literatura 

“pobre de força criadora”. Contexto em que rareiam as obras “clássicas” – no sentido 

em que André Gide e Paul Valéry utilizaram o termo: obras de grande vigor estético e 

crítico, capazes de redimensionar a literatura e fazer pensar sobre toda a literatura 

anterior a elas. É importante ressaltar que, se houve algum tipo de associação frequente 

entre a crítica de rodapé e uma visão mais conservadora da literatura, ela não se aplica a 

Moacir de Albuquerque que, por exemplo, ao escrever sobre o concretismo, em seu 

artigo “O Concretismo”, apresenta uma aberta disposição de espírito para as 

experiências de natureza vanguardista: “Muitas pessoas me têm perguntado (...) o que 

penso do concretismo. Respondo como posso, tentando explicar, embora não justificar, 

a nova tendência poética, que merece estudo e respeito, e não chacota ou indiferença” 

(p.101). 

 A própria noção de clássico de Valéry que Moacir de Albuquerque cita – para 

quem o clássico era o escritor que trazia “um crítico em si mesmo, associando-o 

intimamente a seus trabalhos” (Barbosa, 1999, p.25) – confirma que o apuro técnico que 

o crítico exige de nossos escritores não se confunde com preciosismo, com 

conservadorismo. Exemplos são os “clássicos” que ele cita: Machado de Assis e 

Graciliano Ramos, que não teriam medo nem razão para serem confundidos com 

parnasianos, a despeito do rigor formal e da aguda consciência técnica.   
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 Para Albuquerque, é nesse contexto que Afrânio Coutinho e Adonias Filho 

despontam como críticos dedicados a construir uma reflexão mais profunda sobre a 

questão da “técnica” literária. Nesse momento aparece uma ressalva sobre Álvaro Lins 

que, sendo o maior crítico literário de então, teria se dedicado pouco também ao 

problema da “técnica literária”. Note-se que os motivos da grandeza de Lins são 

assinalados pelo crítico: “pela argúcia e profundeza da análise”. Aqui assinaladas duas 

qualidades fundamentais para o crítico: a capacidade de observação (argúcia) e a 

consistência (profundeza) da análise. Seria preciso escrever outro ensaio para estudar 

com minúcia o que significa “análise” para ele, assim como o problema da “forma” de 

Joel Pontes demandaria outras tantas páginas. Atenho-me à valoração de Álvaro Lins 

que o trecho apresenta. 

 A “grandeza” de Lins, alguém poderia se perguntar, exprimiria um lugar comum 

da crítica, uma dessas opiniões que repetidas até a exaustão se tornam unanimidade. 

Mas o que se segue, após esse juízo, situa muito bem a postura de Albuquerque diante 

do livro de Coutinho. Ele aponta várias qualidades no livro Correntes Cruzadas: 

“Simplesmente assombrosa a erudição do Sr. Afrânio Coutinho. E não apenas 

americana, como injustamente se tem afirmado. Conhece e discute franceses e italianos, 

ingleses e espanhóis, com absoluta segurança”. Chega a afirmar que seria preciso 

escrever vários artigos para conseguir discutir todas as teses “quase sempre justas” a 

respeito de crítica e literatura que propõe o livro de Afrânio Coutinho.  

 Em meio ao que há de mais louvável no livro de Coutinho, entretanto, aparecem 

as ressalvas e discordâncias de Albuquerque. Reclama a ausência de um índice que 

pudesse dispor os artigos por assunto, e por datas, o que evitaria a sensação de “repisado 

e fatigante” na leitura. Suas teses, de reconhecida importância, e que demandariam 

várias páginas por parte de Albuquerque são, nas palavras do próprio crítico, “quase 

sempre justas”. A partir desse ponto, as discordâncias são colocadas de maneira mais 

veemente; e vão além da organização da edição, confrontando diretamente os pontos de 

vista do paladino do New Criticism.  

 Acha exagero de Afrânio Coutinho afirmar que cabe à técnica, exclusivamente, o 

“dom de salvar do vazio e do frívolo nossa literatura”. Também não concorda com 

Afrânio Coutinho considerar Sílvio Romero o maior crítico brasileiro morto, 

acreditando, ao contrário, ser o adversário de Romero – José Veríssimo – espírito mais 
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“arguto” e “equilibrado”, “minucioso” e “sensato”. Perceba-se que o termo “arguto” 

usado para caracterizar Álvaro Lins é retomado aqui para afirmar a superioridade de 

Veríssimo sobre Romero. A principal discordância do artigo, porém, que de resto se 

derrama em elogios, diz respeito justamente a opinião de Coutinho sobre a crítica de 

rodapé.  

 Creio ser igualmente importante transcrever o trecho: 

 

Também não estou de acordo quando condena, quase em bloco, a banalidade e 

insignificância de nossa crítica, sobretudo a feita em jornal, que acusa de se 

corromper em simples registro camaradesco, sem ciência nem utilidade para o 
público. Isto é o mesmo que colocar em igual plano comentaristas ligeiros e 

escritores da responsabilidade e do talento de Álvaro Lins, Olívio Montenegro, 

Valdemar Cavalcanti, Adonias Filho, etc., que mantém (o primeiro continua 

afastado) rodapés em jornais e revistas.(p.178)   

 

 A principal discordância de Moacir de Albuquerque em relação a Afrânio 

Coutinho é o julgamento injusto deste para com a crítica de rodapé. Note-se que o 

primeiro da lista é justamente Álvaro Lins, que Albuquerque, como se viu, considera o 

maior crítico brasileiro até então. Para Albuquerque, a crítica de jornal não se resumia a 

simples “registro camaradesco”. Se havia uma crítica insignificante e banal, havia 

também outra, vigorosa e talentosa, representada pela lista que ele elenca e a qual 

Álvaro Lins encabeça. O fato de ter o jornal como seu principal habitat não destitui essa 

critica de seu grande valor e serviço às letras nacionais. Pois, que crítico maior existiria 

na França que Sainte-Beuve? 

Considerações finais 

Álvaro Lins como mestre da crítica representa a sobrevivência do gesto crítico 

sobre a infalibilidade dos métodos formais. A resistência a pretensões científicas que 

estabelecem determinados modelos de leitura das obras literárias – eles mesmos meras 

ferramentas supervalorizadas. Aceitar sem questionar essas novas ideias, verdadeiras 

promessas de uma utopia metodológica, seria praticamente uma deserção da crítica 

como postura que permite uma prática e um saber.  

Acima de tudo isso, parece insistir Álvaro Lins, está o valor da própria 

experiência do crítico enquanto leitor, enquanto sensibilidade impactada pela potência 

da experiência literária. Como ele mesmo bem definiu: a possibilidade de ser um 
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elemento de aventura, aventura na própria personalidade, um desdobramento pessoal, de 

“livre caminho em extensão e profundidade”.  

Num momento como este, em que a contemporaneidade propõe novos desafios à 

crítica, que exige dela uma desarmada disposição para dialogar com a internet, as novas 

tecnologias e um crescente e renovado público leitor; é a recuperação desse gesto de 

aprender a ler e de ensinar a ler, que Álvaro Lins traz de Sainte-Beuve, que pode 

converter a crítica num verdadeiro e transformador encontro entre a literatura e os seus 

leitores. 
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LUIZ COSTA LIMA E A TEORIA DA LITERATURA 

HELENICE MARIA REIS ROCHA MESTRE EM LETRAS UFMG 

Tomando por base o conceito de mimesis, ancorado na noção de imitação, que 

ancora todo o pensamento grego sobre a Arte, venho, neste trabalho, discutir este conceito em 

Luiz Costa Lima que associa mimesis à modernidade. O verbo representativo da identidade, o 

verbo ser, transforma os dois lados da enunciação(sujeito e predicado)na mesma coisa. Esta 

operação tautológica perpassa toda a linguagem ocidental desde os gregos.A partir do século 

vinte,com o advento do cinema e da Arte Moderna, não estamos mais diante da imitação mas 

do simulacro e da apresentação da imagem. No Cinema cai o verbo de identidade uma vez 

que as imagens se apresentam de forma sucessiva. Neste momento cai este arcabouço 

tautológico. Não podemos esquecer das linguagens do Oriente, das linguagens das culturas 

tribais e de tudo que não é contemplado por este nosso eurocentrismo exacerbado .A mimesis 

fica então datada como um fenômeno histórico da herança clássica que se vê confrontada com 

novas formas de expressão. 

 

Quando pensamos que o verbo ser iguala ambos os lados da proposição podemos concluir que 

temos a ilusão de estarmos nos comunicando. Ora, se o sujeito é igual ao predicado, ambos 

são o mesmo ,o que se configura num círculo vicioso. A mimesis, cópia perfeita, se é que isto 

é possível, do referente ,da realidade, já foi superada na modernidade pela fotografia. Não há 

mais necessidade de referendar a cópia para justificar a  Arte. Sobra portanto a criação ,a 

apresentação da imagem. Na literatura, considerada um simulacro de terceira ordem do 

mundo das idéias  por Platão, nos atrelamos a uma teoria que vem antes do texto em si .O que 

é este mundo das idéias? Se nos afirmamos por uma idéia como, a não ser pela imaginação 

,podemos afirmar que há algo anterior há ela? Se o objeto mesa, por exemplo ,preexiste à 

realidade no mundo das idéias ,como posso prefigurar a sua forma? 

 

A partir deste pressuposto não posso afirmar o que é ,ou seja, não posso criar um verbo ser. 

Criado o verbo ser, sujeito e predicado são a mesma  coisa. Sendo um igual ao outro não 

podemos afirmar nada sobre a dizibilidade do enunciado. Portanto, mimesis e modernidade 

não se encaixam a partir mesmo das novas linguagens operacionalizadas pela dita 

modernidade. 
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Se ,a partir do verbo ser, ambos os lados da proposição são a mesma coisa, podemos dizer que 

o sujeito é igual a si mesmo caindo assim numa armadilha tautológica que nos reduz a apenas 

um dos lados da proposição .Se ,segundo Aristóteles, a Arte Escrita ,como toda Arte é apenas 

imitativo ,começando a escrever, na ausência total de opções, o escritor não terá uma 

referência de imitação. Então só poderá recorrer à diegesis,  ou  seja ,a criação. Podemos dizer 

que a mimesis é intrinsecamente contraditória e não se sustenta a partir mesmo de seus 

próprios pressupostos .É portanto temerário estabelecer um projeto de mimesis e 

modernidade. As linguagens da modernidade muitas vezes eclipsam o verbo ser .No 

surrealismo ,por exemplo, o automatismo psíquico é tão rápido que, no mais das vezes, se 

transforma em imagens que se sucedem ,sem nenhuma ligação com o verbo ser Na poesia 

concreta as imagens se sucedem também sem nenhuma ligação com o verbo ser. A 

modernidade não funciona de maneira ontológica mas de maneira associativa .Os irmãos 

Campos, no seu projeto de uma poesia concreta, sugerem até a substituição do verbo ser por 

verbos de ação. 

 

Se pensarmos na possibilidade de imitarmos a realidade coloco aqui um desafio .A realidade 

muda o tempo todoImitar o tempo da realidade significa pensarmos que quando estivermos 

bordejando este tempo ele já passou O mesmo se pode dizer com relação ao espaço 

Suponhamos que eu vá fazer a mimesis de uma paisagem através da escrita Ela tem uma 

árvore, um banco e grama No momento em que vou fazer a descrição entra um animal Ou 

vários A descrição já não é mais fidedigna. O hábito de fazer memórias implica, às vezes em 

descrições inexatas, erros de descrição e uma série de eventos que nos levam a crer que a 

lembrança é fluida. Se a movência da realidade torna a conceituação de mimesis inexata o 

termo verossimilhança, usado como constitutivo da categoria romance, só pode ser usado 

como hipótese. Funciona como algo que parece realidade e não é. Neste caso mimesis, 

detentora da característica da verossimilhança, não pode ser usada para todos os gêneros 

literários. A descrição histórica, por exemplo, 
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Se pensarmos que existe uma verdade imanente ou transcendente que a mimesis possa 

alcançar resta saber qual verdade é esta já que o campo está livre Luiz Costa Lima define 

verossimilhança na categoria romance como algo que é da ordem da ficção e que soa como 

verdade. Ora, se o modelo aristotélico de linguagem pressupõe que os dois lados do axioma 

são iguais a verossimilhança será substituída  por uma tautologia Mesmom pensando na 

ficção como uma verdade inventada esbarraremos com o verbo ser igualando pela identidade 

os dois lados do axioma. Podemos pensar que o romance tenha uma realidade imanente se 

lembrarmos que estamos imersos num caldo de cultura, num mundo real que no mais das 

vezes é ficção ,uma vez que somos atores da nossa história. Podemos pensar também que o 

romance emerge de uma verdade imanente ou transcendente mas qual seria esta verdade é a 

questão. Seria, talvez a verdade assinalada no texto do romance mas o romance, seguindo aqui 

as pegadas da Análise do Discurso tem um não dito ,um implícito ,que aponta também para 

um autor implícito, com seu lugar de enunciação, suas preferências ,sua história. Esta verdade 

imanente ou transcendente ficará então sem lugar e uma leitura fantasmática ocupará então 

este lugar. 

 

Saber se a verdade corresponde à realidade ou vice versa determinará o lugar da mimesis 

.Caso não haja esta correspondência é necessário saber se a mimesis pode ser considerada 

ficção .Se a referência da ficção é a realidade oque ocorre é uma transgressão que acrescenta 

ou tira elementos da mesma acrescentando um fato novo .Neste caso não pode ocorres uma 

mimesis nem da verdade nem da realidade .A verdade sobrevive como conceito e todo 

conceito pode ser negado .Assim sendo ela será o oposto de si mesma o que torna a mimesis 

uma via de mão dupla .Pode ser ou não ser a verdade. Ser é não ser o que é uma tautologia e 

ao mesmo tempo uma contradição. Torna-se impossível, quase ,sem ir às fontes primárias, 

decidir-se pela mimesis num gênero jornalístico. Se, no conceito de verossimilhança, tal como 

é enunciado em Luiz Costa Lima, realidade é o mesmo que ficção estamos diante de uma 

armadilha teórica que iguala realidade e ficção. 
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Se fizermos um deslocamento semântico em direção ao verbo parecer, ou seja ;parece 

realidade mas não é estaremos lidando com algo que aspira a ser realidade e não ficção .Neste 

caso o conceito de verossimilhança não se sustenta diante da realidade da ficção. Poderíamos 

afirmar :não se parece com a realidade. Neste caso de onde emergiria este texto soa como 

pergunta .Não somos uma tábula rasa de onde emerge o sexo dos anjos .Proponho aqui o texto 

como realidade em si. O texto como escritura. A verossimilhança do espaço e a 

verossimilhança do tempo aspiram ainda a ser realidade o que afasta este conceito da 

realidade da ficção. Talvez fosse mais apropriado dizer que o texto ficçional se parece com a 

ficção e não com a realidade.  

 

Vou lidar agora com dois conceitos que chamarei de mimesis do centramento e mimesis do 

descentramento.Considerarei que a mimesis do centramento toma o real como cânon .Neste 

sentido volta uma pergunta que já fiz: de onde emerge o real. Se for um texto histórico, 

emerge do passado ,com todas as distorções que isto pode trazer. Se for um texto jornalístico, 

o real emerge do momento e muda o tempo todo o que torna difícil a mimesis. Uma mimesis 

do descentramento implica na abordagem de uma realidade que desafia o cânon,o 

stablishmant Não sei se poderíamos chamar de mimesis a reprodução de algo que já é o 

simulacro de um modelo. Portanto ,a mimesis se vê embaraçada com o próprio funcionamento 

do que chamamos de real .Além do mais resta a pergunta que nos remete à impossibilidade de 

reproduzir de maneira perfeita qualquer modelo. Portanto ,a noção de mimesis  já é de si um 

conceito difícil de se ajustar à uma ordem de coerência. 

 

Se as duas partes do axioma criado para abrigar o verbo ser são a mesma coisa talvez seja 

interessante saber qual das partes incorpora a significação do pensamento hegemônico. 

Certamente aquela que abriga o atributo de ser. Significa que aquele que é carrega o poder da 

verdade atributo por excelência de um poder hegemônico ,qual seja, carregar a verdade 

imanente ao verbo ser. Pensando na Análise do Discurso que atribui ao enunciador um 

interesse acredito que a afirmação aristotélica que diz ser não tem a marca da inocência mas 

tem sim, os sinais do poder daquele que  enuncia .Portanto a verossimilhança tem a marca da 

verdade que se quer como afirmaçã e poder. 
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Segundo  Bhabha...."Não passará a linguagem da teoria de mais um estratagema da elite 

ocidental culturalmente privilegiada para produzir um discurso do Outro que reforça sua 

própria equação conhecimento-poder”(BHABHA,1998:45) 

A noção de verossimilhança reforça esta tese na medida em que reduz o outro,pela operação 

de semelhança, a si próprio .Se, verossímel é aquele que se parece com o que afirma o que é, 

uma gama expressiva de poder engloba aquele que é .O poder da Lei, o poder da verdade ,o 

poder da realidade, poderes esses que estabelecem o lugar do stablishment àquele que afirma 

o que  é. Enunciador do estabelecido, do que vai ser  possível, do poder de ser. O sujeito desta 

enunciação goza de uma série de privilégios uma vez que determina, entre outras coisas os 

estatutos acima referidos. Resta saber quais são os interesses imanentes a estes estatutos. E 

que tipo de humanidade os legitima .A estrutura da linguagem não é neutra em relação ao que 

lhe é imanente. Reflete poderes políticos, econômicos, sociais e de classe que explicam o seu 

funcionamento. 

 

O conceito de verossimilhança em teoria da literatura diz que ,mesmo um absurdo tem que 

soar como verdade. A verdade não é neutra. Tem como imanência uma série de posições e 

interesses. Neste sentido o princípio da verossimilhança se aproxima da realidade ,que é o 

contrário de ficção. Quero ponderar aqui se este conceito, tal como é formulado, é pertinente à 

teoria da ficção. A pergunta que faço é se a ficção incorpora valores do discurso hegemônico 

ou se aprofunda a realidade .Não é possível refletir a realidade de uma forma especular 

porque não se propõe a ser igual à realidade mas a parecer com ela .Assim sendo funciona 

como um simulacro da mesma que pode ter como imanência o discurso hegemônico. 

Segundo Luiz Costa Lima....." 

 

verossimilhança(...)sempre resulta de um cálculo sobre a possibilidade real 

contida pelo texto e sua afirmação depende menos da obra que do juízo exercido pelo 

destinatário. A obra por si não se descobre verossímel ou não .Este caráter lhe é concedido de 

acordo com o grau de redundância que contém. (Luiz Costa Lima, Estruturalismo e Teoria da 

Literatura,Vozes,1973); Se é verdade o que se diz,o juízo do destinatário cria um texto 

fantasmático que não é neutro. Vem carregado de posições que podem substituir a obra e criar 

uma outra .A redundância pode recair em vários significados imprevisíveis, portanto não há o 
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que dizer sobre esta afirmação” .O próprio Luiz Costa Lima reconhecece, no prólogo ao seu 

Mímesis e Modernidade a possibilidade de obscuridades ,inconsistências contradições. 

Todavia ,desejo retomar aqui algo da ordem da consistência teórica. Está em quando afirma 

que a mímesis  está a serviço da  imitatio entre colonizadores e colonizados, inicialmente 

entre os primeiros impérios colonizadores, posteriormente entre impérios colonizadores pós 

modernos. Todavia reconhece a impossibilidade da mímesis na cultura grega quando, nesta 

cultura se esbarra com a "teia iluminadora da razão"(Heráclito),com Aletheia e a vontade dos 

Deuses. Neste caso não há a possibilidade de uma imitatio, mas, simplesmente da vontade dos 

Deuses representada pela luz. O pensamento mítico determinando ideologicamente a  

realidade. Neste caso o soberano e os guerreiros seriam os representantes da luz da verdade e 

meros representantes da mesma ,sem voz ou desejo pessoal. Resta saber a que estrutura social, 

política e econômica esta luz estaria atrelada. Entretanto se a mímesis opera pela imitatio, o 

modelo também pode ser um representante do poder hegemônico .Cumpre saber em que 

momento se instaura a sombra ,o conflito ,a ambiguidade representada no pensamento grego 

por Lethe, ainda a vontade dos Deuses ,que também engana e falseia, mas determina 

 

Em seu livro Mimesis e Modernidade, Luiz Costa Lima descreve a relação dos camponeses 

com os aristocratas guerreiros ,latifundiários. Os camponeses eram obrigados a pagar suas 

dívidas tornando-se escravos. Num determinado momento ,Sólon, um novo lider  ,elimina 

este procedimento e constrói uma comunidade mais democrática. Mesmo assim isto não 

modifica a estrutura de uma sociedade estruturada em senhores e camponeses e é curioso 

saber se a verdade dos Deuses era revelada aos camponeses Verossímel na concepção grega é 

algo próximo da verdade e a verdade, na nossa herança clássica é fruto de uma revelação dos 

Deuses que era outorgada aos aristocratas. Segundo Costa Lima a mímesis  não é uma 

reprodução ipsis literis da realidade mas uma nuance de significado que se aproxima e se 

distancia da mesma Todavia não é a realidade Não está no centro do poder decisório Não 

decide Resta saber se, na ficção esta nuance está a favor de um poder hegemônico ou a favor 

de um poder oprimido Costa Lima ainda diz que a mímesis é impossível diante da verdade 

dos Deuses mas o que pretendo neste estudo é menos saber o lugar da mímesis do que saber 

em que momento a mímesis reproduz a lógica de um poder hegemônico 
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LIMA BARRETO: CRÍTICA LITERÁRIA E MARGINALIDADE SOCIAL 

Josias de Paula Jr. (UFRPE)1 

 

Resumo: A apreciação crítica da obra de Lima Barreto ao longo dos anos experimentou 

diversas flutuações. Se, num primeiro momento, a recepção se mostrou entre reticente e 

acanhada – quando não envolta na asfixia da indiferença silenciosa; nas últimas décadas, pelo 

contrário, assiste a uma aceitação não raro pouco crítica, tangenciando a complacência. 

Argumentamos que a atual apreciação do trabalho barretiano advém de um viés questionável 

quanto à relação entre crítica e produções artísticas elaboradas por setores marginalizados – as 

minorias – da realidade social.      

Palavras-chave: Lima Barreto; Crítica Cultural; Estudos Culturais 

 

As últimas décadas tem se caracterizado, em relação à fortuna crítica de Lima 

Barreto, por uma espécie de consenso celebratório (MARTHA, 2000; AMADO, 2011). 

Neste ano de 2017 tal impulso ganhou contornos ainda mais intensos, certamente 

embalado pela escolha do autor de Clara dos Anjos como escritor homenageado da 

FLIP – Festival Literário de Paraty -, cujo peso simbólico e midiático no mundo 

literário nacional não encontra paralelo hoje. Vários de seus livros ganharam reedições, 

foi relançada sua principal biografia até então, composta por Francisco de Assis 

Barbosa e publicada uma nova biografia, ansiosamente aguardada e fruto de mais de dez 

anos de pesquisa, da autoria de Lilia Moritz Schwarcz.  

Os ensaios críticos acerca do autor seguiram o mesmo tom, elogiosos. Mais que 

isso, o gesto crítico que se vem esboçando nos últimos anos em relação a Lima Barreto 

assume uma postura de resgate, de expiação de uma suposta dívida espuriamente não 

paga ao escritor carioca de Triste fim de Policarpo Quaresma. Qual dívida? Por que a 

necessidade de resgate, de uma (quase) compensação? O pressuposto é de que a 

primeira recepção crítica de Lima Barreto, feita ainda durante sua vida e logo após sua 

morte, é marcada por uma nódoa infame, a saber: Lima Barreto teria sido injustiçado, 

esmagado entre uma má-vontade na análise de seus textos e um asfixiante silêncio que o 

teria impelido a patamar inferior ao merecido no gradiente de honrarias e 

reconhecimento.  

O que teria motivado tal recepção a Lima Barreto, ainda segundo a nova 

percepção crítica, seriam elementos não-literários, isto é, sua condição de negro 

(mestiço), pobre e suburbano. O julgamento justo do trabalho literário de Lima Barreto 

                                                           
1 Doutor em Sociologia (UFPB) e integrante do GECCA (Grupo de Estudos em Crítica Cultural e Arte). 
Contato: josias75@@hotmail.com 
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haveria sido sonegado pelo preconceito, por um conjunto de forças sociais que se teriam 

movido pelas raias do racismo e da mesquinhez classista. Os donos da literatura e do 

poder na sociedade brasileira do começo do século XX não teriam permitido a entrada 

de um “marginal”, socialmente inferior, ao mundo honorável das letras. 

Nosso objetivo é questionar esses dois aspectos, a nosso ver inter-relacionados, 

que conduzem atualmente a avaliação sobre Lima Barreto, ou seja: 1. Sustentaremos 

que a recepção primeira de Lima Barreto não se caracteriza como tem sido delineada em 

nossos dias, visto que Lima Barreto não foi de todo ignorado em vida pela crítica, assim 

como fez escolhas conscientes dos riscos que trariam para si em seu objetivo de 

alcançar glória e distinção, e por fim, contudo extremamente relevante, algumas críticas 

negativas de que foi objeto foram acertadas, ou ao menos, coerentes; 2. 

Argumentaremos que a atual avaliação do autor em questão é um mero trocar de sinais, 

um valorizar sem questionamento daquilo que teria ocasionado o flagelo da injustiça: a 

sua condição racial e econômica está a franqueá-lo, agora, um exaltado aplauso 

condescendente; em resumo, seus condicionantes sociais étnicos e de classe, que outrora 

o teriam feito padecer uma iníqua apreciação, são então transformados em a prioris 

inquestionáveis de seu talento. Em suma, pensamos que é chegado o momento de uma 

posição de equilíbrio na crítica a Lima Barreto. 

Isaías Caminhas: estreia equívoca 

Quando em 1907 Lima Barreto decide trazer à lume seu primeiro romance, ele 

tinha dois livros escritos, na gaveta. O Recordações do escrivão Isaías Caminha e o 

Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá. Assumidamente Lima Barreto decide-se pelo 

primeiro por seu potencial de escandalizar, causar polêmica, atrair para si o máximo de 

atenção. Já o Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá, nas palavras do próprio autor, era 

muito cerebral.2  

Contudo, o romance selecionado era uma aposta de alto risco. Recordações do 

Escrivão Isaías Caminha era um romance à clef, com seus personagens facilmente 

identificáveis entre importantes figuras da sociedade carioca contemporânea. E tratava-

                                                           
2 Numa carta destinada a Gonzaga Duque em 07 de Fevereiro de 1909, Lima Barreto deixa claro alguns 

pontos decisivos sobre o romance. Dois pontos se sobressaem na missiva, sua pretensão de chocar e sua 

consciência de que o livro padecia de alguns equívocos em sua estruturação e arquitetura: “Era um tanto 

cerebrino, o Gonzaga de Sá, muito calmo e solene, pouco acessível, portanto. Mandei as Recordações do 

Escrivão Isaías Caminha, um livro desigual, propositalmente mal feito, brutal por vezes, mas sincero 

sempre. Espero muito dele para escandalizar e desagradar...” (BARRETO apud BARBOSA, 1975, p. 

162, ênfase acrescentada). 
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se de uma sátira mordaz, uma crítica ferina contra a imprensa em geral, e em especial o 

principal jornal da época: o Correio da Manhã. Todo o funcionamento dos grandes 

jornais é ridicularizado, descrito como uma maquinaria produtora de mentiras, 

falsificações; eivada e atravessada pelo compadrio, pelo tratamento desigual a pessoas 

em função de seu poder e capital social. É desferida um ataque feroz contra a maneira 

com que a imprensa lidava com a literatura, sendo os críticos retratados como sujeitos 

ignorantes, prepotentes, interesseiros. 

Sabendo-se que o mediador fundamental entre a obra literária e o público 

naquelas primeiras décadas do século passado era o jornal (CASTELO; CANDIDO, 

1974), não é difícil imaginar as consequências que um ato beligerante como foi a 

mensagem contida e publicada no Recordações poderia acarretar para o autor. 

Efetivamente, e antes de tudo, o Correio da Manhã ignorou solenemente o livro, 

sentindo-se frontalmente depreciado pelo texto. Apenas isto já seria suficiente para 

retirar de Lima Barreto a chance de ser comentado e glosado pelo veículo mais lido 

naquela quadra. Some-se que, por espírito corporativo ou solidário, outros importantes 

jornais também se fecharam para a repercussão da obra (afinal, também, para além da 

crítica mais direta ao Correio da Manhã, toda a grande imprensa era fortemente 

satirizada). 

Não obstante, e a despeito desse real boicote, o livro contou com análises e 

avaliações judicativas, não sendo envolto completamente num silêncio de indiferença3. 

Neste ponto, porém, assoma uma outra dimensão do debutar de Lima Barreto: a 

qualidade literária de seu texto. Críticos importantes como Medeiros & Albuquerque e 

Alcides Maia foram unânimes em apontar as fraquezas do romance, visto como 

excessivamente confessional, panfletário e disforme em sua composição. Qualquer 

leitura atenta do romance inaugural da carreira barretiana percebe o abismo entre os 

primeiros capítulos, dedicados à denúncia acurada do preconceito racial, e os capítulos 

restantes, nos quais reponta a virulência do golpe contra a instituição imprensa. A 

personagem perde em densidade e se transforma num mero pretexto para a denuncia 

caricata da podridão que caracterizaria o submundo dor órgãos de informação. Em 

                                                           
3 Vários críticos não se eximiram de analisar o trabalho barretiano. Pode-se destacar inúmeros, entre os 

quais: Nestor Victor, Jackson Figueiredo, Tristão de Ataíde, João Ribeiro (BARBOSA, 1975). 
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suma, as críticas negativas que o livro recebeu possuía fundamentos concretos, razões 

coerentes. 

Comunicação ou iconoclastia 

Fazer literatura para Lima Barreto não era uma ação qualquer. A concepção de 

literatura para o autor de Os bruzudangas carregava a impregnação da militância; Lima 

Barreto nutria a ideia de que a literatura tinha uma missão, e uma missão das mais 

elevadas: a de soldar as almas humanas, operando para um sentido crescente de 

incremento da solidariedade e mútua compreensão. Esse entendimento do ser, da 

essência da literatura, ele buscou em autores como Liev Tolstoi, Thomas Carlyle, Jean-

Marie Guyau e Hippolyte Taine.  

Por óbvio, todavia, para o cumprimento da vocação da arte literária, a condição 

necessária para que alcance seu destino, é a ampla comunicação entre escritor e público. 

É imperioso que sua voz se alastre, se difunda, se espraie, a fim de que granjeie tocar e 

transformar os corações, ferindo as consciências no intuito da emulação dos valores 

mais elevados. Para atingir de modo mais seguro este requisito fundamental, elementar, 

convém respeitar minimamente os códigos de ingresso no sistema literário, 

aproximando-se dos seus elementos de mediação, os editores, a crítica especializada, a 

imprensa e os canais de divulgação. Isto é, adotar uma posição conciliatória, 

diplomática e menos belicosa, com o fito de obter uma posição de reconhecimento 

sólido dentro do campo literário. 

Essa não foi, nunca, a postura de Lima Barreto. Nosso autor alimentou 

sistematicamente durante sua vida o fogo da iconoclastia, do desafio ao instituído; 

espicaçava-o um forte sentimento de orgulho, uma altivez peculiar, cuja consequência 

foi impedi-lo de negociar, compor, forjar firmes alianças na arena cultural. O 

comportamento de inconformado e, mesmo, intransigente, não esperou, para aflorar, a 

publicação de Isaías Caminha. A organização e lançamento, junto com alguns amigos, 

da revista Floreal4 já explicitava com veemência sua intenção de não fazer quaisquer 

concessões. A revista buscava escapar aos “mandarinatos literários” e emergiu pela 

consciência e convicção de seus editores da necessidade de se publicarem; de se 

fazerem ler, contudo sem pagar o preço da bajulação, da concessão, etc. 

                                                           
4 Floreal era “um manifesto libertário arrogante que se coloca declaradamente for a das instituições do 

Sistema, sabendo que está se dirigindo a um público desfavorável” (RIEDEL,  2009, p. 312). 
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Este caminho se nos impunha, pois nenhum de nós teve a rara 

felicidade de nascer de pae livreiro, e pouca gente sabe que, não sendo 

assim, só há um meio de se chegar ao editor – é o jornal. Pouca gente 

sabe tambem que o nosso jornal actual é a cousa mais inintelligente 

que se possa imaginar (BARRETO, 1907: 05).  

 

E prossegue reforçando a impossibilidade, a inconveniência de se transigir com 

os donos da literatura, com tudo aquilo que compunha o establishment:  

Demais, para se chegar a eles, são exigidas tão vis curvaturas, tantas 

iniciações humilhantes, que, ao se attingir ás suas columnas, somos 

outros, perdemos a pouca novidade que traziamos, para nos fazermos 

iguaes a todo o mundo. Nós não queremos isso. Burros ou 

intelligentes, geniaes ou mediocres, só nos convenceremos de que 

somos uma ou outra cousa, indo ao fim de nós mesmos, dizendo o que 

temos a dizer com a mais ampla liberdade de faze-lo (Ibid: 06). 

 

Pode-se acrescentar - nesta caracterização do autor como um militante radical em 

seus atos, em suas premissas de guerra contra as formas sociais estabelecidas - também 

a negativa sistemática por parte de Lima Barreto em ocupar espaço na imprensa 

“burguesa”. Possuía amigos em grandes veículos de comunicação (Pausílipo da 

Fonseca, Bastos Tigres, entre outros) e teve oportunidades dentro dos mesmo, seja 

como colaborador e mesmo ocupando cargos na organização de veículos. Calos Viana 

entrega a Lima Barreto a secretaria da Revista da Época, porém sua permanência é 

curta. O posto poderia dar-lhe alívio financeiro tão almejado, contudo, uma solicitação 

para um elogio a um influente senador pelo Paraná, texto que inclusive não teria 

assinatura, foi o suficiente para abandonar o emprego. Mesmo apócrifo, aquele texto 

solicitado feria de morte o parâmetro ético do autor de A Nova California. 

Ingressou e colaborou ainda na prestigiada Fon Fon, também pelo breve período 

de nove meses. Enfim, inadaptado ao mundo do grande jornal, Lima Barreto – a 

despeito de considerações morais – não contribuía para a constituição de uma rede 

dentro do campo literário que alavancasse sua reputação como autor literário. Não se 

discute aqui a legitimidade de sua postura, apenas julgamos irrecorrível a explicitação 

desses traços biográficos e históricos para o entendimento mais aprofundado e nuançado 

de sua recepção. 

Em livros como Bagatelas e Marginália, por exemplo, Lima Barreto expõe 

enfaticamente sua régua de vida, sua despreocupação em agradar poderosos, em 

conseguir bons empregos, em fazer fortuna pecuniária com as letras. Em Bagatelas 
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escreve que nunca escreveu para agradar aos políticos e poderosos, pelo contrário. 

Diagnostica uma aceitação servil – por parte dos brasileiros – dos desmandos das 

autoridades; ele que, entre outros atos, se insurge contra o envio de frades e padres 

católicos a bordo dos navios de guerra brasileiros (por ocasião da Primeira Guerra 

Mundial), chegando inclusive a escrever em protesto ao Presidente da República, 

argumento pela notória violação às leis que isso implicava. E o que o fazia mais sofrer: 

ser admoestado pelos amigos e próximos: “Você é louco...” (LIMA BARRETO, 1923, 

p. 80-85).   

Em Marginália, por fim, podemos encontrar outros exemplos do jeito insubmisso 

de Lima Barreto, sua militância consciente de que, agindo com o ímpeto que o 

impulsionava, estava a se afastar da senda mais confortável no caminho da glória. Num 

texto intitulado Elogio da morte, desabafa: “Dessa forma, quem, como eu, nasceu pobre 

e não quer ceder uma linha da sua independência de espírito e inteligência, só tem que 

fazer elogios à Morte” (s/d, p.11). É uma declaração pungente que sinaliza o paradoxo 

do caminho barretiano: a) por um lado uma necessidade visceral de se fazer ler, de se 

comunicar, de contribuir e participar da vocação missionária da literatura; b) por outro 

lado sua natureza aversa ao instituído, como já repetido, seu carácter iconoclasta, sua 

indisposição para construir uma glória literária por intermédio de gestos de aproximação 

não beligerantes com os atores do sistema das letras. 

Lima Barreto hoje: elogio ao mestiço pobre 

O que assistimos nas últimas décadas é, como dito no começo deste ensaio, uma 

retomada vigorosa da atenção em relação ao trabalho de Lima Barreto. Contudo, tem se 

destacado que se procede então a um pagamento de uma dívida ao autor, cuja origem 

derivaria dos traços coloniais, racistas e classistas da sociedade brasileira. Ora, 

ninguém, ou poucos, negariam tais traços em nossa sociedade. Mas, devemos inquirir: é 

justo elogiar Lima Barreto apenas por questões identitárias? Seu valor depende 

unicamente por ter feito, de modo supostamente inaugural em nosso país, uma 

“literatura negra”? Fazer literatura social é suficiente para tê-lo como um bom autor? 

Num artigo para O Globo, Marcus Faustini assim escreveu: “Todas as homenagens a 

Lima Barreto que acontecem este ano devem ser declaradas atos de desagravo ou não 

serão homenagem alguma” (FAUSTINI, 2017). 
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 A verdade é que pulula nas glosas entusiastas atuais o qualificativo “gênio” 

(NUNES, 2016). Quase que unanimemente Lima Barreto alçou-se à condição de gênio, 

logo praticamente não criticável. Supostamente, por ter sido mestiço e pobre, e ter feito 

literatura engajada, as qualidades supremas do autor de Cemitério dos Vivos não teriam 

sido reconhecidas pelos seus pares contemporâneos; agora, porém, estas mesmas 

qualidades, por si só, parecem suficientes para garantir-lhe o reconhecimento 

inquestionável.  

Tal atitude é lamentável e indigna com a força e o merecimento devidos, sem 

favor, por Lima Barreto. Efetivamente Lima Barreto é autor de uma obra irregular. 

Como já insistentemente aludido neste ensaio, seu Recordações do escrivão de Isaías 

Caminha oscila entre um romance de denúncia social (com intenso teor de exposição 

aguda do racismo brasileiro), em seus primeiros capítulos, bem estruturados e densos, e 

um panfleto anti-imprensa, nos capítulos posteriores, nos quais o personagem principal 

flutua um tanto obliquamente. O Triste fim de policarpo Quaresma, saído em jornal 

como folhetim, é muito mais bem-acabado, inteiro, bem resolvido composicionalmente. 

Em Numa e Ninfa, outro folhetim, assistimos novamente a um recuo na qualidade 

intrínseca; para, por fim – e se restringindo apenas aos seus romances -, voltarmos a ler 

um Lima Barreto que acerta com mais vigor em Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá5. 

Em todas as obras, para além de sua maior ou menor consistência estrutural, persiste sua 

virtude satírica, seu aguçado faro para a crítica, sua observação ampla dos tipos e 

costumes da vida urbana contemporânea.  

 A força como que se vivencia hoje os desdobramentos dos estudos culturais, para 

os quais “O intento é ressocializar e rehistoricizar (sic) a grande arte, tornada abstrata 

nas mãos das elites, bem como promover as manifestações das classes populares e 

das minorias a um estado de dignidade cultural que não lhes é concedido 

(BORDINI, 2006: 14 – Ênfase acrescentada), tem acarretado num certo exagero, já 

denunciado inclusive por muitos: o elogio condescendente e populista6.  

 Conquanto pareça ser irresistível hoje o argumento segundo o qual a literatura – e 

a crítica literária - seja um segmento, e apenas mais um, no amplo espectro daquilo que 

desde Michel Foucault vem-se chamando de “práticas discursivas”; e reconhecendo-se, 

                                                           
5 Baseio-me, nesta breve suma apreciativa do conjunto romanesco do autor, nas palavras de Monteiro 

Lobato, seu editor no final da vida. Cf. Lobato, 2009: 48. 
6 Cf. também CEVASCO, 2003. 
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na linha argumentativa desenrolada por Terry Eagleton (1997), que estamos desde 

sempre, ao exercer o mister literário (incluindo, aqui também, a teoria e a crítica), 

pisando o terreno do político; tampouco assoma como uma verdade insofismável que 

aquilo que se impregna como “o literário” de modo persistente no imaginário de uma 

cultura seja pura e simplesmente substituído por uma consciência militante “bem-

intencionada”, a qual reduz todo e qualquer discurso a seu epílogo político.  

 Por fim, como há dito Noé Jitrik, uma vez que qualquer texto seja uma 

interpretação da vida humana, é natural que a crítica o cobre por sua dimensão ética. O 

problema vem à tona, na medida em que se descai para o denuncismo, tropegamente 

deixando de discernir representação ficcional e realidade, tornando toda e qualquer 

vítima social em “herói cultural”. É o mal passo que devém da militância totalitária7. 

 Voltando a Lima Barreto, e concluindo, sustentamos que a boa lição de Antonio 

Candido continua de pé. É necessário na análise crítica compreender como o elemento 

social – a crítica, a denúncia – se filtra e se transfigura em fator artístico, na rica 

conjunção do externo no interno (Candido, 1967). É possível dizer que Lima Barreto 

poderia ter uma recepção mais ampla, de maior repercussão? Sim. Mas não lhe faltou a 

crítica contemporânea de todo, nem sequer os senões que recebeu derivam apenas de 

sua condição de negro e pobre. É possível alargar sua fortuna crítica? Claro. Possível de 

desejável. Contudo que façamos justiça ao autor, analisando sua obra em si, em seus 

méritos e defeitos, não precisando escudá-la em perigosas vestes vitimarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 “... la literatura, como es obvio, desaparece, deja de ser ella misma um registro crítico del todo social, 

cosa que se le atribuía em virtud de lo que era capaz de crear, es desacralizada en lo que tiene de 

incognoscible para convertirse em un mero punto de partida para describir y definir un asunto grave e 

tomar posición frente a él y, sobre todo, em relación con sus productores. Se produce, en este punto, una 

exasperación hermenéutica, el asunto tapa su formulación, en todo lo que se mira se ve el asunto y no más 

ni su proceso ni la autonomía relativa del código que lo vehiculiza” (Jitrik, 2000: 37-38). 
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A FICÇÃO BIOPOLÍTICA EM BERNARDO CARVALHO 

Larissa Moreira Fidalgo (UFF)
1
 

 

Resumo: Este trabalho ensaia uma introdutória análise comparativa dos romances O filho da 

mãe (2009) e Simpatia pelo demônio (2016), ambos do brasileiro Bernardo Carvalho, à luz do 

conceito de biopolítica, conforme pensado por Giorgio Agamben (2004). Uma vez que a 

abordagem carvaliana nos revela um discurso que investiga não somente os fatos históricos, tout 

court, mas os modos pelos quais são reveladas relações de poder na ficcionalização das guerras 

contemporâneas, acreditamos que o esforço de pensar nosso tempo por meio dos romances de 

Carvalho revela a literatura como um discurso de passagens pelas quais podemos percorrer os 

caminhos da crítica às ideologias. 

 

Palavras-chave: Bernardo Carvalho; Literatura Brasileira Contemporânea; Biopolítica. 

 

Dizem que nunca estamos sós. Os estudiosos da literatura brasileira 

contemporânea sabem muito bem disso. Se há uma imagem da qual não podemos 

escapar, é esta: um anjo que nos olha incessantemente e nos exige, ainda que entre 

ruínas e tempestade, a reformular certos tipos de discursos. Na era da globalização e da 

normatização, talvez a principal tarefa do intelectual engajado, hoje, continue sendo a 

de distender as dicotomias entre pertencimento/ não pertencimento, legítimo e ilegítimo, 

concentrando-se com propriedade na relação tensa entre luta e submissão. Afinal, se o 

cosmopolitismo se refere a uma forma particular de lidar com a alteridade, como 

compreender os mecanismos de uma política na qual a pluralidade dos outros é 

eliminada em nome da construção de uma ordem cujo princípio de confinamento 

estabelece novos meios de vigilância dos indivíduos que não se encaixam no mapa 

cognitivo do mundo? Eis aí uma das contradições de uma “globalização perversa”, 

como diria Milton Santos (2002). 

Seguindo essa linha de análise acerca da configuração do espaço-tempo hodierno, 

vemos que o diagnóstico feito por Walter Benjamin (2011, p. 226), em uma das teses 

sobre o conceito de história, permanece bastante atual: “a tradição dos oprimidos nos 

ensina que o estado de exceção em que vivemos é na verdade a regra geral”. Nesse 

sentido, se o que está em jogo é a vida, podemos dizer que o protagonista dessa relação 

de poder, desse paradigma de controle sobre os cidadãos, é a “vida nua”, como estudado 

por Giorgio Agamben (2014), na qual o homem como ser vivente se apresenta como 

sujeito do poder político. Intimamente relacionado ao conceito de biopolítica, a “vida 

                                                             
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal  

Fluminense. Contato: larissamfidalgo@gmail.com. 
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nua” refere-se aos comportamentos do viver humano que, excluídos da proteção jurídica 

ao não se submeterem às regras que lhe são determinadas, estão condenados a viver em 

estado de exceção, em um espaço de indiferenciação entre subjetivação e 

dessubjetivação (AGAMBEN, 2009).  

Entretanto, como observou Foucault (2004), tal dominação exercida pelo poder 

não é uma condição definitiva. O desafio de habitar o mundo da modernidade passa 

pelo modo de se compreender as formas com que o sujeito consegue se sustentar nesse 

paradoxo. Nesse ponto chegamos à questão que norteia este trabalho: entre a mobilidade 

e a clausura, a possibilidade de transgressão encontra-se inscrita no próprio corpo. Se, 

por um lado, o corpo nem sempre obedece as normas que disciplinam seus impulsos, o 

que possibilitaria modos de ressignificação das identidades, por outro, o corpo impõe 

que o sujeito seja compreendido a partir do lugar onde se tornam perceptíveis as 

condições sociais e políticas de sua época.  

E é nesse paradigma  compreendido por Agamben (2014) como o espaço da 

“biopolítica”  que reside nossa hipótese interpretativa acerca dos romances O filho da 

mãe (2009) e Simpatia pelo demônio (2016), ambos do brasileiro Bernardo Carvalho. 

Motivados pelos saberes que surgirão dessas matrizes conceituais que escolhemos para 

abordar a poética do autor, e a partir da inserção de novos significantes nesta cadeia 

discursiva expressa pelos dois romances escolhidos, queremos mostrar com que meios a 

ficção contemporânea produz um diálogo constante e cooperativo com outras áreas do 

saber, especialmente as que pensam do destino do homem, ao final, a matéria prima 

essencial nos múltiplos discursos nas Humanidades. Como tal estudo ainda está em fase 

de revisionismo crítico, nossa apresentação dessas duas poéticas caracteriza-se, neste 

primeiro momento, como um esboço crítico de um projeto por vir. 

Nesse sentido, se nossa reflexão sobre o mal-estar da pós-modernidade nos aponta 

um caminho mais político a seguir, poderíamos dizer que o elo entre O filho da mãe 

(2009) e Simpatia pelo demônio (2016) é justamente o caráter político de ambas: as 

duas obras jogam com as antinomias de um estado de exceção, em que se observa o 

recrudescimento da violência e da vigilância sobre o corpo, o que reforça a ambiência 

de clausura imposta, seja ao indivíduo ou ao corpo social. Na tragédia humana da 

Segunda Guerra da Tchetchênia ficcionalizada em O filho da mãe (2009), o 

aniquilamento dos sujeitos é um traço recorrente. Dentre os vários personagens que 
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povoam a obra, dois jovens protagonistas – o tchetcheno-russo Ruslan e o russo-

brasileiro Andrei – se encontram, apaixonam e passam a vagar em uma cidade inóspita, 

na esperança de uma fuga para o exílio. O encontro entre esses dois personagens ocorre 

quando Ruslan rouba o dinheiro de Andrei – “o dinheiro da prostituição para o sustento 

do exército russo” (CARVALHO, 2009, p.120) – com o objetivo de comprar um 

passaporte falso e fugir de São Petersburgo, “cidade de risco, construída para permitir 

maior visibilidade às forças de ordem” (CARVALHO, 2009, p. 106). Em um sentido 

mais amplo, podemos observar que esse episódio simboliza a possibilidade de fuga, 

para Andrei, de uma instituição que, no romance, é responsável pela segregação dos 

indivíduos em compartimentos estanques e humilhantes. Ao compartilharem da 

vulnerabilidade, escondendo-se em escombros, pois “os dois só podem existir no limite 

da inverossimilhança” (CARVALHO, 2009, p.133), inicia-se uma história de amor: “O 

sexo e a guerra são o que todo homem tem em comum, rico ou pobre, educado ou não. 

O sexo e a guerra não se adquirem. A ideia de uma vulnerabilidade maior que a sua lhe 

desperta o amor” (CARVALHO, 2009, p. 139). Nesse cenário, a escolha de dois jovens 

homossexuais como protagonistas, vitimados pelo horror da guerra e da opressão, 

conduz o discurso para o campo mais amplo da própria condição humana: o corpo 

subalterno, a quem o princípio da hospitalidade é negado no próprio ceio familiar e no 

espaço social. Ao longo dos breves dias em que os dois rapazes vivem sua paixão 

desesperada e perigosa, a trama descortina as contradições da globalização de fábula, 

em que a promessa de um mundo sem fronteiras e de mobilidade revela-se, na verdade, 

cada vez mais claustrofóbico.  

Dessa forma, a questão da hospitalidade também merece destaque nesse romance 

Como bem observou Zygmunt Bauman (1999), os seres humanos que transgridem os 

limites se convertem em estranhos ou, para lembramos do seminário pronunciado por 

Jacques Derrida (2003), em “estrangeiros”. Se os estranhos exalaram incerteza onde a 

clareza – ainda que turva – deveria ter imperado, podemos dizer que a constituição da 

ordem foi uma guerra empreendida contra os estranhos. Em O filho da mãe (2009), a 

representação de indivíduos marginalizados, que buscam um lugar no qual possam 

plenamente pertencer em meio aos escombros de guerras reforça a lei da hospitalidade 

condicionada como dever. Inseridos em um espaço sob o signo do poder sobre a vida 

(AGAMBEN, 2015), Ruslan e Andrei podem ser considerados “estrangeiros” a quem o 
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direito de hospitalidade é constantemente negado. Como observado pela professora e 

pesquisadora Beatriz Resende (RESENDE, 2008, p. 32), em O filho da mãe (2009) há 

enigmas, mas não há explicações, “senão o próprio reconhecimento da tragicidade da 

condição humana, ambígua, inexplicável e incontrolável”. 

Já em Simpatia pelo demônio (2016), encontramos o personagem principal, Rato, 

agente humanitário em Nova Iorque, em uma missão cuja tarefa é adentrar em uma zona 

de guerra dominada por radicais islâmicos para entregar o resgate a uma facção 

terrorista de posse de um refém desconhecido por ele. É no horror, na fragmentação e na 

devastação da guerra que as relações entre o relato ficcional e a história exploram as 

possibilidades de compreensão do mundo, das fronteiras diluídas e das identidades em 

zonas de conflitos.  Conforme observado pelo narrador, “como um círculo vicioso, 

havia sempre um momento em que o pensamento civilizatório sucumbia a um processo 

entrópico” (CARVALHO, 2016, p, 31). Se o encontro entre Ruslan e Andrei se dá nos 

escombros da Segunda Guerra da Tchetchênia, a relação homoafetiva entre Rato e 

chihuahua tem início em um espetáculo teatral assistido por ambos em Berlim: “a peça 

sobre a violência era na verdade sobre o amor” (CARVALHO, 2016, p. 80). Assim 

como em O filho da mãe (2009), o drama histórico de Simpatia pelo demônio (2016) 

revela-se, não somente nos aspectos atuais das formas de guerra e terrorismo, mas 

novamente, através da luta dos sujeitos por um universo da promessa de pertencimento. 

Como defendido por Rato em sua tese de doutorado sobre a violência, “a paz é um 

estado temporário de exceção; é o cansaço da guerra [...] O homem almeja a paz quando 

já não aguenta lutar ou enquanto dura a memória do horror, que costuma ser curta e 

caracteriza a fase gloriosa dos processos civilizatórios fadados a terminar em guerra.” 

(CARVAHO, 2016, p. 30).  

Em um espaço marcado pela indiferenciação entre a chamada violência legítima 

do estado e o direito individual, os personagens Ruslan, Andrei e Rato são sujeitos cujos 

percursos estão pautados na única forma de resistência que conseguem: no abrigo da 

experiência-limite do corpo e na aventura pelo perigoso mundo de clausura em que se 

encontram. Ora representada pelo desejo de mobilidade e de fuga, ora ilustrada pela 

transgressão dos códigos de uma sociedade opressora, a questão sociopolítica em O 

filho da mãe e Simpatia pelo demônio é passível de ser lida como resistência à 

degradação dos modos de convivência e ao controle das paixões e do corpo, que se 
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ampara na esperança de se construir uma utopia de um mundo possível, ou de uma 

globalização possível, conforme a pensou Milton Santos, (2002, pp. 20-21), quando 

apontou, para rejeitar, as práticas da globalização real, nas quais se incluem formas 

inconcebíveis de fundamentalismos e intolerância, propondo em seu lugar uma 

globalização humana, entrevista nos sinais positivos emitidos por parte da sociedade 

hodierna, dentre eles, a possibilidade de incorporação dos sujeitos alijados do mundo da 

promessa na sociedade globalizada.  

O predomínio de uma mirada política e histórica sobre o presente, a representação 

de novas identidades, o tema do estrangeiro, a escassez de liberdade, o excesso de 

vigilância, as possibilidades de transgressão face à clausura e à dominação, o corpo 

como única possibilidade de resistência, são temas bem explorados por Bernardo 

Carvalho em O filho da mãe (2009) e Simpatia pelo demônio (2016). Corroborando a 

perspectiva de Oliveira (2014, p. 154), a ficção de Bernardo Carvalho “representa um 

mundo do menor, do esquecido, seja ele o sujeito subalterno ou o próprio sujeito de voz 

dominante, mas que em discurso aponta as fragilidades de seu próprio discurso, 

desmistificando-se”. 

Assim, podemos vislumbrar nessas obras do autor a emergência da discussão 

política em seu horizonte literário, em que a literatura se mostra espaço privilegiado das 

discussões acerca das relações homem/mundo. As ruínas deixadas pelos escombros da 

guerra são como alegorias da dissolução das identidades. Ruslan, Andrei e Rato podem 

ser considerados personagens-imagem das identidades fluídas dos sujeitos no mundo 

contemporâneo. Associando-se ao espaço que os oprime, eles lutam pela sobrevivência, 

que é uma ação de confronto/resistência às normatizações. Seja indo ao encontro do 

corpo do outro, nas tentativas de mobilidade, o espaço do corpo é o território com que 

eles se identificam. Corpo e espaço associados refletem, por sua vez, a própria 

constituição da ruína do mundo que caracteriza os personagens e suas vivências.  

Dessa forma, gostaríamos de concluir, apontando para reflexões futuras, que nas 

obras de Carvalho, o intenso diálogo entre as sombras do presente e as ruínas do 

passado funciona como um mecanismo de abertura a diferentes vozes e possibilidades 

interpretativas. Nesse sentido, o conceito de Mathesis, que Barthes define como os 

diversos saberes que a literatura assume, continua sendo bastante produtivo para se 

pensar a produção literária contemporânea. Operando no jogo entre verdade e 
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imaginação, entre estética e experiência no “rolamento da reflexividade infinita” 

(BARTHES, 2011, p. 19), as poéticas carvalianas nos mostram que, entre a superfície 

dos acontecimentos e suas camadas mais profundas existe uma hierarquia estratificada 

de estruturas que resulta do cruzamento de relações de poder e saber. Se a literatura 

sabe de alguma coisa do mundo, seu discurso acaba por fazer com que suas relações 

com os espaços se cerquem de um viés problematizador. Fazendo “ouvir um sujeito ao 

mesmo tempo insistente e insituável, desconhecido e, no entanto reconhecido segundo 

uma inquietante familiaridade” (BARTHES, 2011, p. 20) podemos dizer, com base nos 

dois romances apresentados no presente trabalho, que a arte não apenas nos orienta para 

um conhecimento do mundo, ela nos apresenta a existência de uma verdade de 

diferentes naturezas.  
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A ENTREVISTA COMO UM ENTRE-LUGAR DA CRÍTICA LITERÁRIA 

CONTEMPORÂNEA 

Lúcia Melo (UFF) 

 

 

Resumo: O trabalho solicita o pensamento e os conceitos críticos do professor e escritor e 

ensaísta Silviano Santiago para levantar a discussão sobre a importância do papel dos novos e 

novíssimos meios de comunicação de massa, como a TV e a internet, na tentativa de construção 

de um espaço público de debate de ideias. A entrevista constitui um entre-lugar, uma possível 

ponte que liga a fala pessoal, privada, do crítico e do criador ao espaço público, 

descentralizando, assim, a figura do intelectual. 

Palavras-chave: Silviano Santiago; crítica literária contemporânea; entrevista  

 

Meu pequeno ensaio tem como objetivo, para citar Sartre, “levantar hipóteses e 

trabalhar hipóteses” sobre como pensar e fazer crítica literária no Brasil de hoje. Para 

levantá-las e discuti-las solicito o pensamento e reflexões e textos, entre estes, as 

entrevistas do “antenado” professor e ensaísta e crítico e ficcionista e poeta Silviano 

Santiago. Ao solicitá-los, pretendo atualizar os procedimentos críticos e as 

problematizações trazidas por Silviano na sua ação e atuação críticas ao longo de sua 

vida de escrita e de sua escrita de vida. 

Sabe-se que a base teórica e crítica com a qual Silviano Santiago sustenta a sua 

reflexão acerca da cultura e literatura brasileiras, adveio de sua formação inter-artística 

e interdisciplinar. Desde da infância em que lia, obsessivamente, gibis e ia, 

cotidianamente, ao cinema, passando pela juventude em BH, também marcada pelo 

cinema, até o seu encontro com as letras e a academia, seu decurso de vida, percurso e 

discurso profissionais se desenharam a partir da construção de um entre-lugar entre a 

palavra e a imagem. Aliás, foi esta que o levou àquela. Em diálogo com o gibi, o 

cinema, as artes plásticas, o teatro, a música popular brasileira e a literatura, Silviano 

engendrou um lugar entre em que constituiu a sua identidade crítica e criativa a partir do 

traço da diferença porque de alteridade. Daí para conjugar a sua estratégia de leitura e 

interpretação da cultura, bem como da literatura brasileira e latino-americana, ao 

conceito de Desconstrução, do filósofo Jacques Derrida é questão de tempo. O 

deslocamento, que faz parte do percurso da formação intelectual do autor de Em 

Liberdade, se acentuou na medida em que ele também foi forjado pelos inúmeros 

deslocamentos geográficos: Formiga, BH, Rio de Janeiro, Paris, Novo México, Nova 

Iorque. Pelos deslocamentos lingüísticos: língua portuguesa, francesa, inglesa, 
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espanhola. Deslocamentos que vão dar a medida de um pensamento e de uma atividade 

crítica e criativa que buscam e tentam construir pontes, logo, diálogos para e com o 

Outro. O lugar constitutivo da identidade diversa e plural se dá nesse entre-lugar em que 

o sujeito se descentra para figurar como um jogador polivante: poli (muitos) e valente, 

capaz de jogar nas onze posições, de modo que o criador/escritor esteja de mãos dadas 

com o crítico. 

Assim, não é de causar espécie que um crítico e intelectual com esse perfil viesse 

a lançar mão de um dos gêneros discursivos em voga no Brasil nos anos 70: a 

entrevista. Informa-nos Leonor Arfuch (ARFUCH, 2010, p.151-2) no seu livro O 

Espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea que o surgimento do 

gênero na imprensa francesa foi no século XIX, ano de 1884. Nos Estados Unidos foi 

em 1859, notadamente, a dedicada a políticos, e na Argentina em 1930. No Brasil, nos 

idos dos anos 70, publicações como a Revista Veja, com as famosas Páginas Amarelas, 

a Revista Rolling Stones ou, ainda, a Revista Bondinho, por exemplo e para citar 

algumas, veiculavam explosivas e importantes entrevistas com personalidades de 

diversas áreas da cultura, da política, do conhecimento, bem como com astros da música 

popular advindos do movimento cultural Tropicalismo, como Caetano Veloso, 

popularizaram o gênero. Além disso, o advento e a emergência da televisão nos anos 50, 

mediante a modernização e inovações tecnológicas, permitiram maior divulgação da 

opinião e da imagem dos astros do momento em escala massiva.  

É nesse momento, então, que o crítico vai lançar mão da entrevista como objeto 

de investigação e de estudo para tentar entender a virada que aconteceu de uma cultura 

letrada e de uma crítica literária--que teve como maior e último representante o 

Modernismo--para uma cultura notadamente oral e Pop, isto é, de crítica cultural com 

maior ênfase na linguagem falada e na imagem do que na linguagem fonética. Aliás, 

como já tinha acontecido na década de 60 com o cinema. No ensaio “Caetano enquanto 

superastro”, escrito em 1972 e publicado em 1978 no livro Uma Literatura nos 

Trópicos,-- coletânea onde figura também o incontornável ensaio “No entre-lugar do 

discurso latino-americano”--Silviano Santiago mapeia o contexto cultural para levantar, 

talvez, a pergunta e a discussão: quem pensa o país e por quê? Ou seja: quem tem o 

poder da palavra para pensar e se pensar num país que vivia ainda num cerceamento de 

liberdade de pensamento e de expressão? Numa palavra: quem eram os novos 

pensadores e intelectuais? Talvez artistas como Caetano Veloso, astro da música 

popular, que souberam usar, estrategicamente, para atuar e se atualizar no contexto 
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político e econômico do mundo dentro de uma ditadura--através de entrevistas que 

falavam abertamente de assuntos tabus, como a censura e as drogas, de cultura pop e de 

comportamento--os novos meios de comunicação de massa, como o jornal, a revista e, 

sobretudo, a televisão.  

E por quê? Porque nos anos 70, aliás como, ainda, hoje em 2017, vai nos informar 

o ensaísta no texto “Vale quanto pesa-a ficção brasileira modernista”, publicado em 

1982, que o objeto livro de ficção, assim como o livro de uma forma geral, é artigo de 

luxo, ficando a crítica circunscrita, senão à universidade, a, ainda, mãos especializadas. 

Num país que contava com 110 milhões de habitantes, as tiragens eram de 3 mil cópias 

em média, e os leitores de romance se calculava, de modo otimista, em 50 a 60 mil. Esta 

estimativa foi feita por Roberto Schwarz em 1970 e ratificada em 1977 por Carlos 

Guilherme Mota. Hoje, em 2017, 40 anos depois do ensaio sobre Caetano, pela pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, ficamos a saber que 44 da população não lê, 30% nunca 

compraram um livro, a média de livros lidos por ano ficou em 4,96/pessoa, e a leitura 

ficou em 24º lugar na preferência de lazer para os entrevistados.  

Percebe-se, então, que, quanto aos números da alfabetização efetiva e da leitura, 

pouco mudou no Brasil dos anos 70 até 2017. Apesar de 12 anos de governo de um 

partido de esquerda no poder, os números do analfabetismo funcional só aumentaram. 

Até que se lê um pouco mais, mas o livro mais citado na pesquisa foi a Bíblia e os livros 

de auto-ajuda. Houve um aumento do acesso do brasileiro à escola e à universidade e ao 

consumo, repito, tímido de leitura, todavia, isso não se traduziu numa qualidade de 

leitura cidadã e crítica. A taxa de analfabetismo funcional é de 27% hoje, e a tiragem de 

livros de ficção continua no vergonhoso número de 3.000 por edição. Continuamos, 

assim, vivendo num país de dilemas e, como Silviano vai dizer em entrevista à 

professora e crítica Heloísa Buarque de Holanda, publicada no livro Vale quanto pesa, 

de um processo de democratização complexo. Se nos idos dos anos 70 foi a censura a 

impedir o acesso do público aos bens culturais, como o livro, hoje vemos que a ditadura 

e censura permanecem, só que agora impingidas pelo mercado. Sem contar, é claro, a 

contínua desigualdade social e econômica existente no país.  

É aqui que entra o papel e a importância da mídia, especializada ou não, dos 

novos e novíssimos meios de comunicação de massa que emergiram com o 

aperfeiçoamento da tecnologia, para a construção de uma ponte em que se possa ensaiar 

um debate com a geral. Eis um dos dilemas da academia, da crítica especializada: como 

elevar e levar o debate de ideias da cultura letrada e literária para um maior número de 
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pessoas num país de poucos leitores da escrita fonética? Para o autor de Mil rosas 

roubadas esse papel precisaria ser representado pelos meios de comunicação. 

Notadamente, por aquele de maior apelo visual e magia que é a televisão. Sobretudo, 

levando-se em consideração a cultura brasileira ser notadamente oral. Mais: precisará 

haver, pelos estudiosos da cultura, uma urgente revisão do conceito de leitura. O que 

significa ler hoje? No entanto, para que isso venha a acontecer, é preciso se acertar os 

relógios. Nem o jornalista e o crítico--não especializados--precisam ser superficiais e 

restritos a resenhas de um único livro apenas, e meter o pau nos textos difíceis e chatos 

da crítica universitária, nem a crítica universitária pode ter a pretensão de escrever para 

leitores de jornal como se falasse para os pares. Nem preconceito nem elitismo: Silviano 

Santiago perfaz o seu percurso crítico no descentralizado entre-lugar, este que coincide 

com o gênero discursivo que circula nos meios de comunicação de massa tradicionais e 

nos novíssimos, como a internet com suas redes sociais, sites, blogs, vlogs e outros: a 

entrevista.  

Santiago diz sempre ter gostado de dar depoimentos e entrevistas ao longo de sua 

vida profissional. Constatamos isso ao longo de nossa pequena pesquisa: dos anos 70 

até 2017 foram inúmeras entrevistas dadas a pesquisadores universitários, a jornais, a 

revistas e a Televisões educativas, Tvs fechadas e, até, abertas, como a que concedeu a 

Tv Bandeirantes em abril deste ano, no Programa Canal Livre, por ocasião da 

publicação do romance-ensaio Machado. Vi, ouvi e li e reli inúmeras, mas me 

concentrei no livro Encontros-Silviano Santiago, organizado por Frederico Coelho e 

publicado pela Beco do Azougue, em 2011. Importante compilação que vem dar a 

medida da importância e do papel da entrevista, sobretudo hoje em que vivemos sob o 

primado de novos processos de subjetivação advindos pelos novíssimos meios de 

produção e divulgação de narrativas do eu. Ou seja: como um imprescindível arquivo e 

documento para se conhecer e pesquisar as opiniões e conhecimento dado por uma 

personalidade a dado momento histórico. A entrevista tem dum duplo valor: o 

sincrônico e fugaz, transitório da fala e com gosto de sangue, e valor diacrônico e 

permanente, que pode vir a constituir melhor acervo sobre dado momento histórico do 

qualquer livro de história cultural. Santiago exemplifica a informação com as célebres 

entrevistas, publicadas em formato de livro, dadas à revista francesa Paris Match por 

inúmeras personalidades de diferentes áreas culturais e do conhecimento.  

No Brasil, no entanto, até por conta de nossa tradição cultural oral, não há o 

mesmo interesse em se publicar, em formato livro, entrevistas concedidas por 
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personalidades e intelectuais. O que é uma pena, pois como se disse, é um meio e 

formato poderoso de divulgação de ideias, opiniões e conhecimento produzidos por 

especialistas da ciência e da cultura. Trazendo a questão para o Brasil, e levando em 

consideração os números da educação e da leitura por aqui, o crítico vai defender a ideia 

de ser “a entrevista uma espécie de salto por cima do livro, para conversar diretamente. 

Você salta por cima do livro, para conversar diretamente com o espectador, ou com o 

leitor sobre a sua obra em uma linguagem bem mais acessível que a linguagem do 

livro.” (COELHO, 2011, p.198. Grifos meus). A entrevista funcionaria em primeiro 

lugar: como processo de divulgação do saber, de conhecimento de um indivíduo sobre 

determinado objeto específico: quadro, livro, escultura, momento político ou ainda 

econômico. Em segundo lugar: como um processo de afetar e ser afetado. A entrevista, 

gênero parente da conversa, esta pertencente aos gêneros simples, isto é, orais, segundo 

Bakhtin, se conformaria num entre-lugar por possibilitar espaço a uma voz pessoal, 

privada, numa relação intersubjetiva e dialógica com o entrevistador--que representa 

não só ele, mas todo e qualquer ouvinte, leitor e telespectador da conversa/entrevista. 

Relação que, se no momento da interlocução é a dois, no momento da divulgação da 

entrevista passa a ser para muitos e pública. Como vai defender Norberto Elias (apud 

ARFUCH, 2010), há uma interrelação, interação dialógica entre o privado e o público, 

na medida em que há uma interdependência entre esses dois espaços, porque um só 

pode se realizar e tomar sentido no outro. Nesse sentido, os estudos sobre os gêneros do 

discurso de Bakhtin vem dialogar com as ideias de Elias sobre o público e privado, e 

com o conceito de entre-lugar de Silviano Santiago, na medida em que o ensaísta 

mineiro afirma que tudo o que fez e escreveu, seja na crítica e na criação, configura-se 

como autobiográfico. Então, não o deixou de ser também nas entrevistas e depoimentos. 

Assim, para ele, quando um crítico/criador fala de teorias e conceitos na obra de 

um determinado escritor e intelectual, não pode falar de teorias e conceitos puros, 

porque aquele que fala e escreve e pensa e cria conceitos está, necessariamente, 

implicado neles. Há sempre, diz ele, uma sujeira teórica. Por isso, seja a entrevista 

como objeto de estudo ou ser transformado em objeto de entrevista, quem fala e pensa e 

se põe em risco é o homem e o cidadão e o crítico e o criador. Então, ao dar entrevistas 

falando e discutindo temas em livros como Machado ou, ainda, Genealogia da 

Ferocidade, por exemplo e só para citar os dois mais recentes livros publicados de 

Silviano Santiago, quem fala e pensa é o intelectual polivalente: o criador, mas também, 

e sobretudo, o crítico: “O que ataca se defendendo e se defende atacando”. O criador 
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que sabe das relações intrínsecas à fatura literária, mas que sabe expandi-las ao contexto 

maior da cultura, a fim de, ao atualizar as ideias e o mundo de Machado de Assis como 

o de Rosa, relendo-os com os olhos postos e fixos no presente-- para lembrar Benjamin-

-continua a pensar e a refletir sobre nossos dilemas e problemas culturais, sociais e 

econômicos para trazê-los para o espaço de debate público de ideias. Descentraliza-se e 

se desierarquiza a voz de autoridade e poder do intelectual acadêmico e a traz para a 

geral como a voz de um intelectual público, aquele que, com o seu notório saber e 

influência, conquistou um espaço nas instituições públicas, como a mídia, e consegue 

divulgar e disseminar a sua  voz pessoal para uma multidão. Diferente, portanto, do que 

aconteceria se ele ficasse restrito ao espaço do livro. 

Penso que a entrevista está para Silviano Santiago como as cartas estavam para 

Mário de Andrade: uma espécie de conversa de que, mais do que falar e tentar conhecer 

o outro, falava-se e se conhecia a si mesmo. Conversa que mais do que revelar a 

subjetividade de uma pessoa, revela a inevitável alteridade com a qual se constrói na 

busca do convívio com a diferença. Silviano aprendeu com Mário que a graça está em 

“saber saber”. E na busca do encontro inesperado com o diverso, isto é, com o Outro--a 

começar com o Outro de si mesmo--, há a busca também do “afetar e do ser afetado”.   

O valor dos bons afectos, vai dizer Deleuze (DELEUZE, 2010)--estes que se 

configuram como potência capaz de fazer um corpo, no encontro e na interação com  

outro corpo--, está em transformar e ser, sobretudo, transformado. Silviano Santiago, 

em suas várias entrevistas e depoimentos e encontros, ou seja, na conversa próxima com 

o seu interlocutor, usando uma linguagem de menor intensidade e do poder da voz, dos 

gestos e de todo o corpo, coloca em ação o que denomina de a “ética do carrapato”. 

Com o exemplo, talvez, a voz pública do crítico torne mais compreensível para a 

“geral” o conceito de afecto deleuziano:  

 

 

O carrapato é afetado pela luz, então ele sobe até o cimo da árvore. 

Em seguida, lá do cimo da árvore, ele é afetado pelo cheiro do 

mamífero que passa, e ao ser afetado, ele despenca lá de cima e cai 

como carrapato no mamífero. A partir daí ele é afetado pelo sangue. É 

luz, imagem, televisão...O odor, o corpo, o sangue, a vida...A 

entrevista também possibilita essas três formas de afetar e ser afetado. 

(COELHO, 2011, p.198-9) 

 

É, pois, nessa forma dialógica, como Silviano Santiago vai dizer em entrevista, 

que se configura como um dos fundamentos da chamada pós-modernidade, ensaiada 
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uma espécie de ponte que se estende ao Outro. Nesse entre-lugar crítico e criativo, 

conformado por Silviano, podemos vislumbrar uma das formas de generosidade e 

fraternidade que intentava Mário de Andrade ao dedicar seu tempo a escrever cartas aos 

seus interlocutores: uma utopia possível. Um dos lugares para se tentar fazer uma crítica 

literária possível se se pretende construir um espaço de debate minimamente 

democrático no Brasil contemporâneo.   
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A EXPRESSIIVIDADE DA LÍRICA DE CORA CORALINA – UMA POÉTICA EM 

MOVIMENTO  

  

Marta Bonach  (PUC-GO)1  

  

Resumo   

  

  

A escritura poética pinta quadros na memória e encaminha quem lê a pensar e se inquietar 

com a obra escolhida. Amparo-me nesta premissa para propor, neste artigo, um estudo 

sobre um poema de Ana Lins dos Guimarães Bretas (Cora Coralina), filtrado no olhar de 

hoje, desde sua produção, suas particularidades no campo da poesia que enriquece a 

literatura brasileira. O traçado do valor artístico, do texto poético, que exprime descrições 

históricas, humana e belezas naturais da terra, com carga poética que enaltece os ermos 

goianos, a antiga capital de Goiás, com suas pedras, seus becos e histórias mais.  

  

Palavras-chave: Poética, Cora Coralina, memória, história, Goiás.  

   

  

  

INTRODUÇÃO  

  

A escritura poética, hodiernamente, tem sido determinada a partir da força de 

significação, produção emergente de estudos advindos de áreas que produzem na 

percepção uma explosão de desafios.  

  A pertinência em conhecer e sistematizar as peculiaridades da trajetória poética de Cora 

Coralina, instiga-nos produzir esse artigo. A partir de sua escritura poética se pinta 

quadros na memória e parte do imaginário, para recriar o que é representado pelo signo. 

A poetisa traça o encantamento entre o eu poético e a obra.   

 A poética em movimento de Cora Coralina, transitou quase meio século de vida, 

escreveu, declamou, militou a favor do imaginário, dispôs-se a fornecer pistas ou abrir 

portas para uma espécie de paradigma (de estilo, de produção, de localismo cultural, etc.). 

Necessita, pois, uma crítica histórica de (re)construção descritiva da obra, através de uma  

                                                 
1 Marta Bonach,  marthabonach@gmail.com , Mestranda em Letras, pela Pontifícia Universidade   Católica de Goiás  
http://lattes.cnpq.br/8237675942953400  
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análise, mesmo que aconteça pelo caminho de pedras, interferências externas, é latente e 

resiste a morte.   

 Nota-se a possibilidade de associar áreas de conhecimento, a um período histórico social 

à condição humana e gerar uma viagem pelas épocas que circulam por espaços diferentes, 

o convívio cultural voltado para o regionalismo que perpassa por pensamento de 

homologia do que vem a ser linguagem poética. Remete a intensa relação do eu poético e 

sua obra em um lugar histórico e ideologicamente marcado, traçando paralelos entre fatos 

que focalizam memória de vida construída por um conjunto de diferentes vozes. Nesse 

sentido, o artigo se propõe a realizar um estudo sobre a escritura e texto poético de Cora 

Coralina. Bem como, a apresentar um olhar mais detalhado representado pela memória, 

da contista goiana ligada ao modernismo, que abrange sua singularidade, alegoria, 

particularidade e complexidade no campo da poesia que enriquece a literatura brasileira.   

  

UMA POÉTICA EM MOVIMENTO: ALGUMAS APROXIMAÇÕES  

  

 Entende-se moderno, como lugar da consciência, da tradição, da ruptura, da 

reflexividade, tem sido determinado a partir de estudos advindos de áreas do 

conhecimento como a psicologia, a história, a filosofia que influenciam e alimentam 

diversos estudos de cunho antropológico, sociológico e histórico.  

 No ambiente crítico literário, temos forças expressivas das obras, dos vários artistas 

advindos do meio acadêmico que designa a (re) leitura da obra a partir dos signos.  A estes 

aspectos, somam-se os saberes, a percepção, a fim de desenvolver o processo de 

comunicação humana diante da obra e da percepção do leitor. Para desenvolver tal análise 

crítica, requer uma característica interpretativa, peculiar, imbuída de extremo 

dogmatismo, ondas sonoras, carisma, arte, criatividade, imaginário e outros tantos 

aspectos que, por vezes, são necessários para um fundamento que permeia a lírica da obra 

poética de Cora Coralina. Em sua época de gênese, a história social da poética em 

movimento, obteve horizontes e a partir da pesquisa de investigação nasce novo olhar. 

Neste sentido, toma-se possível apresentar como temática dissertativa, a expressividade 

da lírica de Cora Coralina, uma vez que o fazer poético vai se construindo, em sua forma, 

performance e fluidez. Uma obra de arte que participa duplamente da história social, 

centralizando o valor artístico do texto lírico, no intuito de explorar os traços poetizados. 
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As descrições históricas, humanas e das belezas naturais da terra, por referendar a 

importância e determinação em muitas destas trajetórias, tendo em vista uma produção 

acadêmica que abarque tal temática, com a carga poética marcada por uma força vinda do 

coração do Brasil. Nesse sentido, cabe destacar algumas reflexões na liberdade de 

movimento, expressão e identidade cultural como construção no poema de Cora, no 

período da modernidade e dotá-los de sentido e significado, expressando as referências 

sócio-político-culturais inerentes a um dado momento. Baseado nesse estudo, 

analisaremos a totalidade do conjunto da escritura e imagem, que a obra se propõe em 

poeticidade, em elementos que constituem o povo, a cultura, a história, a cidade e a 

natureza, tendo como análise o poema (Minha Cidade) dos Becos e Estórias mais, 1965.   

Goiás, minha cidade...  

Eu sou aquela amorosa  

De tuas ruas estreitas, curtas  

Indecisas,  

Entrando,  

Saindo  

Uma das outras.  

Eu sou aquela menina feia da ponte da Lapa.  

Eu sou aninha ( In Poema, dos Becos de Goiás e Estórias mais, 1965)  

  

Não se pode esquecer que a identidade, bem como a diferença, é uma relação social. 

Palavras como diferença, identidade e multiculturais fazem parte do contexto social e é 

nessa atmosfera existencial do eu lírico, com seu estilo inconfundível e pessoal, que a 

poetisa Cora, contadora de histórias e coisas de sua terra, faz referências de temporalidade 

na apaixonante descrição que se desnuda a um descortinamento do cotidiano da então, 

Vila Boa de Goiás no poema (Minha Cidade) Faz uma travessia literária, se manifesta em 

sua linguagem forte lírica a reminiscência das ruas, do amor pela cidade. Nessa obra, bem 

como o registro teórico do imaginário e um estranhamento poético que não perpassa pelas 

vias normais, mas pelo simbólico da era moderna. Encontra-se ainda o caráter de 

“naturalidade” utilizado pelo discurso na defesa da comunidade e suas tradições, nessa 

comunidade a homogeneidade, precisa ser construída, mas estarão sempre sujeitos a 

discussão e reflexão.  Curtas, indecisas, entrando, saindo uma das outras. O discurso do 

eu poético na poesia dá vida ao local, a cidade, faz a imaginação criar o espaço geográfico 

e circular em algo que se entende próprio.  Exorta-nos ao lúdico e permite o imaginário 

invadindo a vida.  
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                               Eu sou aquela mulher  

Que ficou velha,  

Esquecida e nos teus becos tristes, 

Contando estórias, Fazendo 

adivinhação.  

Cantando teu passado Cantando 

teu futuro.  

Eu vivo nas tuas igrejas   

E sobrados 

E telhados E 

paredes.  

  

Nesse período de tantas incertezas, referendar o fator social histórico e cultural é 

estenderse ao reconhecimento de elevação e queda, estranhamento e nostalgia da vida 

anterior e pressentimento  da vida futura  que se misturam, o excesso de liberdade, e a 

falta de liberdade ao mesmo tempo, Cora  reflete  em sua própria escrita, desde quando 

decidiu ser escritora e permitir-se da palavra e do uso das palavras, reverenciando seu 

segredo entrecortado por frases, descreve de uma maneira tão leve o envelhecer e dá um 

mergulho no imaginário, antecipa o salto para o outro lado da margem. Segundo Octavio 

Paz em sua obra O arco e a lira, que bem diz: “O universo está imantado. Uma espécie de 

ritmo tece o tempo e o espaço, sentimentos e pensamentos, julgamentos e atos, e faz do 

ontem e do amanhã, do aqui e do além, da náusea e da delicia, uma só tela. Tudo é hoje. 

Tudo está presente. Tudo está, tudo é aqui. Tudo está em outra parte e em outro tempo. 

Fora de si e pleno de si. E a sensação de arbitrariedade e capricho se transforma num 

vislumbre que é todo regido por algo radicalmente distinto e estranho a nós. O salto mortal 

nos põe diante do sobrenatural. ” p 153. Esse estranhamento é forma do próprio existir, 

no momento exato que futuro e passado se fundem no poema formando um conjunto de 

imagens que instiga, permite pensar quando o saber é insuficiente, e oferece um horizonte 

- o imaginário.  Cantando teu passado, cantando teu futuro. Incontáveis (volta ao 

imemorial) e faz alusão a uma sensação de movimento e fluidez diante desse 

comportamento metafórico, Cora se apropria da palavra, do signo, do simbólico, do 

imaginário e a partir dessa apropriação poética, vive em estado de graça com a poesia, 

como bem disse Drummond.   
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Eu sou aquele teu velho muro  

Verde de avencas  

Onde se debruça  

Um antigo jasmineiro,  

Cheiroso  

Na ruinha pobre e suja  

Eu sou estas casas  

Encostadas  

Cochichando umas com as outras,  

Eu sou a ramada  

Dessas arvores,  

Sem nome e sem valia,  

Sem flores e sem frutos,  

De que gostam  

A gente cansada e os pássaros vadios,  

  

O discurso do poema (Minha Cidade) apresenta imagens como se tivesse uma lente ou 

um instrumento ótico de observação, contracena com a natureza de uma forma singela, 

porém com movimentos e capacidade de informação visual amplo de simetria e contraste. 

O eu poético apresenta sua visão sobre a cidade e a natureza, a ausência metafórica de 

flores e frutos representam a escassez de um ambiente mundano, registrando um 

movimento disfórico da realidade poética e a sobrecarga de afazeres cotidianos, a 

dinâmica é uma ilusão e uma forma de dar vida no processo de imaginação e carece de 

tempo de vislumbramento no espaço geográfico, enquanto pássaros voam livre pelo 

infinito não se prendem a nenhum fator social e de sobrevivência, vadios. As avencas, em 

sua singeleza, singularidade, seu frescor, em detrimento ao jasmineiro, que determina a 

realidade, a grandeza e robustez em forma de planta. Criando uma cena contrastante 

aquela ruinha pobre e suja. A palavra contada ou nivelada traça o descortinar das cenas 

da paisagem das ruas de (Minha Cidade), a cidade dimensão maior enquanto a paisagem 

pinta quadros na memória. As casas cochichando no cenário causa estranhamento, o 

pasmar diante do registro de uma imagem marcada por um ar de ilusão, como se 

estivessem entre sonho e realidade, na escritura. De acordo com Octavio Paz: O homem, 

dizem os modernos, é temporalidade. Mas essa temporalidade quer se apaziguar, saciarse, 

contemplar-se si mesma, jorra para se satisfazer. O homem se imagina e, ao se imaginar, 

revela-se. O que nos revela a poesia? ” Octávio Paz, O arco e a lira. 1990 p.165 Eu sou o 

caule  
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Dessas trepadeiras sem classe, Nascidas 

na frincha das pedras:  

Bravias  

Renitentes  

Indomáveis  

Cortadas  

Maltratadas  

Pisadas  

E renascendo  

  

Os objetos observados virtualmente: pedras, trepadeiras, caule, enquanto recursos 

representam força, movimento, definidas como um estado natural de um ser que sustenta 

que atrai a visão para a superfície que ele adorna. Passa por momentos onde abrange 

memória, que apresenta ao contemplador, antecipação no belo natural aquela 

espiritualização* que só a arte realiza. Como Hegel notara, o espirito das obras de arte 

integra-se assim num processo englobante de espiritualização, no progresso da 

consciência. Contudo, ela é legitima enquanto modifica-se historicamente. Coloca-se as 

pedras no sentido de local, e no sentido do instante em que uma cultura desapareça para 

que outra surja, como cultura hibrida. Parte do todo obedecendo uma ordem imagética de 

semas da pedra, sugere elementos da paisagem cheia de significados que evidencia a 

cidade fecundada e renascendo. O poema é rico em estruturas visuais e sensações, entre 

a realidade e a imagem e torna-se harmônico, conceitua palavras com camadas violentas 

no estado bruto, Indomáveis. Cortadas, Maltratadas. Pisadas, E renascendo.   

  

  

  

                                   Eu sou a dureza desses morros,  

Revestidos,  

Enflorados, 

Lascados a machado, 

Lanhados, lacerados.  

Queimados pelo fogo  

Pastados   

Calcinados E 

renascidos.  

  

  

A identidade cultural do eu lírico moderno, reproduz e legitima uma cultura, uma 

identidade e uma consciência nacional do conhecimento e desconhecimento a partir de 
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uma regionalização e de um estilo, além das imagens refletidas na descrição, o discurso 

agora, traduz reflexões e alegorias, contando sobre as durezas dos morros, fecundados 

pelas dores do mundo mergulhados nas dificuldades e do poder que violenta a 

humanidade. Possibilita um trânsito cultural indentitário, todavia, se esse aparato 

tecnológico que nas palavras de Silva (2000) nos permite “viajar as longas distancias sem 

sair do lugar “junto com a informação, fluxo de valores, costumes, ideias, estilos, 

comunidade ou grupo nos favorece a homogeneização da identidade cultural. No último 

bloco do poema esmiúça e revela elementos: lascados a machado, lanhados, lacerados 

Queimados pelo fogo(seco) único elemento que temos que buscar esquadrinhar, fogo 

consumidor, tocha olímpica da poesia, e possibilita o discurso do eu lírico voltado às 

forças naturais, vindas dos ermos goianos.  

Segundo Michel Maffesoli em sua obra No fundo das aparências. 1990 p160: “ Ora, como 

aprender o estilo de uma época, se não for através do que se deixa ver? ”  Nesse sentido, 

a pesquisa se propõe a realizar um detalhamento da escritura do texto poético de Cora. E 

traçar uma apresentação de valor artístico de seu texto lírico, explorando os traços 

poetizados das descrições históricas, humana e de beleza natural.  

  

  

Minha vida,  

Meus sentidos  

Minha estética  

Todas as virações   

De minha sensibilidade de mulher,  

Têm, aqui, suas raízes  

Eu sou a menina feia da ponte da Lapa  

Eu sou aninha  

  

No atual período de relações interpessoais das relações de gênero, da memória, individual 

e coletiva, considerando-se os lugares da fala e suas articulações narrativas que permitem 

a harmonia, não é possível fechar-se ao outro, aos outros. No movimento continuo de 

transformação. Não há divisão de ralações históricas e de gêneros e as semelhanças 

deformadas de imagens do tempo, são harmônicas. Causa o espanto da ruptura suspensa 

por uma mão invisível e possibilidades da linguagem não expressada na palavra, mas 

esmiuçada em cada aspecto do fazer poético com argumentação original. Ali o homem é 

o seu corpo, seus conflitos, sua inquietação, ”Eu sou a menina feia da ponte da Lapa.” e 
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vive experiências numa realidade concreta que habita a universalidade do outro, que a 

limita. “Baudelaire dedicou páginas inesquecíveis à formosura horrível, irregular. Essa 

formosura não é deste mundo: o sobrenatural a ungiu e é uma encarnação do outro. A 

fascinação que ela nos infunde é de vertigem. O horror nos “corta a respiração”, petrifica,  

“gela o sangue”. A estupefação ante a Presença estranha é uma suspensão do ânimo, isto 

é, uma interrupção da respiração, que é o fluir da vida. ”  
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O CRÍTICO INTERNAUTA:  

CIRCULAÇÃO E ENUNCIAÇÃO DA CRÍTICA LITERÁRIA EM REDE 

Natalia Francis de Andrade (PUC - Rio)
1
 

 

 

Resumo: Neste final da segunda década do século XXI, já é fato estabelecido que os debates 

em torno da literatura não se circunscrevem mais aos livros, revistas especializadas ou eventos 

acadêmicos: eles também despontam ou se rearticulam em círculos virtuais. A efervescência da 

vida literária nas redes digitais – da qual participam professores, pesquisadores, jornalistas 

culturais e autores – não é, porém, sintoma apenas de uma simples aderência desses atores ao 

suporte técnico em voga. Para além disso, algumas características intrínsecas às formas de 

expressão e publicação na web vão diretamente ao encontro da natureza dialógica da crítica.  

 

 

 

Palavras-chave: critica contemporânea; internet; esfera pública;  
 

 Se a partir da segunda metade do século XIX e durante o século XX o jornal foi o 

veículo responsável por sedimentar o público-leitor do crítico literário e firmar o papel 

dessa figura mediadora da experiência de contato com o livro, o início do século XXI 

assistiu à crise do modelo de mídia impressa e à redução (ou mesmo fim, em muitos 

casos) do espaço dedicado à cultura e literatura nos grandes jornais. Os cadernos 

culturais que persistiram contam hoje, muito provavelmente, com uma quantidade mais 

expressiva de leitores online do que de assinantes que recebem o impresso em casa.  

 Diante desse cenário, há de se observar que o meio digital, longe de funcionar 

como suporte transparente para o texto, tem impactos na maneira como ele circula e é 

recebido – o que, naturalmente, acaba por influenciar como são pensados e concebidos. 

A constatação pode parecer óbvia, mas as mudanças em curso relacionadas à passagem 

da cultura do impresso para a do texto eletrônico raramente vêm sendo pensadas 

logisticamente pelos departamentos de ciências humanas e letras das universidades 

brasileiras. Particularidades técnicas e forças próprias dessa mídia têm interferido em 

como o leitor lê, maneja e armazena (ou não) textos críticos. Mais que isso, em como 

interage com eles – sendo cada vez mais incitado a fazê-lo.  

Toda vez que substituímos a ida à biblioteca pelo download de textos avulsos – 

onde, abaixo do nome, há o endereço de e-mail do autor – a denúncia de Marshall 
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McLuhan sobre a falsa neutralidade dos meios comunicativos se atualiza. O mesmo 

acontece quando textos críticos são linkados e compartilhados, geralmente abaixo de 

um breve comentário recomendando sua leitura. No início dos anos 2000, o termo web 

2.0 começou a ser empregado para demarcar a transição para um ambiente virtual em 

que o traço de interatividade é reforçado, graças a ferramentas e interfaces que 

passaram a favorecer a colaboração dos internautas na produção e organização de 

conteúdo. Foi sob essa nova condição da internet como rede de conexões interpessoais 

que surgiram outras formas de enunciação dos discursos sobre literatura, já que o 

crítico literário especializado passou, muitas vezes, a também marcar sua presença 

online. Além de publicar resenhas e ensaios nos meios impressos ou em sites e divulgá-

los em seu perfil, ele mantém vínculos com outros críticos e leitores, acompanha as 

leituras literárias e teórico-críticas mais recorrentes nessa circunvizinhança virtual, 

frequenta páginas dedicadas ao tema e emite algumas de suas impressões e opiniões em 

fóruns e caixas de comentários.  

 Integrar uma comunidade digital tornou-se, ao que parece, exercício importante 

para os interessados em literatura que desejem estar a par das últimas discussões 

estéticas e políticas. E as polêmicas são muito frequentes, já que estamos falando de 

um ambiente que abriga, sem mediação (ao menos tão) aparente, vozes com repertórios 

e posicionamentos díspares dentro do campo. Por conseguinte, as disputas 

argumentativas se sobrepõem umas às outras em ritmo mais intenso e de forma menos 

centralizada ou sistematizada do que em espaços institucionalizados, como o 

universitário, o editorial ou o da mídia oficial. 

Em O demônio da Teoria, Antoine Compagnon lembra que a crítica se elabora 

em ambientes propícios para a comunicação mais ágil, pois ela "aprecia, julga; procede 

por simpatia (ou antipatia), por identificação ou projeção". Sendo assim, ele conclui, 

"seu lugar ideal é o salão, do qual a imprensa é uma metamorfose, não a universidade; 

sua primeira forma é a conversação." O que o teórico francês ressalta é o caráter 

dialógico dessa atividade, precisamente aquilo que se perde quandohá grande intervalo 

de tempo entre a recepção e a resposta a um artigo, resenha ou comentário crítico. Se 

outrora os salões de leitura se metamorfosearam na imprensa, poderíamos considerar o 

grande salão virtual como sua metamorfose mais recente? 
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 O teórico alemão Jürgen Habermas já havia abordado, em seu Mudança 

estrutural da esfera pública,  justamente a emergência, na Europa, a partir do século 

XVII, de um novo conceito de opinião pública, que passaria rapidamente do cenário de 

publicações dispersas e intercâmbios entre grupos pequenos (os salões literários) para 

um grande debate aberto à sociedade inteira, em espaços como os dos jornais. É sabido 

que teoria de Habermas tem forte teor teleológico - ao idealizar uma esfera pública una 

e imune ao domínio do poder do Estado, do mercado, da mídia e ao imaginar um 

projeto de emancipação por meio da razão. Ainda que tal projeto pareça insustentável 

sob as vistas do contemporâneo, pode ser útil voltarmos a alguns aspectos dessa obra 

como ferramenta crítica para indagarmos se estaria havendo, por meio da das 

interações na grande rede, uma revitalização de dinâmicas que o autor descreveu como 

possíveis no espaço da "esfera pública literária". Ou seja: sem que se perca de vista que 

a sociedade pós-industrial outorga papel periférico à literatura, apostar em caminhos 

para "sobrevidas pontuais" de seu potencial político a partir de intervenções de vários 

tipos em espaços como o digital. 

Não raro, o crítico que constrói sua autorrepresentação virtual assume a função 

de curadoria mais imediata da produção contemporânea – inclusive de modo 

aparentemente informal, quando postam, por exemplo, trechos de romances, contos ou 

poemas, às vezes inéditos, de autores iniciantes ou estreantes. Essas postagens 

produzem impacto na visibilidade que determinada obra ganha, já que perfis e páginas 

geridos por figuras já prestigiadas no meio por seu lastro acadêmico ou artístico 

angariam muitos seguidores, tendo se convertido em plataformas de divulgação muitas 

vezes mais poderosas que meios analógicos ou que estratégias convencionais de 

marketing editorial. 

  Indo mais adiante, é possível considerar, hoje, alguns fóruns virtuais como 

lugares de negociação de valores para a crítica cultural. Isso porque além de emitirem 

juízos de valor sobre obras ou de divulgá-las, eles pensam sua própria atividade, 

envolvendo-se em embates metacríticos. Especialmente por vivermos um ambiente 

teórico em que as ideias e as perspectivas dos Estudos Culturais disputam com outras 

correntes de teoria literária, tem-se assistido à politização do debate sobre literatura e 

cultura, que geralmente extrapola aspectos textuais e formais das obras e passa a 
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abarcar questões ideológicas, como os mecanismos de elaboração do cânone ou a 

representatividade feminina e de outras minorias no meio literário.  

 Tudo isso tende a escapar, porém, ao olhar de parte da tradição acadêmica. A 

vida literária que se expande pelas "margens" da web, por fugir aos exames apegados a 

modelos e valores já estabelecidos da crítica, é com frequência  relegada ao estatuto de 

fenômeno superficial. 

  Em parte, talvez isso ocorra por conta do sentimento nostálgico em relação ao 

tempo em que a literatura gozava de maior prestígio e em que o gênero da crítica estava 

investido de autoridade. Afinal, muitos enxergam no digital um dos arrematadores da 

cultura livresca, sobre a qual se sustentou, entre o final do século XVIII e a década de 

80 do século XX, a centralidade, na arena política ocidental, das ciências humanas e 

dos estudos literários. Em parte também, essa desconfiança decorre da dificuldade de 

tatear e mapear um terreno tão novo e onde a crítica ocorre de forma não 

necessariamente regulada por alguma instituição. 

  Em Mutações da literatura no século XXI, livro recente em que se propõe a 

investigar as novas veredas da ficção brasileira contemporânea, Leyla Perrone-Moisés 

dedica um capítulo somente à crítica.  Seu tom é ressabiado quando o assunto é o que 

se produz na internet: a autora demonstra apego à segurança de "critérios" de 

julgamento e de avais institucionais e se sente "sem garantias":  

 

A internet possibilitou o aparecimento de milhares de novos leitores 

críticos, de competência variada, em sites ou blogs. O problema da 

crítica na internet é o mesmo da produção literária virtual: sua criação 

espontânea e seu acesso desprovido de qualquer filtro de qualidade. 

Enquanto a obra literária impressa tem como garantia mínima o 

International Book Number (ISBN), que prova ela ter sido aceita por 

algum editor, e a crítica literária impressa tem o aval de uma revista 

ou jornal, as obras e comentários apenas virtuais não têm chancela 

alguma de qualidade, podendo variar do ótimo ao péssimo. Cair num 

tipo ou no outro depende da sorte do internauta.(PERRONE-

MOISÉS,2016, p.68) 

 

 As palavras de Leyla fazem eco ao temor corrente de que a polifonia radical e o 

ritmo acelerado, sem "selos de qualidade", que caracterizam a produção de discursos na 

web possam contribuir para a continuidade do longo processo, iniciado há décadas, de 

perda de status da figura do crítico literário especializado. No esforço argumentativo 
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em contrapelo a essas impressões, é importante dizer, em primeiro lugar que nem só de 

"novos leitores críticos" se compõe a vida literária ampliada nas redes. Muito de seu 

conteúdo vem sendo produzido por participantes do campo literário stricto sensu, o 

qual cada vez mais será composto por membros de uma geração que teve acesso à rede 

desde a infância.  

  Em segundo lugar, é claro que há ali, sim, mecanismos próprios de 

legitimação filtros de qualidade bastante evidentes. Encontrar um bom texto crítico, um 

bom site de ensaios ou um bom blog ou revista que faça curadoria de poemas ou contos 

não é questão de "sorte do internauta". É sucesso que depende do repertório de que o 

leitor dispõe sobre o universo literário e do quão bem ambientado ele se sente no 

ambiente virtual para traçar seus próprios percursos, construindo suas redes 

(avizinhando-se de autores e críticos), elegendo seus sites favoritos e passando a 

frequentá-los. Afinal de contas, o aval, na internet, pode não vir diretamente de um 

editor ou das instâncias acadêmicas, mas ele existe.  

A academia, por extensão de sua influência, tem atuado diretamente sobre os 

regimes de visibilidade da literatura em rede. Para que um texto teórico circule e 

provoque reações, ou para que uma página pessoal ou perfil de professor universitário 

angarie um público de leitores, seguidores e comentadores, continuam sendo 

importantes o prestígio e os títulos conquistados fora dali, em outras esferas midiáticas 

ou institucionais.  

 Nota-se também que a distância entre círculos de especialistas e não especialistas, 

de leitores "cultos" e "não cultos", tende a reproduzir-se no espaço digital, bem como 

as hierarquias culturais entre eles. Paralelamente às discussões que envolvem figurões 

da crítica respaldados por títulos universitários, proliferam-se e popularizam-se vlogs e 

vloggers, podcasts, blogs e páginas mantidos por leitores comuns. E os livros 

resenhados nem sempre são best sellers estrangeiros. Há diversos casos de jovens 

leitores que criam canais onde se sentem completamente à vontade para emitir opiniões 

impressionistas sobre obras consideradas clássicas e integrantes do cânone ou sobre 

lançamentos nacionais. Esse é um comportamento afinado com uma tendência 

estimulada pelos meios eletrônicos: o da experiência coletiva e compartilhada de leitura 

– lemos tirando fotos das páginas e postando no Instagram, compartilhando trechos no 

Facebook. 
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 Evidentemente, não causa surpresa a resistência do meio literário stricto sensu  à 

"apropriação" da atividade crítica em rede por grupos de indivíduos que não são 

reconhecidos como "seus praticantes". Trata-se quase de um instinto fantasma de 

(auto)preservação da autonomia do campo frente à força descomunal do mercado. E 

uma demonstração de apego àquele status de que a literatura gozava nos tempos em 

que apenas o contato com o objeto livro e o hábito de leitura já bastavam para delimitar 

a elite intelectual.  

 Não se pode menosprezar, por outro lado, os argumentos de teóricos que se 

preocupam com a expansão das práticas digitais de escrita da crítica porque percebem 

nela um paradoxo: quanto mais se diversificam os participantes, mais se multiplicam os 

embates e mais se fragmentam as discussões, maior é o risco de cacofonia. O risco 

dessas várias manifestações da crítica recaírem na invisibilidade coletiva – o que pode 

ocorrer, ainda que as questões debatidas sejam relevantes e seus debatedores 

competentes. Em última análise, a ampliação indiscriminada do poder de voz 

promovido pelos meios digitais, por entropia, pode levar justamente ao encolhimento 

da esfera pública que eles poderiam ampliar. A descentralização dos discursos, quando 

levada ao paroxismo, os dilui ou os enclausura em nichos. Tudo isso merece e deve ser 

levado em consideração. Contudo, esse é um paradoxo concernente, de modo geral, a 

toda organização discursiva e sociopolítica da contemporaneidade. Muito embora, 

como ferramenta e como meio, a internet tenha o tornado mais manifesto e 

intensificado, não é muito proveitoso transformá-la em bode expiatório um sistema de 

comunicação, do qual podem ser feitos diversos usos. 

 Aliás, o ethos polêmico reacionado pela web 2.0, em vez de ser visto como mero 

exercício narcísico por parte de quem se envolve em disputas críticas, pode ser 

entendido como condição para a organicidade de espaços públicos provisórios de 

debates. Assim, o crítico especializado pode deixar de se preocupar em esconder 

totalmente o viés individual de seus textos por trás da fetichização de uma linguagem 

terminológica e impessoal. Em Crítica Literária: em busca do tempo perdido?, João 

Cezar de Castro Rocha (2011) defende a importância dessa dinâmica de disputa verbal 

"no calor do momento":  

Em outras palavras, recupero conscientemente o ethos polêmico em 

sua capacidade de estruturação sistêmica, capacidade que demanda a 

explicitação dos próprios pressupostos e a leitura atenta, ainda que 
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belicosa, dos princípios defendidos pelo adversário do momento 

(ROCHA, 2011, p.73) 

 

 As discussões engendradas por esses atores em redes sociais não substituirão ou 

tornarão obsoleta a escrita de artigos, papers e resenhas. Afinal, estamos falando de 

impulsos discursivos muito diferentes, que cumprem papéis distintos, apesar de 

articulados. A própria noção crítica não corresponde a uma prática imutável e única ou 

à mera aplicação da teoria às análises das obras. Pelo contrário: assim como a 

literatura, ela participa do jogo social atravessado pela experiência cotidiana, por afetos 

às vezes personalistas, por consensos sempre precários e instáveis. Uma conjuntura 

comunicativa que permita o atrito entre opiniões concorrentes, vindas de indivíduos 

que têm estofo teórico e bagagem de leitura para emiti-las, pode reinjetar ânimo à vida 

literária em seu sentido comunitário. 

  Em meados de outubro de 2016, por exemplo, diversos usuários testemunharam 

na timeline do Facebook acalorada repercussão de uma matéria publicada no jornal O 

Globo, intitulada "Livros com protagonistas gays apontam para naturalização do tema". 

O subtítulo resumia a abordagem do assinado por Bolívar Torres: "Recém-lançados por 

grandes editoras, romances levam homossexualidade para além dos nichos editoriais". 

As reações tomaram as páginas de professoras universitárias como Giovanna Dealtry 

(UERJ), Laura Erber (UNIRIO) e Regina Dalcastagnè (UNB), de jornalistas como 

Schneider Carpeggiani e de escritores como Ricardo Domeneck, Victor Heringer e 

Samir Machado de Machado – sendo estes dois últimos autores que tinham concedido 

entrevista a Bolívar Torres. De maneira geral, os posts mais indignados acusavam a 

matéria de 1) ser mera porta-voz dos interesses do mercado 2) silenciar diversos 

precursores na temática, como Caio Fernando Abreu e João Gilberto Noll 3) ignorar 

que na história da literatura brasileira já houve obras como O Ateneu e Bom Crioulo, 

que nunca foram de "nicho" 4) sequer mencionar ou ouvir qualquer mulher escritora e 

homossexual 5) tratar da "naturalização" do tema da homossexualidade dando 

prioridade e ênfase a livros com personagens gays, mas escritos por homens brancos e 

heterossexuais. Ou seja: de tentar legitimar panfletariamente, perante os leitores do 

jornal, a homossexualidade através da heteronormatividade.  

 Mas o que é mais interessante notar é que a polêmica a respeito dessa matéria se 

espraiou até por searas mais teóricas, trazendo à baila o impasse sobre o papel da 
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crítica acadêmica e sua relação hoje com a crítica de jornal. Como o jornal deu ênfase 

às opiniões e impressões dos próprios escritores, as discussões virtuais também 

versaram sobre a relação entre "autor midiático" e obra ficcional, assim como sobre os 

limites da fala pública de um autor sobre o seu próprio texto. Todas essas são pautas 

igualmente presentes hoje nas salas de aula e corredores das pós-graduações em Letras 

do país – o que atesta que às vezes um espaço tem atuado como continuidade do outro, 

havendo, entre os dois, um trânsito tanto dos mesmos participantes quanto das mesmas 

problemáticas. 

 Na ocasião, bastava acompanhar em tempo real a conversação online para 

identificarmos posicionamentos a respeito das questões que o texto suscitou. De um 

lado, havia quem reivindicasse que o jornalismo deveria levar a crítica mais a sério, 

voltando a convocar o crítico profissional para debater aquilo que lhe compete –  em 

vez de chamar o próprio escritor para defender sua obra ou legitimar seus personagens, 

atribuindo a ele uma autoridade personalista de que não deveria gozar. De outro, havia 

quem argumentasse que esse tipo de reivindicação é inócua nesses tempos em que  

jornalismo e  mercado jogaram deliberadamente para escanteio a figura mediadora do 

crítico, no desejo de fazer diretamente a ponte com o público "consumidor" (mais que 

leitor).  

 De fato, há muito os jornais já não comportam anexar suplementos com 

publicações independentes, que sigam a tradição da crítica reflexiva e formativa. 

Mesmo o encerramento do caderno impresso Prosa e Verso, em 2015, gerou 

necrológios ao mesmo tempo melancólicos e resignados, que admitiam o quanto suas 

coberturas haviam perdido qualidade e relevância. Talvez seja mesmo o caso de não 

mais esperar que o jornalismo se empenhe em reverter a condição da "crítica como 

papel de bala" - para usar a expressão de Flora Süssekind em texto publicado também 

no Globo, em 2010. Nele, ela lamenta que diversos veículos (sejam eles impressos ou 

portais eletrônicos) e seus colunistas/resenhistas falem de um lugar "sem qualquer 

ressonância", onde não há "condições reais de intervenção, formulação de questões 

relevantes e expansão do mínimo espaço público talvez ainda disponível para um 

exercício crítico que não se confunda inteiramente com busca de prestígio ou com um 

guia de consumo".  
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 Ora, se a mídia da segunda metade do século XX foi acusada pela academia de 

reduzir o potencial de dissenso do debate literário por, na maior parte das vezes, buscar 

a consonância com a indústria cultural, essa acusação antes direcionada aos jornais tem 

se transferido em grande parte para a crítica feita e propagada em rede. Nela, só haveria 

lugar para o mesmo modus operandi da assessoria de imprensa travestida de resenha 

crítica (vale lembrar que os grupos editoriais também marcam sua presença em blogs, 

por exemplo), do julgamento estético comprometido com fatores extratextuais (como 

coleguismos) e da preferência por análises breves, que frequentemente incorrerem em 

reducionismos. Ou, se não, para a crítica amadora de péssima qualidade. Em outras 

palavras, o medo recorrente é o de que tenha se instaurado uma situação em que, 

independentemente da mídia em questão, a sociedade como um todo não estaria mais 

propensa a conceder à crítica o espaço que lhe é indispensável para empreender 

abordagens de fato desestabilizadoras – até porque isso iria de encontro à inclusão 

progressiva da literatura no rol do entretenimento.  

 Em resposta ao apelo quase publicitário das resenhas publicadas nos jornais, 

muitos críticos de formação – aqueles que dispõem de fôlego teórico para ler as tensões 

não só provocadas pelo contato do leitor com o texto literário, mas dos textos com o 

seu tempo – marcaram (o)posição fincando o pé em lugar protegido e mantiveram-se, 

em sua maioria, atuantes apenas em seu meio. Incapaz de reencontrar um campo para o 

debate público, a crítica universitária teria se acachapado intramuros, enquanto assiste, 

de lá, à redução do potencial de dissenso de suas intervenções.  

 Analisar essa convivência na web, já referida por estudiosos como Beatriz 

Resende (UFRJ), será importante para a compreensão futura do sistema intelectual 

brasileiro de hoje e dos próximos anos. 

 

 Os blogs de escritores e de críticos, as revistas virtuais, os sites 

especializados além de novas ferramentas como o twitter ou espaços 

virtuais como o facebook, vêm se mostrando instrumental 

indispensável. No cyberspace surge uma nova vida literária – com 

amizades, brigas, compadrismo ou perseguições – que configuram, 

hoje, novas formas de escrita, de leitura, de crítica e, sobretudo de 

produção e circulação literárias (RESENDE, 2008, p. 110). 

 

 

 Enquanto, no passado, para mapear as proximidades ou rusgas entre intelectuais e 

artistas era necessário fazer um trabalho pesquisa em arquivos (correspondência, 
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registros fotográficos, documentos históricos, relatos em livros da época), hoje em dia 

impõe-se a necessidade de observarmos como se constitui a rede de afetos (e desafetos) 

e a troca de ideias no espaço virtual, onde as noções de púbico e de privado sempre 

estiveram borradas.  
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O VALOR  LITERÁRIO: UMA BREVE GENEALOGIA 

  

        Peron Rios (UFPE)1 

 

 

Resumo:  O valor literário será observado, aqui, a partir de um ângulo comparativo e 

diacrônico. O artigo analisa restritivamente certa concepção de crítica literária – sobretudo a 

que se verifica nos parâmetros dos estudos culturais de extração norte-americana –, segundo a 

qual toda forma de valoração deveria ser posta em suspenso, em favor de um viés interpretativo 

e imune às esferas de poder. A partir do contraste entre os mais diversos métodos críticos, 

emerge o entendimento de que a democratização da literatura depende fundamentalmente de 

uma axiologia rigorosa e responsável. 

Palavras-chave: Crítica; Diacronia; Culturalismo; Axiologia. 

  

 

A crítica literária: um modo de usar     

 

 Perguntar pela natureza de qualquer ofício que se queira desenvolver é, 

intelectualmente, um imperativo categórico. Ainda que, frente à indagação, seja improvável 

uma conclusão consensual, o esforço da trilha fortalece o corpo reflexivo e oferece a poeira da 

experiência. Diferente dos que veem nas inquisições sem solução estável um percurso circular, 

entendemos se tratar, antes, de uma espiral: passamos sempre pelo mesmo ponto, mas num 

nível aprofundado pela pá especulativa.    

 Cumpre separar, mesmo para fins didáticos ou manejo conceitual, o campo semântico 

da crítica literária que queremos exercer, e da teoria que lhe é inseparável. De antemão, sabemos 

que os limites são embaçados e confusos. Júlio César França Pereira, em sua tese de doutorado 

Teoria da Literatura: anatomia de um conceito (PEREIRA, 2006), põe-nos a par de uma 

enquete, realizada em meados da década de 1980, pela New Literary History, com trinta 

especialistas europeus e norte-americanos. Ali, verificavam-se as dificuldades em se 

estabelecer uma disjunção terminológica: para uns, a teoria representa um apoio para o 

exercício dos estudos literários (hiperônimo que parece uma saída pelo acostamento desse 

bloqueio ontológico) e a crítica, sua atuação judicativa e derradeira. Outros, no entanto, 

                                                
1  Graduado em Letras (UFPE), Mestre em Teoria da Literatura (UFPE). Contato: 
riosperon@gmail.com. 
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compreendem que o próprio exercício crítico é englobado pela teoria, grande guarda-chuva da 

reflexão literária.  

 Dentre tantas disposições que já assumiu a crítica literária, segue o modelo que 

preferencialmente adotaremos. Também por respeito à etimologia, escolhemos o primeiro 

critério dentre os elencados acima. Teoria é a visualização dos horizontes que delimitam o 

terreno escritural, a percepção de suas bases e contornos; a crítica se refere ao filtro, à separação 

da qual o julgamento é, sequencialmente, a causa e o efeito. Por esse prisma, o arcabouço 

teórico reúne os princípios de toda abordagem sobre o literário e constitui um caminho indutivo, 

pelo qual a leitura das obras concretas precede a formulação genérica de conceitos. O crítico 

literário, por seu turno, segue o percurso inverso e dedutivo: amparado nos pilares que a teoria 

lhe oferece, realiza uma gama diversificada de leituras (temática, sociológica, psicológica, 

estética, etc.) que deságuam na valoração das obras de que ele se ocupa. Naturalmente, apesar 

do nosso esquematismo de finalidade puramente norteadora, o processo é sempre dialético, de 

modo que as obras, principalmente as de real importância, devem redimensionar os 

pressupostos por que foram avaliadas. Como se pode notar, não vislumbramos a crítica como 

qualquer diálogo ou glosa que se estabeleça com o texto literário, por entendermos que o 

excesso de generalidade mais desorienta do que sinaliza. A crítica literária é certamente uma 

reverberação do texto, uma resposta às perplexidades que a escritura traz à luz. Mas se apresenta 

como um discurso particular sobre o literário: escolhas e disjunções ordenadas numa linguagem 

lúcida e aglutinadora. A questão aqui é de temporalidade: no fluxo entre as polaridades de 

criação e crítica fulgura a faísca literária.  

 Até por respeito aos trabalhos que merecem esse nome, nossa aproximação do literário 

não abre mão do adjetivo, sugerido ou evidente. Todavia, não nos parece produtivo ou 

esclarecedor que os epítetos flutuem nas análises, como fórmulas matemáticas lapidares que 

não explicitassem os postulados e desenvolvimentos que lhes deram apoio. Se a valoração 

responsável será onipresente no corpo de nossos escritos, parece prudente rememorar, ainda 

que em breves linhas panorâmicas, o estatuto do valor no decorrer da tradição crítica. Sem isso, 

há sempre o risco de se pensar pelo viés positivista, segundo o qual, numa concepção evolutiva 

do mundo, todo o pensamento de outrora foi superado pela tábua do presente. Assim, a amnésia 

histórica só pode nos levar à hipostasia astigmática do contemporâneo. 

 

O valor na crítica literária 

 

 Em sua vertente corriqueira e sistemática, a crítica literária é um exercício que nasce 

com a ideia de clássico. O vocábulo kekrinoi foi, declara Jérôme Roger (2002, p. 15), o tronco 

255



 

 

do qual ambas a palavras se ramificaram. Durante a Idade da Retórica, no arco temporal extenso 

que vai da Antiguidade ao século XVIII, o ato crítico não se pautava sobre o livre-arbítrio, de 

que a modernidade seria ciosa. Ao contrário, compunha-se, eminentemente, de etapas escolares: 

o professor verificava, de saída, a fidedignidade das cópias de que dispunham os alunos. Em 

seguida, realizavam-se análises de textos, sobretudo sua prosódia, sua explicação literal e 

literária, a dedução de suas regras gramaticais e morfológicas. Finalmente, partia-se para o 

julgamento, de cariz essencialmente moral) dos méritos da obra. Do ponto de vista estético, a 

legitimidade dos textos se verificava mais na confirmação dos clássicos do que no tonus 

individual que veiculasse um acréscimo à tradição, caracterizando o que a lógica chamaria de 

petitio principii ou tautologia (cf. SOUZA, 2011, p. 30-31).  

      

          Entre os grandes representantes do pensamento crítico, Platão fará uma reflexão de 

moldura ética, voltada para o deleite moralmente nobre das realizações artísticas, com teor 

inegociavelmente proscritivo. Pautadas no conhecido paradigma dos mundos ideais – dos quais 

nossas construções concretas não passam de reminiscências –, suas principais especulações 

estéticas se localizam nos livros III e X d’A República. Posteriormente, seu discípulo Aristóteles 

guardará uma metodologia mais teórico-indutivista, partindo das principais obras de seu tempo 

para a composição da Poética e da Retórica – de ordem marcadamente estrutural e imanentista. 

Mas vale salientar que, ao contrário do que afirmaria Massaud Moisés em seu Dicionário de 

Termos Literários (MOISÉS, 2004, p. 97), também o estagirita transformou em norma e 

prescrição os fenômenos por ele descritos e classificados.  

Seguindo a senda estetizante, Horácio e Longino escrevem, igualmente, cartilhas sobre a 

poiesis de seu tempo. O primeiro, na Epístola aos Pisões (18 a.C), determina que uma peça 

teatral, por exemplo, tenha cinco atos e seja breve, de modo a se preservar a instrução e o 

deleite. Um pouco depois, no século I d.C., em Do Sublime, Longino se fixará na valoração 

estética das obras, mas de raiz sobretudo psicológica, de modo que elas despertem o êxtase nos 

receptores. Este seria alcançado por cinco fontes: a noesis (a grande concepção), o pathos (o 

despertar dos sentimentos), as schemata (o uso de figuras), a phrasis (escrita com dicção 

superior) e a synthesis (a composição nobre e elevada). Como se pode observar, parte 

considerável da crítica antiga se apoia em práticas de baixa capacidade autocrítica. Assim, não 

eram afeitas à reformulação de seus critérios diante de textos que passassem ao largo das formas 

consagradas. Por outro lado, a Idade Média será pouco propícia à consolidação de uma crítica 

literária propriamente dita, já que as noções de individualidade e autoria lhe pareciam 

sobremodo alienígenas.    
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A avaliação literária como a conhecemos – dirigida pela autonomia e sensível ao caráter 

proteiforme dos modelos – aparece em estado larval com o turning point de Lutero, no período 

quinhentista (o que não impediu que um Joachim du Bellay ainda ponderasse as produções de 

seu tempo com a régua da Antiguidade). Erasmo, no século seguinte, aborda a Bíblia com a ars 

critica, contrapondo-se às regulamentações inflexíveis de Malherbe ou de Boileau, na França; 

nos setecentos, Richard Simon publica uma série de estudos críticos sobre as Sagradas 

Escrituras e Alexander von Baumgarten, na centúria posterior, inaugura a disciplina Estética 

(1750). Agora, na ambiência do espírito romântico e sob o influxo da ideia de gênio criador, ao 

mesmo tempo que se desregulamentam as poéticas, neutraliza-se a máxima medieval “De 

gustibus non est disputandum”. Mas não sem que, antes, duras afrontas viessem compor uma 

longa polêmica (1687-1715), mais conhecida como a Querelle des Anciens et des Modernes, 

na qual progressistas e conservadores trocavam argumentações e vitupérios. 

A partir de então, a crítica de literatura preserva em seu rol uma série de autores para 

quem a análise de textos não tinha outra função além da aferição axiológica em última instância. 

“A obra é boa ou má? Eis todo o domínio da crítica” – dizia cabalmente Victor Hugo, como 

bem nos lembra a professora Leyla Perrone-Moisés (1998, p. 9). Vários intelectuais passam a 

exercer o debate sobre contos, romances ou poemas como oportunidade de poder, atuando como 

juízes implacáveis e definitivos das produções alheias. Sainte-Beuve, por exemplo, afigura-se 

disso um caso clássico e, entre nós, Sílvio Romero, José Veríssimo ou Agrippino Grieco 

aparecem como censores que podem, igualmente, consagrar ou destruir uma reputação. 

Paralelamente às tendências de propensão judicativa, a neutralidade crítica é advogada por outra 

corrente dos estudos literários, capitaneada por Gustave Lanson e seguida por Hippolyte Taine, 

Ernest Renan e Albert Thibaudet: a história literária. A meta desses autores era realizar 

verdadeiros inventários da matéria literária, sem nenhum processo de decantação que 

distinguisse o ouro da areia. Enxurradas de volumes elencaram as obras de forma improdutiva 

e catalográfica. E o texto propriamente dito era posto em segundo plano, ganhando primazia a 

vida do escritor, sua psicologia e suas circunstâncias sociotemporais.  

No início do século XX, como resposta às elucubrações de ordem contextual e biográfica, 

realizadas pelos críticos do período anterior, despontam abordagens teóricas de reaproximação 

com o literário, de maior atenção à linguagem, ao texto e sua materialidade. Era a semente do 

formalismo, do estruturalismo e da nova crítica – apoiados sempre nesse close reading –, que 

tiveram seu auge, entre nós, nos anos 60 e 70 (quando a virada culturalista já ganhava força nos 

círculos europeus). O resultado foi, sequencialmente, uma hipostasia do texto literário – que se 

via destacado das raízes sócio-históricas que lhes davam vida e viço – e da própria atividade 

analítica. Nesse momento, com a onda de euforia frente à suposta objetividade da “ciência 
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literária”, a interpretação era o modelo crítico por excelência. O silêncio sobre o valor estético, 

aparentemente de ordem apenas epistemológica, parece ter sido também  – se dermos crédito 

às declarações de Tzvetan Todorov, em A Literatura em Perigo (TODOROV, 2009) – uma 

saída circunstancial para o cerceamento de liberdades, instaurado pelos governos eslavos de 

então. O estruturalismo estava, portanto, na dobradiça entre a ciência e a política, e a leitura 

hermenêutica era o lugar privilegiado para a assepsia que tanto uma como outra solicitavam.  

O problema é que a própria interpretação já é um modo de valorar – como revelam os 

debates entre Umberto Eco, Richard Rorty, Christine Brooke-Rose e Jonathan Culler, 

publicados em Interpretação e Superinterpretação, pela Martins Fontes. A estética da recepção 

– que terá um lastro de suas formulações em Hans Robert Jauss, Roman Ingarden e Wolfgang 

Iser – pretendia entregar ao leitor o direito de semantizar a obra (e de usá-la), o que, não raro, 

deslizou para o âmbito estético: o retorno do solipsista à chacun son goût medieval (ECO, 

2005). 

 

A crítica e o estado da arte: considerações 

 

Com o acréscimo de uma pedra mais complexa à formulação discursiva da crítica – o 

desconstrutivismo encabeçado por Jacques Derrida –,  o valor já não encontrava vez nem no 

modelo escolástico (com as receitas estanques das poéticas) nem na aferição individual dos 

críticos de profissão. Toda estabilidade de critérios, indispensável para qualquer exercício de 

eleição, passou a representar um centro, um poder agregado que deveria ser permanentemente 

dissolvido. A partir de então, certo viés dos emergentes estudos culturais produziam discursos 

que alargavam os furos da peneira literária. Ferida em suas instâncias medulares e inserida num 

contexto mais largo das crises de legiferação e de perversão comum (para usar a expressão de 

Jean-Pierre Lebrun), a crítica literária passou a morder a própria cauda, seguindo a tendência 

generalizada de pretensa neutralidade e isenção. 

Ora, a dialética inestancável, trabalho hercúleo do intelecto, é certamente uma das 

grandes dignidades que a filosofia pôde oferecer, e encontra uma de suas raízes na modernidade 

do Discurso do Método cartesiano. O processo de contínuo refinamento, Aufheben, a 

suprassunção hegeliana (que não se esgota na tríade apressada de viés marxista – a tese, a 

antítese e a síntese –, pura mônada do pensamento de Hegel), previne os teóricos do excesso de 

imprecisão e os compele à busca legítima, necessária e infinitesimal, da quadratura do círculo. 

Todavia, a ação inevitável retira o filósofo desse mergulho abissal e o incita a pisar um píer de 

contingência. Obriga-o a assumir, ainda que provisoriamente, uma posição e um risco. O 

próprio Derrida bem o sabia, e não negava seu trampolim de folha europeia. O contrário disso 
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seria a ausência de referências e plataformas que o permitissem navegar na evanescência. Se a 

inteligência não admite a paralisia do ancoradouro, também não dispensa a cautela de âncoras 

e bússolas. Ademais, essa prosa assume feições quase bizantinas, já que a valoração, longe de 

ser uma categoria eletiva, aparece como pedra incontornável do próprio Dasein, da 

impossibilidade existencial de ser tudo ao mesmo tempo e sob as mesmas circunstâncias (o que, 

evidentemente, exige ponderação e escolha). A proposição pós-moderna – sob cujos ecos ainda 

caminhamos – de que toda axiologia deve ser abandonada não é mais do que uma variação 

disfarçada do paradoxo do mentiroso. Afinal, para que admitíssemos tal premissa, ela precisaria 

acolher um valor de verdade que, aporeticamente, a negaria. Portanto, o pleno descompromisso 

da ponderação encontra uma impossibilidade lógica e outra metafísica.  

Last but not least, a abstenção do valor sob o pressuposto de que a singularidade é uma 

ilusão burguesa representa a dissolução da individualidade no discurso comum. A literatura, 

em nosso caso específico, torna-se antiquária (Nietzsche) e, ao se igualar tudo na mesma 

planície, nada mais ganha relevo e efetiva importância. Aqui, qualquer atitude indiferente 

significa, talvez Julien Benda o dissesse, uma traição intelectual: como o esforço de seleção já 

se encontra na própria ação criadora, não destacá-lo seria ignorar o próprio espírito artesanal 

que a elaboração literária solicita. 

O ato de retirar um livro da estante já representa, automaticamente, uma ação crítica, 

ainda que não discursiva. “Lire, élire”, dizia Valéry, valendo-se de um trocadilho particular. 

Daí o desfecho da querela que René Wellek relata em seu Conceitos de Crítica, estabelecida 

com o notável Northrop Frye. Se, imbuído dos preceitos estruturalistas, Frye estimulava a 

análise puramente científica dos textos literários e a blindagem contra a “ventoinha do gosto”, 

Wellek o advertia dos entraves que obliteram tal desideratum. Quando, certa vez, o autor da 

Anatomia da Crítica declarou distraidamente que Milton é bem mais interessante do que 

Blackmore, o seu interlocutor não pôde, certamente, esconder um riso triunfante e socrático 

(WELLEK, 1963, p. 16).   

O curioso é que pensadores argutos do próprio fenômeno pós-moderno percebem suas 

antinomias e limitações. Perry Anderson observa que vivemos uma intelectualidade sem 

projeto, imersa num “aquário de formas flutuantes e evanescentes” (ANDERSON, 1999, p. 

101).  Por sua vez, Fredric Jameson, outro teórico seminal do pós-modernismo, assevera:  

 
O que devemos guardar de tudo isso é, antes, um dilema estético: porque, se 
a experiência e a ideologia do eu singular – uma experiência e ideologia que 
nutriram as práticas estilísticas do modernismo clássico – são passado 
acabado, então não há mais clareza sobre o que se espera que os artistas do 
período presente façam. (JAMESON, 2006, p. 25) 
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Como se pode inferir da declaração de Jameson, avaliação estética e performance da 

singularidade são fatores inseparáveis da razão de ser do próprio artista e de certa 

responsabilidade ética de seu ofício. A dissolução da categoria do valor traz alguns pressupostos 

que nem sempre aparecem na superfície das argumentações que lhes dão suporte. Há quem, 

ingenuamente, festeje a propalada democratização dos discursos, a quebra da elitização cultural 

– como se isso não fosse um duro sintoma da barbárie. A confusão repousa na indiscriminação 

entre nível de linguagem elevado que a literatura impõe e as escalas socioeconômicas (que não 

raramente deslizam para o cultural, mesmo que isto não seja determinado) em que se encontram 

os receptores do texto literário. A propósito do verbete elite, esclarece-nos o dicionário da 

língua portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira: 

 
E.li.te 
Substantivo feminino.  
1. O que há de melhor em uma sociedade ou num grupo; nata, flor, fina flor, 
escol. [Cf. flor (5).]  
2. Sociol. Camada social, relativamente pequena, que desfruta de mais 
privilégios. (FERREIRA, 2010, p. 766) 

 

Aqui, a distinção ganha ares de evidência. O elitismo cultural, tão rechaçado por certa 

intelligentsia contemporânea, nada mais é do que a “fina flor”, o “escol” das produções que 

determinada sociedade é capaz de realizar. Por tal motivo, deve ser tomado como um valor 

positivo, e não como um empecilho à democracia que, no campo da cultura, tanto se almeja. Se 

bem observarmos, o acesso amplo aos bens do espírito, como a literatura, a música ou a 

filosofia, não é excluído pela sua realização rigorosa, na medida em que um sistema educacional 

sólido e livre pode alçar as pessoas a refinados patamares de entendimento e apreciação – 

mesmo aquelas em desvantagem socioeconômica, quando comparadas “à camada social [...] 

que desfruta de mais privilégios”. Frente à afirmação desarrazoada de que a cultura dispensa os 

adjetivos que supostamente a segregam, o leitor carente de recursos tranquiliza a consciência e 

cai, inadvertidamente, na armadilha do imobilismo, e (não) se vê envolto nas redes de suas 

próprias preferências. Longe de significar alguma forma de liberdade a priori, a quebra do 

estatuto é defendida por quem, primeiramente, dele se apropriou para que suas decisões fossem, 

efetivamente, uma escolha. Por isso, é necessário manter Shakespeare no currículo, nem que 

seja para negá-lo a posteriori. Se a indiferença em relação aos níveis da cultura já é 

problemática nos países desenvolvidos, em que brotaram e se sedimentaram, é nas nações 

periféricas, assoladas por elevados níveis de analfabetismo (pleno ou funcional), que ela se 

mostra mais necessitada de atenção e de prudência, como bem salientou Beatriz Sarlo, em 
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Cenas da vida pós-moderna. E foi no interior do culturalismo contemporâneo que tais preceitos 

de neutralidade puderam prosperar.   

Os estudos culturais – cujo epicentro localizamos nas décadas de 50 e 60, nos debates de 

Raymond Williams (Culture and Society), Richard Hoggart (The Uses of Literacy) e E.P. 

Thompson (The Making of the English Working Class) com a dita classe trabalhadora inglesa 

– tiveram o imenso mérito de alargar os espaços de trânsito das artes. Além disso, devolveram 

à crítica os elementos extraliterários que o estruturalismo havia programaticamente espoliado. 

Seu projeto enumerava ações de inclusão cultural de uma série de minorias desfavorecidas pelos 

jogos de força da História. Do mesmo modo, eventos culturais como o a música popular e o 

cinema viram-se contemplados nos debates instaurados pelas universidades. Tal guinada, 

similar às peripécias das grandes narrativas (desacreditadas, aliás, pelos culturalistas), não 

poderia ser mais salutar para o enriquecimento das disciplinas, agora em comunicação ampla e 

intensa. A execução desses programas, porém, apresentou alguns problemas de caráter 

sobretudo epistemológico – frequentemente denunciados por autores como John Ellis, Frank 

Kermode, Harold Bloom ou Luiz Costa Lima. Alimentada por uma força de vetor sociológico, 

a gangorra virou com tal intensidade e desproporção, que jogou a literatura, uma vez mais, para 

fora de seu assento. O fenômeno se insere num quadro global de eliminação de toda espécie de 

fronteiras: para os culturalistas de feição estadunidense, mesmo a prática da 

interdisciplinaridade já não fazia sentido, porque as especificidades das próprias disciplinas 

deveriam ser implodidas. Não por acaso, a ensaísta Marjorie Perloff – voz norte-americana 

dissonante – demandou, em tom de emergência, que o literário retornasse à cena cultural: 

 

Os estudos culturais pressupõem, mesmo que não explicitamente, que um 
dado poema ou romance é sintoma de uma formação econômica, social ou 
cultural específica, e os pesquisadores se atêm a características em detrimento 
do trabalho individual. Nesse caso, como já afirmou John Guillory, os estudos 
culturais podem prescindir da literatura e concentrar sua atenção em Madonna, 
revistas em quadrinhos e shopping centers. A literatura fica para trás. A 
maioria dos acadêmicos americanos enxergou isso e tenta, agora, um retorno 
à literatura. Quem é que quer estudar apenas sociologia?  (PERLOFF, 1998, 
p. 50)       

 
 

 Efetivamente, a professora Leyla Perrone-Moisés nos enviou, por e-mail, uma 

informação importante e auspiciosa: “A moda dos estudos culturais já está passando e a 

Associação Internacional de Literatura Comparada (ICLA) já está ensaiando uma tímida volta 

à ‘falecida’ literatura”. Aliás, a ensaísta elaborou, em “Desconstruindo os estudos culturais” 

(cf. PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 166-174), uma série de refutações às conjecturas 

culturalistas, como  a da extração derridiana de seus pressupostos.   
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 O fato, porém, é que a nova crise da crítica, sua densa nebulosa, levou ao desnorteio no 

que tange aos seus objetos de eleição. A crítica universitária, respirando a nortada pós-moderna, 

viu seus departamentos de Letras acolherem teses sobre Dante ou sobre o Mickey 

indiscriminadamente. Ignorou-se a diferença de potencial simbólico entre os artefatos e tudo 

foi igualado sob o rótulo da “cultura”. Os jornais, por seu turno, minguaram os espaços 

destinados aos livros, a fim de que toda e qualquer produção dessa cultura se espraiasse. O 

argumento da democracia cultural, que se ouve por todos os lados, além de problemático pelo 

ângulo da teoria, é falso do ponto de vista factual: os espaços concedidos à música popular, ao 

cinema e às histórias em quadrinhos não querem partilhar ambientes com o texto literário, mas, 

numa espécie de desforra por ressentimento, deportá-la sem um prazo de anistia. Se o objetivo 

inicial era pôr a literatura em diálogo intenso e descentralizado com outras manifestações da 

cultura, na prática o que se verificou foi um movimento de pinocitose: liquefeito em tantas 

versões megamidiáticas, não tardou que o evento literário fosse inteiramente englobado por 

todas as espécies de mass media. E do mesmo modo que a Linguística censurava os professores 

que se valiam do texto literário apenas como pretexto para dar aulas de gramática normativa, a 

Teoria da Literatura compreende como um abuso a apropriação de um poema tão-somente para 

que pautas políticas ou sociológicas sejam contempladas. E não foi outra coisa que nos lembrou 

Eneida Maria de Souza, há pouco mais de uma década, discorrendo a respeito da crítica literária 

brasileira, nos idos anos 2000:  

 
Seria preciso lembrar, contudo, que não se trata mais de se considerar a 
literatura na sua condição de obra esteticamente concebida, ou de valorizar os 
seus critérios de literariedade, mas de interpretá-la como produto capaz de 
suscitar questões de ordem teórica ou de problematizar temas de interesse 
atual, sem se restringir a um público específico. (SOUZA, 2002, p. 63-64) 

 

 Tal afirmativa é, de certo modo, um emblema da situação. Seguramente é legítimo que 

os critérios de beleza sejam relativizados e redimensionados a cada nova obra que aparece na 

cena literária. Ezra Pound, em seu ABC da literatura, já nos alertava: no momento em que uma 

obra superior surgir, toda a tradição deve ser revista. Os valores literários, como os de qualquer 

espécie, são provisórios e flutuantes e, por isso, devem ser repensados a cada texto lido 

(POUND, 2006). Os elementos estéticos funcionam como os elétrons que, incapazes de ser 

localizados tranquilamente em sua movimentação escorregadia, não levaram os químicos a 

desconsiderá-los, mas a formular a ideia do orbital – lugar em que é máxima a probabilidade 

de os encontrar.  Mas, de acordo com o trecho acima, a busca perene pela beleza esquiva não 

tem importância para a teoria cultural, e parece indiferente se um poema tem uma musicalidade 

encantatória ou se guarda uma imagem arrebatadora. Basta simplesmente que, assim como um 
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recorte de jornal ou um panfleto partidário, tenha potencial para debates políticos, sociológicos 

ou de qualquer ordem extraliterária.   

 Que isso, no entanto, não se transforme num muro de lamentações de quem vivesse 

duros tempos de estiagem cultural. Boas obras continuam a ser produzidas e desfrutadas, além 

de constituírem objeto de rigorosa ponderação. Cabe à crítica literária, sem receio de podar 

arbustos, manter a  prática da jardinagem por meio de blogs e veículos alternativos – o que já 

ocorre, ainda que se deva abrir caminho na densa floresta de insignificâncias. Afinal, qual 

escritor digno do nome não será grato, como um honesto lavrador, quando o avisarem dos males 

que lhe ameaçam efetivamente a boa safra?     

 Uma reflexão mais cuidadosa a respeito do trajeto seguido pelo discurso crítico revela 

que a carência de debates sobre o valor se instala em duas inércias antípodas e nocivas: a 

superlativa obediência às leis e cartilhas instaurada pela Idade Clássica, e a eliminação de 

parâmetros postulada pela pós-modernidade. Que a percepção do literário, esquivando-se ao 

peso de qualquer legislação imóvel, tenha a leveza do pássaro e não da pluma: viajando pelos 

novos ventos, seja ciente de seus rumos e escolhas.    
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O PROJETO “LEIA MULHERES” COMO ESPAÇO DE FORTALECIMENTO 

DA LEITURA LITERÁRIA 

Taiga Bertolani Scaramussa (Ufes/CNPq)1 
Maria Amélia Dalvi (Doutora-Ufes)² 

 

Resumo: Este trabalho visa relatar a experiência de constituição e mediação do Clube 
de Leitura “Leia Mulheres”, que possui amplitude nacional desde 2015, primeiramente 

na cidade de São Paulo (SP), mas que somente formou-se na cidade de Vitória (ES) a 
partir de agosto de 2016. Objetivamos mostrar a potencialidade do espaço do clube de 
leitura para fortalecimento da leitura literária, principalmente e especificamente, a 

literatura escrita por mulheres. 
Palavras-chave: Leia Mulheres; Clube de leitura; Leitura Literária 
 
 

O Projeto Leia Mulheres  

O clube de leitura “Leia Mulheres” possui atualmente, abrangência em 23 estados 

diferentes do Brasil e tem como intuito geral fomentar a leitura literária de obras escritas 

por mulheres. Surgiu em 2014, ocasião em que a escritora britânica Joanna Walsh 

propôs o projeto #readwomen2014 (#leiamulheres2014) que consistia em promover a 

leitura de mais escritoras.  

No Espírito Santo, o projeto acontece na cidade de Vitória (ES) e, inicialmente, 

fez parte de uma das etapas propostas do projeto de pesquisa de Iniciação Científica 

“Leia Mulheres: literatura, feminino e feminismo”, que teve vigência entre agosto de 

2016 a julho de 2017, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Contou (e ainda conta) com o apoio do Sesc (Serviço 

Social do Comércio) Glória, onde as reuniões acontecem mensalmente e aos sábados. A 

entrada é gratuita e os homens também podem participar. 

 O grupo de Vitória (ES) é formado essencialmente por mulheres, apresenta pouca 

participação, adesão e assiduidade dos homens, a maioria das mulheres possuem entre 

20 e 30 anos e são solteiras, sendo duas delas com mais idade e mães, a homogeneidade 

racial é da cor branca, são estudantes universitárias e em sua maioria, moradoras de 

bairros nobres. Os encontros mais cheios foram os bate-papos com escritoras, o que 

                                                                 
1 Graduanda em Letras (UFES), bolsista de iniciação científica CNPq. Mediadora do Leia Mulheres 

Vitória-ES. Contato: taiga.scaramussa@gmail.com 

² Doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: maria.dalvi@ufes.br 
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demonstra a importância de espaços de diálogos e trocas entre leitores e escritoras. A 

quantidade de pessoas nos encontros variou muito e poucas pessoas conseguiram ter 

assiduidade. 

 

Os dados coletados 

Ainda como parte da nossa pesquisa de Iniciação Científica, aplicamos dois 

questionários em 2016/2, ambos online, um destinado às mediadoras de todo o Brasil e 

outro, específico para as/os participantes do Leia Mulheres da cidade de Vitória-ES.  

Perguntas e respostas do questionário destinado às mediadoras: 

1) A mediação do Leia Mulheres é realizada por quantas pessoas, qual é a cidade 

e o estado? (Exemplo: 1 mediadora, Vitória/Espírito Santo). 

5 responderam apenas 1 mediadora, 8 responderam 2 mediadoras, 4 responderam 3 

mediadoras, 1 respondeu 4 mediadoras. 

2) Qual foi a data de início e local do clube de leitura Leia Mulheres? Existe 

parceria com alguma livraria, cafeteria, espaço cultural? 

Recife é a mais antiga, desde setembro de 2015. As demais surgiram a partir de 

2016 e, em geral, os encontros ocorrem em livrarias, bibliotecas ou espaços culturais. 

3) Qual a média de participantes nos encontros? 

A média de participação nos clubes é de aproximadamente 10 pessoas, mas o 

número é bem variável. 

4) Quais foram os livros escolhidos (títulos e autoras) debatidos até o mês de 

Outubro/2016? Liste-os, preferencialmente, por ordem de discussão. 

A esmagadora maioria são livros estrangeiros. As principais ocorrências 

brasileiras foram: Lygia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Lya Lufth, Ana Cristina 

César. 

5) Como geralmente acontece a escolha dos livros? 

Por meio da sugestão das próprias participantes, via enquete no grupo do 

Facebook ou indicações das próprias mediadoras. 

Perguntas e respostas do questionário destinado às participantes do Leia 

Mulheres em Vitória-ES: 

1) Como tomou conhecimento do projeto? 

66,7% responderam que foi através do Facebook e 33,3% por amigas(os). 
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2) Qual era sua ideia do projeto antes de participar dos encontros? 

“Foi exatamente como imaginei”. 

“Mais discussões sobre partes do texto e leituras presenciais”. 

“Encontro para discutirmos livros e feminismo”. 

“Que seria uma espécie de coletivo feminista e de vez em quando leríamos alguns 

livros literários que tratassem das mulheres (não só escrito por elas)”. 

“A ideia que tinha do projeto antes dos encontros era o de um clube de leitura de 

livros escritos por mulheres aberto apenas para mulheres participar”. 

“Um clube de leitura sobre livros escritos por mulheres com discussões sobre 

essas obras”. 

3) Na sua opinião, o fato dos encontros acontecerem no SESC Gloria 

incentivaram a participação? Se sim, por que? 

2 pessoas responderam não e 4 responderam sim. 

“Sim. Por se tratar de um local cultural fechado e estruturado. Tivemos acesso a 

banheiro, água, sala com ar condicionado o que nos deu proteção e conforto para nossos 

encontros além de equipamentos complementares como internet, projetor e caixas de 

som que nos permitiram assistir vídeos e um filme para debate (atividades 

complementares às leituras)”. 

4) Qual sua opinião acerca dos livros serem pré-definidos para leitura? 

“A escolha dos livros foi muito bem pensada por ter contemplado livros escritos 

por mulheres de diferentes contextos sociais (brasileiras, capixabas, estrangeiras) que 

nos permitiram conhecer diferentes realidades, culturas, pensamentos enriquecendo 

nossas discussões, além de ter sido escolhido diferentes gêneros literários. Contudo, 

senti falta de livros de poesias.” 

5) Qual sua opinião acerca dos encontros bate-papos com escritoras capixabas? 

“Foram muito legais. O diálogo entre as diversas compreensões dos leitores 

versus a intenção das autoras é muito enriquecedor. Sem contar que ouvindo-as 

entendemos um pouco mais sobre a profissão, seus percalços e dificuldades, 

valorizando ainda mais esse trabalho”. 

6) Dos encontros realizados até o momento, quantos você participou? 

As respostas foram diversas, teve quem foi em todos os encontros e quem foi em 

apenas um. 
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7) Quais foram suas maiores dificuldades para participar dos encontros? 

Aquisição dos livros; viagens em função do trabalho, questões pessoais. 

8) Em relação a mediação, qual sua opinião? Sugestões, críticas, elogios. Todas as 

respostas foram positiva e como sugestão apareceu a possibilidade de realizar os 

encontros em horário mais cedo, mas mantendo os sábados. 

9) Qual sua opinião em relação ao horário dos encontros ser de 16 às 18h e aos 

sábados? 

66, 7% responderam que preferiria que acontecesse mais cedo e 33,3% afirmam 

estar ótimo. 

10) Na sua opinião, qual foi o livro que mais impactou na leitura (mais 

inspirador)? 

50% responderam “Hisbisco roxo” da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie), 

16,7% “A Capitoa”, da capixaba Bernadette Lyra, 16,7% “A guerra não tem rosto de 

mulher”, da bielorussa Svetlana Aleksiévitch e 16,7% “Olhos d´agua”, da mineira 

Conceição Evaristo. 

11) Quais motivos o livro acima selecionado causou mais impacto na leitura? 

“A leitura de Olhos d'água foi a que mais me impactou por se tratar de histórias 

ficcionais que retratam realidades cotidianas daqueles que estão à margem da sociedade. 

A escrita de Conceição Evaristo carregada de cuidado e experiência sobre essas 

realidades permitiu deslumbramento e reflexões tocantes sobre a essência da vida dessas 

pessoas que se aplicam a todos nós de alguma forma. Certamente é um livro pra se reler 

de tempos em tempos, descobrindo novos olhares sobre a vida a cada releitura.” 

“Essa obra me causou muito impacto por saber que tudo o que nela foi exposto de 

fato aconteceu. A participação das mulheres na guerra era algo do qual eu não tinha 

dimensão. E ler tantos relatos tocantes me impactou”. 

 

Outras experiências através do Leia Mulheres 

Em março de 2017, houve em São Paulo, o encontro comemorativo de dois anos 

do Projeto Leia Mulheres e, para tanto, a escritora Giovana Madalosso foi convidada 

para falar um pouco acerca do livro “A teta racional”, que traz ao leitor 10 contos. A 

mediadora de Vitória-ES esteve presente e pôde participar enquanto leitora. 
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Também em março de 2017, foi possível ter uma experiência de apresentação do 

Projeto Leia Mulheres na escola Centro Estadual de Educação Integral São Pedro 

(Ceemti) - Escola Viva, localizada no Centro da cidade de Vitória como parte da 

programação do mês da mulher.  

 

O formato do clube de leitura 

 O formato do clube de leitura nos parece necessário e viável, haja vista que, a 

experiência de participação e leitura se distinguem das vivências tidas durante o período 

de escolarização formal, no qual por uma série de fatores - entre eles o tempo hábil das 

aulas, por exemplo - impedem quase sempre a leitura de uma obra literária na íntegra ou 

a apresentação de livros que diferem do cânone literário (homens, brancos, classe 

média) e nos livros didáticos. 

 Os clubes de leitura ainda são uma alternativa para uma melhor apropriação da 

leitura pois, em geral, são constituídos por um número limitado de participantes e vão 

além da leitura literária realizada em espaços formalmente constituídos, tais como as 

escolas e universidades. A diferença começa pela disposição física, em formato circular,  

 de modo que não haja figura em destaque e todos consigam olhar uns aos outros. Cabe 

ainda mencionar que, o clube de leitura pressupõe apenas a leitura prévia do livro, sendo 

a participação completamente voluntária e livre de obrigações que não aquelas 

encontradas na escola, tais como as avaliações. 

 

 Considerações finais 

A bibliografia sobre a importância dos clubes de leitura e seu papel formativo é vasta, 

por exemplo, Cosson (2014); Azevedo e Martins (2011); Eiterer e Abreu (2009); 

Gamelas et al. (2003). No entanto, todos esses teóricos mencionados atrelam o papel 

dos clubes de leitura em contextos de formação de leitores a partir dos tempos e espaços 

escolares ou formais, uma situação bastante diferente daquela que pretendemos 

abordamos neste trabalho. Para Tzvetan Todorov (2007),  

Ler poemas e romances não conduz à reflexão sobre a condição humana, 

sobre o indivíduo e a sociedade, o amor e o ódio, a alegria e o desespero, mas 

sobre as noções críticas, tradicionais ou modernas. Na escola, não 

aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos 

(p. 27). 
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Para nós, o formato do clube de leitura nos parece uma alternativa para romper com as 

barreiras demasiadamente engessadas e tradicionais, por vezes, limitantes da escola e 

Universidade. No contexto da Academia, mais especificamente, estudantes de Letras, é 

inegável a necessidade de discussões teóricas atreladas em autores e críticos canônicos, 

como ocorre em toda e qualquer profissão: “Nós, especialistas, críticos literários, 

professores – não somos, na maior parte do tempo, mais do que anões sentados em 

ombros de gigantes (TODOROV, 2007, p. 27)”. Entretanto, essa prática pode acarretar 

prejuízos aos estudantes, como por exemplo, não conseguirem de algum modo ter um 

posicionamento crítico individual. Mais uma vez Todorov (2007) é categórico: “Por que 

estudar literatura se ela não é senão a ilustração dos meios necessários à sua análise?” 

(p. 39). Em outras palavras: por que não ler, primeiramente, a obra literária, inserindo-a 

em um processo social no qual ela adquire sentidos partilhados (como ocorre no clube 

de leitura), para, depois, estudarmos e conhecermos textos críticos que foram relevantes 

para as discussões desejadas? (E não vice-versa: quando as obras são lidas apenas 

porque “ilustram” dadas concepções teóricas e categorizações críticas.) 

No caso do clube de leitura “Leia mulheres” em Vitória (ES), o que se teve em 

perspectiva foi um objetivo diferente: vivenciar a prática da leitura literária como parte 

de um processo social e político. Devido a participação ter sido majoritariamente 

feminina, o grupo se constituiu como um espaço de discussão e formação sobre o ser-

mulher e sobre como mulheres, por meio da literatura, pensam a realidade histórica em 

que estão inseridas – o que, decerto, fomenta laços de solidariedade e pertencimento, e 

assim convocação à transformação das condições de vida. Esses aspectos apontam para 

uma experiência bastante diferente daquela vivenciada na realidade da escolarização 

formal.  

Ainda que tenhamos reservas propostas por Cosson (2014) no que se considera 

“Letramento Literário”, concordamos quando diz: 

Dentre as muitas e diversas maneiras de constituição explícita ou formal de 

comunidades de leitores, isto é, de grupos de leitores que se reconhecem 

como parte de uma comunidade específica, o círculo de leitura é uma prática 

privilegiada. Primeiro, porque, ao lerem juntos, os participantes do grupo 

tornam explícito o caráter social da interpretação dos textos e podem se 

apropriar do repertório e manipular seus elementos com um grau maior de 
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consciência, quer seja para reforçar ou para desafiar conceitos, práticas, 

tradições (...) Depois, porque a leitura em grupo estreita os laços sociais, 

reforça identidades e a solidariedade entre as pessoas (...) Por fim, porque os 

círculos e leitura possuem um caráter formativo, proporcionando uma 

aprendizagem coletiva e colaborativa ao ampliar o horizonte interpretativo da 

leitura individual por meio do compartilhamento das leituras e do diálogo em 

torno da obra selecionada (COSSON, 2014, p. 139). 

Justamente porque os membros dos clubes de leitura encontram-se uns com os outros, 

partilhando experiências e análises por meio da discussão mobilizada pela ficção. Sendo 

assim, nos parece possível concordar que: 

A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 

profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres 

humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos 

ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para 

com a alma; porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, 

nos transformar a cada um de nós a partir de dentro (TODOROV, 2007, p. 

76). 

 

Por fim, cabe dizer que a literatura é um recurso potente de/para pensar o mundo, pensar 

sobre o mundo, sobre a existência no mundo. Para Roger Chartier (1997), 

A literatura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. (...) 

Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo algum – ou ao menos 

totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor e seus 

comentadores. Toda a história da leitura supõe, em seu princípio, esta 

liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro pretende impor. 

Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é cercada por limitações 

derivadas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas 

diferenças, as práticas de leitura. Os gestos mudam segundo os tempos e os 

lugares, os objetos lidos e as razões de ler. Novas atitudes são inventadas, 

outras se extinguem (p. 77). 

 

Assim, a experiência de produzir e negociar sentidos a partir do texto ficcional lido por 

diferentes sujeitos, com diferentes formações e visões de mundo, com diferentes 

vivências e histórias, é parte desse processo de reinvenção dos textos e dos sujeitos. 

Somos de um lado premidos pelo texto ficcional e pelos protocolos de leitura que ele 
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carreia; somos constrangidos pelas leituras dos outros (que muitas vezes se contrapõem 

às nossas); de outro, encontramos nos outros coragem e potência para ultrapassar o já 

dado, para desenhar novas realidades. 

 

Que saibamos, com nossas práticas, ampliar os horizontes, fazendo dos espaços que 

constituímos, dos lugares em que nos inserimos, possibilidade de resistência e 

subversão. 
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AQUARIUS, KLÉBER MENDONÇA FILHO E A MORTE DA CRÍTICA 

Thiago Blumenthal (UPM)
1
 

 

Resumo: O longa-metragem Aquarius, realizado pelo diretor Kleber Mendonça Filho, lançado 

em território nacional em setembro de 2016, suscitou mesmo antes de sua estreia inúmeras 

questões, por conta de sua relação com o período político pelo qual o Brasil está passando, entre 

a crise econômica, os supostos escândalos de pedaladas fiscais do poder executivo e o 

decorrente processo de impeachment que deflagrou a então presidenta Dilma Rousseff. Em 

meio a tudo isso, o filme foi lançado e imediatamente uma leitura política passou a ser 

vinculada por parte da crítica e do público, inclusive por parte do próprio diretor da fita, que 

publicamente associa a história de Clara, a protagonista vivida pela atriz Sônia Braga, ao 

movimento de resistência política que estamos todos fazendo parte. Busca-se, então, neste 

trabalho, analisar Aquarius dentro desse contexto em relação à sua crítica, a do calor da hora, e 

aos seus mecanismos de divulgação dentro do mercado cinematográfico brasileiro, de recepção 

problemática e de curto tiro e curto impacto. Mais do que isso, e principalmente, a observação 

da arquitetura da obra, na construção de suas três partes, focadas na personagem de Clara, e em 

relação com o seu meio, ajudará a empreender uma discussão melhor formulada se o longa-

metragem é de fato um filme político ou trata, em suas margens sutis, ainda que perigosas, 

como as ondas de Boa Viagem, de política. Em uma perspectiva histórica de crítica, faremos um 

levantamento de outros artistas ao longo da história que também assumiram o front de debater 

as ideias, a interpretação e mesmo a qualidade de suas próprias obras, como um elemento 

interno-externo (an importer-exporter, na visão cômica de um George Costanza). Parece-nos 

importante esse tipo de análise hoje pois é não mais incomum o artista – seja ele na forma de 

um escritor, plástico, cineasta, música ou áreas afins – que também exerce de algum modo 

oficial ou extraoficialmente um papel crítico, como resenhista de jornal, como acadêmico, como 

pesquisador, como professor universitário, como editor que precisa lidar com a apreciação e 

posterior edição do produto da arte. Tal é o caso de Mendonça Filho, que no momento da 

inscrição deste trabalho mantém um cargo de curadoria junto ao Instituto Moreira Salles. Em 

termos de visada teórica, buscaremos nos ancorar em uma perspectiva um tanto quanto distópica 

e “intempestiva” do fazer crítico, guiando-nos em especial pelas reflexões mais recentes de 

Leyla Perrone-Moisés e do francês Antoine Compagnon, além, é claro, como espirra no lastro 

da análise aqui proposta, de toda a crítica ao mesmo tempo diluída, fragmentada (mas 

concretizada) dos jornais e das redes sociais – nesse último caso, o recente livro The Death of 

Expertise, de Tom Nichols. 

 

Palavras-chave: Kléber Mendonça Filho; Aquarius; Crítica Contemporânea; Cinema 

Brasileiro. 
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O longa-metragem Aquarius, realizado pelo diretor Kleber Mendonça Filho, 

lançado em território nacional em setembro de 2016, suscitou mesmo antes de sua 

estreia inúmeras questões, por conta de sua relação com o período político pelo qual o 

Brasil está passando, entre a crise econômica, os supostos escândalos de pedaladas 

fiscais do poder executivo e o decorrente processo de impeachment que deflagrou a 

então presidenta Dilma Rousseff. Em meio a tudo isso, o filme foi lançado e 

imediatamente uma leitura política passou a ser vinculada por parte da crítica e do 

público, inclusive por parte do próprio diretor da fita, que publicamente associa a 

história de Clara, a protagonista vivida pela atriz Sônia Braga, ao movimento de 

resistência política que estamos todos fazendo parte. Busca-se, então, neste trabalho, 

analisar Aquarius dentro desse contexto em relação à sua crítica, a do calor da hora, e 

aos seus mecanismos de divulgação dentro do mercado cinematográfico brasileiro, de 

recepção problemática e de curto tiro e curto impacto. Mais do que isso, e 

principalmente, a observação da arquitetura da obra, na construção de suas três partes, 

focadas na personagem de Clara, e em relação com o seu meio, ajudará a empreender 

uma discussão melhor formulada se o longa-metragem é de fato um filme político ou 

trata, em suas margens sutis, ainda que perigosas, como as ondas de Boa Viagem, de 

política. Em uma perspectiva histórica de crítica, faremos um levantamento de outros 

artistas ao longo da história que também assumiram o front de debater as ideias, a 

interpretação e mesmo a qualidade de suas próprias obras, como um elemento interno-

externo. Parece-me importante esse tipo de análise hoje pois é não mais incomum o 

artista – seja ele na forma de um escritor, plástico, cineasta, música ou áreas afins – que 

também exerce de algum modo oficial ou extraoficialmente um papel crítico, como 

resenhista de jornal, como acadêmico, como pesquisador, como professor universitário, 

como editor que precisa lidar com a apreciação e posterior edição do produto da arte. 

Tal é o caso de Mendonça Filho, que no momento da inscrição deste trabalho mantém 

um cargo de curadoria junto ao Instituto Moreira Salles. Em termos de visada teórica, 

busco me ancorar em uma perspectiva um tanto quanto distópica e “intempestiva” do 

fazer crítico, guiando-me pelas reflexões do francês Antoine Compagnon, além, é claro, 

como espirra no lastro da análise aqui proposta, de toda a crítica ao mesmo tempo 

diluída, fragmentada (mas concretizada) dos jornais e das redes sociais – nesse último 

caso, o recente livro The Death of Expertise, de Tom Nichols.  
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Tenho me interessado bastante por um assunto um pouco distante das nossas mais 

caras ilusões, fantasias, aventuras e amores. Um dos traços desse distanciamento, a meu 

ver, corresponde ao tipo de leitura de um sujeito e eu tenho lido basicamente muita 

teoria, biografia, química, neurologia, história da medicina, e pouquíssima ficção. 

Talvez a vida adulta responda por muito desse comportamento, quase atávico, talvez um 

novo modo de pensar a vida e vivê-la. Aos 36 anos já não me prescrevo autorização 

alguma a consumir entretenimento barato ou ficção que não valha a pena. Pouco 

ganhamos com a literatura, em um sentido mais estrito e sob o exigente filtro da 

contemporaneidade, de modo que os meus interesses apontam a diversos campos um 

pouco mais técnicos, e um deles é justamente o da recepção crítica dessa arte toda que 

estamos a consumir, voluntária ou involuntariamente. Um assunto e uma proposta que 

podem ser melhore exploradas em futuros textos – e que aqui desdobro.  

Essa breve apresentação poderia estender-se a questões como a do papel do 

intelectual hoje, das razões de estarmos lendo mais não ficção do que ficção (há 

estatísticas? Se há, valem para o Brasil? Bem, o que vale para o Brasil, terra cujo único 

paradigma é a pouca leitura...), e do papel predominante da internet e das redes sociais 

no mar diário de informações, mas o recorte que faço é um pouco mais peculiar e diz 

respeito ao artista que também é crítico, e, mais, crítico de sua própria arte. Sinto que 

vivemos em um momento propício a rompantes um tanto quanto exagerados de arte, de 

apreciação artística e, mais, da conjunção desses dois núcleos, e não há como observar 

esse fenômeno dos tempos sob uma ótica pessimista.  

Um exemplo recente, e bastante popular, a cuja obra e repercussão boa parte da 

população brasileira teve acesso, é o do cineasta Kleber Mendonça Filho. Não me cabe 

o papel de crítico de cinema para avaliar seu Aquarius, longa-metragem que deu o que 

falar no ano passado depois da manifestação que o diretor e a equipe fizeram em 

Cannes, a respeito do processo de impeachment, então em andamento, e que chamavam 

de “golpe”, uma palavra que hoje já parece cair em desuso. Não importa. O que quero 

tratar aqui é que Mendonça representa muito bem essa figura mezzo artista mezzo 

crítico, posto que ele também foi resenhista de cinema em Pernambuco – em tempo, 

hoje Mendonça é coordenador de cinema do Instituto Moreira Salles. 

Realizado pelo diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, a obra terminou 

por repercutir um fechamento de ciclo social e um movimento de passagem para uma 
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nova era de esfera econômica, após 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores 

(PT) e um traumático processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. 

Mendonça, que considerou o impeachment um golpe de estado, manifestou-se na 

première de sua fita no festival de Cannes, fato esse que repercutiu na imprensa 

mundial, principalmente na brasileira, claro. Houve críticas à sua demonstração de 

apoio à presidenta, houve quem o apoiasse, e o jogo político, que sai dos bastidores de 

Brasília e ganha as ruas como em toda democracia, tinha dado suas cartas. A quem não 

havia visto o filme, a saber, a população brasileira (pois o filme ainda não havia 

estreado por aqui), restava a dúvida: trata-se de uma produção com um fundo político? 

Um ato de resistência? Uma obra com marcas metafóricas a alertar para tempos de 

trevas que estamos e estaremos por viver? Bem, uma obra não pode ser tomada ou 

interpretada, sequer opinada, a partir de cartazes erguidos por uma equipe de cinema. Se 

há um cinema-manifesto, ele precisa ser transposto através de sua própria apreciação 

crítica e estética, não sobre o que se fala sobre ele. Bem, eis o paradoxo e o caso 

singular de Aquarius, pelo menos neste momento, a apenas um mês de seu lançamento 

no Brasil.  

Aquarius, em um enredo brevíssimo, conta a saga de Clara em três atos, em sua 

luta para permanecer em seu apartamento no edifício homônimo ao filme. Com apenas 

dois andares, o prédio construído na segunda metade do século passado foi totalmente 

desabitado, com todos os poucos apartamentos vendidos à construtora que pretende 

demoli-lo e construir um novo empreendimento no local, processo este típico aliás, da 

cidade do Recife, do bairro de Boa Viagem, onde se passa a obra, e de outras tantas 

metrópoles, Brasil e mundo afora – o que podemos chamar de gentrificação. Clara, 

interpretada por Sônia Braga, é a única que se recusou a vender seu apartamento. Não 

sai dali nem por decreto, nem pela maior oferta que lhe fizeram: está apegada demais às 

suas memórias, àquele espaço onde passou boa parte de sua vida. E Clara é orgulhosa. 

Ao longo de todo o filme, portanto, acompanhamos Clara em constante conflito com a 

construtora para ali permanecer, em circunstâncias que beiram o surreal e o horror, tema 

este que é muito caro a Mendonça (que me parece influenciado por Polanski e Lynch, 

em especial – algo que o diretor já havia experimentado com O Som ao Redor e alguns 

de seus curtas-metragens), enquanto outras tramas paralelas ligadas à sua família e 
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amigos próximos compõem o quadro narrativo e ajudam a amarrar suas histórias, seus 

laços e suas motivações.  

Há, em toda discussão sobre arte, um debate sobre se uma obra é política ou se 

trata de um tema político. Uma obra defende uma ideologia ou uma obra apresenta 

determinada ideologia, sem necessariamente defendê-la? Tanto no cinema como na 

literatura os casos são inúmeros, como The Birth of a Nation, Tropa de Elite, Os 

Miseráveis, Os Sertões, alguns casos de análise mais difícil, onde um autor interpõe sua 

ideologia, como Triunfo do Desejo, e outros em que a voz do autor se apresenta mais 

distante, como As Benevolentes.  

Bem, Aquarius toca o político pelas beiradas e de maneira sutil. Há ali o problema 

da especulação imobiliária, os pequenos poderes, os grandes poderes, o quarto poder (a 

imprensa, que atua como deus ex machina a resolver o quebra-cabeça), o conflito de 

classes na relação de certa complacência com a vassalagem, o crime a assumir suas 

feições no micro e no macrocosmo da metrópole corroendo o sistema por dentro. Está 

tudo ali, enfim, mas sob um olhar, a meu ver, cuidadoso e acertado da lente do diretor, 

sem um caráter panfletário. Mesmo a trilha sonora, valendo-se de canções que variam 

entre momentos de uma esquerda nostálgica perdida (Taiguara em um segundo 

momento) a uma direita alienada (Roberto Carlos), dá o tom para que Clara caminhe 

por esses caminhos políticos com a leveza necessária sem levantar cartaz algum. Se há 

algo que é jogado aos ares, para quem viu ao filme, são os cupins, em um ato catártico 

que representa essas relações todas que estão sendo carcomidas por dentro sem nos 

darmos conta.  

Entretanto, Aquarius tornou-se mais do que um filme, tornou-se um objeto de 

discussão, inclusive para parte da sociedade que não assistiu ao mesmo – há até quem o 

tenha boicotado, seja na imprensa ou em redes sociais. Certamente não é a primeira vez 

que isso acontece, tampouco no Brasil (Glauber Rocha e sua obra também suscitou 

debates parecidos, e, mais recentemente, José Padilha, com seu Tropa de Elite), e idem 

no mundo. Lembremos também d’Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie, apenas 

para ficar em exemplos mais recentes. Outros virão e la nave va, como dizem os 

italianos.  

Muito dessa extrapolação da obra ao que gira em torno da mesma (ainda que 

erroneamente) partiu e ainda parte do próprio diretor, Mendonça, em entrevistas 
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públicas a jornais e em declarações em sua página pessoal em uma rede social, no caso, 

o Facebook. Parece-me que o diretor assumiu a postura, não só de um levante político a 

favor de X ou Y, o que seria perfeitamente razoável (afinal, todo artista pode manifestar 

suas opiniões políticas, e tantos momentos históricos já mostraram a importância desse 

ato, como no caso de Zola com Dreyfus, no J’Accuse), mas de um exegeta de seu 

próprio filme.  

Quando o realizador afirma, por exemplo, e este é o caso mais ilustrativo do que 

pretendo provar nesta breve apresentação, que Clara é Dilma Rousseff no filme, em 

uma entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, há alguns pontos importantes a serem 

considerados aqui, e de diferentes esferas, sobre as quais tratarei para encerrar a análise: 

o papel autoral frente a seu público; as relações e estratégias de marketing para divulgar 

determinada obra; a contraprova da análise feita por Mendonça; e, por fim, o mistério 

que gira em torno de Mendonça.  

Não sei se foi em resposta a uma metáfora bastante torpe e vaga de parte da 

esquerda que enxergou na personagem algo de uma mulher sendo deposta de seu 

próprio espaço conquistado democraticamente. Há certos tipos de interpretação que 

deveriam ser taxados pelo governo golpista de Temer, a meu ver. Já que é pra ser 

golpista, que apelemos.  

A crítica literária, dos corredores da FFLCH aos rincões das federais Brasil afora, 

por vezes me parece pouco séria em seu propósito. Há de tudo por aí. Nada contra. Pelo 

contrário, sou um sujeito progressista. O caso é que Mendonça, infelizmente, parece ter 

caído nessa armadilha. O que raios Dilma tem a ver com Clara? Enfim, contudo, como 

dizem por aí, “tudo é político”, e toquemos a vida.  

Sintomático, contudo, é o próprio artista falando de sua própria obra. Como autor, 

fica complicado tirar-lhe a legitimidade de seu discurso e de sua argumentação. Fui eu 

que escrevi isso aqui, oras. Mais: o artista tem a chancela da imprensa, que replica e 

repercute tudo o que diz, de modo a orientar o próprio olhar do espectador para onde 

bem entender (ou leitor, ou telespectador, ou o que quer que seja).  

Faz parte do jogo, evidente. Só pondero que há nesse circuito o risco de 

empobrecer tanto a própria obra quanto o próprio fazer crítico: a obra demanda 

explicação, como a piada mal contada, e a crítica dispensa, por assim dizer, o 
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especialista, pois se é o autor quem diz, poxa, quem poderá contradizê-lo? A crítica 

assim se encontra contra a parede.  

As redes sociais parecem ter exponenciado esse processo, uma vez que é lá que os 

autores ganham voz e podem falar de suas próprias obras, e compartilhar também os 

links que bem lhe cabem compartilhar a seus seguidores. Talvez sempre tenha sido 

assim, apenas os meios mudaram, o que geraria uma enorme e interessante discussão 

que pode ficar para outro momento. Ao mesmo tempo, há um paradoxo, pois quando há 

tantas opiniões saltando na nossa tela, a opinião que mais importa (seja ela do próprio 

autor, ou a do especialista) recebe o mesmo peso na hierarquia de informações do nosso 

Facebook pessoal.  

No excelente livro The Death of Expertise (Oxford University Press, março de 

2017), o crítico e professor Tom Nichols mostra como dados do tipo “Google” são cada 

vez mais relevantes não somente para o leitor médio, mas também para o próprio 

especialista. Há um drama geracional que não necessariamente será resolvido. Penso 

comigo que a questão da consciência, o “hard problem”, perpassa por esse território de 

informações que não mais serão filtradas por uma “consciência” que podemos chamar 

de nossa. Somos um outro etc etc.  

O mistério de Mendonça reside nas águas perigosas de Boa Viagem. Enquanto 

seu filme é sutil ao contar a história de Clara, ao expor suas brechas políticas, seus 

traumas, seus dramas, sua vida e sua memória, suas declarações e avaliações 

interpretativas sobre a sua própria obra me parecem perigosas e colocam em xeque a 

apreciação crítica de Aquarius por vir e que somente um distanciamento histórico 

poderá concretizar e canonizar ou não. Ainda fico na dúvida se Mendonça é um 

ilusionista às avessas, por assim dizer, ao cuidar de ressignificar e confundir ainda mais 

sua própria obra com tais declarações. É um caso que somente o tempo poderá nos 

revelar.  

Ao cabo, pego-me pensando em todos essas questões e me sinto tão longe de tudo, 

tão indiferente ao mundo, e talvez mesmo indiferente a mim mesmo. Como Kafka, o 

que eu tenho a ver com os judeus, mas que pergunta, mal tenho eu algo a ver comigo 

mesmo e já me boto por contente se estiver respirando em algum canto sozinho da sala. 

Então, que tenho eu a ver com os artistas, com os críticos, com Kleber Mendonça Filho? 

Não que eu tenha morrido, ou estivesse próximo de, mas não me envolver mais em 
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nenhuma história, em nenhuma intriga amorosa ou caso indecoroso que me colocasse 

em risco ou sob a custódia do medo, bota a gente comovido como o diabo e tem um quê 

de morte. 
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Resumo: Vários Contos da Literatura Goiana foram declarados de formas diversas do estudo 

semelhante à antologia, história e ao ensaio. Serão considerados na presente tese os contos 

Goianos, dando ênfase a crítica literária historiográfica e outras críticas em que se produziram 

títulos entre meados do século XX ao contemporâneo (Hugo de Carvalho Ramos, Bernardo Elis, 

José J. Veiga, Maria Aparecida Rodrigues, Maria Teresinha Martins do Nascimento). Pretende-se 

constatar a importância da leitura dos contos, tendo em vista as dificuldades enfrentadas para 

tornar a Literatura Goiana prática, funcional e atrativa. As leituras são rápidas e diminui o interesse 

pelo universo dos leitores proficientes. 

Palavra-chave: Historiografia; Conto Goiano contemporâneo; Crítica literária. 

 
Summary: Several Tales of Goiana Literature were declared in various forms of study similar to 

the anthology, history, and essay. The Goiana tales will be considered in this thesis, emphasizing 

the historiographical literary criticism in which titles were produced between the mid-twentieth 

century and the contemporary (Hugo de Carvalho Ramos, Bernardo Elis, José J. Veiga, Maria 

Aparecida  Rodrigues,  Maria Teresinha  Martins  do Nascimento).  It  is  intended  to  note the 

importance of reading the short stories, in view of the difficulties faced in making Goiana literature 

practical, functional and attractive. 

Keyword:  Historiography; Contemporary Goiano tale; Literature critics. 
 
 

 
 A literatura porduzida em Goiás. 
 

A historiografia quando no terreno da crítica literária, o que interessa e constatar 

que os fatores agem na organização interna, de forma a compor uma estrutura alegórica. 

Aceitando o fator social, procura-se determinar se ele fornece apenas matéria (ambiente, 

ideias, traços grupais e costumes), que servem de veículo para conduzir o corrente 

criadora; além disso, é unidade que atua na constituição da essencialidade da obra 

enquanto arte, contradições da histórica social, visão Marx, princípio fundamental para 

ele é salientar que sua filosofia representa um empreendimento modesto e restrito, que 

objetiva identificar, e trabalhar no sentindo de desconstruir as contradições sociais que 

impedi o viver e o que seria a verdadeira vida humana, tendo toda a riqueza de nossos 

poderes corporais e espirituais. Não é o homem que determina sua condição de vida, mas 

suas condições materiais e históricas que determina. É neste sentido que o marxismo surge 

em oposição à pretensa neutralidade exposta pelo socialismo positivismo na seguinte 

síntese: 

 
O marxismo foi a primeira corrente a colocar o problema do 

condicionamento histórico e social do pensamento e a “desmascarar” 

as ideologias de classe por detrás do discurso pretensamente neutro e 

objetivo dos economistas e outros cientistas sociais. Restava resolver a
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questão espinhosa da aplicação do materialismo histórico a si mesmo – 

esboçada por Marx, mas insuficientemente desenvolvida (LÖWY, 1987, 

p. 99). 
 

 
 

Marx ressalta que o condicionamento político-social este expresso em toda forma 

de transmissão do pensamento, os autores do presente estudo concordam com ele, quando 

relata a fragilidade frente a política imposta, denunciam inclusive a dominação masculina, 

apresentado personagens femininas segundarias, mas com falas que conota esta 

contraposição. 

Serão considerados no presente estudo narrativas goianas, dando ênfase a crítica 

literária historiográfica em que produziram títulos entre meados do século XX ao pós- 

moderno (Hugo de carvalho Ramos, Bernardo Élis, José J. Veiga, Maria Aparecida 

Rodrigues,  Maria Teresinha Martins  do  Nascimento).  Este estudo tem o  intuito de 

constatar a importância da leitura de contos e narrativas com vistas as dificuldades 

enfrentadas para se ter acesso à Literatura Goiana. 

Os narrativos curtas especialmente exercem fascínio sobre leitores, o que facilita 

sua divulgação de um modo mais eficiente, pois é um excelente concorrente às novas 

tecnologias, nosso foco é o reconhecimento desta forma de escrever, buscando atingir um 

público de diversas idades. 

A história e a arte são áreas que, ao se encontrarem criam discursos ora tensos, ora 

tranquilos, mas provocando um enorme gama de sentimentos, emoções e percepções que 

atraem o receptor. O conhecimento da história favorece o observador de uma obra cujo o 

foco é trabalhar com os elementos, ou seja, de forma considerá-los parte da produção 

artística, como constituinte temático, onde as personagens individualizado ou em 

sociedade, sejam apresentados dentro deste contexto histórico de forma temporal ou 

atemporal;  seja  para produção  da  historiografia  do  mundo  da produção  artística,  a 

compreensão dos processos históricos, produtores de obras e autores no período das 

publicações e em suas manifestações posteriores 

As obras apresentadas em formas de folhetins que favorece esse tipo de narrativa, 

remontam de tempos e tornou-se foco importante no século XIX e XX, quando a história 

da arte e a crítica têm estado mais próximas, o que foi um favorecimento de revisão tanto 

de uma como de outra, pois a crítica deixou de ser meramente formalista, voltada para os 

aspectos internos da obra, e a historiografia tem se voltado para esses aspectos, ressaltando 

a relação entre arte e sociedade, sem perder de vista a individualidade criadora
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do artista que não é apenas um produto de uma sociedade numa determinada época. Como 

afirma Compagnon, 

 
 

“...a crítica do historicismo não nos deve impedir de tentar penetrar, por 

pouco que seja, as mentalidades antigas e de nos submetermos às suas 

normas. Pode-se estudar o quadro e o ambiente da obra - seu contexto 

e seus antecedentes – sem considerá-los como causas, mas apenas 

condições. Pode se, sem ambição determinista, falar simplesmente de 

correlações entre os contextos, os antecedentes e a obra, sem se privar 
de nada que possa contribuir para uma melhor compreensão da mesma. ” 
(COMPAGNON, 2003, p. 204) 

 
 

O ser humano passou a ser encarado como objeto não como sujeito, o termo é 

utilizado por críticos em arte, para definir sobre o que se é feito sobre determinado tempo 

ou época. Assim, a ciência se fortaleceu e o homem deixou de ser um elemento produtor 

da história e passou a ser um produto. 

Hugo de Carvalho Ramos³, escritor goiano que em seus contos começa a introduzir 

o fantástico e a romper com o modelo clássico, usando elementos que favorecem a 

imaginação a partir do real em 1917, publicou Tropas e Boiadas, coletânea de contos que 

até hoje permanece como uma das obras goianas mais festejadas, a obra toda é muito 

importante na construção social de Goiás e sua contemporaneidade, em seus contos 

surgem elementos não reais, mas sim ficcionais. Exemplo em festa de “São João” o diabo 

aparece e rouba a moça, antecipa o realismo fantástico. No seu conto “A Bruxa de 

Marinhos” observar-se elementos como o cuca, bruxa: “– Ah, sim, a bruxa… Essa, 

decerto, levou-a o cuca num pé-de-vento, à hora da meia-noite, pela sexta-feira do quarto 

minguante...”, elementos misteriosos. Observa-se a natureza como a personagem 

principal. 

As obras de cunho sociológico/historicista têm como representante Bernardo Élis, 

Fleury de Campos Curado4. Ao propormos uma análise das interconexões entre literatura, 

história e sociedade, utilizamos a literatura como elemento fulcral para a construção do 

conhecimento dos fenômenos socioculturais. A obra de Bernardo Élis é bastante realista, 

revela mazelas   e  tragédias  de  uma  sociedade  marcada  pela  desigualdade  e  pela 

manipulação de poder. De maneira reivindicatória, elas agitam ante os olhos a realidade 
 
 
 

3 Hugo de Carvalho Ramos, nasceu em 21 de maio de 1895, em Vila Boa, então Capital do Estado de Goiás. Iniciou seus estudos na 

cidade natal e depois foi para o Rio de Janeiro, onde, em 1916, matriculou-se na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. 

4 Bernardo Élis Fleury de Campos Curado, advogado, professor, poeta, contista e romancista, nasceu em Corumbá de Goiás, GO, em 

15 de novembro de 1915, e faleceu no dia 30 de novembro de 1997, na mesma cidade.
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“analfabeta” do Goiás sertanejo e esmiúça as condições de “subvivência” humana, como 

num apelo do homem esquecido dos governos, à mercê do poder e da dominação 

legitimada de seus senhores; O belo aqui possui uma roupagem exuberante na escrita, pois 

a paisagem foge do conceito clássico do belo, o belo estranho e mágico. Em sua obra “A 

enxada” traz semas “enxada” que se transforma em elemento mágico, sem ele a 

personagem torna-se frágil. D. Alice, personagem secundária, faz observações que a 

princípio passam desapercebidas, mas no decorrer da narrativa tornam-se o fio condutor 

que levanta um importante questionamento: “Não sei adonde que Piano aprendeu tanto 

preceito” (Élis, 1966: 93), pois a personagem principal, Supriano, era rude e simples, mas 

de uma personalidade dócil e forte. Em a “Quadra de São José”, narra um burro que 

atravessa o rio, este era iluminado, os elementos estranhos e fantásticos são apresentados 

de forma metamorfoseados dando vida a paisagem do cerrado e ao elemento hora 

considerado objeto “homem”. Marx em sua tese de Feuerbach: “os filósofos trataram de 

interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Como?” “Os filósofos têm apenas 

interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo.”, nestas 

duas citações de Marx percebe-se a transformação e não a evolução, pois transformar tanto 

pode ser para melhor ou para pior, já a evolução e algo crescente (positivo ou negativo) 

sem retorno. 

A sociologia quando no terreno da crítica literária, interessa constatar fatores que 

agem na organização interna, de forma a compor uma estrutura alegórica. Aceitando o 

fator social, procura-se determinar se ele fornece apenas matéria (ambiente, ideias, traços 

grupais e costumes), que sirvam de veículo para conduzir a corrente criadora; além disso, 

é a unidade que atua na constituição da essencialidade da obra enquanto arte. Segundo 

Wittgenstein: “As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo”. 

Em José J. Veiga5,  pesquisadores remetem-se a ideia de sua infância, uma vida 
 

ao ar livre: beira dos rios, de brincadeiras no quintal da propriedade dos pais, a família 

tinha dois cavalos, passeava frequentemente pelas chácaras e fazenda. Experiências que 

são retomadas na obra do autor (REZENDE, 2008, p. 137). José J. Veiga rompe com o 

estruturalismo sua obra provoca desassossego, e o coautor nasce, conceito de MARTINS, 
 

 
 
 
 

5 José Jacinto Pereira Veiga (1915-1999), que assinava suas obras como José J. Veiga, é goiano e nasceu em 1915 em uma fazenda 

localizada entre os municípios de Pirenópolis e Corumbá. Pesquisadores remetem-se a ideia de sua infância, uma vida ao ar livre: beira 

dos rios, de brincadeiras no quintal da propriedade dos pais, a família tinha dois cavalos, passeava frequentemente pelas chácaras e 

fazenda. Experiências que são retomadas na obra do autor (REZENDE, 2008, p. 137).
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cada leitor terá uma impressão da obra, pois o final fica por conta deste. Percebe-se em 

sua obra a coerção social, o conceito de coerção do sociólogo Émile Durkheim: 

 
 

“...a aceitação da realidade imposta de um fato social, de não poder ir 

contra, ou seja, uma força maior ou coercitiva sobre a vontade do 

indivíduo. Moldada conforme a sociedade ou grupo pensa ou faz, não 

existindo espaço para o individualismo ou independência tanto na sua 

forma de pensar e agir” 
 
 

Até hoje é vivida este processo coercitivo, pois encontramos inseridos em uma 

sociedade onde se segue regras e imposições sociocultural, o que leva o leitor a pensar e 

refletir sobre o seu espaço na sociedade. Escreve de forma seca, diferente dos 

regionalistas, sem nenhuma ironia, mostra um mundo bruto de ocorrências estranhas, 

enquadrando na tradição mágica latina americana, vivia o tempo todo dentro da realidade 

que o definia (simples que valoriza a si mesmo), a crítica sempre o considerou um 

conciliador de culturas diferentes, pode-se ver em sua obra “A hora dos ruminantes” que 

dialoga com outros livros que completa suas outras obras, invadindo um uma paisagem, 

começou com a obra “Usina atrás dos muros”, O que tem lá? “A máquina extraviada” o 

que é isso? E em “A hora dos Ruminantes” quem? O que é? Quem são? O que gera 

estranhamento ao leitor. Não se considerava um latino-americano, dizia ser brasileiro, o 

estranho e o maravilhoso são extraídos do real, do folclore e da tradição, chamava isto de 

o “nosso maravilhoso”, algo original e criativo, espingarda de brinquedo que atira para 

matar, estaca que vira uma árvore, uma borboleta que traz uma mensagem, um riacho que 

cheio  moedas,  ele  joga  com  maravilhoso  que  parte  da  realidade,  em  “A hora  dos 

Ruminantes” os invasores ficam depois do rio e agitam, comentam e os moradores acabam 

por necessitar dos invasores, coerção social, primeiro os cães e depois os bois, o autor não 

traça uma explicação, este fantástico desarticula o tom solene da explicação do fantástico 

puro, sai o modo de reagir e agir com o estranho, cultura diferente, não acompanha a 

rotina do tempo, mas traz a precariedade e pobreza da sociedade. A obra pensa e 

compreende o significado da existência humana, toda obra é contaminada pelo momento, 

pela política. Os livros são de cunho políticos? Remete-se a ideia que foi contaminado, 

mas não é uma resposta política, e não é uma metáfora da política, o projeto mostra de forma 

mais profunda que quer criar desassossego, mostrar na ficção uma sociedade oprimida, 

pois “A Hora dos Ruminantes” foi escrito antes do golpe militar, pode-se perceber a 

influência do escritor Ralph Waldo Emerson (1803-1882) “seja qual for a linguagem que 

uma pessoa empregue ela só poderá dizer o que ela é”: Continuando
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com o autor quando questiona a nossa relação original com o universo e a percepção da 

filosofia, tradição, religião e porque tudo não pode ser apenas poesia e não história. 

 
 

Why should not we also enjoyan original relation to the universe? Why 

should not we have a poetry and philosophy of insight and not of 

tradition, and a religion by revelation to us, and not the history of 

theirs?” ” APUD MCMICHAEL P.446. 

 
Chamar a atenção dos leitores para os assuntos que lhe parece relevante, como a 

literatura, ciência e religião, dentre outros, ao longo do ensaio completo “não há livros 

salvadores, só escrevemos livros que pedem para serem escritos, não é uma tendência 

literária que marca o escritor, mas é o escritor que a enriquece, guarda o compasso dos que 

estão afastados do mundo” APUT MCMICHAEL P.446, a literatura da Veiga, o 

fantástico, o estranhamento e o mágico transforma o leitor/autor e autor/leitor, MARTINS. 

 

Maria Aparecida Rodrigues6 em sua obra “cinzas da paixão” mostra o abandono 

do malandro dos anos oitenta e noventa apresentando uma nova personagem criminosa, 

o violento e sem culpa, universalizado pelo poder das mídias, lembrar a fala de Walter 

Benjamim que relata o poder de guardar a imagens ou fatos, perde-se o prazer da 

experiência(aura) das vivências, pois se pode viver sem sentir (cinema, televisão, 

internet…). A obra em si provoca um efeito de mutação no leitor, o efeito que irá causar 

uma catarse, o belo passou a ter outra roupagem, ou seja, o belo está no modo de produzir 

e não na visualização, o leitor passa a ser também o autor da obra, e quando acaba a leitura 

morre assim, como o autor morreu ao finalizar sua obra, para ISER, O ato da Leitura vol.2, 

pg97: “Sendo uma atividade guiada pelo texto, a leitura acopla o processamento do texto 

com o leitor; este, por sua vez, é afetado pelo processo.” A obra psicanaliticamente 

falando, provoca nossa sobre o comportamento narrado pelo personagem em diálogo 

consigo mesmo, discutindo sobre seus atos violentos para que se sinta “desculpado”, o 

que nos remete as patologias; a beleza no ato: “As recordações de minha existência inteiro 

ficaram confusas. Imagino que sou uma vitrine móvel, coberta de espelhos (…), de figuras 

desconexas que sou eu e não sou.” RODRIGUES, o autor torna-se livre para expor 

o seu eu, na psicanálise o id (este não é maiúsculo? Id), fonte de prazer sem se esbarrar 
 
 
 
 

 
4 Maria Aparecida Rodrigues, autora Goiana, natural de Rio Verde, GO. É professora do Curso de Letras da Universidade Católica 

de Goiás. Doutora em Teoria da Literatura e Mestre em Literatura Brasileira.
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no superego, com isso rompe com o clássico e o estruturalismo; segundo BARTHES, 

Roland, p. 12/3 Prazer da leitura, 

 
 

“A margem subversiva pode parecer privilegiada porque é a da 

violência; mas não é a violência que impressiona o prazer; a destruição 

não lhe interessa; o que ele quer é o lugar de uma perda, é a fenda, o 

corte, a deflação, o fading que se apodera do sujeito no imo da fruição. 

A cultura retorna, portanto, como margem: sob não  importa qual 

forma. ” 
 

 

Esta obra se aproxima muito do autor inglês do século XIX, Lord Byron, em “Por- 

tais de Anúbis”, antecipa o fantástico, literatura que provocava estranhamento confronta 

o submundo de Londres em uma mistura surreal de mendigos, palhaços, feiticeiros todos 

organizados e praticantes de grotescos experimentos, tentando modificar a história da hu- 

manidade; mulheres disfarçadas horrendas, elementos fantásticos como lobisomem que 

matam e trocam de corpo com elas. Outro ponto em destaque é a forma engenhosa como 

Lord Byron consegue conduzir a trama, modificando acontecimentos e circunstâncias 

sem, contudo, alterar fatos da História, elemento a ser considerado quando o argumento 

envolve viagem no tempo. Maria Aparecida possui o mesmo enfoque em sua obra o que 

fascina o leitor, mesmo lhe provocando pavor, ele não consegue desvincular da leitura... 

“Duas ou três facadas. O outro nem se moveu direito. Silêncio! Nem um ronco nem nada. 

Dormi em paz.” Neste fragmento mostra que a personagem fala consigo mesmo sem o 

menor sentimento de culpa. O inconsciente marcado pelo Id, podemos dizer que neste 

sentido que o texto fale através de si mesmo, o texto não diz nada quem diz é o próprio 

leitor. 
 

A escritora goiana, Maria Teresinha Martins do Nascimento 2  em  Rapto  de 

Memórias, vale salientar que o prefácio desta obra foi escrita pelo autor, José J. Veiga. 

Em sua narrava encontramos elementos que mostram o prazer na colocação de 

determinados elementos da narrativa, as personagens não são nomeadas, é todo atemporal, 

próximo a reflexão sobre a existência onde os elementos da natureza se misturam ao 

imaginário ficcional, não existe uma estrutura fixa, no final da narrativa o 

leitor transforma-se em coautor, segundo BARTHER. P. 21/2, 
 
 

 
5 José Jacinto Pereira Veiga (1915-1999), que assinava suas obras como José J. Veiga, é goiano e nasceu em 1915 em uma fazenda 

localizada entre os municípios de Pirenópolis e Corumbá. Pesquisadores remetem-se a ideia de sua infância, uma vida ao ar livre: beira 

dos rios, de brincadeiras no quintal da propriedade dos pais, a família tinha dois cavalos, passeava frequentemente pelas chácaras e 

fazenda. Experiências que são retomadas na obra do autor (REZENDE, 2008, p. 137).
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“Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que 

vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática 

confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que põe em estado de 

perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar 

as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a consistência de 

seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise 

sua relação com a linguagem.” 
 
 

Os elementos que compõem sua obra são leves e profundos, aqui voltamos ao 

prefácio de José J. Veiga, onde é impossível fugir da cultura e dos elementos que 

estruturam a sociedade, a paisagem e muito forte que funde com o inconsciente, conforme 

BARTHES justifica os textos, pois cabe ao leitor construir sobre os contos de forma a 

reescrevê-los, o que liberta também o leitor/autor, MARTINS. 

“Por um momento secular consegui despegar-me de meu corpo e flutuar em 

minhas legítimas aspirações”, convite ao leitor à poesia através de cores, musicalidade a 

busca de seu próprio “EU”, “com o rio que, disparado como fecha, percorria, atravessava 

o tempo e se ancorava em mansas baías”, a busca de um tempo perdido, o que favorece a 

reflexão sobre a existência do reino da imaginação, através da arte captando as essências 

da percepção do mundo, captando assim as transformações do ser, vagando pela mistura 

o pós-moderno com ensaio filosófico e psicológico. Como cita na obra, MARTINS, 2010 

“Existe o pós-moderno? Não faz diferença o sim ou não, a polêmica atualiza pontos, 

normas. Há a intenção  de fazer um livro sobre nada e o  livro do nada”; e assim 

perpetuando como um poema em prosa, “A sombra da mangueira enternece a alma 

daquele que chora pelo rio da sua aldeia”, MARTINS. 

 
 

O que perturba o leitor, que tem o olhar tradicional, levando a uma reflexão de algo 

que lhe provoca o sentimento que somente são encontrados na percepção do mundo que o 

rodeia. A personagem é o narrador que assume diversas roupagens, ora se reveste de rio 

que no correr com um jogo semas (amor, ódio, tristeza, alegria, paz, reflexão) cheios de 

significações e recordações e este jogo nos remete forma de escrever de Clarice Lispector 

em “Água Viva”, “Eu te digo: estou tentando captar a quarta dimensão do instante-já que 

de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante-já que também não é 

mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa.” 

comparação neste trecho com a autora Maria Terezinha “grandeza está na profundidade 

do olhar de quem me vê”, pois, “não é preciso ser o maior rio do mundo para ser espelho 

dos céus, mas é necessário argúcia no olhar para captar as profundezas
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das águas, do ser, da vida”, a autora mostra o “Eu”, Rio Araguaia, e seu correr lavando 

toda a sua margem de forma universal, surreal, o sema água envolve o ser, o sagrado, a 

poética está neste trecho que lembra um sonho de pureza da alma, em toda a obra a leveza 

das matas, índios, a musicalidade, rufar dos tambores africanos, em tudo podemos sentir 

quem a pode-se ser, depende do leitor, pois não existe país, tempo, ou uma personagem 

definida. No livro Imaginação. pg 13, SARTRE mostra que: 

 
 

“A imaginação ou o conhecimento da imagem vem do entendimento; é 

o entendimento, aplicado à impressão material produzida no cérebro, 

que nos dá uma consciência da imagem. Esta, aliás, não é posta diante 

da consciência como um novo objeto a conhecer, apesar de seu caráter 

de realidade corporal: de fato, isso remeteria ao infinito a possibilidade 

de uma relação entre a consciência e seus objetos.” 
 

 
 

A história de cada um que construirá sua imaginação, ou seja, o leitor ideal tem o 

total domínio da obra, e a atemporalidade o favorecerá, isto ocorrerá nas obras destes 

quatro autores, sempre o inconsciente provocando catarse e percepções que transformará 

o seu consciente como relata o próprio Jean Paul Sartre, somos únicos e cada um nos verá 

de acordo com sua realidade consciente e inconsciente, a obra torna-se um domínio do 

leitor que se transformará no próprio autor da obra e assim sucessivamente. 

As obras goianas não fugiram ao que acontece com a transformação da arte, onde 

o prazer, o Id, é o componente nato dos indivíduos, ou seja, as pessoas nascem com ele. 

Consistem nos desejos, vontades e pulsões primitivas, formado principalmente pelos 

instintos e desejos orgânicos pelo prazer; o ego surge a partir da interação do ser humano 

com a sua realidade, adequando os seus instintos primitivos (o Id) com o ambiente em 

que vive. O Ego é o mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique, procurando regular 

os impulsos do Id, este encontra em “desequilibração” moldando assim a cara do superego, 

moral, através arte, pois o belo tem outras roupagens ele não se encontra mais na forma 

de se apresentar, ele se encontra na forma de ser e de como este ser será apresentado para 

o outro. 

O papel da literatura no contexto ler é fundamental, pois é possível direcionar esta 

leitura para construção do pensamento ou vice-versa desconstrução. Conforme Dell’Isola 

(1988:38). 

 
 

Ao compreender um texto, o leitor raciocina, O raciocínio é um 

movimento de pensamento, uma “inferência”, que comporta invenção 

e atividade do pensamento do indivíduo. O raciocínio não se reduz um
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simples mecanismo de associação de ideias; isso se comprova ainda pelo 

fato de não haver raciocínio sem consciências das razões. 
 

 

A crítica literária remete-se a ideia, que hoje o autor morre a partir do momento 

que sua ideia se esgota em um livro, e o leitor passa a exercer o papel fundamental de 

reviver estas ideias e começa assim um círculo, o leitor coloca-se na obra, tendo em vista 

a liberdade criativa do autor quando transcreve para o papel sua obra, com riqueza 

linguística onde é possível denotar a conotação através da repetição dando vida ao texto, 

como pressupõe o autor BARTHES, Roland; 

 
 

"As boas maneiras de ler um texto, é chegar a tratar um livro como se 

escuta um disco, como se olha um filme... como se é tocado por uma 

canção: todo tratamento do livro que exigisse um respeito especial, uma 

atenção de outra espécie, vem de outra época e condena definitivamente 

o livro. Não há nenhuma questão de dificuldade nem de compreensão: 

os conceitos são exatamente como sons, cores ou imagens, são 

intensidades que convêm a você ou não... não há nada a compreender, 

nada a interpretar." 
 

 

A prova da mudança de postura diante da leitura é evidente, pois o leitor na 

maioria das obras tem o papel de finalizador da história, e consequentemente redução dos 

poderes autor. As obras goianas contemporâneas não fogem desta ideia do coautor, a 

paisagem, ou seja, o cenário, mas forma de escrever corresponde ao momento atual. 

Expressam a liberdade do pensamento, que representa a realidade social e 

psicológica, permeada por imagens/enredos e não de conceitos científicos, elas 

condensam as contradições, os desejos, as angústias e as aspirações. Não cabe ao crítico 

apenas interpretá-las de acordo com critérios de cada abordagem escolhida, pois os modos 

de expressão que se desenvolvem na arte do verbo, inserem-se num conjunto de relações 

sociais. 

 
Dentre os objetivos propostos neste trabalho a reflexão sobre estudo de novas 

bibliografias que serviriam de suporte para este e futuras propostas metodológicas, nos 

levaram a perceber a importância que a leitura tem sobre o leitor e de como ele pode ser 

tocado pela cultura da terra. 

E possível melhorar propiciando um ambiente que valorize o meio sociocultural 

dos leitores através de estudo da literatura crítica que justifique a obra lida e que a reforce 

com obra de arte. Não se pode dispensar a literatura universal e brasileira, contudo focar, 

valorizar a literatura regional, aproximando os autores atuais e doutores em literatura dos
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leitores, seduzindo-os para o regionalismo. Não importando se são históricas ou literárias, 

o imagético e apresentado acerca da realidade lembrando que a linguagem e a leitura são 

inseparáveis e estão no texto. A tríade entre a escrita, o texto e a leitura para saber quem 

fala? Porque fala? E para quem fala? Este terceiro vai depender do leitor e a sua paixão 

pela obra. 

As músicas, teatros, jornais, livros, obras de artes, visitas a Museus, Galerias de 

Artes e grandes bibliotecas via internet leva leitores ao universo encantado do imaginário 

do que poderia e deveria ser e compreender as construções humanas, entendendo como se 

desenvolvem por acumulação, continuidade e ruptura de paradigmas, relacionando o 

desenvolvimento científico com a transformação da sociedade, pois a partir da conquista 

do conhecimento a dúvida e o que irá mover, a certeza acomoda, o que nos incomoda nos 

faz necessário, a verdade é a busca, sendo assim conseguimos formar leitores 

multiplicadores das coisas da terra. 

. 
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NOTAS SOBRE A NARRATIVA DE TESTEMUNHO EM MEMÓRIAS DO 

CÁRCERE E CONTOS DE KOLIMÁ 

Andrea Zeppini Menezes da Silva (USP)1 

 

Resumo: O presente artigo visa estabelecer uma comparação entre aspectos da obra Contos de 

Kolimá, de Varlam Chalámov, e Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, da perspectiva da 
experiência de confinamento dos dois autores, como configurada pelo contato com o mundo do 
crime. Chalámov, escritor russo, passou dezessete anos em campos de extermínio do Gulag, 
entre as décadas de 1930 e 1950, onde conheceu o mundo do crime organizado que se 
desenvolveu no sistema carcerário soviético. Graciliano Ramos foi preso na onda repressiva 
após a Intentona Comunista de 1937 e conheceu, na Colônia Penal de Ilha Grande, o pequeno 
criminoso. 
Palavras-Chave: Varlam Chalámov; Graciliano Ramos; literatura de testemunho 

 

Memórias do Cárcere narra a experiência de Graciliano Ramos como preso 

político no governo Vargas. O escritor foi preso em 1936, na onda de repressão que se 

seguiu à Intentona Comunista de 1935. Não era comunista, nem sabia muito bem 

porque estava sendo preso, mas depois da experiência prisional, de fato se filiou ao 

Partido. Memórias do Cárcere, livro inacabado, iniciado dez anos após o confinamento, 

foi publicado postumamente e narra o período de um ano, em que o escritor passou em 

poder do Estado. A dura poética de Graciliano descreve a trajetória do escritor, desde 

sua prisão em Alagoas, passando pela terrível viagem na imundície do navio Manaus 

até o Rio de Janeiro; pelas prisões nas quais ficou, nessa cidade, junto com outros 

presos “políticos”; pela colônia correcional na Ilha Grande, mais próxima a um campo 

de concentração.   

 Chalámov foi um escritor russo, nascido em 1907, em Vólogda, que passou 

dezessete anos em campos de trabalho/extermínio stalinistas. Foi preso pela primeira 

vez em 1929, por tentar reproduzir um documento contra Stálin. Condenado a uma pena 

de três anos, permaneceu em um campo nos Urais até 1932. Em 1937 é preso 

novamente, no Grande Expurgo que levou milhares ao fuzilamento e aos campos. 

Condenado com uma pena de cinco anos, é levado para Kolimá, um dos piores campos 

do Gulag, onde a temperatura chegava a sessenta graus negativos. De lá, sai apenas em 

1953, depois de passar por minas de ouro e carvão, de chegar às portas da morte por 

diversas vezes. Em 1954 começa a escrever sua obra prima, os Contos de Kolimá, sobre 

sua experiência nos campos.  

1 Doutoranda em Letras (USP). Contato: dedazeppini@hotmail.com 
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Característica comum aos dois escritores, nessas obras, é a escrita que parte da 

memória: uma escrita que se pretende verdadeira. Verdade cujo significado é amplo e 

convive com a busca dos autores pela palavra exata. Faz-se presente a ideia de que a 

violência sofrida apenas alcança expressão através de uma forma literária, através da 

ficcionalização da escrita. É dessa maneira que os o horror se torna passível de ser 

comunicado: quando transformado em arte. Exemplos de literatura de testemunho, essas 

obras estão na intersecção entre memória, literatura e história. Em Chalámov, a 

necessidade de escrever viria do desejo de impedir que fossem esquecidos os mortos de 

Kolimá, da necessidade de lembrar para então esquecer, da intenção de realizar uma 

investigação sobre o homem, sobre os limites da humanidade em condições desumanas. 

Será que há um limite? Em Graciliano, a experiência do confinamento o leva a escrever 

uma obra onde, além dos fatos narrados, das condições terríveis a que os presos eram 

submetidos, vislumbramos também uma trajetória onde se modificam as percepções do 

autor sobre o homem e sobre si mesmo. Nos dois autores, a escrita percorre os caminhos 

de uma memória que é trauma, ferida, esquecimento, criação e recriação. Sujeita, 

portanto, a erros, falhas, lacunas: espaços por onde também se dá a narração da história.   

A proposta do presente trabalho é possibilitar um diálogo entre as duas obras, a 

partir da perspectiva do significado da experiência. Como ponto de partida para essa 

aproximação, escolhi um elemento que considero fundamental na visão de mundo dos 

escritores que se espelha nessas obras: o contato com o mundo do crime, ou com o 

prisioneiro dito “comum”. Em Chalámov, a figura do criminoso é definidora dessa 

visão de mundo e de sua investigação sobre o homem. Em Graciliano Ramos, esse 

elemento combina-se com a descoberta de características insuspeitadas do homem e de 

si mesmo, obrigando-o a reavaliar certas percepções anteriores. No contexto da relação 

entre escritor e mundo do crime, vemos despontar também as diferentes funções 

atribuídas à literatura, que serão discutidas mais adiante. Para pensarmos essas questões, 

escolhi partir da terceira parte de Memórias do Cárcere, referente ao período passado 

pelo escritor na Colônia Correcional, em Ilha Grande, e do conto “Na fé” de Varlam 

Chalámov.  

 “Na fé” é o segundo conto do primeiro volume de Contos de Kolimá, mas é o 

texto que introduz o leitor no mundo absurdo do campo, mundo no qual ele viverá por 

seis ciclos de contos. Tendo como eixo o mundo do crime, o conto traz características 

fundamentais da prosa chalamoviana. É aqui que o leitor tem seu primeiro contato com 

um barracão do campo, com a banalização da vida, com as “pequenas” necessidades do 
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prisioneiro, pequenas e prementes: a diferença entre a vida e a morte pode estar em um 

prato de sopa ou em uma blusa de lã. O enredo traz dois prisioneiros, um deles o 

narrador, que fazem um trabalho extra no barracão onde os criminosos costumam jogar 

cartas. Trabalham por um pouco de sopa e estão prestando atenção ao jogo dos 

bandidos. Um deles, sem ter mais nada o que apostar, vê a blusa de lã de um dos 

observadores e a deseja para si, no intuito de continuar o jogo. Mas o dono se recusa a 

separar-se dela, pois fora enviada de casa e era a última lembrança de sua antiga vida. 

No lager, recusar-se a obedecer a um bandido pode custar caro, e o detento morre nas 

mãos de um serviçal dos criminosos. De repente, sem nenhum aviso. Sem nada que 

prepare o leitor. E, neste mundo, tudo pode acontecer de uma hora para outra.  

O acaso é elemento primordial da vida no campo, onde não se podia contar com a 

ajuda das autoridades, com a justiça, com qualquer tipo de direitos. O acaso podia matar 

ou salvar. No contexto do conto, a luta do homem com o acaso encontra expressão no 

jogo de cartas dos bandidos, importante tema na tradição literária ocidental e na Rússia, 

entre os séculos XVIII e XIX. Mas aqui, quem joga o jogo, quem define suas regras e 

sua linguagem, é o criminoso. E isto foi um fator definidor na vida do campo stalinista, 

pois as autoridades se serviam do preso comum para reprimir o político, ou o prisioneiro 

condenado sob o artigo 58. Os trabalhos leves, a melhor comida, descanso no hospital, 

os cargos de chefia, a tarefa de reprimir os presos políticos eram destinados aos 

bandidos.  

Na visão de mundo de Chalámov, o bandido está além, ou aquém, do ser humano 

e concentra, de certa forma, a representação da desumanização engendrada pelo campo. 

No conto, o autor concretiza essa ideia na descrição dos traços de um dos criminosos. 

Através de suas palavras, vemos as mãos sujas de dedos finos e brancos, mãos de quem 

não trabalha; a unha comprida do dedo mindinho, marca do bandido; os cabelos 

pegajosos, cortados rente. E o autor conclui: 

 

A testa baixa, sem nenhuma ruga, os tufinhos amarelos das 

sobrancelhas, os lábios fininhos, tudo isso dava à sua fisionomia uma 

qualidade importante para a aparência de um ladrão: a habilidade de 

passar despercebido. Lembrar de seu rosto era impossível. A pessoa 

olhava e pronto, esquecia, perdia todos os traços e não o reconheceria 

num novo encontro (CHALÁMOV, 2015, p. 27).  
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A imagem fugidia tem algo de fantasmagórico, como se o bandido não tivesse 

uma imagem humana, como se fosse a própria encarnação do mal. Há certo clima 

fantástico, de mistério, demoníaco até. Como se o autor avisasse, desde o início, que o 

leitor deve se aproximar desse mundo desconhecido aos poucos e com muito cuidado. 

Trata-se, afinal, do inferno. Esse clima é reforçado por alguns detalhes ao longo da 

narrativa. Um deles é o claro/escuro da pequena lamparina artesanal, a kolimka, que 

ilumina parcamente o ambiente, jogando luz apenas no jogo e deixando o resto do 

barracão na penumbra. O uso de cruzes penduradas em cordões e as unhas compridas 

dos bandidos, que dão uma impressão de seita, constituem referências ao diabo e 

remetem a uma missa negra. Tornam o jogo de cartas não mais um simples jogo de 

cartas, mas um jogo pela alma humana (MIKHAILIK, 2000). O leitor é inserido em um 

mundo onde nada é seguro: se os dois prisioneiros a princípio estão protegidos pela 

escuridão, assim como o leitor, em dado momento o olhar de um dos jogadores lança 

luz sobre os observadores e nada mais os protege, a ponto de um deles poder levar uma 

facada sem nada que a anuncie. O conto constrói um clima de expectativa, mas nada ali 

faz o leitor supor o seu desfecho. Neste jogo mortal, onde o cálculo não tem vez, quem 

dá as cartas é o bandido.  

A experiência do campo é definida pelo autor pela expressão “escola negativa”: 

neste sentido, o lager é visto como corrupção, degradação, destruição. A lição aprendida 

nessa escola é a desumanização. Ali, o prisioneiro vê ameaçada sua condição humana 

ao tornar-se um dokhodiaga (prisioneiro em estado terminal), ou ao tornar-se um 

capataz, pois obrigar alguém a trabalhar era o mesmo que mandá-lo à morte. No campo 

o poder ilimitado convive com a submissão ilimitada. E, no limiar entre o humano e o 

não humano, está o criminoso, a figuração do mal absoluto. Essa é uma questão 

delicada para o autor, que também teme a desumanização e, talvez por isso, precise criar 

uma distância entre ele e o outro: humano e não humano. Por isso, é possível, esse tema 

seja tão importante para ele, que chega a dedicar um volume inteiro de ensaios 

justamente ao mundo do crime. Para Chalámov, o que o campo ensina é a destruição 

moral do homem. É nessa escola que o bandido encontra seu lugar, como causa e 

consequência, como produto de um sistema corrupto, mas também como quem produz e 

determina a linguagem e as regras desse sistema. A investigação sobre o homem esbarra 

no mundo do crime e se depara com outra coisa. Em “Cruz Vermelha”, um conto-ensaio 

do primeiro ciclo, o autor explicita aspectos da violência perpetrada pelo criminoso:  
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São incontáveis os delitos dos ladrões no campo de trabalhos 
forçados. Infelizes são os bons trabalhadores, dos quais o ladrão leva o 
último trapo, tira a última nota; e o trabalhador tem medo de reclamar, 
pois vê que o ladrão é mais poderoso do que a chefia. O ladrão surra o 
bom trabalhador e obriga-o a trabalhar – dezenas de milhares de 
pessoas são surradas pelos ladrões até a morte. Centenas de milhares, 
permanecendo no cárcere, são corrompidas pela ideologia da 
ladroagem e deixam de ser humanos. Algo de bandido assenta-se em 
sua alma para sempre; os ladrões e a sua moral deixam um rastro 
indelével na alma de todos para sempre. (CHALÁMOV, 2015, p. 
238). 

  

O criminoso, em Chalámov, seria o grande responsável, ou, no mínimo, a figura 

que concentra em si a ideia de “escola negativa”. Já em Graciliano, na colônia 

correcional, o tom é bem outro. Os representantes do mundo do crime que aparecem na 

narrativa são figuras massacradas pelo sistema tanto quanto os “políticos”. É o pequeno 

ladrão, o pequeno arrombador, o pequeno vigarista. Ainda assim, o ladrão pertence a 

outro mundo, intransponível, separado do narrador. Nesse caso, o limite não está entre o 

humano e o não humano, mas é construído pela desigualdade social, como veremos ao 

longo desta exposição. Já no caminho para a colônia, mas sem saber ainda para onde se 

dirigia, o narrador é interpelado:  

 

_ Pergunto se é preso político, insistiu o rapaz.  
_ Ah! Sim. Por que pergunta?  
_ Porque ladrão não é.  
Admirei a sutileza do moço, desejei experimentá-la: 
_ E se eu quiser dizer que sou ladrão? 
Assustou-se, deu uma espiadela em torno, examinou-me fixo, 

cochichou:  
_ Não diga. Isso prejudica. Mas se dissesse, ninguém 

acreditava. O senhor pode ser assassino. Também não é. Se fosse, 
tinha ficado. Para lá só vão presos políticos e ladrões. Ladrão não é.   

_ Está bem, vejo que tem muita prática.  
_ Não, pouca, às vezes me engano. Os da polícia civil 

conhecem os ladrões de longe, na rua, pelo andar (RAMOS, 1960, p. 
31-32) 

 

 Desde o primeiro momento na colônia, o prisioneiro sente que seus rituais o 

aniquilam aos poucos: o desnudamento em público; o despojamento de seus trastes; a 

comida com cheiro de carniça oferecida aos presos. A obrigação de cruzar os braços 

surpreende o narrador: “Em mudo assombro, devo ter-me conservado longo tempo 

imóvel, a vista escura, as ideias em fuga, o coração a estalar de raiva e desespero (...)”. 

A ordem inconcebível acaba por destruí-lo: “Cruzei os braços, aniquilei-me. A vontade 
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sumira-se, o meu corpo infeliz era um conjunto de trapos bambos” (RAMOS, 1960, p. 

58). No meio da confusão inicial, seu assombro não encontra limites ao ser interpelado 

com a seguinte ordem: “_ Na formatura reúna seus homens lá no fundo./ _Os meus 

homens? gaguejei atarantado. / _ Os seus companheiros. Mande que eles formem lá na 

ponta” (RAMOS, 1960. p. 59). E, subitamente, o escritor se vê lançado à condição de 

“cabo de turma”:  

 

Um momento me anulara, incapaz da mínima reação, meio cadáver. 
Pretendiam agora infamar-me, transformar-me em vigia dos meus 
amigos. O terror me obrigaria a mantê-los na disciplina e, sendo 
preciso, denunciá-los. Um instrumento dos verdugos enxameantes 
além da grade (RAMOS, 1960. P. 59).  

 

Nesse contexto, o autor se questiona, se revisita a respeito de seus próprios 

limites: “Cabo de turma, com horror senti-me cabo de turma. Chegaria a conseguir 

bastante vileza para desempenhar esse papel?” (RAMOS, 1960, p, 59). A colaboração 

com as autoridades é uma questão delicada também para Chalámov, que reitera, 

insistentemente, sua recusa a tornar-se capataz, ainda que a função pudesse lhe salvar a 

vida.  

O fichamento, que compreende um questionário, inclusive sobre os “vícios 

secretos”, é outro ritual humilhante para o prisioneiro:  

 

Não queria admitir que alguém se atribuísse o direito de me falar 
daquele modo. Sentia-me num enxurro, nivelava-me a ladrões, 
vagabundos, malandros, escória das favelas, reduzida a apanhar no 
chão pontas de cigarros, e, apesar de tudo, achava impossível dizerem-
me tal coisa (RAMOS, 1960, p. 82-83).  

 

A sua própria impassibilidade, e a de seus companheiros, diante da injustiça 

terminam por destruí-lo: “Nenhum sinal de protesto, ao menos de compaixão. Também 

me comportava com essa horrível indiferença, como se assistisse a uma cena comum. 

Éramos frangalhos; éramos fontes secas; éramos desgraçados egoísmos cheios de pavor. 

Tinham-nos reduzido a isso” (RAMOS, 1960, p. 61). 

Nesse mundo, a franqueza de um “bichinho aleijado e branco, de farda branca e 

gorro certinho, redondo”, abala o narrador e resume o espírito da colônia: “_ Aqui não 

há direito. Escutem. Nenhum direito. Quem foi grande esqueça-se disto. Aqui não há 

grandes. Tudo igual. Os que tem protetores ficam lá fora. Atenção. Vocês não vem 

corrigir-se, estão ouvindo? Não vem corrigir-se: vem morrer” (RAMOS, 1960, p. 63). O 
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que em Memórias do cárcere é dito por um guarda, na obra de Chalámov é expresso 

como percepção do autor, ao se deparar com o desconsolo sem fim da paisagem de 

Kolimá, logo na sua chegada ao inferno: “Lembro-me bem: eu estava absolutamente 

calmo, pronto para o que viesse, mas, involuntariamente, o coração disparou e ficou 

apertado. E, desviando os olhos, pensei: nos trouxeram aqui para morrer” 

(CHALÁMOV, 2016, p. 20).  

É no contexto desse mundo absurdo, sentindo-se só e desamparado em meio a 

“um milheiro de pessoas” que, ao narrador de Memórias do Cárcere, é apresentada uma 

figura que contrasta com o sentimento de despojamento e aniquilação, “um rapagão 

espadaúdo, simpático, o olho vivo, de gavião. Uma curiosa madeixa de cabelos brancos 

enfeitava-lhe a testa e o lábio superior se erguia, descobrindo os dentes, num sorriso 

sarcástico. Fisionomia aberta, ar decidido”. Graciliano se admira de suas referências, 

ditas em alto e bom som por outro preso: “_ Gaúcho, ladrão, arrombador” (RAMOS, 

1960, p. 59). O narrador se espanta: “Um insulto. Como se ofendia um homem daquele 

jeito, cara a cara, sem metáforas? Examinei um instante os dois, reconsiderei (...). E 

Gaúcho nem de longe parecia injuriar-se”. A partir daí, o ladrão entabulou uma 

conversa com o escritor. “Apertando-lhe a mão, declarei ter muito prazer em conhecê-

lo. Tinha. Não era apenas curiosidade. Finda a surpresa, confessei a mim mesmo que 

poderia tornar-me sem esforço amigo do ladrão”. Comparando-o com seus 

companheiros, combalidos pela reclusão, a nova personagem surge com qualidades 

raras por ali: “A firmeza, a ausência de hipocrisia, a coragem de afirmar, tudo revelava 

um caráter”. Sente que está entrando em um lugar completamente novo, onde suas 

antigas percepções serão transformadas: “Cortavam-me várias amarras, vidas estranhas 

iam patentear-se no formigueiro em rebuliço” (RAMOS, 1960, p. 60). 

Nada mais distante do clima diabólico do mal absoluto de Chalámov do que os 

diálogos com Gaúcho, o ladrão, que acontecem no “formigueiro”. Naquele lugar, onde 

se ia para morrer, onde os presos eram destituídos de seus direitos, as conversas com o 

arrombador agiam como um refresco na alma do narrador. Todas as noites, Gaúcho lhe 

contava histórias, casos de sua vida profissional. Quando o narrador sugere ao ladrão 

que ele pode fazer outra coisa, pode achar um ofício menos perigoso, Gaúcho responde: 

“_ Não senhor, nunca tive intenção de arranjar outro ofício, que não sei nada. Só sei 

roubar, muito mal: sou um ladrão porco” (RAMOS, 1960, p. 86). Ainda assim, Gaúcho 

reedita, em versão bem brasileira, um princípio de Raskolnikov, personagem 

emblemático de Dostoiévski, e dos criminosos de Chalámov: “Os homens, dizia 
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Gaúcho, dividem-se em duas classes: malandros e otários, e os malandros nasceram 

para ingrupir os otários” (RAMOS, 1960, p. 85). As conversas dão ao narrador a 

vontade de tomar notas:  

 
_Ó Gaúcho, perguntei, você sabe que eu tenho interesse em 

ouvir as suas histórias? 
_ Sei. Vossa mercê vai me botar num livro. 
_ Quer que mude seu nome? 
_ Mudar? Por que? Eu queria que saísse o meu retrato” 

(RAMOS, 1960, p. 86).  
 

Ingenuidade, desejo pela fama, confiança no escritor e, em última instância, na 

literatura. Gaúcho não apenas contava suas histórias como pedia conselhos ao escritor. 

Sua fala é simples, cheia de gírias. Ainda que se refira a si próprio como um mau ladrão, 

tem orgulho do que conta. O que sobressai nas narrativas é a esperteza, os golpes que se 

baseiam em enganar o outro, não em matar ou fazer crueldades. “Nós jogamos com 

armas psicológicas”, (RAMOS, 1960, p. 121), diz Paraíba, outro entendido nas “coisas 

de vigarismo”. Nesse contexto, a literatura não é denúncia dos maus tratos sofridos sob 

a repressão, mas é a publicidade dos feitos do ladrão; a busca pela afirmação de sua 

identidade; a possibilidade de encontrar/construir um sentido.  Aqui, é o ladrão quem 

conta as histórias, cabendo ao escritor anotá-las. Em certo sentido, é uma inversão da 

figura do “encantador de serpentes”, presente na obra de Chalámov. Trata-se do 

intelectual que, em troca de um pedaço de pão, um prato de sopa, um cigarro, ou mesmo 

em troca de poder continuar vivo, se submete a contar histórias para os bandidos. Sua 

capacidade de “tirar romances”, segundo a gíria da prisão, é respeitada pelos 

criminosos. Função de extrema subserviência e humilhação, mas que garantiu a 

sobrevivência de muitos letrados nos campos dominados pelo mundo do crime. Nos 

dois casos, observamos, tanto nos ladrões de Graciliano, quanto no criminoso de 

Chalámov, a necessidade da arte e da literatura, seja como forma de entretenimento, seja 

como forma de expressão. 

 Ao se preparar para ir embora da colônia, o narrador se despede do diretor, e 

encontra ainda outra função para a escrita literária: 

  

Chegávamos à cancela. E experimentei de chofre a necessidade 
de expandir-me numa clara ameaça. A desarrazoada tentação era tão 
forte que naquele instante não me ocorreu nenhuma ideia de perigo.  

_ Levo recordações excelentes, doutor. E hei de pagar um dia a 
hospitalidade que os senhores me deram.  
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_ Pagar como? Exclamou a personagem.  
_ Contando lá fora o que existe na Ilha Grande.  
_ Contando? 
_ Sim, doutor, escrevendo. Ponho tudo isso no papel.  
O diretor suplente recuou, esbugalhou os olhos e inquiriu 

carrancudo:  
_ O senhor é jornalista?  
_ Não senhor. Faço livros. Vou fazer um sobre a colônia 

correcional. Duzentas páginas, ou mais. Os senhores me deram 
assunto magnífico. Uma história curiosa, sem dúvida.  

O médico enterrou-me os olhos duros, o rosto cortante cheio de 
sombras. Deu-me as costas e saiu resmungando:  

_ A culpa é desses cavalos que mandam para aqui gente que 
sabe escrever (RAMOS, 1960, p. 149).  

  

A literatura de testemunho se realiza aqui como ameaça, como denúncia da 

repressão. Ao buscar recuperar sua identidade massacrada pelos maus tratos, num ato 

impensado, o narrador transforma seu ofício em arma. Essa ideia sobre o poder da 

escrita pode ser observada ao longo de Memórias do Cárcere, através, por exemplo, do 

respeito que muitos prisioneiros demonstram pelo escritor, reservando-lhe um lugar de 

distinção, pelo fato dele poder escrever. Essa figura, a do escritor, carregava em si a 

importante tarefa de redimir os presos, de dar um sentido ao sofrimento, de não deixar 

que fossem simplesmente esquecidos e abandonados.  

Se, para Chalámov, o bandido representa o mal absoluto, alguém que está fora da 

condição humana, para Graciliano Ramos o convívio com o ladrão faz parte de seu 

processo de descoberta e autodescoberta. Como se o pessimismo de Graciliano, vítima 

de injustiças, brutalidades e arbitrariedades desde a infância, já esperasse os aspectos 

negativos do homem, encontrados na prisão. A grande novidade, o que realmente 

surpreende e transforma o escritor é o encontro das qualidades inusitadas, dos gestos de 

solidariedade gratuitos, por exemplo. Nesse sentido, a experiência do campo é 

humanizadora. Nas palavras de Antônio Cândido:  

 

O resultado principal parece ter sido a compreensão de que estes [os 
homens] são mais complicados e que é muito mais esfumada a divisão 
sumária entre bem e mal. Há um nítido processo de descoberta do 
próximo e revisão de si mesmo, que o romancista anota sofregamente, 
como se estivesse completando pela própria vivência o panorama que 
antes havia elaborado no plano fictício (CÂNDIDO, 2006, p. 76).   

 

Nesse contexto, estamos bem longe da figura demoníaca e não humana do 

criminoso de Chalámov; o que vemos são personagens frágeis, humanas, tentando 
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sobreviver como podem em meio à arbitrariedade, imundície, descaso e iniquidade do 

sistema. A figura de Gaúcho, nesse sentido, é emblemática. 

As figuras do mundo do crime, ou talvez o modo como os escritores se 

relacionam com essas figuras, espelham o significado da experiência do confinamento 

para cada um.  Chalámov, que encontra o mundo do crime organizado do campo 

stalinista, o bandido com capacidade infinita para a crueldade, sente estar em contato 

com a própria essência do mal. E sente sua experiência no campo como apenas 

destruição. Graciliano Ramos se depara com o mundo do pequeno ladrão, do pequeno 

vigarista que vive da esperteza, da habilidade de enganar o próximo. O mal não está 

nesta figura, mas sim na sociedade injusta que nega oportunidades. Está no tratamento 

desumano dispensado pelas autoridades aos prisioneiros da colônia, capazes de deixar 

um prisioneiro com a barriga aberta agonizar por dias e dias no barracão, sem 

assistência ou cuidado. Após o período de confinamento, o questionamento sobre o bem 

e o mal, bem como a revolta do escritor diante das normas estabelecidas pela sociedade, 

levam-no a se filiar ao Partido Comunista. Segundo Antônio Cândido, nesse  

 

escritor cuja obra revela visão pessimista e não raro sórdida do 
homem, vemos a necessidade de reequilibrar-se pela crença racional, 
construída, na melhoria do homem – porque havia nele reservas 
profundas de solidariedade que a experiência da prisão justificaria e 
confirmaria (2006, p. 96).  
 

Comparando o incomparável, a experiência desumanizante de Chalámov tem seu 

contraponto no aprendizado de Graciliano Ramos sobre o homem e sobre si mesmo, 

após o contato com o outro, com o diferente, nas condições devastadoras da prisão e, 

mais especificamente, da colônia. Em que pesem todas as diferenças entre a experiência 

de um e de outro. Em que pese a crença no homem e na sua capacidade de renascimento 

das cinzas, essencial no autor russo. Em que pese o pessimismo de Graciliano Ramos.  
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A ESCRITA E A PRISÃO: POTÊNCIAS E DILEMAS 

Bruno Zeni
1
 

Natalia Timerman
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Resumo: Os livros escritos a partir da prisão nas últimas décadas no Brasil apresentam desafios 

éticos e estéticos que envolvem questões de autoria e de linguagem. Sobrevivente André Du Rap 

foi escrito por alguém que esteve preso em parceria com alguém que não esteve. Desterros – 

Histórias de um hospital-prisão foi escrito por alguém que trabalha no sistema carcerário. As 

vozes que, mesmo interessadas, não vêm de dentro das grades têm limitações como expressão 

da experiência do cárcere, mas, em algumas instâncias, são a fala possível. Os autores refletem 

sobre os dilemas que se colocam aos escritores de fora da cadeia e sobre as peculiaridades da 

manifestação da fala de dentro da prisão. 

Palavras-chave: prisão; literatura brasileira; autoria; testemunho 

 

A partir de reflexões sobre o processo de escrita de dois livros nos propomos aqui 

a apresentar algumas questões relacionadas à experiência do cárcere e aos desafios e 

dificuldades de formalização dessa experiência. Os relatos a serem comentados são de 

natureza bastante diferente, mas – talvez justamente por conta desses contrastes e 

diferenças entre eles – permitem refletir sobre problemas e potências da memória e da 

escrita sobre a passagem pela prisão. 

Uma das diferenças importantes é da ordem do tempo histórico. O primeiro dos 

relatos a serem comentados foi publicado há quinze anos, em 2002, e foi elaborado em 

função de um acontecimento marcante e trágico da história contemporânea brasileira, o 

Massacre do Carandiru. É o livro de André du Rap em parceria com Bruno Zeni, 

Sobrevivente André du Rap (do Massacre do Carandiru). 

O outro relato é o da angolana Donamingo, registrado no livro Desterros – 

histórias de um hospital prisão, da psiquiatra e escritora Natalia Timerman, publicado 

neste ano de 2017, e que foi escrito a partir da experiência da autora no Centro 

Hospitalar do Sistema Penitenciário. Apesar de não se referir a um marco histórico 

nítido, como o Massacre do Carandiru, o livro também pode ser lido como um exemplo 

importante no conjunto das narrativas sobre a prisão lançados no Brasil nas últimas 

décadas, pois traz à luz uma história que, apesar de única, é emblemática: uma mulher 

negra presa por tráfico de drogas e que teve seu filho na prisão.  

                                                        
1 Graduado em jornalismo, doutor em teoria literária pela USP. Contato: brunozeni2016@gmail.com 
2 Médica psiquiatra pela UNIFESP, mestre em psicologia pela USP, trabalha no Centro Hospitalar do 

Sistema Penitenciário. Contato: natimerman@gmail.com 
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A diferença mais substancial entre os dois livros é que, no primeiro caso, é o 

próprio André du Rap quem narra a sua experiência na prisão. No segundo, é a escrita 

de Timerman que dá forma ao que ela ouviu de Donamingo.  

As nossas reflexões aqui, portanto, apontam para a maneira como os relatos foram 

organizados, de que maneira cada um procurou expressar essas experiências violentas, 

experiências que, especialmente no caso de Timerman não são próprias, mas de um 

outro, tentando assim refletir sobre os impasses e as possibilidades éticas e estéticas 

relacionadas à literatura da prisão. 

Uma voz testemunhal: Sobrevivente André Du Rap  

O depoimento de André foi produzido a partir de sua fala, em sessões de 

entrevistas feitas por Bruno Zeni, que gravou as conversas, transcreveu o texto e 

suprimiu suas intervenções, deixando apenas a voz do próprio André. Em alguns pontos 

do relato, é possível “sentir” a presença de Zeni, pois o entrevistador também procurou 

manter algumas marcas de interlocução, por exemplo, quando André repete a pergunta 

feita. No texto final, tal como está publicado, isso vira uma espécie de recurso retórico 

que também chama o leitor para o relato, como no seguinte trecho: “Foi isso que 

aconteceu. O que aconteceu? Os funcionários quiseram intervir, nós não deixamos.” 

(DU RAP e ZENI, 2002, p. 18) 

Um dos procedimentos adotados na revisão do texto foi checar uma ou outra 

passagem ouvindo mais uma vez a gravação, de forma a recuperar a cadência da fala, o 

andamento da oralidade. Com isso, Zeni pretendia aproveitar algo que tanto a literatura 

de ficção como a de não ficção mais convencionais em geral deixam em segundo plano: 

as marcas de oralidade do discurso. No caso de André, isso significava trazer para o 

primeiro plano as gírias e a própria maneira de falar, marcada pela postura do corpo, um 

corpo de rapper, isto é, alguém que procura desempenhar e proferir um discurso com 

firmeza e contundência, com assertividade, mas também com certo grau de improviso. 

Isso fica nítido nos parágrafos iniciais do depoimento, reproduzidos a seguir: 

 

No dia 2 de outubro, meu aniversário, abriu a tranca como de rotina. 

Às cinco e meia da manhã, o funcionário veio e abriu, os faxineiros 

pagaram o café da manhã. Primeiro veio a contagem. Os funcionários 

soltaram os faxinas, eles pagaram o café da manhã, abriram a tranca e, 

normal, a gente esperou abrir o campo, lá pelas sete e meia, oito horas. 

Era horário de sol. Uns foram pro patronato de guarda-chuva, de 

tampinha, os serviços que tinham dentro do pavilhão. Outros, que 

eram do esporte, foram pro campo, pra arrumar o jogo.  
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O pessoal do time desceu. Era a rotina de sempre – parecia um dia 

normal.  

O dia anterior também tinha sido normal, só tava aquele zum-zum-

zum devido a terem descoberto que o cara que morava como o Barba 

era moleque. Na linguagem de cadeia moleque quer dizer 

homossexual. O Coelho, outro companheiro que trabalhava no setor 

de prontuários, descobriu isso. Descobriu que o moleque do Barba era 

estuprador. Tava esse zum-zum-zum, mas até então era só boato. Eu 

conhecia esses companheiros de vista, a gente sempre conversava. O 

cotidiano é oba-oba, tal, firmeza, pra lá, pra cá, na correria. Sempre 

quando um precisava do outro, sempre quando ia na academia, onde 

tinham os halteres, onde a gente treinava. Na rotina. A gente não tinha 

totalmente um envolvimento um com o outro, era só de vista. Eles 

moravam no segundo andar e eu morava no quinto.  

A gente desceu pro campo, tá todo mundo jogando bola, dois times, já 

ia começar outro jogo. Voltando do jogo, o Coelho e o Barba 

começaram a trocar ideia, pra resolver a situação. Começou a 

discussão. Um agrediu o outro, e o Coelho levou a pior. O Coelho se 

sentiu menosprezado, aquilo não podia ter acontecido, ele ia ficar 

desonrado dentro do presídio. Era no segundo andar, vários presos 

saíram pros corredores, vários curiosos saíram pra galeria pra ver. Eu 

tava voltando do campo, era umas onze horas. Lá, a gente ouviu que 

tava tendo uma treta no segundo andar. Todo mundo voltou pra ver o 

que tava acontecendo. Quando tem uma confusão todo mundo quer 

ver, saber se é irmão da quebrada, um companheiro. Pra tentar trocar 

uma ideia antes, fazer um debate, saber quem tá certo, saber quem tá 

errado. 

Chegamos e tava aquele tumulto. Os dois foram removidos do 

pavilhão pra ser socorridos. Um tomou uma paulada, o outro também, 

estavam machucados. Foram pra enfermaria no pavilhão Quatro. No 

Nove o tumulto era generalizado, todo mundo tenso, querendo saber 

como ia ficar, uns correndo pra amenizar, pra não haver mais 

transtornos, pôr uma pedra em cima. Não existia confronto entre os 

presos. Houve aquela do Barba com o Coelho e acabou. Os 

funcionários... Foi negligência dos funcionários. As pessoas que são 

responsáveis pela sua segurança, na hora que o pavio queima, na hora 

que a bomba explode, deixam você a pé, deixam você sozinho. Foi 

isso que aconteceu. O que aconteceu? Os funcionários quiseram 

intervir, nós não deixamos. Treta de ladrão é treta de ladrão. É preso 

contra preso e já era. Acho que todo mundo sabe disso. As regras 

dentro do presídio são essas, polícia pra um lado e preso pro outro. É 

o respeito. 

 

 

O depoimento de André, no primeiro capítulo do livro, concentra-se na descrição 

dos eventos e das ações que precipitaram a invasão do Pavilhão Nove do Carandiru 

naquele 2 de outubro de 1992. Seu relato descreve a ação da polícia como um festim da 

morte: tiros de fuzil e de metralhadora disparados pela polícia contra detentos que 

tinham apenas armas brancas (facas e pedaços de ferro), cachorros que avançam para a 

genitália de presos nus, sangue escorrendo pelas escadas, corpos empurrados para o 
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fosso do elevador, detentos obrigados a carregar os companheiros mortos e, no caso de 

André, a necessidade de se esconder debaixo de corpos, fingindo-se de morto, para 

evitar ser executado.  

A crueza dessa experiência foi mantida através de alguns recursos na transcrição 

da fala de André du Rap. O começo de sua narrativa carrega marcas de fala de variados 

tipos: gírias bastante conhecidas, típicas das falas urbanas de São Paulo (“trocar ideia”, 

“firmeza”, “mano”, “quebrada”, “treta”); o uso de um falar difícil, com traços de jargão 

jurídico, policial, institucional (“devido a terem descoberto”), um vocabulário mais 

específico, próprio do universo carcerário e, mais particularmente ainda, do Carandiru 

(“tranca”, “triagem”). 

Mais que isso, as marcas do discurso de André transcendem a linguagem verbal, 

estabelecendo uma performance de linguagem que inclui o corpo, o movimento, o 

gestual e o vestuário. Pensando nas reflexões de Paul Zumthor sobre a performance, a 

escolha de manter, no texto, algumas dessas marcas da fala e de incluir no livro 

fotografias do próprio André e de amigos e conhecidos deles, teve como objetivo de 

fundo trazer para o livro essas dimensões não verbais, que também compõem o discurso 

e a experiência do autor. 

As imagens são, seguramente, elementos de legitimação da experiência e 

estratégia de aceno a um público maior – a leitores menos acostumado com o livro e a 

literatura –, mas são também elementos que chamam a atenção do leitor mais culto para 

o caráter performático da fala e da própria experiência de vida de André Du Rap. 

O rap, a passagem pela prisão e a condição de sobrevivente do Massacre são parte 

da performance de André, e o texto do livro, tal qual editado por ele e por Zeni, procura 

transmitir algo dessa experiência ao leitor, de forma a tornar, também o leitor distante 

desse universo, uma espécie de parceiro dessa empreitada. 

Tudo isso é da ordem do registro linguístico e da experiência do autor do relato, 

vivência e performance do próprio André, que foi detento e que no momento em que 

elaborou essa fala já não estava mais preso. Essa condição, a de ter passado por uma 

experiência singular e de ostentar orgulhosamente sua condição de sobrevivente, 

portanto, apontavam para o desafio da elaboração dessa história, algo que o ensaio de 

Benjamin, “O narrador”, definia como cada vez mais escasso e difícil: contar o que se 

viu e o que se viveu, evitando o esvaziamento dessa experiência, mas também evitando 

construir um relato que pudesse ser tomado como uma estetização da violência, a 

repetição e a cristalização do estigma. 
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Limites e dilemas 

Um dos problemas a enfrentar com essa estrutura é o dilema central desse projeto 

de livro: o autor é André du Rap, mas Bruno Zeni também contribui com sua 

experiência como jornalista, escritor e intelectual. Quando conheceu André, em 2001, 

Zeni tinha acabado de entrar no mestrado em Letras.  

Para a condição de ex-presidiário, de rapper, de homem negro, morador das 

periferias paulistanas, talvez fosse interessante ouvir o contraponto: as impressões de 

André sobre o jornalista, mestrando em letras e escritor que fez o livro com ele. 

Essa relação de alteridade radical – Zeni, branco, de classe média, formado em 

boas instituições de ensino; André, negro, pobre, com estudo incompleto – colocou 

certos dilemas de trabalho e de experiência que persistem. A inserção de Zeni nos meios 

editoriais, intelectuais e mesmo de mercado de trabalho, já estava consolidada quando 

conheceu André. E a deste era uma incógnita. Como ex-presidiário, sua reinserção 

social era improvável, e o livro (e o rap e outros projetos que ele acalentava) poderia ter 

sido um caminho bem-sucedido. No entanto, as dificuldades de André permaneceram e 

ele não apenas não conseguiu um emprego estável como a vontade de gravar um disco 

de rap e de escrever um segundo livro não se concretizou. 

Há ainda outro aspecto da relação de incongruência entre Zeni e André que o livro 

evidenciou. Quando participaram de alguns eventos a que foram convidados, por 

exemplo, na Unicamp, na Facamp e em outros debates, as leituras que André du Rap 

fazia de seu próprio livro eram peculiares. Ele começava a ler e a certa altura se 

descolava do texto, improvisando uma fala que não correspondia ao que estava escrito. 

De início aquilo foi perturbador, pois parecia que ele não se identificava no texto 

produzido. Mas depois surgiu uma segunda hipótese a esse respeito. O discurso ou o 

depoimento de quem passou por um acontecimento tão brutal talvez seja irrepetível ou 

irreprodutível, e a reelaboração daquela experiência tenha de ser constante, permanente. 

O depoimento de André du Rap traz as marcas do trauma. A literatura de testemunho, à 

qual esse se liga em muitos aspectos, tem por característica a vocação de tentar impedir 

a repetição dos eventos traumáticos. 

O objetivo do registro desse depoimento era o de garantir a sobrevivência de uma 

narrativa do Massacre que pudesse falar desse acontecimento trágico e traumático por 

meio de uma construção ao mesmo tempo literária e ética, isto é, um depoimento que 

procurasse unir as duas dimensões, torná-las imbricadas. Assim, a palavra depoimento, 

usada no livro para marcar a primeira parte do relato, indica o teor de verdade do que se 
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conta, mas também esse caráter compósito, “misturado”, de um texto feito de palavras, 

de verbo, mas também de gestos, de corpo, de ação. Como dizem os rappers, feito de 

“atitude”. 

O depoimento, portanto, é uma tentativa de testemunho histórico, mas construído 

de um ponto de vista pessoal e nisso está implicada a experiência e o modo de ser de 

André du Rap, e em certa medida também a experiência de jornalista e escritor de 

Bruno Zeni. É também um apelo, um alerta, um aviso, que vem da memória e da escrita, 

desde 2001, quando este relato foi elaborado e de 2002, quando foi publicado, nos dez 

anos do Massacre. 

Hoje, em 2017, 25 anos depois do Massacre, esse apelo continua dramaticamente 

válido e dramaticamente frágil, tênue, pois sabemos, todos nós que acompanhamos a 

situação dos presídios no país, que a licença para reprimir e para matar, que a polícia se 

autoconcedeu – com anuência da mídia e da sociedade como um todo – não só não 

diminuiu como lamentavelmente ganhou mais amplitude. 

A voz que vem de fora: Desterros 

O livro Desterros é um desdobramento do mestrado em psicologia clínica de 

Natalia Timerman, cujo tema era a liberdade segundo os próprios presos. Ele é feito de 

muitas histórias, costuradas narrativamente por uma que o perpassa do começo ao fim, a 

história de Donamingo. 

Timerman a conheceu atendendo-a como psiquiatra, no hospital penitenciário 

onde trabalha e onde ela estava presa. Aí já se instaura um abismo: uma mulher branca, 

portadora de um saber, justamente por causa desse saber conhece uma mulher negra, 

presa, fragilizada. 

Ela foi um dos quatro principais sujeitos da pesquisa de mestrado, e a única 

mulher. As conversas com esses sujeitos não foram gravadas porque foi inicialmente 

negado à pesquisadora entrar com um gravador dentro do hospital. Os encontros foram 

anotados e reescritos depois, inevitavelmente através do olhar de Timerman, e então de 

suas palavras. 

Posteriormente, durante o processo de transformação da dissertação em livro, o 

editor sugeriu foco na história de Donamingo. Ela não estava mais presa, Timerman não 

tinha mais contato com ela. O editor disse que, como já não havia nenhum compromisso 

com a realidade, Natalia poderia inventar se quisesse. Ela tentou, mas o texto 

escorregava. Era necessário ter a realidade como anteparo. Conseguiu então contactar 
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Donamingo fora da prisão. Já ao telefone, ela disse: você me ajudou, eu vou te ajudar. 

Ela contaria sua história por Natalia, não por ela mesma. 

Quando escreveu, Timerman não se preocupou em manter o registro fiel da fala 

de Donamingo, até porque nunca teve esse registro. Mesmo quando a encontrou fora do 

hospital, não gravou as conversas, apenas fez anotações, e as lacunas de suas notas 

foram preenchidas com a memória.  

Encontrar Donamingo em dois momentos foi, sem que Natalia percebesse de 

início, um motor para o livro. No hospital penitenciário, ela havia conhecido uma 

pessoa tímida, de fala estrangeira e engasgada, acuada na maior parte das vezes. 

Quando a encontrou em liberdade, ela parecia outra pessoa. Primeiro, não estava de 

uniforme; de vestido, arrumada, andava e falava com várias pessoas na rua em uma 

língua que quem não entendia era Natalia. Sentaram para tomar um café. Uma foi 

perguntando, a outra respondendo. Um dia, outro dia. Antes disso, ela nunca havia 

pensado em registrar sua história. 

Segue um trecho dessa história. Donamingo é um nome fictício, escolhido por ela; 

Zaki é o nome fictício do seu filho que nasceu na prisão. 

 

Continuei atendendo Donamingo, embora ela não me parecesse 

deprimida. Seu humor variava drasticamente conforme a presença ou 

a ausência de Zaki, conforme a sua preocupação com ele. Toda a sua 

vida girava em torno disso – e não poderia ser diferente. 

Donamingo fora sentenciada a sete anos de prisão, com pouca 

possibilidade de remissão de pena: tráfico de drogas no Brasil é 

considerado crime hediondo. 

Quantas coisas acontecem em sete anos? Quantas coisas se pode fazer 

ou deixar de fazer em tanto tempo? Como pensar no que era sua 

família ainda como família, se a convivência com ela está tão distante 

no tempo que, se não é, ao menos parece impossível? Como fazer 

planos que não sejam cuidar de Zaki, o milagre que vingou? E como 

planejar cuidar de Zaki, se em breve ele será entregue a um abrigo? 

Houve um momento em que Donamingo começou a achar que estava 

doente. “Tenho HIV”, dizia firme, sem tristeza, fiel a seu destino, 

mesmo que o exame de sangue que já fizera apontasse que não. ‘Lá 

em Angola muita gente tem Aids, muita gente morre de Aids sem 

saber. Eu tenho. Eu sei.’ 

Pediu que fosse realizado outro exame. Veio negativo, Donamingo. 

Olhe aqui, está escrito. Negativo. Ela insiste. ‘Eu sei, eu sinto. Já me 

disseram que eu tenho. Eu tenho HIV, me dê remédio.’ 

Outro exame foi pedido, de novo negativo. Mas ela não acreditava. 

Não havia como a convencer de que não estivesse doente. Não havia 

como a convencer de que não havia remédio. Não há remédio se não 

há doença. Ou se o mal que a acomete é a culpa. 

Não, Donamingo. Não há remédio para esta sua história. 

(TIMERMAN, 2017, p. 159) 
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Dentre as várias questões surgidas na escrita de Desterros, há uma fundamental. É 

legítimo o contar, se se narra histórias que não são próprias? Estaria a autora se 

colocando como narradora no sentido benjaminiano, dispondo-se presente sempre, 

mesmo para um leitor silencioso? Para isso, ela deveria ter sido capaz de recolher a 

experiência de Donamingo para transmiti-la de novo em palavras escritas. Mas é 

possível que se transmita a experiência do horror? Ou, ao invés disso, teria Timerman 

transformado sua história em romance, relegando o leitor à única solidão na qual é 

possível ver se desvelar um sentido – nesse caso, o sentido da vida de Donamingo? 

Por tentar escrever literariamente sobre uma vida real, Timerman percebeu – bem 

depois – ter se colocado numa encruzilhada, ao mesmo tempo rica e perigosa. Há o 

perigo de se deixar esfacelar o real, e então o literário, neste caso o da literatura de não 

ficção, ficaria vazio. Há o perigo de, em nome da palavra, banalizar o horror; mas há a 

chance de, através da mesma palavra, fazê-lo aparecer em todas ou quase todas as suas 

facetas, porque o narrar pode sustentar uma instabilidade que a vida não suporta, 

embora tenha que suportar. 

Parte da riqueza da encruzilhada dessa foi concedida também por Donamingo. 

Timerman teve a oportunidade de encontrá-la outras vezes, depois que sua história 

dentro do livro já havia chegado ao fim. Ela tinha certeza do que Donamingo dissera, 

ela havia anotado! Mas algumas coisas mudavam depois: ou ela contava de outro jeito, 

ou a autora via diante de si que a realidade era diferente do que havia sido escrito no 

livro. Timerman descobriu, por exemplo, que Donamingo não sabia ler (e por isso ela, 

que havia sido solta, quase foi presa de novo, simplesmente por não ter entendido que 

precisava ir de tempos em tempos assinar um papel). A Donamingo do livro sabia ler. 

Timerman percebeu, então, que através da escrita de outra pessoa aquela mulher se fazia 

personagem de sua própria vida. Era ela quem não tinha compromisso com o real; 

parecia se comprometer, antes, com a possibilidade de, vendo-se transformada em 

personagem, ter acesso a um sentido de que sua própria vida carecia. 

Quando o livro estava pronto, nas revisões finais, Natalia leu alguns trechos para 

Donamingo, com medo de que ela não gostasse ou de que eu não tivesse escrito certo 

sobre sua vida. Mas ela apenas sorria e concordava com a cabeça, e quando Natalia 

levantava os olhos da página e perguntava qualquer coisa, ela apenas repetia a última 

coisa lida, afirmando com a cabeça, ainda sorridente, que sim, qualquer que fosse a 

312



pergunta. Porque, ao aceitar que Natalia escrevesse sua história, ela confiou e lhe 

confiou sua vida. Ainda que tenha deixado, mesmo assim, a questão da legitimidade do 

contar. É como se Donamingo estivesse “rouca”, como se o seu lugar de fala, singular, 

legítimo e único, estivesse danificado por sua condição de mulher, negra, ex-detenta e 

desterrada, e o livro permitisse vislumbrar a possibilidade dessa voz retomar algo de sua 

nitidez, de sua integridade. 

Com o livro já publicado, Timerman pode refletir sobre o que Donamingo disse 

ao telefone, que como a psiquiatra a havia ajudado, ela a ajudaria também. Quando 

contou sua história, naquele momento, quem doava era ela; a posição de carente, de 

quem precisava de algo – ainda que fosse de uma história – era da autora. Talvez, no 

instante em que se fez personagem diante de Natalia, ela tenha suplantado o abismo que 

existe entre ambas. 

E talvez a literatura carcerária exista enquanto esse abismo não tiver formas mais 

reais de ser superado. 

Outros dizeres da prisão 

Vale a pena mencionar outro dilema ou desafio que os livros Sobrevivente André 

Du Rap e Desterros enfrentam. Se a literatura carcerária brasileira produziu um público 

interessado nesses relatos, a começar dos leitores dos livros de Drauzio Varella e de 

Luiz Alberto Mendes, passando pelos ouvintes dos Racionais MCs e por um público 

mais amplo, o do cinema (Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite), os relatos sobre 

a experiência do cárcere têm que lidar com a ambiguidade de uma recepção marcada 

por um fascínio pela violência e também pelo preconceito (como nas frases “bandido 

bom é bandido morto” ou “no Carandiru tinha mais é que matar mesmo”, fáceis de se 

ouvir por aí). Se o sistema literário brasileiro, para lembrar o conceito de Antonio 

Candido (1975) se abriu recentemente para esses relatos, resta saber se isso criou 

melhores condições éticas e estéticas para falar dessa experiência e mesmo para que esta 

fala possa, em alguma medida, transformar essa experiência.  

Para aqueles que, como Bruno Zeni e Natalia Timerman, estão envolvidos na 

produção dessa literatura cabe, entre outras coisas, empenhar-se por uma recepção mais 

aberta, que não recaia no preconceito, na estigmatização, na indiferença e no 

esquecimento. Não é fácil, mas é da dinâmica do sistema, isto é, da conjunção e da 

interação dinâmica entre autores, obras e públicos. E talvez, justamente porque existe 

uma recepção preconceituosa, livros como Sobrevivente André Du Rap e Desterros 

precisam continuar sendo escritos. 
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DOS PRIMEIROS CONTATOS COM A JUSTIÇA E AS PRISÕES EM 

INFÂNCIA, DE GRACILIANO RAMOS 

 

Luciana Araujo Marques (UNICAMP)
1
 

 

Resumo: Esta comunicação se propõe a apresentar uma interpretação de Infância (1938-1945), 

de Graciliano Ramos, a partir da noção de desamparo freudiana e da identificação da construção 

literária do “escritor”, seus desdobramentos e ética, nestas memórias, assim como do confronto 

entre o mundo da criança (e suas figuras de poder na família, na escola etc.), e o do adulto, 

numa sociedade patriarcal no limiar da abolição da escravatura e da proclamação da República, 

mas também no contexto de sua escrita, que se dá pós-cárcere.  

 

Palavras-chave: memória; Graciliano Ramos; prisão; desamparo 

 

Esta comunicação parte de minha pesquisa de doutorado em andamento De 

pitombas e penas: desamparo e desdobrar do escritor em Infância de Graciliano 

Ramos, que tem como proposta uma interpretação destas memórias do alagoano, tendo 

em vista figurações do desamparo
2
 como trauma por meio de uma investigação do 

desdobrar retrospectivo do escritor como personagem de si em relação ao já 

experimentado formalmente em sua produção romanesca, mas a fazer às vezes de uma 

espécie de “gênese” do escritor e de sua ética aflorada na meninice como construção 

literária. E se opto por “gênese” e não “formação” é para ressaltar o artifício e criação 

presente em toda ideia de origem, de gênese. O resultado é uma obra com elevada 

elaboração formal e marco fundamental no conjunto graciliânico, de modo que o 

atestado autobiográfico próprio do gênero escolhido (a memória) em vez de autorizar 

justificativas simplificadoras, como mera causa e consequência, ao enlaçar passado e 

presente, problematiza ainda mais o entroncamento entre tempos e suas apreensões. 

Se em Infância o desamparo se dá no confronto entre o mundo da criança e o do 

adulto e suas figuras de poder (na família, na escola, na igreja, entre outros meios e 
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 Graduada em Jornalismo (Cásper Líbero), mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada (USP), 

doutoranda do Departamento de Teoria e História Literária da Unicamp. Contato: araujo.lu@gmail.com. 
2
 O desamparo (Hilflosigkeit), fragilidade também inerente à linguagem, ao literário, torna-se ao longo da 

obra de Sigmund Freud uma lição política rumo à afirmação de liberdade frente aos vínculos verticais – a 

partir dos quais ele pensa o social. Movimento, a meu ver, que pode ser identificado na obra de Graciliano 

independentemente da noção freudiana, mas que aqui se soma e visa contribuir para um possível debate 

teórico que tem como centro o texto de Graciliano Ramos. Essa aproximação justifica-se na medida em 

que o individual se dá em estreita relação com a estrutura pulsional da vida em sociedade, problemática 

que Graciliano conjugou em sua obra sem dicotomias, e dos quais Freud buscou extrair consequências 

para visadas sobre a cultura e a crítica a um estado de coisas, para além de uma clínica e do indivíduo 

deitado no divã vienense, e que, de nossa parte, será preciso o tempo todo estar atento para as 

especificidades brasileiras e as temporalidades diferenciais. É, de fato, um risco que se assume.   
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espaços a que o menino tem acesso), numa sociedade patriarcal no limiar da abolição da 

escravatura e da proclamação da República, com seus sujeitos e sujeitados, nessas 

memórias ele é inerente ao tempo de sua escrita, que se dá, não por acaso, pós-cárcere, 

sob o Estado Novo e a atmosfera da Segunda Guerra. Escritos que dizem, sob essa 

perspectiva, do desamparo que é também o do adulto consciente de seu momento 

histórico – tempos de totalitarismos e de suas arbitrariedades como norma em 

continuidade com o passado. 

A partir do presente da escrita dessas memórias, mas também da publicação de 

alguns de seus capítulos na imprensa brasileira e portuguesa entre 1938 e 1945,
3
 se 

buscará analisar como o tempo da enunciação (do escritor consagrado, então 

funcionário do Estado que o encarcerara) convoca as reminiscências, o tempo do 

enunciado (dos primeiros contatos com a “justiça”) e formaliza uma temporalidade que 

resta como latência autoritária em um gesto político de teor testemunhal não só em seu 

nome, mas de uma coletividade até então calada que a obra busca representar e dar voz 

via irmanação no desamparo como possível força paradoxal, tamanha a fragilidade 

frente aos poderosos, aos detentores das armas, das leis e de seu arbítrio.  

Graciliano Ramos nasceu em 1892 no Nordeste brasileiro, pouco depois da 

abolição da escravidão (1888) e da proclamação da República (1889), de modo que em 

Infância, como sugere o título, o escritor narra episódios de seus primeiros onze anos – 

contexto fundamental de sua descoberta do mundo e da história do país. Entretanto, o 

dizer desse infante, etimologicamente o que não fala, em meio ao “império da voz 

alheia” (BOSI, 2013), não se restringe ao autobiográfico em um plano individual, nem a 

tais limites no tempo e no espaço. Se o eu que narra é o que assina a autoria na capa, é o 

próprio Graciliano Ramos quem atesta também uma espécie de despersonalização ao 

afirmar em entrevista concedida ao periódico Vamos ler!, em 1945, por ocasião do 

lançamento de Infância, que tudo aquilo [as memórias] buscava representar um universo 

vivenciado pelas crianças de classe média de sua terra, portanto, experiência lastreada 

pela cultura nordestina dos filhos de proprietários decadentes (pobre diabo). 

Uma primeira relação que se pode estabelecer entre presente e passado em 

Infância é a de continuidade estrutural, marcada por violência, medo, opressão, 

                                                             
3
 A partir de pesquisas realizadas em arquivos, como o do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), Márcia 

Cabral da Silva (2004, p. 188-192) cita no anexo II, conforme manuscrito de Graciliano, que as prováveis 

datas de composição seriam: três em 1938; quatro em 1939; dois em 1940; quatro em 1941; nove em 

1942; sete em 1943; dez em 1944. Ao todo, 27 deles foram publicados na imprensa entre 1938 e 1944, em 

periódicos do Rio de Janeiro e de Lisboa. 
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despotismo patriarcal e escravocrata. Os modos e meios de violência e injustiça 

contidos nas narrativas apontam para uma temporalidade própria do traumático, em 

sentido que não se restringe ao psicologismo do termo, mas que diz de um presente 

recorrente, dinâmica de repetição histórica e social, ainda que permeadas pelo 

embotamento do hábito e o apagamento de detalhes. 

Não será possível aqui, tecer uma análise mais detalhada a partir do léxico do 

cárcere, da violência, dos representantes do poder, das instâncias judiciais e da anomia 

que alicerçam as memórias de infância de Graciliano Ramos, tão contrárias ao paraíso 

perdido e idílico de tantas outras memórias (comparação que será trabalhada na minha 

tese com Drummond, José Lins do Rego, entre outros), mas gostaria de apontar pelo 

menos alguns exemplos das remissões à experiência do confinamento em Infância, 

chamando a atenção para a eleição das palavras e metáforas construídas por aquele que 

saiu recentemente do cárcere não metafórico – o que de modo algum sugere a mera 

alegoria, mas justamente uma sobreposição das diferentes temporalidades. 

Destaquemos, por exemplo, o capítulo “Vida Nova”, que vem logo depois de 

“Chegada à vila” e “A vila”, que marcam a mudança da família Ramos da fazenda 

Pintadinho para a vila de Buíque, no sertão de Pernambuco, portanto passando da zona 

rural para um ambiente mais urbano, onde as casas se amontoam na paisagem agora 

mais estreita.  Nele sabe-se que o menino Graciliano e suas irmãs são impedidos de sair 

de casa, brincar com as demais crianças: “Vivíamos numa prisão, mal adivinhando o 

que havia na rua, enevoada longos meses” (RAMOS, 2012, p. 61). A temporalidade 

arrastada, tempo que não passa, essa longa duração própria da infância, também sugere 

ainda a suspensão do relógio e calendário cotidianos, imposto pelo cárcere, o que é um 

dos aspectos que será analisado.  

Chama a atenção o fato de que apenas no capítulo seguinte, nomeado “Padre João 

Inácio”, a palavra “liberdade” desponte na narrativa referindo-se a uma espécie de 

expansão que se dá dentro da casa da família, nesse espaço em que as crianças seguem 

presas, uma vez que acompanhamos via o testemunho do narrador a sala convertida em 

celeiro: “o nosso ambiente se alargava de chofre, adquiríamos liberdade. As sementes 

se derramavam [...] formavam uma ladeira, que subíamos até alcançar as janelas” 

(RAMOS, 2012, p. 66-67). Janelas, portanto, aberturas para o mundo exterior. 

A algazarra da criançada, entretanto, com tamanha liberdade era assombrada: 

“Contudo uma sombra nos toldava a alegria: a recordação do vigário. Na cozinha e na 
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sala de jantar pintavam-no terrível, uma espécie de lobisomem criado para forçar-nos a 

obediência” (RAMOS, 2012, p. 67).  

A palavra “liberdade” será novamente mencionada apenas alguns capítulos 

adiante, não à toa, em “Leitura”, no contexto de uma manhã “funesta” em que o menino 

descobre a existência de cartilhas, nomeadas pelo pai de “armas terríveis” (RAMOS, 

2012, p. 109), a que ele poderia ter acesso. “Não me sentia propenso a adivinhar os 

sinais pretos do papel amarelo?”. Questão que deixa o menino ressabiado: “A liberdade 

que me ofereciam de repente, o direito de optar, insinuou-me vaga desconfiança. Que 

estaria para acontecer?” (RAMOS, 2012, p. 110). “Condenaram-me à tarefa odiosa” 

RAMOS, 2012, (p. 111). 

“Liberdade” também é palavra mencionada sob suspeita no capítulo 

imediatamente seguinte – “Escola”. Quando o narrador nota um período de trégua em 

relação à leitura, também chamada de “escravidão imposta ardilosamente” (RAMOS, 

2012, p. 111), ele afirma: “Achava-me aparentemente em liberdade”, não que não lhe 

assalta-se um “desassossego, aterrorizava-me a lembrança do exercício penoso” [...] 

“uma corda me apertava a garganta” (RAMOS, 2012, p. 113).  

Em “José da Luz”, o personagem que dá nome ao capítulo é um soldado 

conhecido que costuma frequentar a loja do pai, onde o menino é colocado de castigo. 

“O castigo moderado, além de inculcar-me as regras de bem viver, tinha o fim de 

obrigar-me a vigiar o estabelecimento” (RAMOS, 2012, p. 104) [...] Impedido de sair e 

brincar com outras crianças ele refere-se duas vezes ao tempo passado no local como 

“prisão”: “Durante a prisão, lembrava-me desses exercícios com pesar” (RAMOS, 

2012, 104); “Por fim não me limitava, na prisão, a inventar fantasmagorias [...]”. Esse 

capítulo tem a seguinte abertura: “Para reduzir-me as travessuras, encerrar-me na 

ordem, utilizaram diversos elementos: a princípio os lobisomens [...] em seguida a 

religião e a polícia, reveladas nas figuras de padre João Inácio e José da Luz”.  

Portanto, José da Luz figurava entre as autoridades que “temi e admirei de longe”. 

(RAMOS, 2012, p. 101). Segue-se toda uma análise comparativa entre o perfil dos 

policiais e a singularidade de José da Luz, afinal, o menino já aprendera que a 

generalização era um erro, na hermenêutica das Pitombas. Além de amigo, conclui 

tratar-se de um anarquista. 

Já o enfoque torturante do aprendizado da leitura se expande para todas as 

dimensões sociais as quais o menino tem acesso: “a família nuclear, a vizinhança, as 

pessoas que dispõem de poder, as suas vítimas e os mortos” (BOSI, 2013, p. 94). A 
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noção contida na afirmação que encerra o capítulo “O cinturão” paira sobre todo o livro: 

“Foi esse o primeiro contacto que tive com a justiça” (RAMOS, 2012, p. 37), onde 

“justiça” refere-se à falta dela e no pacto com o leitor implícito também se chama a 

atenção para a experiência máxima com esta “justiça” que é a prisão do próprio 

Graciliano Ramos sem qualquer julgamento. Haverá um segundo, terceiro, sempre 

primeiro contato com essa mesma injustiça sofrida, no universo do menino, no do 

adulto, nos dos infantes que representa para além daquele recorte histórico dos 

primeiros anos de vida.  

A descoberta do mundo nessa ordem patriarcal violenta se dá de modo fundante 

nas relações familiares e seus ditos e não ditos, não apenas nas escolares, com seus 

livros detentores da palavra correta, ainda que delas nem sempre se apreenda o sentido 

exato, porque a exatidão não diz do primeiro contato, como não diz do que se rememora 

ainda que incontáveis vezes.  

Percorre-se o tempo todo, nessa dupla temporalidade, espaços de incisivas lições. 

Na casa que habita toda lembrança, que é a sua própria corporeidade, a que abriga o 

menino que foi, mas também aquele que foi encarcerado, mesmo que num agora liberto, 

os pais “conservavam-se grandes, temerosos, incógnitos. Revejo pedaços deles, rugas, 

olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios [...] dois seres que me impuseram 

obediência e respeito” (RAMOS, 2012, p. 15). Partes que dizem, via olhar metonímico 

de menino alinhavado pelo adulto, de toda uma narrativa marcada pelo medo (“Foi o 

medo que me orientou nos primeiros anos. Pavor” (RAMOS, 2012, p. 14). 

Preso em Maceió sem qualquer acusação ou julgamento formal no dia 3 de março 

de 1936, Graciliano Ramos só foi libertado no dia 13 de janeiro do ano seguinte. Nesse 

período de onze meses de detenção, esteve em três presídios. Primeiro foi embarcado 

para Recife, depois levado ao Rio de Janeiro no porão do navio Manaus. Em terras 

fluminenses, o escritor alagoano ficou encarcerado na Casa de Detenção, no centro da 

capital, ao lado de outros presos políticos e, mais tarde, transferido para a Colônia 

Correcional de Dois Rios, na Ilha Grande, junto aos ditos presos comuns. Ao ser 

colocado em liberdade, dedica-se entre outros escritos, como Vidas secas (1938), à 

Infância, como já destacado. Os volumes de Memórias do cárcere só serão publicados 

postumamente, em 1953, ano da morte do escritor, tendo sido escritos mais de dez anos 

após os acontecimentos narrados. Se nas memórias, as do cárcere, a prisão é metonímia 

do país, a infância de Graciliano surge como metonímia dessa prisão, mas também da 

prisão metáfora da realidade. Há, portanto, nessa construção, os resíduos eleitos do que 
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já passou, afetando o modo de ver o presente, mas também o presente afetando o modo 

de ver o passado e o que ainda está por vir e precisa ser enfrentado a partir da 

experiência. 

A despeito da proximidade máxima de quem tem no empirismo um imperativo, 

caso de célebre de Graciliano,
4
 observa-se em sua memorialística uma perspectiva 

temporalmente distanciada para a reconstrução literária. Há o cultivo da decantação do 

vivido e das palavras (tantas vezes fragmentos, silêncios, enumerações e associações) 

antes de deitá-los no papel. A memória, lugar da experiência e “arma dos vencidos” 

(BASTOS, 1998, p. 32), surge também como estratégia narrativa. O esforço de 

rememoração se confunde com o da escolha léxica, que arquiteta espaços e talha seres, 

corpos e suas partes. A memória, recoberta de um lirismo contido e irônico, ao mesmo 

tempo, estranho ao lírico, porque não ressoa com o mundo, mas justamente com ele se 

confronta, formaliza duras experiências, onde estética e ética não se dissociam. 

O processo de alfabetização retratado em Infância se dá como primeira 

aproximação penosa com a cultura, em consonância com o axioma benjaminiano 

presente nas teses “Sobre o conceito da história” (1940): “Nunca houve um documento 

da cultura que não fosse simultaneamente um documento da barbárie” (BENJAMIN, 

2012, p. 245). A escola “era horrível – e eu não podia negá-la, como negara o inferno. 

Considerei a resolução dos meus pais uma injustiça. Procurei na consciência, 

desesperado, ato que determinasse a prisão, o exílio entre paredes escuras” (“Escola”; 

RAMOS, 2012, p. 118-119, grifos meus). Não à toa, em Infância, Graciliano afirma 

ainda: “Não há prisão pior que uma escola primária do interior” (“Os astrônomos”; 

RAMOS, 2012, p. 206). Mas é sabido que, para Graciliano, a palavra passará de pena 

(castigo) à outra pena (instrumento de escrita), a que se converte em arma e, até certo 

ponto, manifestação de liberdade em relação às amarras desse meio originário (o do 

menino e o do adulto sob um estado totalitário).  

O capítulo “Astrônomos”, por exemplo, termina tal mote de literatura como 

missão, não necessariamente voluntária, pois aprisiona, em outro sentido, no lugar de 

um eu atravessado pelo outro: “Os astrônomos eram formidáveis. Eu, pobre de mim, 

não desvendaria os segredos do céu. Preso à terra, sensibilizar-me-ia com histórias 

tristes, em que há homens perseguidos, mulheres e crianças abandonadas, escuridão e 

animais ferozes” (RAMOS, 2012, p. 210). 

                                                             
4
 “Nunca pude sair de mim mesmo. Só escrevo o que sou”, disse Graciliano em entrevista a Homero 

Senna (SENNA, 1978, p. 55). 
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Qual a pena por essa abertura à alteridade? Uma das respostas pode ser 

encontrada, entre outras, no capítulo “O moleque José”: “concluiu a punição 

transferindo para mim todas as culpas do moleque. Fui obrigado a participar do 

sofrimento alheio” (RAMOS, 2012, p. 91). 

A dificuldade de entender certo as palavras, situação evocada várias vezes em 

Infância, se de um lado causa graça, de outro, também diz de uma infância com pouco 

lugar para brincadeira. As observações lógicas e céticas do menino, em uma obsessão 

com a verossimilhança, digna do autor que se tornará (mas que sabe que já se tornou), e 

o uso recorrente do recurso da interrogação escancaram o universo irracional dos 

adultos (dos poderosos?). Nesse sentido, Jeanne Marie Gagnebin, no ensaio sobre 

Infância berlinense: 1900, memórias de Walter Benjamin, faz observações apropriadas 

para se pensar também as de Graciliano. Segundo ela, há na mediação dessa percepção 

infantil a revelação de uma  

 

verdade política da presença constante e subterrânea dos 

vencidos, humilhados, que a criança por sua pequenez, percebe na 

pálida luz dos respiradouros [...]  ou nas figuras das bases das estátuas 

e das colunas de vitória [..]. Verdade que atrapalha e que é reforçada 

por uma outra incapacidade infantil: a de não entender “certo” as 

palavras, estes mal-entendidos que nem sempre são engraçados; 

Benjamin lhes consagra páginas extraordinárias e insiste no acesso 

privilegiado à linguagem que a criança ainda tem, pois, para ela, as 

palavras não são primeiro instrumentos de comunicação, mas, sim, 

“cavernas” a serem exploradas ou “nuvens”. (GAGNEBIN, 1999, p. 

82; grifo meu) 

 

“Nuvens”, a propósito, é o título do primeiro capítulo de Infância e remete aos 

mecanismos das memórias, que se formam, se deformam, se desfazem em aspectos 

diversos e que nos escapam, nunca estáticas, nunca aprisionadas em forma qualquer. As 

nuvens ilustram algo sobre o caráter de resistência presente no ato de narrar, visto que 

as palavras podem ganhar novos significados e formas em um dado presente. “Em boa 

hora aprendi a me disfarçar nas palavras, que de fato eram nuvens” (BENJAMIN, 2013, 

p. 101), cito mais uma vez Benjamin para refletir Graciliano. Em análise desse capítulo, 

Ieda Lebensztayn destaca lições aprendidas pelo menino sobre diferenças e semelhanças 

entre as palavras, os seres e as coisas, lições também sobre a violência e de resistência a 

ela via literatura: 
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Em “Nuvens”, surgem a primeira aula de be-a-bá por ele 

ouvida, o erro fecundo de chamar laranjas de pitombas e a historieta 

contada por sua mãe sobre o menino vingativo. Nesse capítulo, a 

condensar o percurso de Infância, delineiam-se as enormes 

dificuldades e os ganhos raros que formaram Graciliano, no 

aprendizado de distinguir as letras, as palavras, as frutas, as coisas, as 

pessoas, as metáforas, a violência e a possibilidade de mediação pela 

literatura. (LEBENSZTAYN, 2010, p. 331, grifo meu) 

 

Gagnebin mostra que a diferença do tempo em Marcel Proust e em Benjamin se 

dá em relação ao destino do sujeito narrativo. “Em Proust, ele é salvo pela realização de 

sua vocação artística enfim reconhecida; em Benjamin, pela realização da ação política, 

isto é, paradoxalmente, pelo retraimento do ego perante as exigências da luta social”; 

“ampliação do sujeito às dimensões sociais e psíquicas subjacentes” à vida singular de 

um menino (GAGNEBIN, 1999, p. 76 e 90). No caso do brasileiro, interessa atentar 

justamente para a conjugação entre a vocação artística reconhecida e a realização da 

ação política formalizada na construção de uma memória pessoal que se volta ao outro.  
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HISTÓRIA DA LITERATURA COMO UMA GAIA CIÊNCIA

Aline de Almeida Moura (PUC-Rio)1

Resumo: O presente artigo tem por proposta apresentar parte dos resultados obtidos em minha
pesquisa de doutorado, cujo foco é discutir a produção de conhecimento em histórias literárias,
na  busca  por  alternativas  alinhadas  com tendências  teóricas  contemporâneas.  Dessa  forma,
proponho  uma  ênfase  específica  sobre  aspectos  afetivos  resultantes  do  nosso  contato  com
sistemas literários e culturais como também atuantes nesse campo de estudo, aspecto que ainda
necessita  de  um vocabulário  que  consiga  prover  caminhos para  a  sua efetivação dentro da
história literária. Para atingir nosso objetivo, escolhemos trabalhar com o conceito de herança
desenvolvido por Gerhard Richter (2016) como relevante para a inovação proposta.
Palavras-chave: História Literária; Epistemologia; Herança.

Comecemos citando um trecho de  A Gaia Ciência, do filósofo alemão Friedrich

Nietzsche, texto que serviu como inspiração para a minha tese de Doutorado, intitulado

Um sopro de gaia ciência nas histórias literárias,  desenvolvido sob a orientação da

professora  Heidrun  Olinto,  e  que  apresento  apenas  um  recorte  neste  artigo.  No

fragmento 12, Do objetivo da ciência, o filósofo alemão se questiona se a maximização

do prazer e a minimização do desprazer seria o objetivo da ciência, desenvolvendo a

ideia de que, talvez, prazer e desprazer estejam imbricados de tal forma, que um não

possa vir sem o outro. Assim, a ciência poderia tanto buscar o mínimo de dor, o que

levaria  ao mínimo de  alegria,  assim como o máximo de  prazer,  podendo ocasionar

também desprazeres profundos.  No fim do trecho, ele conclui: 

Com a ciência pode-se realmente promover tanto um como o outro
objetivo! Talvez ela seja agora mais conhecida por seu poder de tirar
ao homem suas alegrias e torná-lo mais frio, mais estatuesco,  mais
estoico. Mas ela poderia se revelar ainda como a grande causadora de
dor! -- E então talvez se revelasse igualmente o seu poder contrário,
sua tremenda capacidade para fazer brilhar novas galáxias de alegria!
(NIETZSCHE, 2001, p.67)

Não é do meu intuito e competência, fazer uma exegese desse fragmento, apenas

apontar que a minha investigação sobre a história literária começou exatamente devido a

esta ausência de alegria, essa frieza que, por outro lado, não fazia parte do meu universo

de leitora de ficção literária. A minha inquietação se agravou quando comecei a lecionar

uma disciplina intitulada "Literatura na formação do leitor", no curso de Pedagogia do

1 Graduada em Letras (UERJ) e em História (UFF), Mestre em Literatura, cultura e contemporaneidade  
(PUC-Rio). Ataualmente, sou Doutoranda em Literatura, cultura e contemparaneidade (PUC-Rio) e 
bolsista CAPES. Contato: alinedeamoura@gmail.com.
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CEDERJ/UERJ, no ano de 2011. Percebi que futuros professores tinham uma atitude de

indiferença  para  com o  nosso  objeto  de  estudo.  Empenhei-me,  naquele  período  de

professora, em demonstrar como ler ficção poderia ser prazeroso. Assim como agora me

empenho, mas no papel de pesquisadora, para pensar em caminhos para que a história

literária  possa  ser  uma  gaia  ciência,  no  sentido  de  possiblilitar  uma  produção  de

conhecimento da história literária com a copresença de afetos característicos do contato

com fenômenos literários. 

Como em um labirinto, fui desbravando caminhos alternativos, tanto do ponto de

vista  teórico  quanto  da  análise  de  experimentos  de  história  literária  produzidos

recentemente. Além, é claro, das inúmeras ficções que serviram de inspiração para a

minha caminhada.  Afinal,  toda essa pesquisa foi  para que os fenômenos literários e

culturais – enquanto objetos plenos de afetos e não apenas de conteúdo –, pudessem

desempenhar um papel mais central  na história literária,  que passou a ser entendida

nesse  pesquisa  como  uma  abordagem específica  que  produz  determinados  tipos  de

conhecimentos no campo dos Estudos Literários,  englobando qualquer  pesquisa que

procure  entender  os  fenômenos  literários  e  culturais  através  de  sua  interação  com

contextos extradiegéticos. 

O primeiro caminho, então, foi em busca de reflexões que legitimassem a inserção

da gaia,  da alegria,  dos sentimentos  e  afetos,  na nossa construção de conhecimento

histórico literário. Uma entrada foi através das pesquisas do neurocientista português

Antonio Damásio. Em seus livros O erro de Descartes (1996), com primeira edição em

inglês de 1994,  O mistério da consciência  (2000),  tradução de  The feeling of  what

happens  (1999),  e  Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos

(2004), ele tem constatado que a emoção é "parte integrante do processo de raciocínio e

poderia auxiliar esse processo, em vez de, como se costumava supor, necessariamente

perturbá-lo” (DAMÁSIO, 1996, p. 6). Não se trata de hierarquizar emoção e razão, mas

entender a importância do bom funcionamento de ambas para as tomadas de decisões.

Assim, ele explica que, quando nossos corpos entram em contato com determinados

contextos que os afetam, são produzidas reações independentes do raciocínio lógico,

criando  uma  paisagem  do  corpo.  A percepção  desses  afetos  é  entendida  como  o

sentimento gerado por aquele contexto. Dito de outra forma, emoções são mapeamentos

de nossos estados corporais que decorrem do contato com determinados eventos. As
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reações  sentidas  pelo  nosso  corpo  são  uma  referência  fundamental  para  as

interpretações do mundo. Sem um corpo não há sentimentos e sem sentimentos não há

razão que se sustente. Essa ideia primordial foi sendo desenvolvida pelo neurocientista e

é observável em uma série de diferentes autores e pesquisadores, dentro dos estudos

literários. Nesse sentido,  cito,  apenas como ilustração, a pesquisa de Suzanne Keen,

desenvolvida em seu livro  Empathy and the Novel  (2007).   Nele,  a autora parte  da

relação  entre  empatia,  entedida  como o  compartilhamento  indireto  e  espontâneo  de

afetos,  e leitura de textos ficcionais literários para concluir que, dentre outras deduções,

as reações afetivas desencadeadas através de uma construção narratológica ajudam na

compreensão do texto selecionado. Além disso, embora a capacidade de um texto causar

reações  empáticas  com  determinadas  personagens  pode  variar  ao  longo  do  tempo,

"evidence  of  an  earlier  empathetic  reaction  to  novels  that  no  longer  reach  readers

emotionally may be useful to both literary and cultural historians, as well as to teachers

hoping  to  bring  classics  for  a  new  generation  of  readers"2 (p.  74).  Nesse  sentido,

seguindo a linha de raciocínio proposto por Keen, podemos perceber que a consideração

dos afetos desenvolvidos através do contato com fenômenos literários é um caminho

profícuo não apenas para o seu entendimento, mas também para atrair leitores. Além

disso, levar em consideração esse aspecto, como a pesquisadora sugere, é de extrema

relevância  para  o  próprio  entedimento  da  obra,  em  vez  de  atrapalhá-la,  como  é

defendido  por  uma  perspectiva  que  acredita  na  possibilidade  de  uma  pesquisa

puramente  racionalista,  modelo  desconstruído  pelas  pesquisas  mais  recentes  na

neurociência, como no anteriormente citado trabalho de Damásio.  

De  qualquer  forma,  uma  questão  se  torna  relevante:  críticos,  historiadores  e

leitores em geral sabem que literatura desperta emoções, afetos, sentimentos, mas como

esse saber é usado, se é usado, na produção de conhecimentos? Tendo essa base do

Damásio, e parafraseando o antropólogo Clifford Geertz, procurei descobrir o que os

historiadores literários pensam que são, o que pensam que estão fazendo e com que

finalidade pensam que o estão fazendo.3 E justifico essa metodologia através de três

2 “evidência  de uma anterior  reação empática  a  romances que já  não alcançam os leitores
emocionalmente  podem  ser  úteis  tanto  para  os  historiadores  literários  quanto  para  os
historiadores culturais, bem como para os professores que desejam trazer clássicos para uma
nova geração de leitores” (tradução livre).
3 Refiro-me ao seguinte trecho de Nova luz sobre a antropologia: “para descobrir quem as 
pessoas pensam que são, o que pensam que estão fazendo e com que finalidade pensam que o 
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motivos facilmente observáveis. O primeiro é a falsa ideia de que a história literária não

está mais em voga, contraposta pela investigação que fiz no base de dados do sistema de

Ensino Superior brasileiro na Plataforma Sucupira em 20164, na qual percebi que todos

os programas, seja em mestrado ou doutorado, lidam com a relação entre literatura e

história ou literatura e cultura, assim como na coleta de publicações relativas a essa

abordagem. Uma segundo razão é que a busca de uma alternativa para o campo requer

necessariamente pesquisar  se  há  realmente  alguma novidade na proposta.  A terceira

razão deriva de uma falta de reflexão teóricas mais densas no que fazemos enquanto

pesquisadores das Letras, oriunda, dentre outros fatores, de um modelo de pesquisa cujo

foco é a mera aplicação de modelos.

Dito isso, comecei a coletar diferentes publicações de abordagens históricas de

literatura, produzidas nas últimas duas décadas do século XXI, a fim de verificar se, de

algum  modo,  aspectos  afetivos  e  emocionais  estavam  copresentes  na  produção  de

saberes desses textos.

Não cabe aqui analisar cada uma das dezenas de produções coletadas, pois meu

objetivo nessa apresentação é focar em uma das hipóteses levantadas a partir do meu

contato com esses experimentos.

Uma discussão  constantemente  identificada  nessas  histórias  literárias  recentes,

enfatizada em diferentes graus de intensidade, é a concepção de história que se quer

combater  e/ou  ratificar.  Alguns  partem  de  um  olhar  historicista,  narrando  como  a

história  literária  surge  no  bojo  da  História  oitocentista  e  sua  organização  narrativa.

Outros ainda enfatizam que a história é um campo que rastreia as mudanças ocorridas

ao longo do tempo, ponto que quero ressaltar.

Apesar das mudanças serem, de fato, um aspecto importante da pesquisa histórica,

gostaria de apontar para a divisão no campo da pesquisa histórica sugerida por François

Furet, entre uma  história factual e uma história problema. Em seu texto “Da história-

narrativa à história-problema” (1980), o autor sublinha que uma “evolução recente da

historiografia é o recuo definitivo dessa forma [factual] de história, sempre florescente

estão fazendo, é necessário adquirir uma familiaridade operacional com os conjuntos de 
significado no meio dos quais elas levam as suas vidas. Isso […] Requer aprender como viver 
com eles, sendo de outro lugar e tendo um mundo próprio diferente” (2001). 
4 Dados de domínio público, disponíveis no site 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitat
ivoIes.xhtml?areaAvaliacao=41&areaConhecimento=80200001>.
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ao  nível  de  produções  de  grande  consumo,  mas  cada  vez  mais  abandonada  pelos

profissionais da disciplina” (p. 84). Para ele, a renúncia da história narrativa se deve a

fatores como: uma consciência de que o historiador constrói seu objeto de estudo, a

expansão  da  pesquisa  histórica  para  além  dos  acontecimentos  singulares,  o

entendimento  de  que  as  fontes  funcionam  como  forma  de  comprovar  hipóteses

elaboradas  e  de  que  a  conclusão  desse  trabalho  está  ligada  aos  procedimentos  de

verificação.  Peter Burke em seu livro  O que é história cultural?  também aponta para

sua rejeição porque a narrativa está associada a uma “ênfase excessiva sobre os grandes

feitos de grandes homens” (BURKE, 2008, p. 157-8).

Portanto, ressalto que, nessa matriz francesa, a história não foca na organização

cronológica  das  mudanças  ocorridas  em  determinado  contexto  sócio-econômico-

cultural, mas também quer explicar, analisar ou entender determinado contexto. Assim,

mesmo que em uma perspectiva  inglesa,  com historiadores  como Eric  Hobsbawn e

Lawrence Stone, encontremos discussões sobre o retorno da narrativa, de forma mais

complexa obviamente, há uma sólida formação de historiadores cuja preocupação é a

história no sentido acima descrito, em perspectiva mais analítica.  

Contudo, como ressaltou muito bem Gilberto Mendonça Telles em seu texto, "A

crítica  e  a  história  na  pós-modernidade"  (2016),  ainda  ignoramos  muitos  elementos

nessa perspectiva de rastreamento de mudanças no contexto sócio-cultural brasileiro.

Em suas palavras, dentre outros aspectos, 

Não aplainamos o caminho para se passar a outro tipo, a outro nível de
investigação  histórico-literária,  como,  por  exemplo,  o  levantamento
das condições materiais e institucionais da produção e da recepção da
mensagem estudada. Não estudamos ainda as técnicas de reprodução,
de conservação e transmissão dos discursos oral e escrito. Ignoramos o
nosso  mercado  de  livros  (edição,  difusão,  distribuição).  Não
estudamos as instituições que condicionam as práticas verbais, como
as academias, os institutos, as universidades. Não se sabe quase nada
da situação do escritor brasileiro nem do público que o lê. Não se fez o
levantamento  dos  códigos  e  de  sua  hierarquização  (os  códigos
linguísticos  [falares],  estéticos  e  ideológicos)  (TELLEZS,  2016,  p.
108). 

Realmente,  ainda  falta  em  nossas  Letras  para  esse  tipo  importantíssimo  de

investigação, pois, também me deparei com essa falha durante a minha pesquisa. Mas,

acredito que, contrariando a proposta de Telles, também haja espaço para uma história
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literária  de  novo  tipo,  uma  história  literária  cuja  ênfase  seja  no  literário  e  não  na

história, cuja história tenha outra concepção, tal como procurei elaborar anteriormente.

E qual seria a hipótese que defendo diante de tudo o que foi exposto? Como seria

essa  história  literária  como  uma gaia  ciência,  pensando  na  história  através  daquela

matriz francesa?

 Proponho,  em vez  de  pensar  na  história  literária  como esses  dados  sobre  as

mudanças ocorridas no sistema literário, que focássemos na ideia de herança. E, para

isso, trago à luz a contribuição do pesquisador e professor da Brown University Gerhard

Richter  desenvolvida  em seu livro,  Inheriting Walter  Benjamin  (2016).  Nesse texto,

Richter  aponta  para  sua  relação  com  Walter  Benjamin,  que  se  iniciou  no  ensino

fundamental e continua até os dias de hoje. Em sua proposta, ser herdeiro de Walter

Benjamin implica ter de lidar com algo que não foi escolhido conscientemente por ele.

Em suas palavras, “a experiência do herdeiro como aquele que tanto recebe e transmite

uma tradição é marcada por uma liberdade que é consciente de sua não-liberdade (uma

vez que se relaciona com uma resposta) para o que veio antes, além de afirmar seu

próprio  estatus  de  liberdade  precisamente  através  do  esforço  em descobrir  como se

relacionar com a tradição de uma forma nova e singular” (p. 7). Ser herdeiro de Walter

Benjamin, para ele, requer também ser fiel ao pensamento desse filósofo ao se querer

livre de amarras categóricas ou de utilidade, uma vez que o próprio Benjamin enfatizava

que ser herdeiro significa aprender a ler e a se relacionar com sua herança de uma forma

única. Implica uma perpétua forma de transformação. Para Benjamin, seria catastrófico

o recebimento e transmissão de uma herança através de uma estabilidade. Assim, ler

Benjamin não é apenas o “compartilhamento de um conteúdo”, mas uma provocação,

um convite para novas formas de herança.

Ora, se não é essa a minha preocupação para com uma abordagem histórica de

literatura  alternativa.  A  ideia  de  herança,  nesse  sentido,  acarreta  dois  aspectos

extremamente relevantes para minha pesquisa. Primeiramente,  relaciona-se com essa

ideia de liberdade e não-liberdade para com os textos de tradição, pois, ao mesmo tempo

que somos livres para lidar com os fenômenos, também há uma não-liberdade implicada

pelas  respostas  que procuramos.  Mas,  ainda  há  uma liberdade ao  olharmos para  os

textos de um jeito novo e único. É isso que devemos àqueles que nos legaram, mesmo

porque para apenas ter informações há outros meios.
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Um segundo aspecto se relaciona com o fato de que na herança, diferentemente de

se  falar  apenas  em  uma  tradição  brasileira,  norte-americana,  colombiana,  etc,

ressaltamos uma atitude de escolha do herdeiro. Por exemplo, como nasci no território

conhecido  e  reconhecido  como  brasileiro,  eu  seria  herdeira  de  produções  deste

território.  Mas, posso não ter uma relação com esses textos, deixá-los de lado e me

aproximar de outras tradições, mesmo que, de certa forma, elas façam parte de quem eu

sou.  Recusá-los  também é  uma escolha,  assim como interpretá-los.  Por  outro  lado,

posso também construir uma relação com textos de outros contextos sócio-culturais. Por

exemplo, conheci uma americana, mas de avós açorianos, que deixou de lado o seu

local de nascimento para se ver como herdeira da literatura portuguesa. Mesmo que seus

pais, herdeiros mais diretos, não tenham tido a mesma relação com aquela produção. 

Uma  consequência  dessa  perspectiva  de  herança  é  que,  em  vez  de  ser  uma

produção de conhecimento centrada em dados que devemos aprender e decorar, há uma

relação de outro tipo, sintetizada na pergunta:  quem somos?  O que acontece conosco

após o contato com determinados fenômenos. Como sugere Richter, herança é sempre

também uma auto-herança, pois estamos lidando com questões sobre o que ela sigifica

para nós, assim como, pelo contrário, o que nosso tempo poderia significar em outros

olhos, nos olhos daqueles que herdamos.

Não deixaríamos de lado a ideia de uma tradição, mas a abordaríamos de uma

outra forma, pois nosso objetivo seria diferente. Não seria uma história literária focada

em traçar genealogias, relações e mudanças existentes, embora esse seja um trabalho

muito  importante  e  necessário.  Mas uma história  literária  que  permanecesse  fiel  ao

espírito dos fenômenos literários e culturais, permitindo que leitores fossem afetados

por seu contato com eles. Em vez de restringir o olhar, provocar.

Outro traço bastante interessante das histórias literárias analisadas é a expansão

para  leitores  não-especializados,  com  a  circulação  no  grande  público  desses

experimentos. Talvez, essa perspectiva da história literária como uma herança possa ser

um caminho para aproveitar esse nicho. Afinal, fenômenos literários, nessa perspectiva,

teriam o único dever de ser lidos, apreciados, herdados em sentido pleno. A história

literária viria para auxiliar nessa apreciação. Seríamos verdadeiramente herdeiros, não

recitadores de estilos literários, obras, ou autores. E, acredito, teríamos muito a ganhar

com isso, não apenas na perspectiva de atualização de modelos epistemológicos, através
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da atenção aos mais recentes debates desenvolvidos nos campos dos estudos literários e

da  neurociência,  mas  também  em  relação  ao  o  que  desejamos  aprender  quando

procuramos elaborar uma pesquisa no campo da história literária.
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MACHADO DE ASSIS, AUTOR DE VANGUARDA: UMA LEITURA 

CONCRETA 

Gustavo Reis da Silva Louro  1

Resumo: Além de ter sido um dos poetas mais importantes e influentes do século vinte, 
Haroldo de Campos deixou vasta contribuição crítica, na qual um dos temas recorrentes é a 
chamada poética sincrônica, ou seja, a leitura do cânon literário a partir de critérios estéticos 
contemporâneos. Este artigo é um estudo de caso: como o método sincrônico se aplica a um 
caso específico, o de Machado de Assis. Ao final, pretende-se demonstrar como Haroldo faz 
uma leitura incomum da obra machadiana, situando-a não no realismo oitocentisa, mas na 
vanguarda. 

Palavras-chave: Machado de Assis - Haroldo de Campos - poética sincrônica 

O trabalho aqui apresentado é um recorte de uma pesquisa maior que está sendo 

correntemente desenvolvida em nosso doutorado, dedicado à obra crítico-teórica do 

poeta Haroldo de Campos, particularmente a noção de uma “poética sincrônica”, que 

deve ser entendida, grosso modo, como uma reavaliação da história literária a partir de 

critérios poéticos e estéticos contemporâneos. Antes, contudo de entrarmos na questão 

de como a obra machadiana é tratado por Haroldo à luz de tais critérios, é preciso fazer 

um breve excurso teórico para estabelecer o que vem a ser “poética sincrônica” na obra 

haroldiana.  

A poética sincrônica nunca teve para Haroldo o objetivo de erradicar a 

historiografia diacrônica tradicional, cumulativa e cronológica. A relação entre sincronia 

e diacronia, para ele não é de exclusão – como de resto, também, nunca foi para 

Jakobson, nem para o próprio Saussure. Haroldo, pelo contrário, reconhece na poética 

diacrônica um valor até mesmo civilizatório, de “levantamento e demarcação do 

terreno” (CAMPOS, 1969, p. 207). O papel da poética sincrônica é justamente o de agir 

sobre a diacrônica, lançando um juízo “crítico e retificador sobre as coisas julgadas da 

poética histórica” (id., ib.). O uso dos adjetivos “crítico” e “retificador” para referir-se a 

essa tarefa é bastante revelador, uma vez que, como diz Haroldo “a sede do historiador 
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literário diacrônico é esteticamente neutra” (id., p. 205). Assim sendo, a poética 

sincrônica atua como uma espécie de consciência crítica sobre a tradição literária e sua 

manifestação mais acabada: o cânon instituído.  

Por essas formulações, é possível perceber que a poética sincrônica praticada por 

Haroldo não é uma poética desinteressada, voltada para observadores com pretensões à 

objetividade e à imparcialidade. Ela responde questionamentos do ponto de vista do 

criador. Ao executá-la, Haroldo busca referências com que o seu próprio projeto estético 

possa dialogar. A poética sincrônica, é possível dizer, é uma modalidade de leitura 

crítico-criativa do legado literário. Seus pressupostos estão colocados por Roman 

Jakobson, referência constante no pensamento haroldiano:  

A descrição sincrônica considera não apenas a produção literária de 
um período dado, mas também aquela parte da tradição literária que, 
para o período em questão, permaneceu viva ou foi revivida. [...] A 
escolha dos clássicos e sua reinterpretação à luz de uma nova 
tendência é um dos problemas essenciais dos estudos literários 
sincrônicos. (JAKOBSON, 2001, p. 22) 

Pode-se dizer que o método sincrônico constitui-se, basicamente, de três etapas 

complementares. Primeiro, a remoção do que Haroldo chama de “entulho 

despiciendo” (CAMPOS, 2013, p. 15), isto é, daqueles autores por longo tempo 

arrolados como “maiores” ou “principais”, mas que não têm apelo para a consciência 

crítica e estética do leitor contemporâneo. Em seguida, a essencialização do cânon: 

daqueles que restaram, fazer uma seleção rigorosa entre as obras que costumam ser 

lembradas meramente por força da tradição historiográfica e aquelas que de fato 

resistem a uma leitura crítica orientada pelos padrões vigentes. Dessa forma, como 

lembra Haroldo, não há problema que alguns nomes sejam lembrados tão-somente por 

“fragmentos, ou mesmo simples pedras-de-toque” (CAMPOS, 1969, p. 209), uma vez 

que a história sincrônica é uma história de textos, antes que de autores. Finalmente, o 

processo de integração à tradição poética vigente daqueles poetas que, por apresentarem 

uma obra excessivamente destoante da rigidez das classificações historiográficas 

tradicionais, permaneceram por longo tempo esquecidos pela crítica oficial. Essa, 

talvez, seja a etapa mais difícil do método sincrônico, e justamente aquela a que mais se 
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dedicou Haroldo, como se pode perceber pelas leituras que fez das obras de Gregório de 

Mattos, Sousândrade e Oswald de Andrade. 

O termo desse projeto sincrônico seria uma reavaliação completa do legado 

historiográfico, sob a forma daquilo que Haroldo chamou de “Antologia da Poesia 

Brasileira de Invenção” (CAMPOS, 1969, p. 208) ou  “História Estrutural da Literatura” 

(CAMPOS, 2013, p. 165); uma história da literatura como evolução de formas, como 

imaginada desde o início da poesia concreta.  

O caso de Machado de Assis é emblemático dessa segunda etapa da poética 

sincrônica: a releitura de um absoluto clássico (talvez o mais consagrado) da tradição 

literária a partir de critérios estéticos contemporâneos do leitor (que, no caso, é também 

um criador). Essa postura haroldiana decerto lembra a de outro modelar poeta-crítico, 

Jorge Luís Borges, em seu célebre ensaio “Kafka e seus precursores”, a quem Haroldo 

toma explicitamente como referência. De fato, num artigo de 1969, “Texto e história”, 

ele faz uma espécie de síntese sincrônica do cânon instituído da literatura brasileira e se 

refere a Machado como “nosso Borges no Oitocentos” (CAMPOS, 2013, p. 21), num 

lance sincrônico ironicamente borgiano que transforma Machado num precursor de 

Borges, de forma semelhante ao que o próprio Borges havia feito com Kafka.  

Na verdade, as menções a Machado no texto de Haroldo não são muito 

frequentes, mas sempre que o nome do romancista desponta, é possível vislumbrar uma 

interpretação pouco usual da obra machadiana. A ideia defendida aqui é que essas 

citações esparsas constituem uma potencial revisão muito mais radical; Haroldo 

definitivamente é uma voz destoante da fortuna crítica machadiana tradicional.  

A começar, Haroldo afasta o rótulo de “realista”, tradicionalmente atribuído a 

Machado. Isto, por si só, não é uma exclusividade haroldiana: o rol dos críticos que 

rejeitam o realismo em Machado talvez seja tão vasto quanto os que o aceitam. A 

contribuição de Haroldo é mais especifica, contudo. Ele propõe pensar Machado como 

um escritor de vanguarda, avant la lettre.  Este trabalho vaI retraçar as menções feitas 

por Haroldo a Machado, em ordem mais ou menos cronológica, com vistas a explicitar 

e sedimentar uma leitura machadiana sob o prisma da vanguarda. Além da nova 

hipótese de leitura será também possível elucidar como funciona o método crítico 
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haroldiano, que, embora aparente ser esparso e sistemático, revela-se muito coeso 

quando visto como um todo.  

Machado aparece cedo na obra de Haroldo. Aquela que talvez seja a primeira 

referência ao romancista desponta já num dos textos da chamada “fase heroica” do 

concretismo, um dos manifestos do grupo Noigandres, intitulado “A temperatura 

informacional do texto”, de 1960. No artigo, Haroldo aplica as reflexões do filósofo 

Max Bense sobre “informação estética” e as do linguista Benoit Mandelbrot acerca da 

“temperatura informacional do texto” ao âmbito da literatura brasileira, tomando dois 

termos de comparação: a obra de Coelho Neto e a de Machado de Assis.  Mandelbrot 

associa uma temperatura textual alta (próxima de 1) à diversidade e raridade lexical. 

Seguindo-se esses pressupostos, a comparação seria francamente favorável ao texto de 

Coelho Neto, repleto, no dizer de Haroldo, de um “uso puro e simples de raridades 

léxicas, de arcaísmos, de lusismos, de orientalismos, de latinismos etc., num sentido 

ornamental” (CAMPOS, 1965, p. 141). 

O texto machadiano, por sua vez, seria caracterizado por uma “magreza 

verbal” (CAMPOS, 1965, p. 141), inversamente proporcional ao grau de inventividade 

do texto. Haroldo cita como exemplo os capítulos LV e CXXXIX das Memorias 

póstumas de Brás Cubas, “na melhor veia sterniana [...], esteticamente, [...] 

perfeitamente realizada. [um dos] mais altos exemplos de estruturação de textos, em 

nossa prosa anterior ao modernismo” (id., p. 142).  Essa breve menção a Machado num 

dos primeiros textos críticos haroldianos é emblemática em dois sentidos. 

Primeiramente por representar como a leitura de Machado foi formadora para Haroldo. 

Em seguida, por deixar entrever os temas de predileção da abordagem haroldiana ao 

texto machadiano: o aproveitamento de Sterne; a questão da assim chamada “magreza 

estética”; e aproximação de Machado com a vanguarda, via modernismo. 

A próxima menção a Machado de interesse na obra haroldiana aparece num artigo 

de 1971, “O texto-espelho”. Trata-se de um estudo do poema “The raven” de  Edgar 

Allan Poe. Haroldo faz um estudo formal do poema e em seguida dedica-se às traduções 

do texto em português (inclusive uma sua). Machado, como se sabe, é autor de uma 

tradução de “O corvo” para o português, também escrutinada por Haroldo. O balanço 
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haroldiano desta vez, é, contudo, desfavorável a Machado. Para o poeta concreto, 

Machado parte de uma “errônea concepção de traduzir ‘alongando’, 

‘explicando’” (CAMPOS, 2013, p. 38), que frequentemente termina por fazer paráfrases 

expletivas dos versos do original, diluindo o clima de suspensão e tensão do texto 

poeano. Além disso, a tradução machadiana estaria, para Haroldo “contaminada por 

vezos parnasianos” (id., p. 36) que a tornariam debitária de clichês poéticos da época. O 

juízo final de Haroldo é taxativo: Machado é, para ele, “um poeta de secundária 

importância” (id., p. 39); volta a reconhecer, no entanto, seu papel como “notável 

inventor no romance e precursor da prosa de vanguarda (duma linha que vai da ‘nivola’ 

Niebla de Unamuno às Ficciones de Borges)” (id., p. 38s).   

A observação tem interesse no contexto da reavaliação haroldiana de Machado 

por duas razões. Primeiro, por ilustrar bem como funciona o procedimento da poética 

sincrônica de fazer recortes textuais em vez de tomar a obra de autores em bloco (aquilo 

que Ezra Pound, outra referência dos concretos chamava de “corte paidêumico”).  Em 

seguida, por colocar novamente Machado como precursor da vanguarda e traçar uma 

espécie de linhagem que comunica Machado à ficção experimental do século XX, em 

particular, Borges, termo constante de comparação com Machado para Haroldo, como já 

se pode perceber.  

Esses dois aspectos centrais da obra machadiana para Haroldo receberão um 

tratamento um pouco mais detido e aprofundado em um de seus mais substanciais 

textos críticos: “Ruptura dos gêneros na literatura latino-americana”, publicado 

originalmente em 1972. No texto, Haroldo, a partir de uma série de referenciais 

teóricos, faz um excurso sobre o processo de dissolução e superação, não apenas dos 

gêneros literários mas também das próprias fronteiras entre prosa e poesia, na literatura 

latino-americana moderna e contemporânea. Para Haroldo, essa dissolução se dá em 

duas frentes. Uma delas é o barroquismo quase atávico de tradição luso e hispano-

americana, que pode ser retraçado nas experiências formais de Guimarães Rosa e 

Lezama Lima, que, em termos jakobsonianos, executam, na prosa, a assim chamada 

função poética.  
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A outra frente desse processo é o veio metalinguístico, que desfaz as fronteiras 

não apenas de gêneros, mas entre a literatura e a crítica. Machado é um dos primeiros e 

mais lídimos representantes dessa linhagem na América Latina. A “tríade 

metalinguística” (id., p. 21), Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom 

Casmurro, constitui-se, segundo ele, de “romances em crise, que já não mais 

conseguem se conter nos lindes do gênero, desprezando o desenvolvimento romanesco 

habitual em prol de uma contínua dialética irônico-crítica autor-leitor” (id., p. 186). 

“Contínua dialética irônico-crítica autor-leitor” é uma síntese muito precisa feita por 

Haroldo da obra machadiana.  

Haroldo prossegue ainda com sua tentativa de incluir Machado numa linhagem de 

invenção, identificando afinidades e extensões do projeto machadiano em escritores 

hispano-americanos; argentinos, mais precisamente. Para Haroldo, depois da ficção 

machadiana, só haveria “uma nova, e de certo modo, mais radical aproximação ao 

problema” (id., ib.), na obra do escritor argentino Macedonio Fernández, “que se recusa 

programaticamente a escrever (não a distinguir tão-somente entre gêneros, mas a fazer 

literatura como coisa conclusa)” (id., ib.). A linhagem de invenção prosseguiria, 

novamente, com Borges, que Haroldo chama de “mestre consumado da literatura como 

metalinguagem” (id., 187), e em cuja obra “não há praticamente diferença entre ensaio e 

literatura de imaginação, entre suas inquisiciones e suas ficciones” (id., ib.). O rastro 

machadiano se estenderia de Borges a Cortázar, “que evolui de um romance ainda 

costumbrista, Los Premios (1960), com brechas de realismo-mágico, para o admirável 

Rayuela (1963)” (id., p. 188).  

O estudo mais detido acerca da obra de Machado empreendido por Haroldo, no 

entanto, viria a público apenas em 1981. Trata-se do texto “Arte pobre, tempo de 

pobreza, poesia menos”. Desta vez, não estamos diante de uma simples menção a 

Machado em meio a uma discussão mais ampla, como nos casos anteriores, mas de uma 

leitura propriamente falando, que toma por inspiração a referência, feita anos antes à 

“magreza verbal” do texto machadiano. Haroldo parte da célebre provocação de Sílvio 

Romero, que invectivou contra o “estilo de gago” de Machado, caracterizado por um 

“perpétuo tartamudear [...], resultado de uma lacuna do romancista nos órgãos da 

palavra” (apud. CAMPOS, 2006, p. 222).  
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Haroldo vai, de forma irônica (e, portanto, machadiana), reconhecer a crítica 

romeriana, mas convertê-la num valor. O que para Romero era uma limitação da — e 

lembre-se que a poética sincrônica estuda a inovação das formas na literatura. Desse 

modo, “o tartamudeio estilístico era uma forma voluntária de metalinguagem, uma 

forma de dizer o outro e de dizer outra coisa abrindo lacunas entre as reiterações do 

mesmo, do ‘igual’, por onde se insinua o distanciamento irônico da 

diferença” (CAMPOS, 2006, p. 223s). Em outras palavras, o estilo magro, pobre, gago 

de Machado é, na verdade, a expressão textual mais acabada da ironia, traço 

característico da prosa machadiana.  

Haroldo prossegue em sua leitura afirmando que “a maior criação machadiana 

para a estética do nosso romance não é Capitolina, mas o capítulo[...] tão 

metonicamente ressaltado pelo velho Machado em sua lógica da parte pelo todo [...] 

como os olhos e os braços de Capitu” (id., p. 224). Sendo assim, quando se toma a obra 

de Machado, o caso de adultério que interessa não é o proverbial e nunca comprovado 

adultério de Capitu para com Bentinho, mas o do texto com o leitor e suas expectativas, 

como ressalta Haroldo, relembrando a etimologia de “adúltero”, “ad + alter, e pode 

significar também ‘alterado’, ‘falsificado’” (id., ib.). A grande contribuição de 

Machado, para Haroldo, seria a de: 

usando de um dispositivo singular, a matéria pobre de 
seu capítulo esgarçado e lacunar, altera (adultera) o 
referente, ambiguizando o adultério, a ponto de fazê-
lo indecidível. A estrutura taliônica do modelo penal 
de mundo é tornada irrisória pela vertigem ilusionista 
que arruína a busca retificatória do vero e do certo no 
nível do real sancionável. O capítulo gaguejado, a 
evasiva do tartamudeio ficcional, adultera os padrões 
rígidos do mundo linearizado pela moral dos códigos 
formais, introduzindo a outridade irredutível 
(enquanto comportamento não-legislado, lábil), a 
qual, como efeito desse desgarrar do referente no 
texto é inaferrável e não pode ser indigitada pelo dedo 
moralista. Função antecipadora, nos planos dos 
modelos éticos do mundo, de um texto pobre.  (id., p.
225) 

É possível pensar nesse trecho de Haroldo como um breve desenvolvimento de 

sua formulação anterior sobre o romance machadiano como uma “contínua dialética 

irônico-crítica autor-leitor”. 
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A perquirição de Haroldo prossegue, valendo-se do expediente habitual de inserir 

Machado numa linhagem de invenção, desta vez, no âmbito da literatura brasileira. No 

esquema haroldiano, o “texto pobre” machadiano encontraria continuadores, na 

“escritura telegráfica de Oswald de Andrade, marcada pela metonímia cubista” (id., p. 

223) dos romances-invenção (como os chama Haroldo) Serafim Ponte-Grande e, 

certamente, Memórias sentimentais de João Miramar, machadiano desde o título. “Em 

Oswald, o estilo telegráfico, com o sem fio do seu discurso tatibitate em mosaico 

elétrico e o fragmentário dos anticapítulos dispersos [...], responde a um proposito 

também metalinguístico, desta vez decididamente paródico” (id., p.225). O arrojo das 

metáforas oswaldianas não esconde, para Haroldo, a “linhagem machadiana” (id. p. 

226) do Miramar e do Serafim, uma vez que seu substrato é a metonímia, procedimento 

machadiano por excelência. 

Em seguida, continua Haroldo, “o gaguejamento machadiano, traduzido em 

taquigrafia de combate por Oswald, retoma literalmente a sua degradação fisiológica de 

afasia, de afonia, na mudez deslinguada de Fabiano e sua família de retirantes” (id. p. 

226), nas Vidas secas, de Graciliano Ramos.  A aproximação da linguagem graciliânica 

à machadiana, decerto, não é exclusividade de Haroldo; ele, contudo, faz uma leitura 

semiótica do fenômeno, ao propor que no romance graciliânico realiza-se “não 

metalinguagem, mas realismo semiológico” (id., p. 228), uma vez que em Vidas secas, 

“o pobre do ‘estilo menos’ é dobrado pela pobreza da matéria no nível do 

referente” (id., p. 226s). Dessa forma, mesmo distanciando-se de Machado no que 

concerne à metalinguagem, centro nevrálgico do texto machadiano, Graciliano se 

aproxima dele no plano da linguagem, ao incorporar o tartamudeio estético como 

procedimento: “O realismo, como efeito semiológico, parece aqui ser incindível do 

‘procedimento menos’; este, por outro lado, isomorficamente, ou o texto dele resultante, 

parece engendrar a figura de duplicação do real pauperizado” (id., p. 228).  

A leitura de Haroldo tem dois desdobramentos algo contraditórios. Por um lado, 

volta a aproximar Machado de uma tradição realista ao associá-lo a Graciliano pelo viés 

do “realismo semiológico” – embora, ressalte-se, não seja o realismo oitocentista, ao 

qual Machado é comumente associado. Por outro, evidencia a proficuidade da 

descendência machadiana no romance brasileiro, uma vez que tanto a paródia 
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experimental dos romances-invenção oswaldianos, quanto a “fatografia radical” (id., p. 

228) graciliânica, por diferentes que sejam, são devedoras do texto machadiano.  

Este levantamento não é completo, nem exaustivo, como também não o são as 

referências a Machado feitas pelo próprio Haroldo. Nosso objetivo é, tão-somente, 

oferecer um recolhimento da contribuição breve, mas instigante que Haroldo faz à 

crítica machadiana, inserindo-o em seu projeto maior de revisão historiográfica do 

cânon, bem como no debate acerca da oposição diacronia vs. sincronia nos estudos 

literários. Deixamos de lado algumas outras menções importantes que Haroldo faz a 

Machado, por não se referirem tão diretamente à questão da vanguarda, que escolhemos 

priorizar aqui. Esperamos, contudo, poder ter dado o contributo de oferecer a visão de 

um dos poetas brasileiros mais importantes do século passado a respeito do mais 

clássico dos escritores da literatura brasileira – e assim, torna-lo menos clássico e um 

tanto mais vanguardista.   
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Resumo: Inserido no Simpósio A história da literatura como problema: reflexões sobre a crise 
permanente nos estudos diacrônicos de literatura, o trabalho discute práticas historiográficas 
literárias atualizando o teorema de Hans Robert Jauss acerca da emergência da historicidade nos 
pontos de intersecção diacrônicos e sincrônicos. Questionando a preferência usual de histórias 
de literatura por estruturas de cronologia diacrônica e processos unitários, que ocultam a 
simultaneidade do heterogêneo pelo acento sobre conceitos de época homogêneos enquadrados 
por prólogos e epílogos, serão investigadas alternativas que acentuam diferenças ao dar relevo a 
dimensões multiespaciais e durações multitemporais em experimentos historiográficos atuais. 
Palavras-chave: Estudos Literários; Historiografia; Cronologia  

 
                      O olhar sobre a história altera-se em função daquilo que 
                                                                  pretendemos ver no presente. 

Niklas Luhmann 
1. 

Refletindo sobre o tópico temático A história da literatura como problema: 

reflexões sobre a crise permanente nos estudos diacrônicos de literatura, a contribuição 

proposta pretende atualizar, a partir da avaliação de práticas historiográficas pontuais e 

dos pressupostos epistemológicos e teóricos que hoje sustentam a sua configuração 

escritural, uma ideia de Hans Robert Jauss que localiza a historicidade da literatura 

precisamente nos pontos de intersecção da diacronia e da sincronia. A sua crítica à 

estrutura diacrônica única encontra respaldo em argumentos de Siegfried Kracauer que 

responsabilizava o historiador tradicional pela destruição artificial da simultaneidade do 

heterogêneo em função da imposição retroativa de uma visão homogeneizadora à 

história, pressupondo que os eventos de todas as esferas da vida, emergentes em 

momentos cronológicos simultâneos, formassem processos unitários marcados por 

similaridades. Em “Time and History”, Kracauer aventava, baseado no teorema da 

dissincronia do sincrônico, uma identificação da história como processo cronológico de 

temporalidade específica, nos seguintes termos: “The shaped times of the divers areas 

overshadow the uniform flow of time. Any historical period must therefore be imagined 

as a mixture of events which emerge at different moments of their own time”. 

(KRACAUER, 1966, p.73). Nesta ótica, os múltiplos eventos de determinado momento 

histórico apresentado pelo historiador como expressão de um conteúdo uniforme 

seriam, ao contrário, expressão de momentos de curvas temporais distintas, 
                                                
1 Pós-Doutorado (Universität Bremen), Doutorado em Ciência da Literatura (UFRJ) Contato: 
heidrunko@gmail.com  
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condicionadas por histórias singulares específicas e não por uma história una. A ideia da 

coexistência simultânea do não-simultâneo invalida, deste modo, a ficção cronológica 

do momento histórico que homogeneíza e unifica as diferenças em conceitos de época e 

instaura rupturas marcadas por prólogos e epílogos. Uma ficção que, segundo Jauss, 

sustentava conceitos de temporalidade histórica nos estudos literários, visíveis na 

apresentação de todos os fenômenos sucessivos em suas regularidades e ritmos 

uniformes. O seu modelo, ao contrário, enfatiza a emergência da historicidade da 

literatura precisamente nos pontos de intersecção da diacronia e da sincronia (JAUSS, 

1967, p.59). Ao mesmo tempo, se a produção sincrônica revela em suas obras a 

multiplicidade heterogênea do não sincrônico, do ponto de vista de sua recepção 

estética, essa multiplicidade dos fenômenos literários cria para o público leitor, de 

algum modo, uma certa unidade em função da existência latente de um horizonte 

compartilhado de expectativas, memórias e antecipações, fazendo com que aquele 

perceba a temporalidade espacial das obras como se elas fossem do seu próprio 

presente. Neste segundo argumento desponta a convicção de que a própria história se 

faz na história. 

Em todo o caso, a sua proposta esclarece com mais precisão fenômenos de 

equilíbrio instável e fronteiras porosas e interpenetráveis, presentes em experimentos 

historiográficos do nosso tempo, impossíveis de serem enclausurados numa 

periodização única balizada por inícios, meios e fins. De acordo com este entendimento, 

a historicidade se vincula aos momentos de cruzamento de múltiplas curvas temporais 

copresentes, acentuando-se a convivência de temporalidades distintas no mesmo 

momento cronológico e no mesmo espaço histórico (p.57). No centro desta discussão, 

que anima a construção de modelos teóricos para a escrita de histórias de literatura com 

acento sobre linguagens plurais, múltiplas camadas espaciais e durações pluritemporais, 

será colocada, mais uma vez, a delicada questão do ponto de equilíbrio entre projetos 

teóricos redutores de complexidade e modelos que, antes, catalisam complexidades.  

Focalizando, de modo exemplar, novos repertórios teóricos e práticas experimentais, as 

reflexões ensaiadas pretendem dar relevo aos processos de retroalimentação entre 

hipóteses teóricas acerca dos pressupostos da escrita de histórias atuais e as formas de 

sua concretização, seja sublinhando mútuas dependências, seja ressaltando modos de 

contágio constantes.  

Uma avaliação de histórias de literatura no cenário contemporâneo sinaliza o 

surgimento constante de novas agendas teóricas acompanhadas por manifestos e 
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palavras de ordem de peso desigual que alimentam e orientam a sua configuração 

historiográfica cambiante. Em seu conjunto, no entanto, eles testemunham, ainda que 

timidamente, a diminuição da distância usual entre propostas programáticas inaugurais e 

a escrita efetiva de histórias de literatura que cumprem algumas das promessas 

anunciadas em suas páginas introdutórias. Os exemplos avaliados não se entendem 

como esboço cartográfico dos estudos literários, mas antes como expressão pontual da 

atmosfera intelectual expressando-se em cruzamentos ousados em diversos territórios 

disciplinares. É neste horizonte que será ambientado o meu diálogo com projetos 

ensaiados nas duas últimas décadas, aliado à seguinte pergunta: como atribuir, ou não, 

uma identidade ao fenômeno literário hoje, quando um eventual interesse por sua 

configuração verbal implica igualmente uma atenção especial à sua situação 

comunicativa, à sua historicidade e às possíveis formas de construção de conhecimento 

acerca dele? Esta questão será abordada a partir da concepção de literatura como 

sistema complexo que, ao expandir os seus limites além da unidade textual, dificulta a 

sua identificação, atravessada por intermináveis discussões de fronteira. Uma ampliação 

do próprio repertório teórico e dos instrumentos metodológicos que tornam visíveis as 

condições alteradas do seu circuito comunicativo, mediado por processos de produção, 

transmissão e consumo, precisa abrigar, assim, as diversas opções disponíveis para a 

escrita de histórias de literatura. 

2. 

O ensaio recente de Lindsay Waters, “On Literary Chronology” (2017), escrito 

por ocasião da publicação da coletânea editada por David Der-wei Wang, A New 

Literary History of Modern China (2017), permite enxergar alguns dos problemas 

cruciais enfrentados pela aventura da escrita de novas histórias literárias hoje. E 

continuar em busca de respostas à pergunta retórica clássica de David Perkins acerca da 

possibilidade da existência de uma história literária plausível. Formulada no início da 

década de 90 do século passado no título do seu livro Is Literary History Possible? 

(PERKINS, 1992), Perkins, analisando o estado da arte da discussão daquele momento, 

aponta caminhos alternativos na defesa de uma configuração com “less unity to their 

subjects”, ilustrada de modo exemplar pela Columbia Literary History of the United 

States (ELLIOTT, 1988). Trata-se de uma compilação de sessenta e seis ensaios 

individuais sobre obras e autores diversos sem enfatizar semelhanças de família, 

continuidade e desenvolvimento ao dispensar deliberadamente “consecutiveness and 

coherence” (PERKINS, 1992, p. 3). Ainda que seja mantida uma ordem cronológica, ela 
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não sublinha vínculos específicos entre os eventos arrolados. Segundo Perkins, o mérito 

de sua forma enciclopédica encontra-se, antes, no desejo de dar corpo à nossa sensação  

de “overwhelming multiplicity and hetereogenity of the past”, entendido em sua 

descontinuidade, como “ever-living, ever-working Chaos of Being” (p.56). Uma 

configuração enciclopédica, neste quadro, não precisa ser compreendida 

necessariamente como forma mais pobre da historiografia literária mas, eventualmente, 

como a sua expressão mais adequada à atmosfera de inquietude intelectual daquele 

tempo e em sintonia com a ideia expressa no próprio prefácio: “Each generation should 

produce at least one literary history of the United States, for each generation must 

define the past in its own terms.” (ELLIOTT, 1988, p. xi). Emory Elliott, o editor do 

volume, assume na própria introdução os princípios estruturantes de descontinuidade, 

confirmando não querer contar uma estória unificada numa narrativa linear, coerente. 

Ao mesmo tempo, ele apresenta o seu projeto como mosaico de uma variedade de 

pontos de vista que animam “current scholarship” em diversos campos disciplinares e 

defende o seu compromisso com modelos de espacialização da temporalidade histórica  

(p. xii).  

Um segundo exemplo que fomenta a visão de Perkins aceca do estado da arte de 

seu tempo, publicado em 1989 pela editora da Universidade de Harvard, A New History 

of French Literature (HOLLIER, 1989), representa um inédito esforço coletivo neste 

tipo de empreendimento – além do organizador responsável, de um conselho editorial, 

de consultores específicos por assunto e época – comparecem cento e sessenta e cinco 

ensaístas, de orientação filosófica divergente e de origens nacionais, geográficas, 

disciplinares, étnicas, raciais, e culturais não sintonizáveis. Idealizada para um leitor 

mediano, esta história não apresenta a literatura francesa como simples inventário de 

autores e títulos no eixo linear da história, mas como campo histórico e cultural visto a 

partir de um imenso leque de perspectivas críticas contemporâneas. À medida que os 

ensaios se seguem, eles são introduzidos por determinada data seguindo uma ordem 

cronológica respeitando, neste aspecto, a forma de apresentação usual em histórias da 

literatura tradicionais, mas por outro lado, o próprio princípio de montagem nega a 

pretensão de compor imagens unificadas numa ordem sequencial progressiva. Nesta 

ótica, os ensaios, individual e cumulativamente, colocam igualmente sob suspeita a 

nossa percepção convencional de um contínuo histórico. As datas são acompanhadas 

por um título evocando eventos que acentuam menos o conteúdo dos ensaios do que o 

seu ponto de partida cronológico.  
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The event is literary – typically the publication of an original work, of 
a journal, or of a translation: the first performance of a play; the death 
of an author. But some events are literary only in terms of their 
repercussions, and some of those repercussions are far removed from 
their origins in time or place. The juxtaposition of these events is 
designed to produce an effect of heterogeneity and to disrupt the 
traditional orderlines of most history of literature. (HOLLIER, 1989, 
p.xxiii).  

 

Curiosamente, na visão de David Perkins, neste segundo experimento por ele 

examinado, as marcas de desconstrução mais fortes tornam problemático o seu próprio 

estatuto de historiografia literária.  

 

In contrast with the Columbia Literary History of the United States, 
the topics of the articles are in many cases not the informative surveys 
one expects to find in literary histories. Instead, the editor, Denis 
Hollier, and his contributors have devised highly focused topics that 
illuminate specialized questions while leaving a great deal in the dark. 
(PERKINS, 1992, p. 58).  

 

Assim, a obra – segundo ele tacitamente destinada a uma audiência de 

especialistas em literatura francesa e teóricos de história literária – pressupõe 

conhecimentos prévios dos seus leitores comuns a serem adquiridos em compêndios 

tradicionais. Para Perkins, “there must be a positive construction of literary history 

before there can be the deconstruction that characterizes the next stage in historical 

sophistication.” (p. 58). O seu argumento mais contundente se dirige contra a opção de 

descartar deliberadamente conceitos de periodização a partir do acento sobre a 

particularidade de tópicos e sobre distintas perspectivas dos ensaios, “which are such 

that if there were periods, they would subsume multiple, radical heterogeneous, 

discontinuous happenings” (p.58). Além desta crítica ele investe ainda contra a 

justaposição de tópicos que se referem a diferentes durações resultando em saltos da 

longa duração para a curta duração e vice-versa, questionando, deste modo, a 

justificativa do próprio editor pretendendo “rather than following the usual 

periodization schemes by centuries, as often as possible we have favored muh briefer 

time spans and focused on nodal points, coincidences, returns, resurgences”. 

(HOLLIER, 1989, p. xx). Na avaliação final de Perkins, ainda que admitindo que as 

suas formas de apresentação são evidência da crise, elas não conseguem solucioná-la 

com o modelo escolhido e defendido. 
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Encyclopedic form is intellectually deficient. Its explanations of past 
happenings are piecemeal, may be inconsistent with each other, and 
are admitted to be inadequated. It precludes a vision of its subject. 
Because it aspires to reflect the past in its multiplicity and 
heterogeneity, it does not organize the past, and in this sense it is not 
history (PERKINS, 1992, p.60). 

 

Duas décadas depois, este diagnóstico do início dos anos de 1990 ficou ele 

próprio anacrônico, em dissonância com práticas e repertórios teóricos na primeira 

década do novo século. 

A pretensão de contar “mais do que uma história” – sublinhada por David 

Wellbery na introdução de A New History of German Literature (WELLBERY et alii, 

2004a) situa este experimento historiográfico no centro dos debates atuais nos estudos 

literários como nova imaginação teórica atuante na realização de experimentos 

historiográficos. A própria forma ensaística, equilibrando o seu discurso na fronteira 

entre ciência e arte criativa, sublinha o privilégio dado a modelos catalisadores de 

complexidade capazes de abrigar linguagens plurais, múltiplas camadas espaciais e 

durações pluritemporais, expressas na própria estruturação dos ensaios articulados como 

estrelas de uma constelação. O potencial comunicativo dessa estrutura dissipativa é 

idealizado por Wellbery para seduzir os usuários a experimentar caminhos alternativos e 

atalhos transversais e para provocar efeitos-surpresa ao gerar momentos de iluminação 

intensa capaz de descortinar cenários multiespaciais e multitemporais dos ambientes 

artísticos e político-culturais de treze séculos de história de literatura e cultura 

germânicas. 

A sua contundente crítica a histórias literárias tradicionais justifica-se pela 

radicalização da ideia da historicidade da literatura, enfatizada não só a partir de sua 

capacidade de testemunhar experiências humanas concretas, mas também em função de 

sua desejável ressonância na vida dos próprios leitores. Para Wellbery, estes efeitos 

encontram-se inseparáveis da particularidade de seu momento, do seu caráter histórico 

como ocorrência contingente. Essas características, ausentes em historiografias 

herdadas, sublinham textos e performances literárias como eventos singulares, e não 

enquanto instâncias exemplares de tendências e normas gerais, cristalizadas na 

configuração de espírito de época, nação, classe social ou ideal estético, que 

transformam casos particulares em manifestações típicas aplainando, assim, a sua 

diferença numa estrutura progressiva de grandes autores enfileirados segundo uma 
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classificação em épocas definidas de antemão a partir de seus inícios e fins. Antes, as 

datas que acompanham os títulos dos diversos ensaios que compõem a coletânea, visam 

focar momentos históricos, políticos e culturais únicos em suas expressões estéticas, a 

partir dos quais são iluminados determinados fenômenos literários. 

Trata-se, no caso, de dar ênfase ao “communicative potential of the anecdotal and 

the discontinuous for generating sudden illumination” (WELLBERY, 2004b, p. xviii), 

evidenciando, assim, a experiência de um momento na escala temporal que exibe 

simultaneamente tanto a marca do típico quanto a marca do único. Essa opção de 

composição escritural, dando atenção ao normal excepcional, funciona também como 

catalisador de complexidades que oferece “dazzling glimpses” em que a singularidade 

de um evento literário ganha iluminação específica enquanto ao típico normatizado é 

reservado o papel de pano de fundo, de dimensão momentaneamente invisível mas 

tacitamente presente. Segundo o autor da introdução são, antes de mais nada, essas 

interrupções momentâneas do contínuo temporal, tendo como efeito a ramificação do 

cânone herdado num caleidoscópio de momentos, que fazem com que os eventos 

literários não permaneçam enclausurados numa estrutura histórica fechada, imóvel, mas 

que possam ser entendidos e representificados como entrecruzamentos de inúmeras 

molduras referenciais temporais e espaciais em confronto, cuja interação, em cada 

instante, conduz a uma constelação única (WELLBERY, 2004b, p.xxii). A proposta 

alternativa do projeto funda-se no princípio da montagem, do arranjo de fragmentos, 

sem pretensão de compor imagens unificadas, nem unificáveis. E, neste sentido, ela é 

deliberadamente estruturada a partir da justaposição de eventos interrompendo a 

linearidade sequencial de histórias de literatura e produzindo efeitos de 

heterogeneidade. 

Se vincularmos algumas destas convicções com os propósitos subentendidos e 

declarados pelos coeditores de A New Literary History of America, uma coletânea de 

duzentos e nove ensaios, publicada pela Harvard University Press (MARCUS & 

SOLLORS, 2009), notam-se semelhanças escriturais, no entanto, os seus argumentos 

sustentam pressupostos distintos à medida que, segundo eles “this is the story of a 

made-up nation” que de muitos modos precede a sua sociedade. A sua literatura não foi 

herdada mas inventada. Assim, “no tradition has ever ruled; no form has ever been 

fixed; American history, literary, social, political, religious, cultural, and technological, 

has been a matter of what one could make of it” (p. xxiv). Neste âmbito, o livro 

pretende reexaminar a experiência americana por lentes literárias, em suas variadas 
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formas discursivas, sublinhando momentos, no tempo e na imaginação, “where 

something changed: when a new idea or a new form came into being, when new 

questions were raised, when what before seemed impossible came to seem necessary or 

inevitable” (p. xxiv). Inexiste a preocupação em destruir ou criar cânones, mas de 

mobilizar discursos múltiplos para que diferentes formas, ou pessoas falando em 

momentos diferentes e modos radicalmente diferentes, possam ser ouvidas conversando 

umas com as outras.  Marcus e Sollors idealizaram uma história cultural de dimensões 

amplas, “a history of America in which literary means not only what is written but also 

what is voiced, what is expressed, what is invented, in whatever form.” (p. xxiv). O foco 

das contribuições é centrado sobre todo o espectro de coisas que foram “created in 

America, or for it, or because of it” (p. xxii), fazendo parte dele tudo que exibe a 

etiqueta made in America: poemas, romances, peças teatrais ensaios, mapas, histórias, 

diários de viajantes, sermões, tratados religiosos, discursos públicos, cartas privadas, 

polêmicas políticas, debates, decisões da Suprema Corte, histórias literárias e crítica, 

canções folclóricas, revistas, performances dramáticas, filosofia, pintura, monumentos, 

jazz, memoriais de guerra, museus, clubes de livro, fotografias, histórias em quadrinhos, 

cinema, radio, rock and roll, musicals e hip-hop, etc. Os ensaístas tiveram toda a 

liberdade de escolher os seus argumentos e expressar os seus pontos de vista 

particulares “to suprise not only their editors, or their readers, but themselves” (p. xxiv). 

Numerosos ensaios foram elaborados por acadêmicos e escritores dos Estados Unidos 

ou de outros países, de campos de interesses muito distintos e não necessariamente a 

partir da ótica avançada de um especialista, mas de “an enthusiast, a skeptic, a digger, a 

reader, a listener, a viewer: from the advantage point of a cultural citizen” (p. xxvi). 

 

3. 

A recente publicação A New Literary History of Modern China (2017) sugere a 

retomada de reflexões críticas acerca de pressupostos adequados, plausíveis e aceitáveis  

para uma história de literatura, hoje, em busca de novas respostas à indagação clássica is 

literary history possible? Como, então, oferecer instrumentos que facilitem a 

compreensão deste tipo de historiografia literária experimental e elaborar modelos que 

permitam construir sentido pela redução da complexidade sem perder de vista a sua 

extraordinária criatividade? 

Quanto à configuração formal propriamente dita, uma das marcas destes novos 

experimentos – a imprecisão de seus objetos de investigação e os interesses díspares 
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responsáveis pela multiplicação dos seus olhares – não afeta apenas a circunscrição de 

suas fronteiras disciplinares, mas igualmente formatos e estilos privilegiados em seus 

discursos teóricos que hoje são marcados com frequência por uma postura 

autorreflexiva localizada deliberadamente no campo ensaístico, que equilibra os seus 

argumentos e constructos conceituais em espaços intersticiais. Como forma de produção 

de conhecimento acerca da literatura, o ensaio apresenta-se frequentemente como 

discurso alternativo situado entre arte e ciência, seja na configuração de repertórios 

teóricos, seja na própria escrita historiográfica.  

Afinado com a experiência de realidades antagônicas, fragmentadas e complexas, 

o ensaio contrapõe aos modelos ilusoriamente redutores, um modo de pensar flexível, 

seja na escolha de seus objetos de investigação, na maneira de focalizá-los em suas 

relações interativas processuais e seus deslocamentos contextuais, seja na expressão e 

combinação de sua escrita opcional. Em lugar da forma fixa, o ensaio se caracteriza por 

relações interativas de reciprocidade, transformações e recontextualizações, solicitando, 

por seu lado, uma linguagem viva, artística, e um estilo com sensibilidade para abrigar 

instabilidades. A despedida da ideia de que conceitos resultam de definições 

sistemáticas sintéticas corresponde à escolha deliberada a favor de uma articulação 

dinâmica em configurações criativas. Esta forma dialógica do ensaio em busca de uma 

linguagem estética, que não se baseie portanto em princípios de causalidade mas, ao 

contrário, em momentos de casualidade – do acidente que perturba expectativas – , 

encontra o antídoto à ordem lógica das coisas, precisamente em sua constelação 

mosaica. 

O vigor deste tipo de pensamento crítico imaginativo manifesto na escrita 

ensaística, que opta por um fazer científico estético, comprometido com a produção de 

conhecimento como fruto de experiências vivas, não oculta origens disciplinares plurais 

das composições hiperdiscursivas presentes na historiografia contemporânea. Ao 

contrário, uma composição multilinear, libertando-se do princípio organizativo único, a 

sequência, definida por fronteiras determinadas, permite o livre jogo de fragmentação, 

desdobramento, multiplicação e superposição.  

Nas configurações cronográficas, o teorema da não-simultaneidade aplicado à 

interpretação de um mundo globalizado irremediavelmente fraturado pelas contradições 

socioeconômicas e culturais, encontra a sua expressão exemplar nas formas escriturais 

de montagem e colagem, formas estéticas que optam pelo uso de fragmentos miúdos 

numa combinação dissonante, oposta ao ideal clássico do coral harmônico que apaga o 
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desvio. Em nosso caso  – os estudos de literatura –  esta nova criatividade encontra eco, 

também, nas próprias formas experimentais atuais de teorizar literatura e na sua 

configuração historiográfica. Na idealização de um projeto teórico que atenda à 

crescente expansão do sistema literário, Josef Fürnkäs atualiza e pluraliza a ideia de 

uma teoria da literatura transcultural que não limita seus interesses às filologias de 

caráter nacional. O relevo dado a tópicos temáticos inter- e transculturais em seu livro 

Das Wissen von Ungleichzeitigkeiten. Für eine transkulturelle Literaturwissenschaft [O 

conhecimento do dissincrônico do sincrônico. Por uma teoria da literatura transcultural] 

corresponde à ampliação de seus repertórios conceituais pela inclusão de 

questionamentos inter- e transdisciplinares (FÜRNKÄS,1998). Ao mesmo tempo, 

Fürnkäs sublinha a forma transcultural da literatura que, segundo ele se distingue, antes, 

por sua qualidade de ficção verbal discursiva. Neste âmbito, a crescente complexidade 

estética das formas verbais ganha destaque como resposta às práticas discursivas tanto 

na cultura quanto na sociedade contemporânea.  

Com respeito ao problema ainda relevante na historiografia, a periodização, uma 

hipótese aventada por Antonis Liakos (2000) surge como alternativa promissora pelo 

acento na transição da escrita historiográfica de uma sintaxe sintagmática para uma 

sintaxe paradigmática. Segundo ele, enquanto uma sintaxe sintagmática respeita a 

ordem preexistente da temporalidade sucessiva linear dos eventos, uma sintaxe 

paradigmática faculta ao historiador uma análise de acordo com a estrutura de eventos 

singulares. Nesta ótica a intervenção do historiador na seleção e no uso de dados não é 

constrangida por uma estruturalidade temporal preexistente à organização de eventos, 

entre outros, em categorias sociais ou culturais. Tampouco a configuração 

historiográfica se entende como prática unilateral mas como forma dialógica interativa 

entre um presente “historizante” e um passado “historizado”, em outras palavras, como 

a sua construção intelectual e reelaboração (LIAKOS, 2000, p.48). Neste processo os 

visibilia do passado – textos, arquivos, livrarias, museus, etc. – representam veículos de 

construção de sentido viajando do passado para o presente numa trajetória longa que 

envolve a participação de sucessivos emissores e receptores, autores e leitores, na 

elaboração de dados históricos gerados em determinados lugares e momentos, e na 

atribuição de uma estrutura narrativa móvel a estes passados. Ela resulta, assim, da 

percepção, concepção e mediação de dados e eventos do passado por seus 

contemporâneos mas, igualmente, pelas gerações sucessivas de observadores e 

historiadores. Uma sintaxe paradigmática na construção desta narrativa, que funciona 
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para os historiadores como referência à “realidade” do passado, surge nesta visão como 

menos arbitrária e mais poderosa ao decompor a estrutura temporal imposta ao passado 

“historizado” pela ênfase sobre a sua presentificação “historizante”.  

Segundo Liakos, a transição de uma sintaxe para outra, contrapondo ao fluxo 

temporal homogêneo da narrativa clássica o modelo da presença simultânea de distintas 

durações, favorece processos de alternância e retroalimentação entre premissas teóricas, 

dados empíricos e a reconstrução do próprio repertório teórico. Por Liakos, esta 

transição da sintaxe sintagmática à paradigmática é vista como homóloga à função do 

tempo na transição da literatura realista para a modernista, em que a estrutura 

cronológica contínua é decomposta. Citando Siegfried Kracauer, ele subscreve a sua 

afirmação de que os desenvolvimentos biográficos no romance moderno não obedecem 

necessariamente a uma sequência cronológica artificial, mas buscam a realidade 

referencial em “atom-like happenings, each being thought of as center of tremendous 

energies (...). In fact, they rather doubt whether the small random units in which life, 

really tangible life, materializes are meaningfully interconnected, so that in the end the 

shadow contours of a whole will delineate themselves at the horizon” (1995, p.182). 

Esta suposição pode contribuir, por seu lado, para a ampliação do debate acerca de 

questões de periodização. 

Por último, uma surpresa se esconde neste interminável debate acerca de 

princípios cronológicos sobreviventes em experimentos de historiografia literária, no 

ensaio antes referido, “On Literary Chronology”, de Lindsay Waters, editor executivo 

da Harvard University Press para as Humanidades. Participando da orientação e 

produção dos quatro volumes dedicados a novos experimentos de historiografia 

literária, ele não hesita em concluir que “the set-up and the goals of all the books in the 

series have something in common. First, they are literary histories organized 

chronocally” (WATERS, 2017). Citando Denis Hollier, responsável pelo primeiro livro 

da série, Waters lembra que no manifesto lia-se que “dates had become the symbol of 

useless knowledge”. Como então entender o acento sobre o princípio unificador da 

cronologia? Em sua explicação, no entanto, datas não são usadas para assegurar 

continuidade às histórias literárias francesas, alemãs, americanas ou chinesas mas,  antes 

elas se tornam Brennpunkte no sentido benjaminiano, focal points, “burning points, 

something that concentrates events in a ‘kairos’ or ‘monad’, thus shattering the 

historical continuum and the bare inventory of atomic facts, interpreting the past from 

out the highest energy of the present”. Neste horizonte, datas são usadas, ao contrário 
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“to scramble it up”. A operação de kairos, oposta a chronos, se dirige ao presente 

provocando nos leitores em seu sentido pleno. “What the new history hopes to 

precipitate is an experiencie in which the pulse of the past is felt in the present” (2017). 

Creio que este desejo não deixa de ser um novo começo promissor para ensaiar 

propostas plausíveis para uma escrita historiográfica contemporânea.  
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OS IMPASSES DA CRÍTICA:  

A QUESTÃO DOS GÊNEROS EM ITALO CALVINO 

 

Marlon Augusto Barbosa (UFRJ) 

 

Resumo: Italo Calvino esteve durante toda a sua vida engajado política e teoricamente com a 

literatura. A sua obra é tão atrelada às questões que circunscrevem o seu tempo e o nosso tempo 

que se torna impossível passarmos despercebidos por uma obra tão rica para o pensamento 

teórico. Sua obra crítica e literária articula questões que podem ser consideradas clássicas para a 

Teoria Literária, como por exemplo: os gêneros literários, as questões relativas à tradução e ao 

plágio, os níveis de realidade no interior da ficção, a morte e o retorno do autor, a realidade e a 

ficção, o leitor e a leitura, o espaço literário em geral e tantos outros tópicos. A princípio, o 

objetivo deste trabalho é entender como, a partir de uma desarticulação do romance, de um 

hibridismo de gêneros, de que modo, através de que estratégias de composição o livro Se um 

viajante numa noite de inverno, de Calvino, dialoga com a Teoria Literária – principalmente 

com o Formalismo Russo – e formula uma possível teoria para os gêneros literários. 

 

Palavras-Chave: Italo Calvino; Viajante; Formalismo Russo. 

 

Sobre a tentativa de uma primeira formalização: O livro Se um viajante numa 

noite de inverno foge aos modelos convencionais e nasce do cruzamento de estilos, 

gêneros e discursos diversos. O livro é escrito em vinte e dois capítulos – doze deles 

numerados (Capítulo 1, Capitulo 2, Capítulo 3, e assim sucessivamente...) e entre eles, 

10 capítulos nomeados (“Se um viajante numa noite de inverno”, “Fora do povoado de 

Malbork”, “Debruçando-se na borda da costa escarpada”, entre outros romances). A 

separação entre números e nomes, segundo alguns críticos, está baseada no princípio de 

que apenas os capítulos numerados pertencem ao livro propriamente dito. Os capítulos 

nomeados são inícios de romances de outros autores dentro do livro principal. O 

primeiro capítulo numerado não é Se um viajante numa noite de inverno, mas o anúncio 

de uma leitura que está por começar, isto é, em processo, em movimento: “Você vai 

começar a ler o novo romance de Italo Calvino, Se um viajante numa noite de 

inverno...” – início marcado pela informalidade da segunda pessoa no presente 

progressivo. Leitura em processo, leitura que se estende. Como uma encenação, um 

“eu” rompe o branco da página e se dirige a um “tu” sobre um romance de um “ele”.  
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Trata-se de um livro em que um leitor e uma leitora são os personagens 

principais
.
 Após adquirir um novo exemplar de “Se um viajante numa noite de inverno”, 

de Italo Calvino, o Leitor personagem descobre, que por um erro de encadernação, o seu 

livro apresenta um defeito a partir da página 32. Ao retornar à livraria para trocar o seu 

exemplar defeituoso, conhece a leitora, Ludmilla, que também comprou um exemplar 

defeituoso. Os dois trocam o livro por um outro volume, mas percebem que a história 

nada tem a ver com aquela cuja leitura haviam começado: o livro “Se um viajante numa 

noite de inverno” agora é “Fora do povoado de Malbork”. Os obstáculos para a leitura 

se intensificam quando esse romance também apresenta um erro de encadernação – 

páginas em branco preenchem o lugar da história e um novo início de romance aparece 

para o os dois personagens. Os erros que começam a surgir não se limitam ao corpo do 

livro. Na verdade, aos poucos, descobrimos que há uma série de mistificações, 

falsificações, fabulações e armadilhas entorno desses erros. De qualquer forma, são eles 

que entrelaçarão cada vez mais a história do Leitor personagem e de Ludmilla.  

A busca pela continuação dos romances atravessa o sistema editorial, os grupos 

de estudos das universidades, as bibliotecas dos professores, a casa de escritores, países 

longínquos...  O Leitor personagem atravessa todas as fases de construção de um livro: 

da gestação à produção material, até a sua distribuição. Durante esse percurso, em que o 

espaço e o tempo ora se dissolvem através do excesso de visibilidade ora através da 

falta de uma visibilidade, o Leitor personagem encontra uma série de personagens 

interessantes. Entre eles se destaca Ermes Marana – “uma serpente que insinua seus 

malefícios no paraíso da leitura” (CALVINO, 1999, p. 129), um “poliglota 

extraordinário”, representante da agência Mercúrio & as Musas – que é apresentado a 

ele pelo grande editor Cavedagna como o causador da desordem dos livros.  

 

*** 

 

O narrador, no primeiro capítulo, se dirige a um “você” e avança sobre a 

instância do leitor e da leitura estremecendo os alicerces da narrativa. O narrador 

transforma o leitor em um parceiro de jogo, “(...) que oscila entre um mundo fictício e o 

seu mundo real, que está ao mesmo tempo dentro e fora: dentro, como uma entre muitas 

pessoas fictícias, porém ao mesmo tempo, fora, porque a figura do que foi lido aponta 

para o leitor real, produzindo destarte uma referência que vai além do livro [abala a 

ficção]. Enquanto o romance reflete a sua referência ao leitor, ele explode de modo 

híbrido os limites da ficção [com a ficção]” (HABERMAS, 1990, p. 239). 
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No primeiro capítulo do Viajante encontramos uma preparação para a leitura. O 

Leitor personagem descobre que o escritor Italo Calvino lançou mais um livro. Após 

comprá-lo em uma livraria, ele inicia um longo processo de preparação guiada pelo 

narrador. Dentro dessa preparação, encontramos uma preparação do corpo:  

“Escolha a posição mais cômoda: sentado, estendido, encolhido, 

deitado. Deitado de costas, de lado, de bruços. Numa poltrona, num 

sofá, numa cadeira de balanço, numa espreguiçadeira, num pufe. (...) 

Com certeza, não é fácil encontrar a posição ideal para ler. (...) 

Procure providenciar tudo aquilo que possa vir a interromper a 

leitura”. (CALVINO, 1999, p. 11). 
 

Essa situação ergue um movimento que está além do imediatismo da cena. A 

posição ideal do corpo pode ser lida como a própria posição de leitura teórica. Isto é, é 

como se por traz do discurso do narrador estivessem as perguntas: “como você lê?”, 

“qual é a sua posição crítica diante do texto literário?”, “existe uma posição [teórica] 

ideal para a leitura?”. Se ela existe, precisa ser questionada. Os questionamentos que 

estão por traz dessa preparação do corpo se tornam mais evidentes quando 

prosseguimos na leitura do Viajante. Durante ela, percebemos que a posição ideal que é 

buscada logo na primeira página do livro é posteriormente corrompida e o leitor 

personagem é obrigado a deixar a sua posição contemplativa para assumir uma posição 

ativa. A forma que o romance assume para o leitor personagem é bem diversa da forma 

com a qual ele está habituado. O romance de Calvino anuncia a queda de uma posição 

de leitura, de uma posição ideal do corpo, de uma forma ideal de leitura e de 

posicionamento teórico. O corpo do romance, sem essa posição ideal, não pode ser 

demarcado antes da leitura, mas, talvez, durante o próprio ato.  

Pensar sobre o modo como se lê a partir dessas posições do corpo não é algo 

totalmente novo. Roger Chartier já destacou em um dos seus livros que, no século XVII, 

por exemplo, tanto a escrita como a leitura são práticas do corpo. E que, em ambos os 

atos, um vasto repertório de gestos e posturas é promovido (CHARTIER, 2000). É a 

partir dessas considerações que podemos pensar nos modos históricos da leitura, isto é, 

na relação entre “posições” e história. Na época do renascimento lia-se como na Idade 

Média? Evocando o modo como se lia no passado e enumerando os diversos modos 

como se pode ler hoje, o narrador demonstra que a posição da leitura é passível de 

mudança e que o conforto de uma posição pode ser o desconforto em outra. Assim, o 

livro se utiliza de situações corriqueiras de leitura – o banal do dia a dia – para teorizar 

sobre o próprio ato de leitura. Teorização muito próxima da estética da recepção. Essa 

relação entre posição, leitura e história aproximou e ainda aproxima o livro de Italo 

357



Calvino de algumas teses de Hans Robert Juass. A posição de leitura estabelece um 

dialogo latente com aquilo que Juass chamou de horizonte de expectativa – o conceito é 

recuperado de Hans-Georg Gadamer. Esse diálogo está pautado em uma questão de 

mudança de ‘norma estética’ e o conjunto de expectativas diante de um texto literário 

que mudam de uma época para outra.  Escrevendo sobre a recepção de obras do 

passado, Jauss afirma que, com o passar do tempo, a obra pode ser ler lida por uma 

nova ótica. Essa nova ótica não a descaracteriza, mas necessariamente a atualiza
1
. 

A quebra ou o fim da posição ideal do corpo para ler é uma quebra da 

normatização, da regra geral, da instituição da leitura. Assim, o ato de ler, no romance 

de Calvino, não assumiria uma posição ideal anterior à leitura do livro, mas uma 

posição incômoda, que desorienta, que decompõe e que estranha.  

 

*** 

  

Em 7 de janeiro de 1977, Roland Barthes, convidado por Michel Foucault, 

pronunciava, no Collège de France, sua aula inaugural para a cadeira de semiologia 

literária. Embora suas considerações estivessem voltadas, sobretudo, para o realismo 

literário, Barthes chegava a uma possível função para a literatura: “[A literatura] encena 

a linguagem, em vez de, simplesmente, utilizá-la, a literatura engrena o saber no 

rolamento da reflexividade infinita: através da escritura, o saber reflete incessantemente 

sobre o saber, segundo um discurso que não é mais epistemológico mas dramático” 

(BARTHES, 2013, p. 20). Da epistemologia para o drama, Barthes se apropriava de um 

termo teatral para, segundo Eneida Maria de Souza, “caracterizar o sujeito como ator no 

discurso, tornando a fronteira entre literatura e teoria flexível, acentuando-se assim o 

lado ‘espetáculo’ da escrita” (SOUZA, 1994, p. 18). Ao mesmo tempo em que pensava 

uma abertura do discurso literário, o saber dramático afastava do discurso crítico “um 

                                                           
1 

A estética da recepção, desenvolvida ao longo dos anos 1960 e 1970, na Universidade de Konstanz, se 

estabeleceu como uma nova teoria sobre o texto literário que procurava resgatar o papel do sujeito na 

construção da história. Jauss forja sua teoria a partir de uma tradição alemã da hermenêutica e recupera 

alguns dos estudos do formalismo russo, do marxismo e do estruturalismo para pensar em uma dimensão 

de análise que englobe o leitor. Por traz de seus estudos está uma questão histórica que se constrói entre a 

sincronia e a diacronia da análise dos textos. Questão que já estava no formalismo e estruturalismo, mas é 

encaminhada por outras vertentes. Algumas considerações de Gumbrecht podem nos ajudar a entender a 

relação que o texto de Calvino estabelece com essa corrente de pensamento: “a verdadeira inovação da 

estética da recepção consistiu em ter ela abandonado a classificação da quantidade das exegeses possíveis 

e historicamente realizadas sobre um texto, em muitas interpretações ‘falsas’ e uma ‘correta’. Seu 

interesse cognitivo se desloca na tentativa de constituir uma significação procedente para o esforço de 

compreender a diferença das diferentes exegeses de um texto”. (GUMBRECHT, 1979, pág. 191). 
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invólucro de cientificidade” permitindo também uma abertura para um caminho 

teórico/ficcional: a literatura como detentora de um saber. 

 

A desautomatização da crítica 

 

Construir e desconstruir uma babel feliz: a confusão imposta pelo castigo de 

uma queda se converte em fusão prodigiosa “que nasce de uma saudável convivência 

com a diversidade”, sobretudo, discursiva. Foi Roland Barthes quem parece ter 

dialogado com uma filosofia da linguagem baseada em uma “queda original do homem” 

tal como foi postulada pelo pensamento romântico alemão. Uma queda pautada, 

sobretudo, em uma perda e na abertura da concepção de poesia e crítica não mais 

inscrita sob o signo do fantasma de uma totalidade perdida. Trata-se de uma confusão 

que se faz fusão. O estabelecimento de uma comunidade discursiva que se constrói na 

ética do “viver junto”: uma comunidade que se reconhece no agrupamento de 

sobrevivências. Essa ética que se estabelece na queda se funda no desastre.  

Mas é preciso, antes, retornar ao romantismo alemão para tentar estabelecer uma 

aproximação analógica – arriscaria a dizer: genealógica – do pensamento barthesiano 

mais tardio, aquele que o próprio Roland Barthes chamaria de fase de “moralidade”
2
 e 

que Leyla Perrone-Moisés (2012) pensaria como uma nova fase, além dessa 

“moralidade”, na dimensão própria de uma prática. Mas qual seria o principal ponto de 

partida para se estabelecer essa aproximação? Primeiro, precisaríamos pensar que para 

os românticos de Iena, a concepção de linguagem assume um caráter de “origem 

divina”, isto é, de “língua decaída – como simples signo funcional e meio de 

comunicação” (SELIGMANN-SILVA, 1999, p. 28), estruturalmente fraturada.  

Segundo Márcio Seligmann-Silva: 

“[...] nesta filosofia romântica da linguagem, podemos perceber 

claramente três etapas, ou níveis de linguagem: em primeiro lugar a 

linguagem anterior a queda, na qual não há distância entre os signos e 

os elementos designados, nela o homem compreende ser mediação a 

linguagem da natureza e das coisas, enfim: esta é a linguagem do 

conhecimento absoluto. Com a queda o homem encontra a pluralidade 

das línguas, a perda da capacidade de compreender a natureza e as 

coisas, as palavras se distanciam daquilo que elas indicam e o homem 

como que conhece a ignorância. Finalmente, esta filosofia da 

linguagem compreende também a restituição da linguagem originária, 

o trabalho de colher os cacos perdidos daquela antiga construção 

                                                           
2
Em Roland Barthes por Roland Barthes (2003), Barthes afirma ter atravessado quatro fases como 

escritor: “Mitologia social”, “Semiologia”, “Textualidade” e “Moralidade”.  
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harmônica que estão espalhados entre os edifícios de nossa linguagem 

moderna” (SELIGMANN-SILVA, 1999, p. 26). 
 

Assim, Márcio Seligmann-Silva destaca que “a consequência desse 

esvaziamento do ‘dado te(le)ológico’ da linguagem leva a uma teoria absolutamente 

moderna da linguagem e não alheia ao espírito da linguística”. Essa filosofia da 

linguagem estabelece alguns parâmetros que muito mais tarde aparecerão no estudo da 

linguística moderna. Os cacos perdidos de uma antiga construção harmônica abrem o 

uno ao múltiplo, o singular ao plural e estabelece um contato entre a poesia e a filosofia. 

É nesse sentido, por exemplo, que Seligmann-Silva estabelece um diálogo entre Walter 

Benjamin – de Origem do drama trágico alemão e O conceito de crítica de arte no 

romantismo alemão – e os românticos de Iena e desenvolve um estudo sobre o modelo 

crítico benjaminiano. Após o pecado original e a expulsão do Paraíso, no mundo 

histórico portanto, deixa de haver uma correspondência essencial entre coisa e palavra, 

tornando-se esta signo em vez de nome. Agora, a relação linguística que se estabelece 

entre os termos não é mais binominal (coisa-nome), mas sim trinominal (coisa-

intérprete-signo), necessitando sempre de uma pessoa intermediária que atribua sentido 

aos signos, de maneira subjetiva e arbitrária. Dito de outra forma, consistiria nisso a 

transição do processo de simbolização para o processo de alegorização da linguagem, a 

partir do qual todas as coisas são fragmentos imersos em um contexto funcional e 

historicizado cujas interpretações são variáveis e infinitas: “Cada pessoa, cada coisa, 

cada relação pode significar qualquer outra.” (BENJAMIN, 1984, p. 196-197). 

É partir de suas considerações sobre Benjamin que cabe aqui para nós pensar na 

“fundação” de uma crítica voltada não mais para uma instrumentalização comunicativa 

da linguagem, isto é, pautada “no universalismo superficial das ideias e nas diversas 

facetas do positivismo (biográfico, psicologista, socializante)”. A fundação dessa crítica 

parece sempre ser adiada ou condenada. Ela é fundada na desarmonia do próprio sujeito 

– na ultrapassagem do logocentrismo e do positivismo. Ela avança de acordo com a 

própria mobilidade do escrito e não através de uma fórmula pré-determinada. [Ela 

precisa ser marcada por uma desautomatização]. Segundo Seligmann-Silva (1999), para 

os românticos “a linguagem possui várias manifestações (funções, diríamos hoje) sendo 

que cabe à poesia justamente o papel de desautomatizar a linguagem, retirá-la da 

submissão à prática do cotidiano” (SELIGMANN-SILVA, 1999, p. 32). Ora, esse 

pressuposto de desautomatização cria um caminho duplo: a crítica incide sobre a poesia 

e a poesia incide sobre a crítica: o ensaio é o campo da prática. Segundo Jeanne Marie 
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Gagnebin em “Nas fontes paradoxais da crítica literária: Walter Benjamin relê os 

românticos de Iena” a crítica do século XX é herdeira do romantismo alemão: o 

questionamento de Roland Barthes já estava figurado nos românticos. 

Tratando-se de desautomatização e estranhamento é preciso voltar os nossos 

olhos para uma vertente da teoria literária do início do século XX que ficou conhecida 

como Formalismo Russo – uma “escola” que estabeleceu, segundo Wolf-Dieter 

Stempel, “novas orientações para a teoria da compreensão poética, sob a influência 

direta de uma nova práxis poética” (COSTA LIMA. 2002 p. 414), isto é, uma “escola” 

que se estabelece, em uma época de “jovens experimentadores nas artes e nas ciências” 

(JAKOBSON, 1987, p. 11), a partir de uma insuficiência crítica
3
.  

Foi na passagem de 1914 para 1915 que alguns estudantes, entre eles 

Chakhmatov, fundaram o Círculo Linguístico de Moscou (e em 1917, a formação da 

nova sociedade de Estudo da Linguagem Poética – a Opoiaz), que tinha como objetivo 

promover um estudo detalhado entre a linguística e a poética: uma proposta de teoria 

imanente de análise do texto literário. O Formalismo Russo tinha como pressuposto, nas 

palavras de Boris Schnaiderman, o objetivo de que “a filosofia, a sociologia, a 

psicologia não poderiam servir de ponto de partida para a abordagem da obra literária” 

(SCHNAIDERMAN, 1976, p. 9). Portanto, para os formalistas, “o que importa é o 

priom, ou processo, isto é, o princípio de organização da obra como produto estético; 

jamais um fator externo” (SCHNAIDERMAN, 1976, p. 12).  

Assim, a análise dos elementos formais da literatura afasta a crítica ideológica e 

política dos textos
4
. O estético determinaria o que é uma obra de arte. Schnaiderman faz 

supor que a teoria formalista nasce de uma inquietação com o que estava sendo feito 

com a obra literária: contra os excessos da crítica, contra a metafísica, a religiosidade 

dos simbolistas russos, para quem o texto literário “aparecia com muita frequência 

como uma das maneiras de buscar o inefável (...) o extraterreno”. Além disso, em 1820 

já se colocava um problema: as novas formas poéticas introduzidas pelo romantismo. 

Ignorar os fatores externos se dá, em alguns textos como contradição.  

                                                           
3
 Benjamin, segundo, Seligmann-Silva, embora se coloque contra esse tipo de crítica logocêntrica, vai 

buscar o fundamento de sua reflexão nos românticos alemães. Embora os dois estivessem pensando em 

um desautomatização da crítica, cada um deles segue um caminho diferente. 
4
 No entanto, Gerhard Kaiser marca pontualmente os problemas políticos que essa corrente teórica 

enfrentava: “Perante as fraquezas políticas dos formalistas e o défice conceptual dos estudiosos orientados 

para a História das Ideias, não admira que as tendências positivistas dominassem a literatura comparada 

entre as duas guerras mundiais”. O formalismo fica a mercê de um positivismo. 
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No ensaio seminal “A arte como procedimento”, Victor Chklovski apresenta um 

confronto entre a linguagem cotidiana e a linguagem literária a partir de uma ideia de 

procedimento e, sobretudo, de percepção. É ainda a partir do conceito de literariedade 

que Jakobson define a literatura como uma “violência organizada contra a fala comum”, 

um uso específico da linguagem que afastaria seu uso da esfera do cotidiano e a 

colocaria em um patamar distinto. Apesar de podermos afirmar que, no cerne no texto 

literário existe uma linguagem que pensa sobre si mesma, que se dobra e que quer 

chamar a atenção para si, a definição proposta por Jakobson e que também está presente 

no texto de Vitor Chklovski, situa a discussão numa esfera dicotômica.  O objetivo do 

estudo literário não é a literatura, mas a literariedade, isto é, um processo de deformação 

da linguagem cotidiana. O que se coloca para nós como recusa à crítica historiográfica, 

ao biografismo, a sociologia, a filosofia e a política aponta de forma latente para o 

leitor. Ou melhor: para a imagem do crítico.  O conceito recorre a um tipo de recepção 

quando pensa o literário e o que não é literário. Mas é preciso ser cauteloso ao afirmar 

essa latência presente. Os formalistas nunca formularam essa hipótese.  

Os formalistas russos se colocam contra uma crítica positivista e uma concepção 

fechada dos gêneros literários. O texto “A arte como procedimento”, de Viktor 

Chklovski, por exemplo, pode ser lido como uma recusa à normatização dos gêneros 

literários. Essa questão é colocada na Rússia em um período em que transitam três 

grandes questionamentos para os críticos: a forma de produção poética pautada em uma 

concepção clássica de gênero literário; uma concepção romântica dos gêneros literários; 

e as vanguardas europeias – principalmente, as contribuições do futurismo. O texto de 

Vitor Chklovski intitulado “A ressureição da palavra” de 1914 – que foi interpretado 

por alguns como uma introdução ao formalismo – se dirigia “nitidamente ao programa 

futurista” (COSTA LIMA. 2002 p. 414). Algumas perguntas transitavam pelo 

pensamento formalista russo: é possível pensar em uma forma a priori? O texto se 

constrói no próprio ato de leitura? É preciso pensar, junto com Viktor Chklovski, em 

uma singularidade dos procedimentos de cada obra literária?   

Com o formalismo, revendo os conceitos da historiografia literária, nascia uma 

proposta sincrônica de análise dos gêneros literários. Victor Chklovski recusa uma 

normatização dos gêneros literários. A questão que está no centro das discussões dos 

formalistas se localiza no embate entre uma definição clássica de gênero literário e na 

concepção de gêneros literários dissolvidos pelos românticos. Tanto o romantismo 

como as vanguardas europeias colocaram em cheque não apenas um modo de se 
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escrever, mas também um modo de ser ler a obra literária. Não há uma forma a priori. É 

preciso pensar as singularidades dos procedimentos em cada obra. 

  Teoria que, segundo alguns autores, é cercada de limitações, mas que mesmo 

assim seduz os seus leitores. Seria um equivoco de leitura? “Estranho destino, o do 

assim chamado Formalismo Russo!”, escreve Boris Schnaiderman. Destino imprevisto 

de uma teoria nascida sobre o signo de um impasse
5
 e tão próxima das considerações 

dos primeiros românticos alemães. Parece-me que o fechamento das teorias formalistas 

estaria, em parte, relacionado com a leitura que os estruturalistas ortodoxos fizeram do 

movimento. Roman Jakobson, por exemplo, escreve em “Vers une science de l’art 

poétique” (1965), que: “Todo movimento literário ou científico deve ser julgado antes 

de qualquer coisa à base da obra produzida e não da retórica de seus manifestos”. Para 

Jakobson, “ao se discutir o balanço da escola ‘formalista’, tem-se a tendência de 

confundir os slogans pretensiosos e ingênuos de seus arautos com a análise e a 

metodologia inovadoras de seus pesquisadores científicos”. Quando lemos os textos 

formalistas para além de seus manifestos, percebemos que há algo extremamente 

importante sendo dito. É preciso ouvir a teoria como se ouve um texto.  

Assim, somos direcionados primeiramente ao Formalismo Russo não para 

recorrer a um processo metodológico de leitura, mas para enxergá-lo como um 

movimento que se colocava contra uma crítica positivista e encontrar nele os vestígios 

de uma aproximação – de uma analogia –, que em um primeiro momento parece criar 

uma tensão: a metafisica dos românticos e a destituição de uma metafisica pelos 

formalistas. Esses vestígios que aqui são reunidos como os cacos de um vaso quebrado 

parecem ser elaborados nos interstícios do próprio discurso romântico alemão e 

formalista. A analogia é guiada por uma única palavra: desautomatização. 

 Antes de tudo é preciso, como já foi dito, pensar que os formalistas traziam 

como princípio um desejo de rever os conceitos tradicionais da historiografia literária. 

Esse desejo estava pautado a partir das novas formas poéticas e principalmente com a 

suas dimensões de novidade, reconhecimento e não reconhecimento, estilo e 

estranhamento. É interessante pensar, por exemplo, na tradução da expressão 

“estranhamento” – que foi amplamente desenvolvida pelos formalistas para pensar o 

                                                           
5 É preciso pensar que Marcel Proust na mesma época em que as teorias formalistas se desenvolviam 

escrevia seu livro Em busca do tempo perdido. Proust, na contramão de uma crítica baseada no 

biografismo construída, sobretudo, por Sainte-Beuve, utiliza da Recherché como um território para a sua 

própria busca. Em um território contra uma crítica ultrapassada. Da escrita da Recherché aos primeiros 

escritos formalistas fica para nós uma questão: o que é possível construir a partir de um impasse? 
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que era ou não literário – em três idiomas: o russo, o inglês e o francês. Todas elas 

apontam para uma ideia de “estrangeiro” e processo de “singularização”.  

 Em russo, tal como foi pensando em um primeiro momento, encontramos a 

expressão “остранение” (ostranenie) – um neologismo formado a partir do adjetivo 

“странный” (strannyi), estranho. A tradução para o inglês, “foregrounding”, nascia de 

“foreign” – que também pertencia ao campo do estranho –, mas adquiriu também os 

significados de “singularização” e “desfamiliarização”. No francês, “etrangéification”, o 

termo contém dentro de sua construção, assim com no russo e no inglês, o “étranger”. 

Essa tradução para outras línguas apenas acrescentou significados interessantes para se 

pensar o processo de desautomatização. Todo esse processo de estranhamento, de 

desfamiliarização e de singularização é um processo que parte de uma desautomatização 

dos sentidos e das percepções. Um processo praticado pelos viajantes. A relação que se 

pretende criar aqui é clara: o olhar do estrangeiro não descansa sobre uma mesma 

paisagem, mas “se enreda nos interstícios de extensões descontínuas, desconcertadas 

pelo estranhamento” (NOVAES, 2003). O texto literário é estrangeiro à própria língua e 

não poderia ser impregnado por uma crítica biográfica, sociológica ou psicológica, mas 

sempre ceder a novas experiências de leitura e de conhecimento.  

 Todos esses significados giram em torno da superação do automatismo da 

percepção, da desautomatização da leitura. É a imagem de um leitor – o viajante, o 

estrangeiro – que de forma latente aparece na ideia do estranhamento.  Havia uma 

dimensão ética no formalismo que só poderia ser pensada a partir de um deslocamento 

das percepções: o que está se fazendo com a literatura? O que a crítica se tornou? Todos 

esses questionamentos formalistas que dialogam de certa forma com o romantismo 

alemão são encenadas pelo Viajante, o estrangeiro, de Calvino. Uma obra defeituosa, 

desautomatiza a percepção não só quanto à forma literária, mas também quanto ao 

discurso literário e o discurso crítico.  A desautomatização é um principio marcado 

pelos primeiros formalistas russos quando estes estabelecem um contato entre a 

linguística e a crítica literária6. O mesmo formalismo que adquire novos princípios com 

o estruturalismo. Mas essa concepção que foge a uma automatização da crítica – que é 

atravessada por uma questão acerca da percepção – só ganha um novo princípio, 

sobretudo político, quando aproximados da concepção de linguagem expressa na aula 

inaugural da cadeira de semiologia de Roland Barthes. A desautomatização pensada 

                                                           
6 
Os formalistas russos, segundo Viktor Chklovski em “L’Art comme procédé”, ano 1917, tomavam como 

critério de literariedade a desfamiliarização, ou estranhamento (ostranénie).
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pelos formalistas russos – e que já é encontra na filosofia da linguagem dos primeiros 

românticos alemães – é desenvolvida por Barthes como uma “trapaça salutar” 

(BARTHES, 2013) da literatura e também da crítica que se colocam contra uma forma 

de um poder. Há uma dimensão fascista na língua que só pode ser ultrapassada a partir 

de um jogo com a própria linguagem. 
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ALGUMAS REFLEXÕES DE CESARE SEGRE SOBRE A CRÍTICA 

LITERÁRIA 

       Raphael Salomão Khede (UERJ) 

 

 

Resumo: O objetivo desse trabalho é reconstruir parte da reflexão de Cesare Segre sobre o 

método e a função da crítica literária e, especificamente, sua visão sobre a relação entre texto 

literário e contexto sociocultural. Segundo a definição de Gian Luigi Beccaria (SEGRE, 2014, 

p. XII), Cesare Segre, em sua obra crítica, partindo da delicada relação entre a visão objetiva do 

texto em sua concretude filológica e o trabalho de interpretação e de teoria, soube equilibrar o 

ato crítico e a reflexão teórica.  

Palavras-chave: Cesare Segre; crítica literária; teoria da literatura; literatura italiana. 

 

Ao longo de sua extensa trajetória como filólogo românico, por mais de 60 anos, 

Segre produziu uma variegada obra crítica dedicada a inúmeras questões literárias: da 

crítica textual à crítica das variantes, da intertextualidade à análise da sintaxe do período 

nos primeiros autores italianos, da vertente plurilinguística na literatura italiana à análise 

linguística de textos de Marie de France, Dante, Petrarca, Boccaccio, Shakespeare, 

Cervantes, Corneille, Gonçalves Dias, Kafka, Beckett, Italo Calvino, García Márquez, 

entre muitos outros. Ao longo de sua carreira como filólogo, preparou diversas edições 

críticas de textos italianos e franceses do século XI ao XVI, como, por exemplo, a 

edição das “obras menores” (Opere minori) de Ariosto realizada em 1954. Em 1957 

descobriu a fonte principal de um dos textos mais enigmáticos da literatura medieval 

italiana, o Ritmo Cassinese. Em 1960 publicou o Orlando furioso de Ariosto, segundo a 

edição de 1532 com as variantes de 1516 e de 1521, utilizando partes de materiais 

preparados pelo grande filólogo e parente (tio de seu pai) Santorre Debenedetti. 

Debenedetti foi, como o próprio Segre afirma (2014, p. LXXV), um verdadeiro mestre 

que o encaminhou decisivamente para a filologia: “sem perceber, criei uma enorme 

bagagem, exatamente porque guiado por um grande filólogo, em dialetologia, em 

história da língua, em crítica de textos antigos, especialmente poéticos”. Já aos 17 anos, 
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tendo adquirido noções básicas de paleografia, Segre ajudava o tio-avô na transcrição e 

colação de manuscritos. 

Entre as edições críticas, é importante lembrar, sobretudo, a da Chanson de 

Roland, de 1971, que contou com elogios inclusive de Maurice Delbouille. A partir do 

final dos anos ‘60 começou a se interessar com mais intensidade pelo debate sobre a 

crítica contemporânea, de modo que novos conceitos foram sendo incorporados em seu 

aparato metodológico, centrado na filologia românica e na estilística de Spitzer 

(assimilada através do linguista Benvenuto Terracini, seu orientador na faculdade de 

letras em Turim). Através de uma visão que une teoria e leitura do texto, Segre assimila 

em seu método de análise linguístico-filológico conceitos teóricos provenientes do 

formalismo, do estruturalismo, da semiótica, da narratologia da escola de Tartu. 

No ensaio “Apogeu e eclipse da estilística” (publicado pela primeira vez em 

1992), o filólogo aprofunda o que ele chama de intuição da última fase de Spitzer: a 

individuação dos germes do estruturalismo e da semiótica na crítica estilística. Crítica 

estilística que, apesar de limitada, segundo Segre, pela tendência ao psicologismo e à 

ambiguidade do conceito de écart estilístico, resulta “o instrumento indispensável para a 

análise do texto” (2014, p. 1487). Tais limites podem ser superados através das 

propostas de Jakobson e Bachtin, que enriqueceram o trabalho da estilística ao levar em 

conta a função social da experiência estética. A necessária integração entre 

estruturalismo e semiologia já havia sido esclarecida no ensaio “Entre estruturalismo e 

semiologia” (publicado pela primeira em vez em 1969 no livro I segni e la critica, 

traduzido no Brasil), onde Segre afirma a necessidade de se considerar o texto literário 

como evento situado em um contexto histórico e social mais amplo.  

No ensaio “Uma crise anômala” (1993, p. 4), Segre nos informa que na Itália, 

“com poucas exceções, os representantes da corrente estruturalista-semiológica levaram 

em consideração os resultados alcançados pela cultura precedente e, sobretudo, 

mantiveram o relacionamento com a história”. Segundo ele, os “críticos italianos não 

exaltaram os novos métodos como descobertas revolucionárias e exclusivas, mas 

simplesmente os consideraram instrumentos úteis para aprofundar a descrição e a 

compreensão do texto literário” (Idem).  

Segundo Jakobson, os textos se definem por suas finalidades, gêneros ou tipos, 

pelas suas funções (a referencial, a expressiva, a conativa, a poética, a fática, a 
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metalinguística), funções que são escolhidas pelo emitente com base no argumento, no 

estilo e nas suas intenções; segundo esta perspectiva, resulta evidente o relacionamento 

entre texto e contexto e entre texto e sistema de gêneros. 

Do ponto de vista metodológico, Segre aplicou à análise do texto literário a 

tripartição proposta por Morris para a semiótica: são levados em consideração o nível 

semântico, o sintático e o da pragmática. A análise aprofundada desses três níveis 

linguísticos permitiu a Segre a lúcida definição da função e das características do ato 

comunicativo colocado em ação pelo texto literário, comunicação na qual, não devemos 

esquecer, estão envolvidos o emitente (ou seja, o autor), a mensagem (o texto) e o 

destinatário (o leitor). 

Porém, o texto literário é um produto linguístico atípico, fruto de um circuito da 

comunicação que se caracteriza por ter um emitente ausente e um destinatário 

desconhecido.  

Na realidade, não é o emitente o juiz dos significados emitidos, e sim a estrutura 

do texto, da língua e dos vários códigos implicados, próprio porque o texto é uma 

estrutura linguística posta num sistema semiótico coletivo. 

Apesar desta e de outras peculiaridades, o texto é definido por Segre como uma 

estrutura coerente de enunciados, influenciados pela tradição, pela sociedade e pela 

língua (2014, p. XIII). Ponto fundamental desse método é a primazia e a autonomia do 

texto literário que, antes de mais nada, é definido como um fato linguístico que dá conta 

das relações sintagmáticas (asse da “combinação”, segundo Jakobson, em contraposição 

ao asse da “seleção” da língua comum), preocupando-se com os efeitos de recorrência, 

correlação e contraposição. Como afirma Gian Luigi Beccaria, “ideias, proposições 

filosóficas, casos históricos, julgamentos morais e políticos em literatura são antes de 

mais nada palavras e devem ser interpretados dentro desses limites” (2014, p. XIV). 

Nesse sentido, como afirma Segre, “o principal conhecimento que uma obra de arte nos 

dá é o conhecimento dela mesmo, primeira e irrenunciável condição para os outros 

conhecimentos”. 

Passando especificamente para a relação entre texto e cultura, devemos lembrar, 

em primeiro lugar, que o texto, segundo a culturologia, é a unidade de base da cultura, 

seu elemento primário. Segundo essa concepção, podemos considerar como texto um 

ritual, um quadro, uma composição musical e assim por diante. Segre distingue o texto 

368



escrito, que se caracteriza por sua constituição sintática e sintagmática (ou seja, 

combinatória) da cultura, que se constitui do ponto de vista semântico e paradigmático, 

ou seja, através da formação de modelos e de códigos. Do ponto de vista semiótico, a 

cultura pode ser considerada como uma hierarquia de sistemas particulares, como um 

conjunto de textos com funções específicas. A cultura é definida por Segre como um 

sistema coerente de funções e de regras. Trata-se de um conjunto de comportamentos 

humanos (esfera do prático) e de sistemas de expressão (esfera da comunicação, dentro 

da qual existem os sistemas antropológico, étnico, político, filosófico, literário etc). Tais 

sistemas são códigos, “entre os quais o código-língua é o mais apto a interpretar os 

outros códigos, sendo a língua, entre todos os códigos, o mais potente e versátil” (2014, 

p. XLV). 

É a cultura, afirma Segre, que dá sentido ao mundo (1985, p. 142), dado que o 

mundo antes de ser nomeado, descrito, interpretado, nada mais é do que caos. O sentido 

do mundo é “o nosso discurso do mundo, e o discurso do mundo é possível somente 

dentro de uma coletividade”. 

É como se a cultura funcionasse como uma memória coletiva que recolhe e 

conserva os textos como patrimônio da coletividade. A cultura, nesse sentido, como 

organização e informação, se contrapõe ao caos, à entropia, ao indizível.   

A análise estruturalista delineada por Segre enfatiza, portanto, a importância da 

cultura e da história para a interpretação literária. De fato, o tempo, como foi ressaltado 

por Segre, confere às estruturas da mensagem um incremento de significação, porém na 

realidade não são as estruturas semiológicas da obra que se transformam: “é o 

observador que chega a perceber novos relacionamentos, novos ângulos visuais, dentro 

de uma série de pontos de vista que se pode considerar inexaurível”. Por esse motivo, a 

interpretação realizada pela crítica nunca é definitiva e o crítico, acrescenta Segre, 

coloca todo o seu esforço para a individuação das estruturas semióticas da obra, 

concentrando-se em extrair os significados que época, cultura e intuições pessoais 

podem lhe revelar. 

Apesar da dificuldade interpretativa que a enunciação literária nos apresenta, 

dificuldade devida próprio à historicidade da língua e a sua polissemia, Segre, todavia, 

chama a atenção para a atemporalidade da compreensão literária, ou seja, para a 

possibilidade que temos de assimilar o conteúdo de uma frase ou de um breve 
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enunciado produzidos muitos séculos atrás. Resulta, portanto, imprescindível a 

prioridade que segundo ele o crítico deve dar à análise linguística, a qual “representa a 

ferramenta mais eficaz para a compreensão da mensagem literária” (2014, p. 136).  

É necessário levarmos em consideração que é impossível se falar, como afirma 

Segre, “de leis para um acontecimento único e irrepetível, como são as operações 

constitutivas daquele texto naquele contexto naquele momento” (2014, p. 307), e 

mesmo que o texto (2014, p. 305): 

seja uma sequência de enunciados elusivos (pelo contínuo uso de 

elipses), ambíguos (daí a persistente necessidade de se 

“desambiguizar”), dispersivos (percursos não lineares logicamente), a 

análise linguística (basta pensarmos por exemplo na paráfrase) 

recupera a regularidade temporal e lógica do conteúdo do enunciado; 

cria-se univocidade onde havia polivalência. 

Segundo essa perspectiva, a paráfrase resulta fundamental como método de 

descrição no primeiro momento da análise do texto literário. As análises formais se 

apresentam como a chave para compreender, além do que o texto nos comunica, “os 

processos com os quais ele nos comunica e os processos com os quais conseguimos 

colher as suas comunicações”. 

Num segundo momento, faz-se necessária a análise semiótica, a qual 

complementa, segundo Segre, a análise da linguagem porque reivindica o objetivo 

sêmico (ou seja, o semantema), ameaçado de sacrifício pelos outros níveis gramaticais 

(o fonético e o fonológico, o morfológico, o sintático). A análise semiótica reconstrói a 

expressão e o significado, as duas faces da comunicação artística. O binômio expressão-

conteúdo, segundo Segre, reúne “a história do mundo poético do autor”. O autor fez 

uma análise da realidade e realizou uma síntese com seu texto, o leitor, por sua vez, para 

compreender o sentido do texto irá seguir esse mesmo procedimento de análise e de 

síntese. O emitente enquanto inserido num determinado contexto atua a sua produção a 

partir de um modelo, assim como o leitor inserido em outro contexto desenvolve a sua 

análise a partir do texto, ou seja, da língua. 

  Se o emitente toma os códigos que utiliza e suas próprias motivações, do 

contexto cultural no qual está inserido, assim como o receptor recorre aos códigos que 

tem a disposição para interpretar o texto, deve-se constatar que é impossível, mais do 

que condenável, uma leitura que considere o texto em si colocando o contexto de lado 

(2014, p. 132).  Em outras palavras, a primazia do texto não exclui a necessária atenção 
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que a crítica deve dedicar ao extratexto. O crítico italiano chamou a atenção, a respeito 

da discussão sobre o valor semântico do texto literário, para a distinção entre 

informação e comunicação, indicando com “informação” a comunicação traduzível em 

língua, e com “comunicação” aquilo que a linguagem verbal não pode traduzir, mas 

somente sugerir, evocar, aludir. O texto literário participa desses dois níveis. Se 

recorrermos ao campo semiótico, é rentável o uso da dupla denotação/conotação, onde o 

conteúdo denotado corresponderia à informação e o conteúdo conotado à comunicação. 

Segre a esse respeito escreveu que (2014, p. 89): 

Enquanto a interpretação dos significados denotados é condicionada 

quase exclusivamente pelo uso exaltado por parte do emitente e do 

exato conhecimento (por parte do destinatário) da língua do texto, é 

em suma de ordem prevalentemente filológica - a interpretação dos 

conotados, de ordem hermenêutica, é o resultado de hipóteses de 

trabalho, a formular (não a demonstrar) as quais colabora a intuição 

(até a inventividade) crítica do leitor. 

Para concluir, é importante ressaltar a divergência metodológica destacada por 

Segre em mais de uma ocasião, entre a crítica italiana, a qual sempre seguiu o método 

indutivo (de impostação histórica), e, ao contrário, a crítica racionalista francesa de 

impostação dedutiva. Segre rejeitou o método dedutivo de matriz pós-estruturalista, ao 

valorizar a impostação histórica e a função comunicativa do texto literário, 

caracterizado pela polissemia, ambiguidade e riqueza de elementos inconscientes (2014, 

p. 131). Tal procedimento analítico, ao acreditar na função instrumental da língua, 

procura colher a maior quantidade possível de conteúdo do texto literário. 

Segundo Alberto Conte, são próprio os conceitos de “sociabilidade” e 

“historicidade” que distanciam o filólogo das propostas mais radicais da crítica francesa, 

sobretudo do grupo da revista “Tel Quel” e de Barthes (2014, p. 1488):  

Segre desconfia daqueles críticos franceses, no período de transição 

entre estruturalismo e pós-estruturalismo, inclinados a suspender a 

distinção entre sinal (emitido com a vontade de significar alguma 

coisa) e sintoma (no qual não há vontade de comunicar), e a 

considerar o texto não como mensagem a ser interpretada mas como 

vislumbre ontológico, gesto subversivo ou pretexto para um autônomo 

exercício da criatividade. 

A semiótica italiana estaria mais próxima da russa do que da francesa, ao 

reconhecer o papel e as responsabilidades éticas do autor e o respeito filológico e 

histórico pela centralidade do texto. Segre detecta algumas tendências comuns na crítica 

contemporânea, como a estética da recepção, o desconstrutivismo, a crítica reader-
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oriented e a neo-hermenêutica. Todas elas acabam por transferir ao leitor a total 

responsabilidade do significado do texto. Baseada em suposições e impressões, a crítica 

se torna um discurso que parte da obra, a qual representa um simples pretexto. Há início 

uma rede incontrolada e totalmente afastada do texto de metadiscursos infinitos. O 

desconstrutivismo, que se ocupa mais do senso que dos significados e de sua 

interpretação, é definido por Segre como uma espécie (1993, p. 10): 

de neosofística que, muito brilhantemente, procura embaralhar todas 

as hierarquias mentais, de mostrar o intercâmbio entre afirmações, 

afirmações contrárias e negações, de anular as referências ao mundo e 

às suas regras fundadoras. Seu real empenho é mais no plano 

filosófico do que no plano crítico. Não conheço operação 

desconstrutivista sobre um texto que leve a progressos para a sua 

compreensão e não penso que os desconstrutivistas se ressintam. 

 

Ao nos lembrar que o objetivo do crítico não é discorrer sobre o texto e sim 

descrevê-lo, interpreta-lo e, segundo a sua perspectiva histórica, avalia-lo, Segre nos 

indica um método de análise que se baseia em alternar duas lentes: uma fixa, 

concentrada sobre o texto, outra móvel para recuperar tudo aquilo que ajude na 

compreensão do texto, nexo incindível de significante e significado (1993). 
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A IRONIA ENQUANTO RECURSO ESTÉTICO NA PRODUÇÃO DE HILDA 
HILST 

 
Aline Pires de Morais (UNEMAT/IFMT)1 

 

Resumo: Este trabalho busca mostrar de que modo o discurso irônico aparece nas crônicas 
hilstianas como recurso estético que visa desvelar as mazelas de uma sociedade que ignora os 
problemas sociais enfrentados diariamente pelos cidadãos. Portanto, objetiva-se mostrar de que 
modo a ironia destilada por Hilst em sua produção é o veículo para a produção de uma crítica que 
procura olhar para aqueles que foram esquecidos, para as vítimas de todo um processo social 
excludente e massacrador. 
 
Palavras-chave: Hilda Hilst; Crônica; Ironia. 
 

Pensar os sentidos irônicos propostos por um texto é considerar que apenas uma 

leitura não esgota as múltiplas significações adquiridas pelos signos quando estes ganham 

o universo da linguagem, e é neste sentido que o jogo verbal oferece, a quem nele ousa 

entrar, uma multiplicidade de tensões que abrem caminhos para compreensões várias, e 

uma delas faz instaurar efeitos de sentido que contemplam inumeráveis possibilidades de 

exegese. Nesse cenário, em especial, nosso olhar volta-se para os textos hilstianos 

enquanto construções de linguagem que tornam saboroso o degustar da palavra literária, 

porque foram temperados com aquela pitadinha de ironia que conduz ao riso. 

É justamente dessa ironia reveladora de uma tensão do homem com o mundo 

que a voz hilstiana se apropria. Dona de uma dicção que sabe onde chegar, Hilda recorre 

ao recurso da ironia demonstrando plena consciência de seu processo de escritura. Hilst, 

a molde de Sócrates e sua técnica de partejar ideias, instaura questionamentos que visam 

contestar aspectos sócio-políticos e humanos, abalando concepções tidas como adequadas 

para o contexto e desvelando, dessa maneira, a potencialidade do dizer literário e a 

capacidade própria da literatura de dar sentido aos vazios humanos. Ou seja, por meio da 

ironia, Hilst potencializa um discurso que demonstra toda a consciência de que a literatura 

é construída em um espaço onde se desvela um anseio de comunicar-se a fim de completar 

os vãos da alma humana, escreve-se para vencer a frustração diante da vida e também 

para vencer o medo e as angústias que atormentam a alma humana. 

                                                           
1 Graduada em Letras (UFU), Mestre em Teoria Literária (UFU), Professora de Língua Portuguesa do 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – Campus Campo Novo do Parecis . Contato: 
morais_aline@hotmail.com. 
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A postura polêmica adotada por Hilst em sua produção cronística revela-nos a 

voz de uma escritora preocupada com as questões de seu tempo e que não pretende fazer 

literatura como forma de fugir da realidade, mas como maneira de pensá-la criticamente. 

Em textos polêmicos, Hilst destilou seu “veneno” e arrancou as máscaras de uma 

sociedade hipócrita; a autora falou sem medo e sem pudores de problemas sociais 

historicamente consolidados e desmascarou a elite não apenas campineira, embora esta 

em especial, mas toda a burguesia brasileira.  

A adoção desse comportamento tido por muitos como ousado sempre foi motivo 

de duas posturas por parte dos seus leitores ou se afastavam ou se aproximavam cada vez 

mais usando como justificativa sempre o hermetismo ou profundidade de sua escrita ou 

a ousadia de seu projeto literário. Mesmo declarando nunca ter pensado em leitor (HILST, 

2007, p.127), vemos que os textos de Hilda buscam um leitor que está perdido e que 

precisa ser encontrado. Sem se render a uma literatura de massa Hilst mergulha seus 

textos em uma linguagem que beira o banal, mas que na verdade tratam de assuntos sérios 

e que precisam ser pensados de modo universalizante, e o veículo encontrado pela 

escritora foram as páginas do jornal campineira. 

Ao pensarmos seus textos produzidos para o jornal é importante destacar que 

naqueles em que a autora opta pela instauração de polêmicas, nada é gratuito. Dona de 

uma dicção incisiva e que, muitas vezes, pretende atacar os valores burgueses da 

sociedade brasileira, ora pela via da ironia ora pela da agressividade, Hilst apresenta em 

alguns textos expressões depreciativas afim de atingir os objetivos que tem em mente: 

estabelecer um lugar de fala, delimitar seu posicionamento político, estético, literário, 

etc., demarcar as ideias que pretende suscitar e as que anseia que sejam sobrepujadas, 

assim como também apresentar quem são aliados e quem são adversários. Outro aspecto 

recorrentemente usado por Hilda em suas crônicas é a abertura para o humor provocado 

pela ironia. Ao fazer isso Hilst pretende suavizar expressões mais fortes, tornando-as mais 

agradáveis e cativando o leitor, ou intensificar a crítica, dando ao texto um matiz de 

galhofa que achincalha seu alvo ou seu destinatário, por meio da mobilização de um 

capital cultural e social. 
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Com uma linguagem viperina Hilst incita as pessoas a pensarem a sociedade 

contemporânea e suas mazelas, como faz na crônica “Ou estaremos em Londres?” em 

que brinca com as palavras surpreendendo seu leitor ao usar a realidade para provocar sua 

reflexão.  

 

Ou estaremos em Londres? 

 

Gente! Tô besta! Nunca vi uma urna provocar tanto bizantino fuzuê! 
Não é de uma urna qualquer que eu estou falando, mas de uma urna 
fúnebre! Resumindo: os meios literários de São Paulo estão alvoraçados 
porque dois vates brasileiros, os senhores Bruno Tolentino e Augusto 
de Campos, fizeram diferentes traduções de um poema intitulado Praise 
for na urn (que naturalmente todos vocês conhecem) do poeta norte-
americano Hart Crane (matou-se em 1932, atirando-se ao mar). Dois 
grandes jornais paulistas têm publicado páginas e páginas sobre a 
“celeuma” das traduções, e os dois vates se digladiaram com muita 

emoção. Um, porém, o sr. Bruno Tolentino, escreveu com bastante fair-
play e graça, no meu entender, e outro, o sr. Augusto de Campos, com 
a cólera espumante de Jeová, aquela de te deixar largada e acabadaça. 
Quero, neste meu espaço, dar minha modesta contribuição a essa 
‘querela’ da maior importância pro nosso miserável, analfabeto e triste 

quinto mundão. Ou estaremos em Bizâncio? Alô alô, Constantinopla? 

 

Modesta contribuição de Hirdo Hirdis, poetinha da região 

 

E rabo de rei cê come assado?  

E do sapo Liu-Liu cê come cru? 

E que cor que é a crica da barata? 

E bunda de grilo é poesia abstrata? 

E concretude, negada, o que é, o que é? 

E fiofó engole bolinha de gude? 

 

Ode a uma turma 

 

Ó Tolentino, Ó Augusto 

Que importa se houve “urnas”, “corcéis” 

E “arrebóis” até? 

O certo é que entre vosotros  
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Houve cascos 

E ao invés de licores e “gargântuas” 

Houve turras e mé. 

O coração preclaro do Poeta  

Emurcheceu de tantos dissabores 

E a rodela de muitos escritores 

Vos sentiu a curra 

Fechando-se no escuro 

Engruvinhada, aos urros 

Panicosa de medo das palavras 

De dois vates de lustro 

Mexericando sobre urnas fúnebres. 

Aquietai-vos, vos peço. 

Já não nos basta o pejo 

De saber nada nos Brasis-“subúrbio” 

Muito menos em inglês  

Essa língua de lobbies e de reis 

Pois, porque os nós daqui 

Só reconhecem o braço do FMI 

Que quando se levanta 

Se transmuta em machado 

E portanto da língua não sabemos 

Pois na hora da crica, os celerados 

Graças ou não a Deus, nunca a meteram. 

Meteram-na ou não? De gramática 

E prazeres, perdão, ando esquecido 

Pois de sabença, foi-se-me 

Formalidade e tesão. 

Aquietai-vos, ó bardos! 

De oiti fechado 

Muito menos não durmo 

E muito menos cago 

Tremuloso de medo 

Dos dois dardos! 

 

(domingo, 9 de outubro de 1994) 
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(HILST, 2007, p.-274-276) 

 

A temática norteadora da crônica trata da polêmica instaurada em torno da 

tradução do poema de Hart Crane. Trata-se, no caso, da polêmica que ganhou as páginas 

de grandes jornais brasileiros, possivelmente uma das maiores discussões na história da 

tradução brasileira, ocorrida entre setembro e outubro de 1994, usada por Hilst como mote 

de sua crônica: o tradutor e poeta Bruno Tolentino escreveu uma resenha sob o título 

"Crane anda para trás feito caranguejo", na qual teceu severas críticas a uma tradução de 

Augusto de Campos para o poema "Praise for an Urn", de Hart Crane. O ponto fulcral 

escolhido por Hilst revela seu posicionamento perante  discussão me voga: Enquanto a 

sociedade parece se digladiar em razão de traduções diferentes para um poema, ela chama 

a atenção para a insignificância de tal fato em comparação aos grandes problemas sociais 

enfrentados diariamente pelo cidadão brasileiro. 

O título da crônica, de caráter questionador, já nos coloca uma dúvida: 

“estaremos em Londres?”. A referência espacial escolhida pela cronista nos remete a uma 

nação de primeiro mundo com economia desenvolvida onde a problemática suscitada 

seria normalmente aceitável, considerando os índices de desenvolvimento local, no 

entanto esse questionamento tem como objetivo nos situar no contexto de produção que 

o debate se instaura: Brasil, país em desenvolvimento cuja economia é corroída pelos 

índices de corrupção que afetam ferozmente a oferta de serviços básicos para a população, 

contribuindo para aumentar os índices de desigualdade social e econômica, problema 

crônico enfrentado pelo brasileiro diariamente.  

Além disso, vale destacar que ao iniciar o título por uma conjunção coordenativa 

alternativa Hilst sugere que há opções que não foram expostas e que a pergunta 

subjetivamente nos remete a importância do debate dos autores no contexto sócio-político 

em que se inserem. Portanto, a proposta da autora pode ser entendida pelo questionamento 

implícito: estaremos no Brasil ou estaremos em Londres? 

Já no final do primeiro parágrafo a autora trabalha mais uma vez com a dúvida 

marcada pela conjunção ‘ou’ na afirmação “Ou estaremos em Bizâncio?”, Tudo isso 
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sinaliza também outro questionamento que é desenvolvido no corpo da crônica: o debate 

é relevante para o contexto brasileiro? A resposta para essa pergunta vem claramente 

exposta em: “Quero, neste meu espaço, dar minha modesta contribuição a essa ‘querela’ 

da maior importância pro nosso miserável, analfabeto e triste quinto mundão”.  

Observa-se que o discurso hilstiano se constrói de acordo com a concepção 

irônica clássica, aquela em que se diz algo pretendendo que o oposto seja compreendido; 

ao dizer “maior importância” e em seguida elencar uma série de características que 

desfavorecem tal importância a cronista pretende que o leitor veja que o debate acalorado 

entre Tolentino e Campos não tem relevância nenhuma para a grande maioria dos 

brasileiros que mal têm acesso a uma educação de qualidade e, por isso, não podem 

participar ativamente deste debate, pois sequer sabem do que ou de quem se trata, 

concepção reafirmada pelo uso da ironia na passagem: “[...] os senhores Bruno Tolentino 

e Augusto de Campos, fizeram diferentes traduções de um poema intitulado Praise for 

an urn (que naturalmente todos vocês conhecem) [...]”. 

A ironia se instaura aqui enquanto estratégia argumentativa que visa despertar 

no leitor o interesse, não pela ‘querela’ acerca da tradução de Praise for an Urn, mas 

pelas questões políticas e sociais que tanto afligem os cidadãos brasileiros diariamente, 

mas que são ora esquecidas, ora omitidas, ora ignoradas ou ora maquiadas pela grande 

mídia, donde o recurso à ironia para intensificar o teor da crítica social que é desenvolvido 

ao longo da crônica. Estratégia que Hilst usa para que seu texto não constitua apenas um 

olhar amargurado em face das questões por ela suscitadas. 

Pode-se também observar que a organização do texto baseada na lógica dos 

contrários, coloca a perspectiva apresentada pela autora na esfera da contradição, e, ao 

trabalhá-la, é possível perceber a contradição na sua qualidade de evento polifônico, que 

atesta a presença do enunciador, faz escutar uma voz e diferencia locutor e enunciador. 

Dessa maneira, a ironia contrapõe o que está dito com o que de fato se quis dizer, como 

aponta Ducrot (1987, p. 197): “Um enunciador irônico consiste sempre em fazer dizer, 

por alguém diferente do locutor, coisas evidentemente absurdas, a fazer, pois ouvir uma 

voz que não é a do locutor e que sustenta o insustentável”. 
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Outro aspecto relevante que merece ser destacado nesta análise é a maneira como 

a voz enunciativa da crônica personifica a indignação e perplexidade frente ao que será 

exposto. Em “Gente! Tô besta!” a recorrência a uma linguagem coloquial e o uso do 

vocativo para interpelar o leitor são recursos utilizados pelo narrador para provocar uma 

aproximação dele, narrador, e marcar a sua indignação diante de tanto “fuzuê” provocado 

pela discussão em voga. Desse modo, essa tentativa de aproximação feita por Hilst ao 

inserir o leitor em sua escrita e chamá-lo para participar de sua perplexidade é uma 

estratégia que faz da ironia destilada pela autora um recurso argumentativo que demanda 

dele, leitor, uma ação ativa no processo de negociação e interpretação do sentido. Assim, 

bem se verifica que o implícito não se recupera prontamente na troca dos enunciados, mas 

na contradição dos valores argumentativos arraigados às comunidades. 

Neste processo de aproximação, Hilst brinca com a multiplicidade de sentidos 

da palavra ‘urna’ e delimita sua significação ao deixar claro que “não é de uma urna 

qualquer que eu estou falando, mas de uma urna fúnebre!”, e logo em seguida, por meio 

do emprego da palavra “resumindo” ela simplifica toda a polêmica em poucas linhas e 

deixa clara sua opinião acerca do posicionamento dos autores: “[...] os dois vates se 

digladiaram com muita emoção. Um, porém, o sr. Bruno Tolentino, escreveu com 

bastante fair-play e graça, no meu entender, e outro, o sr. Augusto de Campos, com a 

cólera espumante de Jeová, aquela de te deixar largada e acabadaça”. 

Vemos que, ao brincar com a polêmica, Hilda Hilst recorre ao humor para 

inserir-se na discussão. Vale lembrar que a autora em nenhum momento pretende 

desvalorizar o papel da literatura e a importância de que ela seja discutida nos veículos 

de comunicação, mas tem em vista colocar a questão como irrelevante frente a todo um 

contexto social de miséria, analfabetismo e tristeza enfrentado pelos brasileiros 

diariamente e ignorado por esses mesmos veículos midiáticos que tanto privilegiaram tal 

embate de ideias circunscrito a um pequeno grupo social. Por isso, Hilst opta por usar o 

“seu” espaço do Caderno C para dar sua “‘modesta contribuição’”. 

E a ‘modesta contribuição’ vem marcada por uma linguagem ferina, cheia de 

coloquialidade que brinca com a baixeza de um linguajar chulo que aborda as genitálias 

para tratar de conceitos estéticos literários. Linguagem esta que permeou a discussão entre 
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Tolentino e Campos. Em seis versos o sujeito poético sinaliza a imprecisão dos conceitos 

de poesia abstrata e concreta e lança uma série de questionamentos elencados para 

investir, com toda a ferocidade do seu ácido dizer poético, a crítica certeira que desvela o 

real. 

Observe-se ainda que todos os versos são constituídos por interrogações 

plasmadas com o emprego de gírias que se referem à genitália: como ‘rabo, crica, bunda, 

fiofó’, sendo que muitas vezes, o pudor cerca a referência vulgar a esses órgãos. Mas aqui 

Hilst usa tais termos, evitando maquiá-los, e elegendo-os mesmo provocativamente. 

Seria, sem dúvida, uma forma de chamar o leitor para o texto. Escandalizando-o, também 

o atrai, haja visto o inegável interesse despertado por textos que optam por esse tipo de 

linguagem. 

Vemos que a ironia hilstiana é destilada de modo ferino e a crítica se constrói 

tomando o contexto social dos brasileiros como pano de fundo.. O clamor registrado para 

que cesse o debate vem seguido de uma justificativa muito plausível: os autores 

desconhecem os Brasis-subúrbio, ou melhor, não conhecem os vários Brasis dentro do 

próprio Brasil, por isso o pedido para que se aquietem está acompanhado de uma 

descrição clara da realidade brasileira. 

A ironia veicula uma crítica que procura olhar para aqueles que foram 

esquecidos, para as vítimas de todo um processo social excludente e massacrador. 

Lembremo-nos que para Muecke, a ironia é dizer alguma coisa de uma forma 

que ative não uma, mas uma série infindável de interpretações subversivas (1995), 

processo recorrente na obra hilstiana, pois o dito por ela não está pronto, ele é construído 

em um processo de relações que se estabelecem na relação leitor-texto, uma vez que a 

ironia aparece enquanto modo de representação da realidade demonstrando o modo como 

as relações sociais são vistas pelo olhar de Hilda. 

Linda Hutcheon mostra, em seu estudo sobre a ironia, o modo como ela pode se 

transformar em instrumento de crítica e, em Hilda, notamos que a atitude irônica é 

ferramenta de denúncia e desvelamento social, instrumento questionador da ordem 

vigente, dos códigos de conduta e das estratégias repressivas. Ao desferir o tom irônico 
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em crônicas que buscam no real o substrato para a palavra, a escritora paulista demonstra 

claramente sua tomada de consciência face às realidades histórico-sociais. 

Portanto, característica recorrente na produção cronística de Hilst, a ironia incita 

o riso e propicia um posicionamento diante do cenário sociopolítico rompendo-se assim 

na crônica a leveza que sempre caracterizou o gênero, e instituindo-se um tratamento 

cáustico e feroz. Trata-se, então, de uma ironia que pode denunciar o desespero humano 

frente a uma sociedade que perdeu a noção de ética. 

 

 

Referências bibliográficas 
 

BIONE, Carlos Eduardo. A escrita crônica de Hilda Hilst. 2007. 216 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Programa de Pós - Graduação em Teoria da Literatura, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. Disponível em: 
<http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7859>. Acesso em: 25 nov. 2014. 

CANDIDO, Antonio. A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. 
Campinas, São Paulo: Editora da UNICAMP, 1992. 

CHALHUB, Samira. A metalinguagem. São Paulo: Ática, 1986  

DESTRI, Luísa. As entrevistas de Hilda Hilst. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/teresa/article/viewFile/98612/97267>. Acesso em 
02/05/2017. 

DINIZ, Cristiano (org.). Fico besta quando me entendem: entrevistas com Hilda Hilst. 
São Paulo: Globo, 2013. 

DUARTE, Lélia Parreira. Arte & manhas da ironia e do humor. In:______. Ironia e 
humor na literatura. Belo Horizonte: PUC Minas; São Paulo: Alameda, 2006. p. 17-50. 

______ . Artimanhas da ironia. Boletim do Centro de Estudos Portugueses, vol. 11, nº 
13. Belo Horizonte: Faculdade de Letras de Minas Gerais, 1991. 

HILST, Hilda. Cascos e carícias: crônicas reunidas. São Paulo: Globo,. 2007. 

______. Cascos & carícias: crônicas reunidas. São Paulo: Nankin Editorial, 1998. 

KIERKEGAARD, Soren. O conceito de ironia. Trad. Álvaro Valls. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2013. 

382



  
 
 
 
 

LIMA, César Garcia. Hilda Hilst e a crônica como espaço de subversão 
metanarrativa. Revista.doc. Rio de Janeiro, v. 3, n. , p.1-14, Janeiro/Junho 2007. 
Semestral. Disponível em: <http://www.revistapontodoc.com/3_cesargl.pdf>. Acesso 
em: 02 Abril 2015. 

MUECKE, D. C. Ironia e o irônico. Tradução de Geraldo Gerson de Souza. São Paulo: 
Perspectiva, 1995. 134 p. 

PÉCORA, Alcir. Por que ler Hilda Hilst. São Paulo: Globo, 2010. 

SÁ, Jorge de. A crônica. São Paulo: Ática, 2008 

SILVA, Luciana D’Ávila da. Hilda Hilst e a crônica: Uma difícil tarefa de versar sobre 
o cotidiano. 2015. 74 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de pós-graduação em Letras, 
Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2015. Disponível em: 
<http://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/6131/DISSERTAÇÃO LUCIANA 
DAVILA.pdf?sequence=1>. Acesso em: 05 jun. 2016. 

 
 

383



 

DAS PERIFERIAS DE SÃO PAULO PARA AS ESCOLAS DE BRASÍLIA: OS 

TRÂNSITOS DO POEMA ORAÇÃO DOS DESESPERADOS DE SÉRGIO VAZ 

 

Aline Teixeira da Silva Lima1 

Resumo: O poema de Sérgio Vaz, Oração dos desesperados, percorreu um caminho muito 
significativo, pois foi produzido na periferia, para ser publicado em uma revista dedicada à 
literatura marginal, e, agora, se encontra na bibliografia do PAS/UnB, ao lado de obras (não 
apenas literárias) que pertencem ao campo literário. O presente trabalho tem como objetivo 
analisar este texto poético dentro do contexto da literatura marginal, examinar o porquê e como 
se deu esse trajeto São Paulo/Brasília, bem como sua ressonância, além de averiguar questões 
relacionadas à autoria. 

Palavras-chave: literatura marginal; campo literário; PAS; Oração dos desesperados; Sérgio 
Vaz. 

 

1. Panorama da Literatura Marginal 

 
Sabe-se que a população marginal foi absorvida desordenadamente da cidade para 

as periferias. E, por conta da precariedade vivida pelos marginalizados, nos mais diversos 

âmbitos, a criminalidade aumentou, surgindo, assim, na cultura brasileira, várias entradas 

pejorativas e preconceituosas para o vocábulo “marginal”. Este, que, socialmente, já era 

sinônimo de favelado, estendeu-se, tornando-se um termo ambivalente, e passou também 

a ser sinônimo de ladrão, mendigo, menor abandonado, delinquente, assassino, bandido, 

enfim, todo elemento que é excluído das formas de sobrevivência ortodoxas do 

capitalismo. Entretanto, no presente trabalho, o verbete “marginal” será usado apenas 

com o significado de aquele que se encontra à margem do sistema social. 

À vista disso, ao associar literatura com o adjetivo “marginal”, estamos 

classificando, de acordo com Érica Peçanha do Nascimento,  

 

as obras literárias produzidas e vinculadas à margem do corredor 
editorial, que não pertencem ou que se opõe aos cânones estabelecidos, 
que são de autoria de escritores originários de grupos sociais 
marginalizados, ou ainda, que tematizam o que é peculiar aos sujeitos e 
espaços tidos como marginais” (NASCIMENTO, 2009, pp. 20-21).  

                                                           
1 Mestranda em literatura na Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil. E-mail: 
alinetslima@hotmail.com 
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Essa literatura marginal/periférica, a qual é produzida, editada e consumida2 por 

marginais, eclode nos anos de 19903. Nessa estética literária, é perceptível, dentre outras 

características próprias, o cunho social e político, haja vista que esses escritores, por meio 

da literatura, se posicionam, denunciam os problemas do meio onde estão inseridos e 

firmam suas identidades, pois suas obras permitem, segundo Ana Cristina Carvalho, 

“resgatar a memória individual ou coletiva e preencher, via literatura, os imensos vazios 

de uma sociedade que durante muito tempo se viu privada de informação” (FREITAS in 

CARVALHO, 2008, p. 233). De acordo com Regina Dalcastagnè,  

 

o silêncio dos marginalizados está coberto por vozes que se sobrepõem 
a ele, vozes que buscam falar em nome deles, mas também, às vezes, é 
quebrado pela produção literária de seus próprios integrantes. Incluso 
no último caso, se estabelecem tensões significativas: entre a 
“autenticidade” do testemunho e a legitimidade, socialmente 
construída, da obra de arte literária, entre a voz autoral e a 
representatividade do grupo e até entre o elitismo próprio do campo 
literário e a necessidade de democratização da produção artística 
(DALCASTAGNÈ, 2015, p. 17). 

 

Ou seja, há uma tensão quando esses grupos marginalizados se autorrepresentam, 

isto é, quando o excluído deixa de ser objeto da fala do outro para se tornar sujeito da sua 

própria fala.  Assim, a fim de refletir sobre essa e outras questões, analisar-se-á o poema 

Oração dos desesperados, de Sérgio Vaz, poeta marginal, que escreve diretamente da 

periferia de São Paulo.  

 

2. Análise do corpus 

 
ORAÇÃO DOS DESESPERADOS 
 
 
Dói no povo a dor do universo 

Chibata, faca e corte 

Miséria, morte 

Sob o olhar irônico 

De um Deus inverso. 

                                                           
2 A princípio tal literatura seria gerada e lida pela mesma classe que se encontra à margem do sistema social, 
como afirmou Ferréz certa vez: “Eu escrevo para a periferia, mano, quem lê de fora é bastardo” (CAROS 

AMIGOS, 2009, p. 15). Entretanto, um dos objetivos do presente trabalho é demonstrar como a literatura 
periférica não está presa geograficamente.  
3 Apesar de ela sempre ter existido, contudo não tinha a oportunidade de ter sua própria voz. 
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Uma dor que tem cor 

Escorre na pele e na boca se cala 

Uma gente livre para o amor 

Mas os pés fincados na senzala. 

 

Dói na gente a dor que mata 

Chaga que paralisa o mundo 

E sob o olhar de um Deus de gravata... 

Doença, fome, esgoto, inferno profundo. 

 

Dor que humilha, alimenta cegueira 

Trevas, violência, tiro no escuro 

Pedaço de pau, lar sem muro 

Paraíso do mal 

Castelo de madeira. 

 

Oh! Senhores 

Deuses das máquinas, 

Das teclas, das perdidas almas. 

Do destino e do coração! 

Escuta o homem que nasce das lágrimas 

Do suor, do sangue e do pranto, 

Escuta esse pranto 

(Que lindo esse povo!) 

(Quilombo esse povo!) 

Que vem a galope com voz de trovão 

Pois ele se apega nas armas 

Quando se cansa das páginas 

Do livro da oração. 

Que a pele escura 

Não seja escudo para os covardes, 

Que habitam na senzala do silêncio, 

Porque nascer negro é consequência 
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Ser 

É consciência. 

 

É evidente que o eu lírico relata a dor vivida pelos negros desde o tempo histórico 

da escravidão (nas quatro primeiras estrofes) e enfatiza o sofrimento pelos quais os 

mesmos passaram, fazendo uso de substantivos que revelam as mazelas sofridas por esse 

povo e também de substantivos que explicitam o corpo, pois, dessa maneira, essas 

imagens se tornam mais concretas para o leitor; esses negros não foram apenas oprimidos, 

essa violência era sentida, doída, carnal. Esse tom de lamento, no qual o poema é escrito, 

só é interrompido (mas depois retomado) com os parênteses na 5ª estrofe, os quais isolam 

um comentário, na forma de uma saudação elogiosa aos negros. Além disso, a memória 

da escravidão dos povos afro-brasileiros, a qual é parte da matéria poética do texto, surge 

justamente nessa estrofe, no 9º verso: “Quilombo esse povo”.  

No poema, não há alusão ao eu lírico, entretanto, na 5ª estrofe há referências ao 

interlocutor do mesmo, por meio dos vocativos: “Senhores”, “Deuses das máquinas, das 

teclas, das perdidas almas, do destino e do coração”. Percebe-se que é a esse interlocutor 

(ironicamente, o causador de toda a dor) que o eu lírico dirige o lamento e o clamor da 

sua oração. A princípio, poderíamos entender que esse senhor seria o “senhor de 

escravos” ou “senhor de engenho”, mas devido aos termos “deus de gravata” (3º verso da 

3ª estrofe) e “Deuses das máquinas, das teclas” (2º verso da 4ª estrofe), fica claro que o 

eu lírico não está preso no passado, ele está abordando a questão da opressão negra 

também no mundo contemporâneo. 

Os versos “Uma dor que tem cor/escorre na pele e na boca se cala” esclarecem que 

o sofrimento e o silêncio (a falta de voz) a que os negros estão sujeitos, ainda hoje, foram 

herdados de seus ancestrais da mesma forma que sua cor, ou seja, trata-se de uma herança 

genética. Na última estrofe: “Porque nascer negro é consequência/ Ser/ É consciência”, o 

eu lírico retoma essa questão, fazendo uso do par de palavras “consequência” e 

“consciência”, pois, com o primeiro vocábulo, ele reitera que a raça é algo que não é 

possível escolher, e, com o segundo, ele acrescenta que as atitudes, ao contrário da cor, 

são passíveis de escolha, cabendo a cada ser humano tomar suas próprias decisões com 

discernimento. Dentro do contexto do poema analisado, essa afirmação remete à 
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consciência que todos os indivíduos devem possuir, a fim de combater o racismo e a 

segregação social. 

 

3. Literatura Marginal em trânsito 

 

Como informado na primeira parte deste estudo, existe um vínculo entre literatura 

marginal e seu território, ou seja, os produtos literários e sua circulação costumam 

acontecer no espaço periférico em questão. Vejamos como esse fenômeno se dá com o 

poema, e seu autor, aqui analisados. Quanto ao texto poético, Oração dos desesperados 

foi publicado pela primeira vez na revista Caros Amigos/ Literatura Marginal – Ato I 

(2001). Mais tarde, em 2007, o escritor o incluiu em seu livro Colecionador de Pedras. 

Quanto ao autor, Vaz é mineiro, porém, é morador de São Paulo desde os cinco anos de 

idade. Há 20 anos reside no bairro Pirajussara, no Município de Taboão da Serra, periferia 

paulista. Sérgio Vaz se considera pardo, em suas palavras, com “cor de chão de terra que 

a gente pisa” (TENNINA, 2006, p. 156) e não nega sua origem africana, já que sua avó 

materna era negra. O mesmo não tem formação universitária e se julga um poeta marginal. 

 

Dessa forma, incontestavelmente, Vaz e suas produções são representantes da 

literatura marginal. No campo literário brasileiro, o qual é extremamente homogêneo4, 

seus poemas seriam vozes “não autorizadas”, que causariam desconforto com a sua 

presença. Conforme Regina Dalcastagnè, há uma “tensão resultante do embate entre os 

que não estão dispostos a ficar em seu ‘devido lugar’ e aqueles que querem manter seu 

espaço descontaminado” (DALCASTAGNÈ, 2012, p.07). Entretanto, Oração dos 

desesperados conseguiu transitar da periferia de São Paulo às escolas de Ensino Médio 

brasilienses, percorrendo um contra fluxo, pois de acordo com Érica Peçanha do 

Nascimento, sob determinada perspectiva, “literatura marginal designaria os livros que 

não pertencem aos clássicos da literatura nacional ou universal e não estão nas listas de 

leituras obrigatórias dos vestibulares” (NASCIMENTO, 2009, p. 37). Assim, o texto 

poético analisado rompeu com determinada tradição: a bibliografia de processos seletivos 

universitários brasileiros, os quais são comumente compostas por obras ditas canônicas.  

                                                           
4 “Basta observar quem são os autores [...], como são parecidos entre si, como pertencem a uma mesma 
classe social, quando não têm as mesmas profissões, vivem nas mesmas cidades, tem a mesma cor, o mesmo 
sexo...” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 08). 
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No segundo semestre de 2012, o CESPE/CEBRASPE5, por meio do Grupo de 

Sistematização e Redação Final do Programa de Avaliação Seriada (PAS)6da 

Universidade de Brasília, incluiu (para as provas ministradas a partir de 2013) o poema 

Oração dos desesperados, na Matriz de Objetos de Conhecimento da 1ª etapa7 (destinada 

aos alunos que acabaram de findar o 1º ano do Ensino Médio), a qual será mantida, a 

priori, até 2018. Tal evento foi um passo à frente no que tange à seleção de obras a serem 

lidas pelos alunos da Educação Básica no Brasil. Faz-se necessário refletir sobre o porquê 

e como isso ocorreu. Com esse fim, foi feito contato8 com a própria instituição 

CESPE/CEBRASPE com o propósito de obter tais esclarecimentos.  

Foi informado que as obras sugeridas em cada etapa resultam dos trabalhos de 

revisão e atualização da Matriz de Referência do PAS/UnB. E, para tanto, são realizadas 

consultas públicas à comunidade escolar em períodos estabelecidos para a sugestão de 

obras. A partir disso, o Grupo de Sistematização e Redação Final do PAS, composto por 

professores da própria UnB e do Ensino Médio, analisa as sugestões, tendo como critérios 

básicos: 

a) a disponibilidade e acesso público à obra;  

b) possibilidades para o trabalho interdisciplinar;  

c) permitir o trabalho pedagógico em no mínimo cinco dos objetos de conhecimento 

de cada etapa.  

                                                           
5 Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. 
6 O Programa de Avaliação Seriada - PAS - é uma modalidade de ingresso existente 
na Universidade de Brasília desde 1996. O PAS/UnB realiza um exame ao final de cada 
série do ensino médio, com orientações específicas para cada etapa. 
7 Disponível em: http://www.cespe.unb.br/pas 
8 O contato foi feito via e-mail com o Departamento de Comunicação do CESPE/CEBRASPE. 
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Nesse sentido, seguindo tais procedimentos e orientações, a obra em questão foi 

provavelmente sugerida por determinado(s) professore(s) e aprovada após a análise dos 

critérios acima expostos. Quanto ao primeiro critério, pode-se dizer que o poema de Vaz 

é extremamente acessível, já que está disponível pelo próprio autor em seu blog. Essa é 

uma característica comum da literatura marginal, pois pela dificuldade de publicação, os 

meios midiáticos ajudam na difusão artística9. Sua escolha atende também à exigência 

desse Grupo de Sistematização de indicar “textos contemporâneos da internet” em cada 

uma das etapas.  

O poema de Sérgio Vaz atende a outras importantes recomendações relacionadas às 

indicações de obras: a Lei 10.639/03, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-

brasileira e africana, ressaltando a importância da cultura negra na formação da sociedade 

brasileira, tema o qual encontra nesse poema um aporte para o trabalho docente 

contextualizado. Além disso, é possível abordar também, por meio do poema, o processo 

de formação das identidades nacionais ocidentais, da identidade brasileira e suas 

transformações, a permanência e ruptura, mudanças e desigualdades nas formações 

históricas, culturais e sociais, os esforços para pensar o Brasil em  

sua formação sócio-histórica e espacial, e todas as desigualdades vinculadas a estes 

processos. Logo, o segundo quesito é facilmente atendido, tendo em vista os inúmeros 

conteúdos essenciais que podem ser trabalhados de forma interdisciplinar. 

Na própria Matriz do PAS, é possível encontrar obras indicadas que dialogam, em 

diferentes formas, épocas e lugares, com o poema em questão: Marília de Dirceu, de 

Tomás Antônio Gonzaga, Este mundo da injustiça globalizada, de José Saramago, entre 

outras, cumprindo o último critério, já que o poema pode ser trabalhado de maneira 

pedagógica com mais de cinco objetos do conhecimento. É notável como o conteúdo do 

texto poético de Vaz é abundante, possibilitando aos alunos uma perspectiva interna da 

escravidão, do preconceito, da exclusão social e de outros assuntos que o docente pode 

explorar. Apesar de o autor não ser negro, ele aborda o tema com autoridade, devido a 

sua descendência e posição periférica dentro da sociedade atual. É possibilitado ao 

discente um novo olhar, diferente dos autores aos quais estão habituados, os homogêneos, 

repetindo a fala de Regina Dalcastagnè. Percebe-se que nas justificativas repassadas pelo 

CESPE para a inserção do poema analisado como objeto de conhecimento do PAS não 

                                                           
9 A internet é a estratégia de vinculação mais utilizada pelos autores periféricos. Há uma participação 
assídua dos mesmos em redes sociais, como blogs, twitter e facebbok. Nesses locais, eles divulgam seus 
livros, saraus, ou até mesmo postam as próprias produções.  
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há referência ao fato de o texto ser de origem periférica. Pelos dados informados, 

interpreta-se com bastante clareza que, de forma geral, a sua presença se dá pela sua 

riqueza/ qualidade do conteúdo poético, o qual é a representação da ordem social coletiva 

de um grupo étnico. A visão dessa concepção do que “deve” ou “pode” ser considerado 

canônico na literatura brasileira já tem sido revista e reavaliada pelos agentes literários, 

por meio, por exemplo, de estudos acadêmicos. O pensamento crítico acadêmico tem 

avançado. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo CESPE, em seu site10, referente aos 

alunos inscritos no PAS11 da 1ª etapa desde 2013, pode-se ter uma ideia do alcance de 

público desse poema, haja vista que todas as escolas de Brasília têm em seu Currículo do 

Ensino Médio os Objetos de Conhecimento do PAS. Vale ressaltar que alunos oriundos 

de outros Estados também vão à capital participar do processo seletivo, estando presentes, 

portanto, na estatística abaixo: 

 

ANO NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS 

2013 29.795 

2014 28.813 

2015 23.045 

TOTAL 81.653 

  

 Entretanto, as informações acima não nos proporcionam uma estimativa exata já 

que nem todos os alunos matriculados no Ensino Médio em Brasília se inscrevem no PAS. 

A fim de aproximar um pouco mais os dados de tal afirmativa, recorri aos dados do Inep12 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o qual nos 

informa que nos anos de 2013, 2014 e 2015, havia, respectivamente, matriculados nas 

redes públicas e privadas no 1º ano do Ensino Médio, em Brasília, 48.625, 47.723 e 

                                                           
10 http://www.cespe.unb.br/pas/ 
11 O CESPE disponibiliza o total de alunos inscritos e o total de alunos presentes em cada etapa do processo. 
Neste artigo, será levado em conta apenas o número de total de inscritos, tento em vista que o objetivo e 
estimar quantos alunos tiveram acesso ao poema. 
12 http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse 
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45.245, totalizando 141.593 alunos. Levando em consideração as referências estatísticas, 

significa que o alcance da obra é bastante amplo. 

 A literatura tem asas, como diz Ferréz, escritor marginal, e, dessa forma, 

obviamente, sem desconsiderar a legitimação dos agentes literários do Grupo de Pesquisa 

do CESPE/CEBRASPE, o poema chegou às escolas de Brasília, alcançando uma 

visibilidade não tão usual da literatura marginal, tendo em conta que o texto poético de 

Vaz adentrou os colégios de Ensino Médio, instituições tradicionais, que priorizam as 

obras canônicas, não abrindo espaço para outras vozes. Mas Oração dos desesperados 

vem como abre-alas dessa literatura, “invadindo” o espaço do campo literário, 

demonstrando que diversas questões relevantes podem/devem ser representadas por uma 

perspectiva interna dos grupos marginalizados e possibilitando, assim, uma 

democratização da literatura. A periferia, a qual é rotulada como um lugar de onde 

provém apenas violência, tem revelado ser um lugar de onde provém cultura. 

 Com essa nova geração de escritores periféricos, a fronteira entre a “cidade 

marginal” e a “cidade oficial”13 é ultrapassada e esses grupos marginalizados que 

habitualmente são objetos da fala de outrem, passam a ser sujeitos de sua própria fala, 

nos evidenciando uma perspectiva interna da periferia. Por conseguinte, é necessário que 

a cultura e, consequentemente, a arte marginal seja respeitada. As diferenças não devem 

ser usadas como aporte/argumento para discriminações e preconceitos e que, assim, essas 

vozes possam não apenas falar, como também serem ouvidas.  
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A REPRESENTAÇÃO DO SILÊNCIO E SILENCIAMENTO EM CLAIRE OF 

THE SEA LIGHT DE EDWIDGE DANTICAT 

Ana Flávia de Morais Faria Oliveira1 
 

Resumo: No romance Claire of the sea light (2013), Edwidge Danticat aborda as relações de 
colonialidade existentes na sociedade do Haiti, bem como a situação de invisibilidade e 
subalternidade das mulheres haitianas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é demostrar que 
os silêncios e silenciamentos representados na narrativa são o espaço em que Danticat 
problematiza as relações de poder entre classes, raças e gêneros. Para tanto, lançaremos mão de 
ensaios que abordem as questões históricas do Haiti e uma referência que trata dos sentidos dos 
silêncios na linguagem. 
Palavras-chave: relações de poder; silêncio e silenciamento; Edwidge Danticat 
 

Introdução 
Nascida em Porto Príncipe, Haiti, Edwidge Danticat é atualmente uma das vozes 

mais expressivas da diáspora. Sua escrita transita entre histórias ficcionais e não-

ficcionais, abordando as questões de raça, classe, gênero e nacionalidade. À medida que 

conhecemos sua trajetória e como ela emerge como escritora, podemos compreender 

quão impactante foi para ela ter vivido seus doze primeiros anos de vida, durante uma 

das ditaduras mais sangrentas do Haiti.  

Em uma entrevista ao Milênio, Danticat é interrogada sobre os riscos que 

escritores imigrantes como ela enfrentam ao criar seus trabalhos. Em resposta ao 

questionamento, a autora revela que aprendeu com Albert Camus (1957) que “criar hoje 

é criar perigosamente” e que isso é uma realidade não só dela enquanto escritora, mas 

de muitos outros artistas que tiveram que trabalhar – e trabalham – nas mais adversas 

circunstâncias. O termo “Créer dangereusement”, no inglês, “Create dangerously” 

(Criar perigosamente), vem de uma palestra dada por Camus, em 1957, após receber o 

Nobel de literatura. Danticat o emprestou para sua coletânea de ensaios intitulada 

Create Dangerously: the immigrant artist at work (2010), no qual ela reflete sobre a 

arte e o exílio e sobre o que significa, hoje em dia, ser um escritor oriundo de um país 

que vive em crise.  

Danticat explica que existem muitas interpretações do termo, e, parafraseando 

Camus, entende que criar perigosamente: “é estar criando como revolta contra o 

silêncio, criando quando tanto a criação como a recepção, a escrita e a leitura são 

                                                           
1 Graduada em Letras (UFMT), Mestra em Estudos de Linguagem – Estudos Literários (UFMT), membro 
do grupo de pesquisa Literaturas Africanas e Afrodescendentes de Língua Inglesa na Diáspora 
(LAALID). Contato: anaflaviamt@gmail.com 
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empreendimentos perigosos, desobediência a uma diretiva” (DANTICAT, 2011, p. 11, 

tradução nossa). Em outras palavras, criar perigosamente é não se calar diante de 

ameaças ou opressões; seriam os riscos que escritores e leitores correm constantemente 

na resistência de parâmetros, imposições e normas. Nesse sentido, a autora argumenta 

que o texto literário é o equilíbrio entre o silêncio e a arte, no qual leitores e escritores 

encontram uns aos outros. Para ela, o leitor tem a coragem de ler um escritor que cria 

perigosamente porque, primeiramente, o escritor teve a coragem de escrever. Dito isto, 

Danticat afirma: 

Criar perigosamente, para pessoas que leem perigosamente. Isso é o 
que eu sempre pensei que significava ser um escritor. Escrever 
sabendo em parte que não importa o quão triviais suas palavras podem 
parecer, um dia, em algum lugar, alguém pode arriscar sua vida para 
lê-las. Com a história que tenho - tendo passado os primeiros doze 
anos da minha vida sob as duas condutas de Papa Doc e seu filho, 
Jean-Claude - é isso que eu sempre vi como o princípio unificador 
entre todos escritores (DANTICAT, 2011, p. 10, tradução nossa). 
 

Lauren Maynard (2011) conta que os governos ditadores de François Duvalier, 

popularmente conhecido como “Papa Doc”, e de seu filho Jean Claude Duvalier, “Baby 

Doc”, foram os mais opressores dos últimos tempos. A força paramilitar era a mão 

direita do Estado para intimidar escritores, jornalistas, políticos, cidadãos comuns e a 

própria polícia. A população era aterrorizada com os sequestros e execuções públicas. 

No ensaio inicial de Create dangerously, Danticat recria uma das execuções que mais 

chocaram o Haiti durante esse período, onde em 12 de novembro de 1964, em Porto 

Príncipe, os intelectuais e ativistas Marcel Numa e Louis Drouin tiveram suas vidas 

ceifadas em praça pública. A autora nos recorda que Papa Doc queria fazer do ato um 

verdadeiro “espetáculo”, pois os funcionários do Estado ganharam o dia de folga, e as 

crianças foram liberadas da escola para assistirem à execução.  

Danticat nos revela que, quando Duvalier assumiu o poder em 1957, ambos Numa 

e Drouin deixaram o Haiti, acompanhando seus pais. Fizeram suas vidas nos Estados 

Unidos, porém, sempre estiveram engajados com as questões políticas de seu país de 

origem. Juntaram-se a um grupo chamado Jeune Haiti, Young Haiti (Haiti jovem), eram 

dois de treze haitianos que, na época, retornaram ao Haiti para ingressar em uma 

guerrilha, com a qual eles acreditavam que iriam derrubar Duvalier do poder. Todavia, 

acrescenta a escritora, eles morreram para que outros haitianos pudessem viver. Para 

Danticat, “a execução de Marcel Numa e Louis Drouin envolve uma diretiva 
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desobedecida de uma autoridade superior e uma punição brutal como resultado 

(DANTICAT, 2011, p. 5, tradução nossa). 

Esse passado sombrio foi experienciado por Danticat até seus doze anos, antes 

dela e seu irmão se juntarem aos pais nos Estados Unidos, onde ela vive até o dia de 

hoje. De acordo com a autora, os incidentes chocantes durante o peírodo da ditadura 

foram o que motivaram seus pais e muitas outras pessoas a partir e, talvez, seria a razão 

dela permanecer em outro país e escrever em inglês, uma língua que não é a sua de 

origem. A fim de perdurar essa memória, as injsutiças e violências praticadas pelos 

governos ditadores são temas representados frequentemente nas narrativas de Danticat. 

Claire of the sea light, por sua vez, não faz referências históricas diretas sobre esse 

período, mas representa diferentes formas opressivas de silêncio. 

 

Silêncio e silenciamento em Claire of the sea light 

Eni Orlandi (2007), em “As formas do silêncio”, desempenha a difícil tarefa de 

refletir sobre os silêncios. A autora propõe uma concepção não-negativa do silêncio, ou 

seja, ele não é definido negativamente em relação à linguagem (o que ele não é), mas 

em sua relação constitutiva com a significação (o que ele é). A autora rejeita a ideia de 

que o silencio é vazio, e argumenta que para enxergá-lo, é preciso observá-lo 

indiretamente por métodos (discursivos) históricos, críticos, desconstrutivistas, pois ele 

se mostra fugazmente através de fissuras, rupturas e falhas. Nesse sentido, pensar o 

silêncio é problematizar as noções de linearidade, pois sua significação não se 

desenvolve em linha reta.  

Orlandi nos chama atenção para a importância de compreender o silêncio e 

explicitar o modo pelo qual ele significa e acrescenta que essa significação, porém, não 

resulta da tradução do silêncio em palavras, mas os seus modos de significar. Ela 

salienta que observa o silêncio indiretamente porque mais do que “marcas”, existem 

pistas e são essas pistas que procuramos averiguar em nossa análise, procurando 

entender seus modos de significações. O silêncio e silenciamento são representados por 

diferentes formas e por diversos personagens da narrativa. Antes, porém, de adentramos 

essas representações, faz-se necessário esclarecer que o romance é composto por 

diferentes histórias interconectadas.  
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No capítulo inicial intitulado “Claire of the sea light”, é narrada a história de 

Claire, uma garota pobre, cuja mãe morreu no seu nascimento. Seu pai, o pescador 

Nozias, já há alguns anos vinha tentando convencer Madame Gaëlle a adotar Claire para 

que pudesse partir de Ville Rose em busca de melhores oportunidades. Quando 

finalmente a senhora aceita adotar a criança, ela desaparece. Somente sabemos o que 

acontece com a garota no capítulo final, em “Claire de lune”. A medida que a 

comunidade se mobiliza à procura da garota, uma série de segredos dolorosos são 

revelados. Dessa forma, entre a história inicial, com o desaparecimento da garota e seu 

reaparecimento no final, são apresentadas narrativas de outros personagens de Ville 

Rose: a história de Gaëlle, uma empresária bem sucedida que vinga a morte do marido, 

fazendo justiça com as próprias mãos; a trágica história de Bernard Dorien, com sua boa 

intenção em colocar paz entre as gangues da favela Cité Pendue; a história de Max 

Junior, um rapaz influente que comete um crime contra Flore Voltaire, uma empregada 

da família; e a história de Louise George, uma apresentadora de rádio popular que dá 

voz à população da região por meio de seu programa de entrevista.  

O romance apresenta como foco principal as relações de poder e desigualdades de 

classe, raça e gênero. Logo no capítulo inicial, Danticat faz um panorama do espaço 

onde se passa a história, enfatizando nas desigualdades econômica e social. No 

desenrolar da história, essas e outras desigualdades vão sendo detalhadas, o que nos 

possibilita enxergar que as relações de poder são representadas em formas de silêncios. 

Os silêncios em Claire of the sea light, portanto, dizem muito e estão repletos de 

significações, conforme veremos a seguir.  

Todo o aniversário de Claire, seu pai Nozias visitava a senhora Gaëlle com o 

intuito de convencê-la a adotar a garota. Claire nunca participou da conversa, tampouco 

opinou sobre o assunto, nem mesmo em particular com seu pai. Ao contrário disso, ela 

sempre se manteve calada, em silêncio. Claire temia o dia em que a senhora rica 

dissesse sim para seu pai, e desse medo e das angústias vivenciadas pela garota só 

tomamos conhecimento através do narrador em terceira pessoa, sentimentos que vêm à 

tona, no momento em que ela foge. Após esse ato, entendemos que a ausência de 

palavras por parte da personagem nunca foi sinônimo de passividade. 
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Outra observação que nos intriga se refere à maneira pela qual Nozias lida com a 

situação precária de sobrevivência. Notamos que o personagem não questiona, nem 

contesta a posição marginal em que vive, ao invés de lutar para tentar solucionar os 

problemas de Ville Rose e criar sua filha consigo, prefere entregá-la a uma senhora rica 

da região e partir para procurar uma vida melhor. O não questionamento, porém, não 

significa covardia ou qualquer outra descrição similar, mas o resultado de não deter o 

poder. Nossa afirmação pode ser exemplificada no trecho a seguir, em que o narrador 

onisciente mostra uma certa reação de Nozias em uma situação de divergência de 

opiniões: 

Naquela noite em particular, Nozias sentiu que Albert Vincent 
estava esticando o significado de família tão longe que Albert 
Vincent, talvez sem querer, estava rebaixando a sua. Ela era 
minha família, ele queria dizer. Não a sua. Ou da casa de 
funeral. Em vez disso, ele disse [...] Muito obrigado 
(DANTICAT, 2014, p. 31, tradução nossa).2 
 

O excerto acima se passa no funeral da esposa de Nozias, Claire Narcis, no qual 

Albert Vicent lamenta a morte de sua empregada, dizendo que ela fazia parte da família. 

Evitando contestar a afirmação da pessoa que empregava sua esposa e havia pago todas 

as despesas do serviço funerário, Nozias se silencia, e opta em dizer apenas um “muito 

obrigado”. Essa reação é compreendida ao passo que nos é informado que Albert Vicent 

não era apenas o patrão de Claire Narcis, era também o dono da única funerária de Ville 

Rose e o prefeito da cidade, ou seja, uma pessoa que detinha o poder político, social e 

econômico. 

Além dessas formas de silêncio, notamos que a autora também representa formas 

coercitivas de silenciar. No capítulo intitulado “Ghosts” (fantasmas), o personagem 

Bernard Dorien, por meio de um programa de rádio, desejava poder acabar com os 

problemas entre as gangues de Cité Pendue. Ele escrevia notícias para um programa de 

rádio e, vendo nesse veículo de comunicação a oportunidade de se “tornar um tipo de 

jornalista de rádio, que falaria do que ele preferiria chamar de ‘gueto’ a partir do gueto” 

                                                           
2 On that particular night, Nozias felt that Albert Vincent was stretching the meaning of family so far that 
Albert Vincent, perhaps without meaning to, was debasing his. She was my family, he wanted to say. Not 
yours or the funeral home's. Instead, he said [...] “Thank you very much”. 
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(DANTICAT, 2015, p. 68),3 ele almejava poder dar voz aos grupos marginalizados de 

Cité Pondue, sobretudo às gangues. Vejamos como o personagem idealiza o programa: 

Seu comentário no segmento da Rádio, [...] seria chamado 
Chimè, ou Ghosts (fantasmas). [...] [A]s pessoas reorganizariam 
seus horários em torno disso. Elas não deixariam de discutir o 
assunto. Os ouvintes iriam se perguntar: quais são os homens e 
mulheres no gueto até agora? Eles seriam encorajados a 
descobrir maneiras de aliviar o problema das gangues. Também, 
presente no programa, teriam psicólogos especialistas em 
comportamento humano e planejadores de vizinhança 
(DANTICAT, 2014, pp. 69-70, tradução nossa).4 
 

A ideia de Bernard não só foi rejeitada pelo dono da rádio como trouxe graves 

consequências a ele:  

Na manhã seguinte, Bernard Dorien foi encontrado morto na 
cama de seu quarto vermelho. Ele tinha sido assassinado da 
mesma forma que Laurent Lavaud, o proprietário da loja de 
tecidos, com três balas precisas, e, no caso de Bernard, 
silenciosamente, administrada ao seu coração (DANTICAT, 
2014, p. 84).5 
 

O exemplo ilustra que a tentativa de Bernard em dar voz a grupos marginalizados, 

com a intenção de diminuir o número de mortes da região, custou-lhe a vida, pois ao 

manifestar sua ideia, o personagem foi brutalmente calado, sendo preso e torturado pela 

polícia e, por fim, assassinado. Seu fim trágico se esclarece quando nos é informado que 

as gangues de Citè Pendue e seus respectivos conflitos eram financiados pelos políticos 

que, juntamente com a política, concentravam o poder em suas mãos. Bernard foi 

acusado de ser o mentor de um tiroteio, que culminou na morte do empresário Laurent 

Lavaud, esposo de Madame Gaëlle, a qual sensibilizada com o crime, aceita a proposta 

da polícia em vingar a morte do marido, resultando, assim, no silenciamento de 

Bernard. 

                                                           
3 [...] becoming the kind of radio journalist who’d talk about what he preferred to call a ‘gheto’ from the 

inside. 
4 [...] his commentary segment at Radio Zòrèy [...] would be called Chimè, o Ghosts. [...] People would 
rearrange their schedules around it. They wouldn't be able able to stop themselves from discussing it. 
What are the men and women in the geto up to now? listeners would ask themselves. They would be 
encouraged to ficgure out ways to alleviate the gang problem. Also featured on the program would be 
psychologists, human-behavior experts, and neighborhood planners. 
5 The next morning, Bernard Dorien was found dead in the bed of his red bedroom. He had been 
murdered in the same way that Laurent Lavaud, the owner of the fabric shop had, with three bullets 
expertly, and, in Bernard's case, silently, administered to his heart. 
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Outra forma de silenciamento que é representada na narrativa surge nas relações 

de poder entre os gêneros masculino e feminino e de empregada e empregador. No 

capítulo “Di mwen, Tell me” é retratado o caso de estupro de Flore Voltaire cometido 

por Max Ardin Junior, conforme mostra o excerto: 

Ela fechou os olhos e tentou fingir que ele não estava lá. Em 
seguida, ela abriu os olhos de novo e olhou ao redor, seu olhar 
direcionado sobre a lanterna iluminando seu rosto branco, vago. 
Debaixo de seu casaco de barbear, ele estava nu. A princípio, ela 
pensou que ele estava dormindo, com sonambulismo, sonhando 
em seus pés. Ou que ela estivesse (sonâmbula). Ela estava com 
muito medo de falar. Os relâmpagos e trovões pareciam não 
incomodá-lo, e ele moveu seu rosto para o dela até que o corpo 
dela ficou preso debaixo do dele sobre a cama (DANTICAT, 
2014, p. 168, tradução nossa).6 
 

O excerto descreve a cena da agressão contra a personagem Flore, que, mesmo 

reagindo ao ato em si – “ela usou todo o seu peso para tentar empurrá-lo, mas não 

conseguiu” (DANTICAT, 2014, p. 170, tradução nossa),7 permanece em silêncio. 

Silêncio que foi mantido por dez anos até que Louise George a convenceu a revelar 

publicamente, no programa de rádio, que Max Ardin Senior, pai do agressor, pagou a 

quantia de 2 mil dólares americanos para que ela não revelasse a agressão propriamente 

dita e a criança que foi gerada em decorrência desse ato. Ao ser indagada por Louise 

pela razão/razões de a personagem ter guardado o crime em segredo, Flore diz: “‘Diga-

me, quantos na minha situação conseguem justiça?’" (DANTICAT, 2013, p. 176, 

tradução nossa).8 

A personagem Flore não se silencia por dez anos pelo fato de ter recebido a 

quantia de dez dólares americanos, ou por inércia, mas por acreditar que a denúncia não 

seria acatada, pois Max Junior era um jovem influente, pertencente a uma família com 

poder aquisitivo. A última citação externa à certeza da personagem de que não seria 

justiçada, e que nenhuma punição seu agressor receberia. Nesse sentido, Flore Voltaire 

                                                           
6 She closed her eyes and tried to pretend he wasn't there. Then she opened her eyes again and looked 
around, her gaze settling on the flashlight illuminating his blank, vacant face. Underneath his shave coat, 
he was naked. A first she thought he was asleep, sleepwalking, dreaming on his feet. Or that she was. She 
was too frightened to speak. The lightning and thunder did not seem to trouble him, and he moved his 
face toward hers until her body was pinned beneath his on the bed. 
7 she had use all of her weight to try to push him off of her, but could not 
8 "Tell me, how many in my situation get justice?" 
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não vendeu seu silêncio, mas a circunstância a que foi submetida que a obrigou a se 

calar.  

 

Considerações finais 

O resgate histórico do Haiti que realizamos inicialmente nos fez compreender que 

são muitas as dificuldades e os desafios que os escritores oriundos de países que 

sofreram ou sofrem repressões políticas enfrentam ao criarem seus trabalhos. Embora 

Edwidge Danticat goze de uma vida privilegiada, morando nos Estados Unidos, não 

deixa de lado as questões políticas de seu país de origem, aliás, viver em exílio, talvez, 

seja a razão pela qual ela escreve. 

Em Claire of the sea light, Danticat retrata as relações de poder e desigualdades 

que insistem em permanecer no Haiti, e que são representados na narrativa em forma de 

silêncios. Entendemos que as formas de silêncio apresentadas nas histórias de Claire e 

Nozias são modos que autora usou para representar a condição de subalternidade dos 

personagens. Conforme mostrado, Claire não podia manifestar-se contrária à decisão de 

seu pai, porque as condições precárias em que vivia não lhe davam esse direito. Da 

mesma forma seu pai Nozias, que para resolver seus problemas, não encontrou outra 

alternativa a não ser partir. Ainda, as formas coercitivas de silenciamento mostradas nas 

histórias de Beranrd e Flore são modos que Danticat utilizou para representar a censura 

e as injustiças que permeiam uma sociedade. Dessa forma, a análise nos dá suporte para 

afirmar que os silêncios, tais como são representados no romance, estão repletos de 

significados.  
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ACENOS E AFAGOS DE JOÃO GILBERTO NOLL 
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Resumo 

Esse trabalho faz uma análise da obra Acenos e Afagos (2008) de João Gilberto Noll a 
partir da relação entre os mecanismos da artificialização barroca desenvolvidas por Severo Sarduy 
(1979), a saber, substituição, proliferação e condensação, oriundos do conceito da artificialização 
barroca proposta por Rousset (1960), em confronto com a teoria da esquizoanálise, definida por 
Deleuze e Guatarri (2014). Tais teorias se apresentam como complementares, a medida em que 
os mecanismos da linguagem artificializada dá margem para o aparecimento de um personagem-
narrador entregue ao devir e às múltiplas possibilidades de subjetivação do ser, numa narração 
que, da mesma forma que o personagem, desdobra-se em uma linguagem esquizoide.  

 
 
Palavras-chaves: artificialização, barroco, devir, esquizoanálise, identidade em trânsito, 

linguagem 

 
O homem se adentra no plano da literalidade que até agora se vedara, formando 
essa pergunta sobre seu próprio ser, sobre sua humanidade que é antes de mais 
nada a do ser de sua escritura. (SARDUY, 1979, p. 32) 
 
 a única realidade é o movimento: as criaturas não representam nada mais que 
fases cambiantes. (Sade citado por Pierre Klossowski em SARDUY, 1979, p. 
14) 

 
Eu era desde sempre um espaço vago para qualquer um estacionar. (NOLL, 
2008, 137) 

 

João Gilberto Noll, escritor gaúcho, é um artista que vem chamando a atenção como 

um dos grandes nomes no cenário literário brasileiro contemporâneo desde sua primeira 

publicação, um livro de contos intitulado O cego e a dançarina de 1980, com o qual foi 

vencedor dos prêmios “Revelação do Ano”, concedido pela Associação Paulista dos 

Críticos de Arte; “Ficção do ano”, dado pelo Instituto Nacional do Livro; e o “Prêmio 

Jabuti” da Câmara Brasileira do Livro. Depois de sua brilhante estreia publicou, ainda, 

mais 18 obras de ficção e recebeu mais quatro prêmios “Jabuti”, respectivamente em 

1994, 1997, 2004 e 2005, entre outras premiações.   

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Contato: biacrispim2003@hotmail.com 
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 A utilização de certas teorias oriundos do neobarroco (SARDUY, 1999) e da 

esquizoanálise (DELEUZE; GUATARRI, 2014) aplicadas à escrita nolliana no romance 

Acenos e Afagos (2008) aponta para uma ferramenta eficaz na análise2 não só do plano 

estrutural, como também no plano subjetivo da construção do personagem-narrador, que 

se utiliza dessa linguagem para trazer à tona um enredo e uma persona em eterna 

transformação e numa possibilidade de compreensão da obra, no mínimo eficaz e 

interessante. Apesar de serem teorias que aparentemente se diferem, a esquizoanálise, de 

certa forma, continua tratando de questões barrocas como o erótico, o desdobramento do 

ser e das coisas, o conflito e a multiplicidade. Segundo Deleuze e Guatarri, em O Anti-

Édipo (2014), 

Tudo funciona ao mesmo tempo nas máquinas desejantes, mas nos hiatos e 
rupturas, nas avarias e falhas, nas intermitências e curtos-circuitos, nas 
distâncias e fragmentações, numa soma que nunca reúne suas partes num todo. 
É que, nelas, os cortes são produtivos, e são, eles próprios, reuniões. As 
disjunções, enquanto disjunções, são inclusivas. Os próprios consumos são 
passagens, devires e revires. (...) Só a categoria de multiplicidade, empregada 
como substantivo e superando tanto o múltiplo quanto o Uno, superando a 
relação predicativa do Uno e do múltiplo, é capaz de dar conta da produção 
desejante: a produção desejante é multiplicidade pura, isto é, afirmação 
irredutível à unidade. Estamos na idade dos objetos parciais, dos tijolos e dos 
restos. (DELEUZE; GUATARRI. 2014, 61, 62) 

 
Essa mesma ideia é ratificada por Sarduy (2010, p. 1250), quando ele propõe que 

“O espaço barroco é pois o da superabundância e do desperdício. Contrariamente à 

linguagem comunicativa, econômica, austera, reduzida a sua funcionalidade – servir de 

veículo a una informação -, a linguagem barroca se compraz no suplemento, na demasia 

e na perda parcial de seu objeto.” 3E é dentro desse encontro de perspectivas do múltiplo, 

do desperdício e do desdobramento do ser, que Noll (2008) fecunda um narrador-

personagem sem nome4, vagante, errante,  que se cria, constrói, reconstrói e permanece 

                                                           
2 Essa análise parte de uma visão diferente daquelas encontradas na fortuna crítica de Noll, em que 

se observa um tendência para a aplicação de uma teorização queer, da sociologia, ou da crítica psicanalítica, 
como nos trabalhos de Sarita Costa Erthal Cordeiro (2008), Sandro Adriano da Silva (2010), Fábio Figueira 
Camargo (2008), Fabiana Gomes de Assis (2015), Michele de Oliveira Jimenez e Regina Coeli Machado e 
Silva ((2010), Dezwith Alves de Barros (2016), Tânia Teixeira da Silva Nunes (2011), entre outros. 
 
3 Tradução minha para o excerto: “El espacio barroco es pues el de la superabundancia y el desperdicio. 
Contrariamente al lenguaje comunicativo, económico, austero, reducido a su funcionalidad – servir de 
vehículo a una información -, el lenguaje barroco se complace en el suplemento, en la demasía y la pérdida 
parcial de su objeto.” (SARDUY, 2010, p. 1250) 
4  Na obra Acenos e Afagos, o personagem permanece inominado até a página 154, onde um possível nome 
surge para o personagem –narrador: “Eu, João Imaculado, (...)” (NOLL, 2008, p. 154) 
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dentro de um espaço-tempo narrativo do devir5 e cujo corpo é o grande vazio em que tudo 

pode se adequar, moldar e ser, fazendo com que as possibilidades da existência se 

multipliquem em transformações contínuas e ininterruptas, numa linguagem frenética e 

conflitante, em que as noções de tempo/espaço dão lugar ao possível, ao infinito, ao 

contínuo e a imagem da persona como unidade se despetala em outras tantas personas tão 

improváveis e ao mesmo tempo possíveis, as inúmeras subjetividades do ser, visto que: 

 

(...) cada corpo, por menor que seja, contém um mundo, visto que está 
esburacado de passagens irregulares, rodeado e penetrado por um fluido cada 
vez mais sutil, assemelhando-se o conjunto do universo a ‘um tanque de 

matéria que contém diferentes flutuações e ondas’. (DELEUZE, 2015, p. 17).  
 

Dessa maneira, o corpo nolliano torna-se o corpo sem órgãos proposto por Deleuze 

e Guatarri em O Anti-Édipo: “O corpo sem órgãos não é o testemunho de um nada 

original, nem o resto de uma totalidade perdida. E, sobretudo, ele não é uma projeção: 

nada tem a ver com o corpo próprio ou com uma imagem do corpo. É o corpo sem 

imagem.” (2014, p.20) e nele, todas as identidades se tornam possíveis. A construção do 

personagem-narrador transmutável/metamorfo de João Gilberto Noll em Acenos e afagos 

(2008) configura essa superabundância labiríntica das possibilidades de vivências de um 

ser em trânsito. A presença onisciente/onipresente desse narrador-personagem, concebida 

numa fórmula surreal, constrói-se a partir do carpe diem, do devir, do ‘agora’ para o 

instante seguinte, numa narração ininterrupta, dinâmica e esquizofrênica de histórias 

dentro de outras histórias, construídas sob uma perspectiva metafórica, erótica e barroca 

que se desenvolve não só na concepção de um ‘eu’ paradoxal, andrógino, transmutável 

num universo conflitante de identidades, mas também numa linguagem que o constitui 

como tal.  No fragmento: “Ele poderia me querer como homem, como mulher, os dois ao 

mesmo tempo.” (NOLL, 2008, p.56), como em outros tantos, identificamos tal conflito. 

A afirmação de Deleuze (2015, p.13), de que “O traço barroco é a dobra que vai ao 

infinito” possibilita a aplicação de sua teoria sobre a apreciação na construção do 

personagem nolliano, que se mostra o tempo todo inacabado, esperando a próxima 

                                                           
5  “"Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja de justiça ou de verdade. 
Não há um termo do qual se parta, nem um ao qual se chegue ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois 
termos intercambiantes. A pergunta 'o que você devém?' é particularmente estúpida. Pois à medida que 
alguém se transforma, aquilo em que ele se transforma muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são 
fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, de núpcias 
entre dois reinos."  (ZOURABICHVILI, 2014) 
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pincelada no quadro de sua vida, num processo de contínuo, de infinito. O corpo orgânico 

do personagem-narrador nos é apresentado por vias despudoradas, para não dizer eróticas, 

e por que não pornográficas, da linguagem desse ser cujas metamorfoses ou 

“metaesquematismos” são mais que mudanças de dimensão desse ser, pois “todo animal 

é duplo, mas de modo heterogêneo, de modo heteromórfico, como a borboleta dobrada 

na lagarta e que se desdobra.” (DELEUZE, 2015, p.23) 

Nesse contexto o personagem-narrador apresenta um enredo de um ‘eu’ que 

permeia suas experiências de vida desencadeadas a partir dos contatos com os seus sexos 

e os sexos alheios, no devir – naquilo que está para chegar, ou se tornar em - numa 

contínua variação de opostos que disparam momentos de tensão/tesão, de 

potência/impotência, de amores platônicos e/ou correspondências hetero/homoafetivas 

ou bizarras, ora provocando quietude e estado de reflexão, ora inquietude, vertigem, 

frenesi, arroubos e contradições; “homem barroco” que, como afirma Rouanet (p. 36)  

“está imerso na história natural: a ordem do destino.”, e que vive um leque de identidades 

e gêneros, numa narrativa de reviravoltas, em que na, com e pela linguagem o espaço 

narrativo é construído.  

Sobre essas perspectivas Sarduy (1979, p. 48) aponta: 

Este jogo de “reviravoltas”, (...), poderia se entender a toda a mecânica 

narrativa: ao esquema narrativo do conto dentro do conto, (...). Se esta série de 
viradas, contidas umas nas outras, não dá nunca uma imagem análoga à do 
‘mundo às direitas’, indo cada vez mais longe em sua revolução, é porque o 

que se inverte em cada caso não é a totalidade da superfície – o econômico, o 
político, as tensões de classe não se modificam nas reviravoltas e 
correspondem sempre à ‘realidade’ –, mas unicamente seus significantes 
eróticos cada vez diferentes, certos planos verbais, a topologia que certas 
palavras definem. 
O lugar sem limites é esse espaço de conversões, de transformações e disfarces: 
o espaço da linguagem. 
 

Na apresentação de Origem do drama trágico alemão (1984), Sergio Paulo 

Rouanet, parafraseando Benjamim, afirma que “Assim, o artifício tipicamente barroco do 

espetáculo dentro do espetáculo introduz na cena uma instância que à primeira vista 

remete a outra realidade, não-ilusória, mas essa segunda realidade é apenas uma cena 

atrás da cena, e portanto é uma duplicação ilusória da primeira ilusão.” (p.33), o que apoia 

a ideia da história dentro de outra história, produzindo um fluxo de desdobramentos de 

uma mesma história, de um mesmo ser. A obra em análise é um romance de 206 páginas 

escrito em um único parágrafo, jogando o leitor numa experiência ímpar de infinitude, de 

dobras, desdobras e redobras de um ser em contínua (re)criação, conduzindo esse leitor a 
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um “drama barroco, que só pode ser explicado pela lei de sua forma”, como atesta Rounet 

ainda na Apresentação de Benjamim (1984, p.27) 

E é sobre essa linguagem-estrutura-forma que se torna possível analisarmos a obra 

de Noll a partir da estética barroca contemporânea, em que o elemento esquizoide do 

narrador-protagonista nos permite vislumbrar uma artificialização da linguagem – tão 

própria do Barroco, o que, de acordo com Rouanet “o Barroco (...) já conhecia essa tensão 

entre nome e palavra, sob a forma de uma oposição entre a linguagem oral, livre expressão 

da criatura, e essencialmente onomatopaica - nomeando assim as coisas com o nome que 

verdadeiramente lhes corresponde - e a linguagem escrita, reino das significações, sobre 

as quais pesa toda a tristeza do homem exilado. “ (BENJAMIM, 1984, p.17) – que permite 

ao narrador-personagem se adaptar ao seu instante de ser, à fantasia que ele desfila nessa 

avenida-enredo, nesse baile-espaço, nesse carnaval-tempo de máscaras, performances e 

discursos exigidos a ele e à linguagem que o constitui.  “Pois é próprio do Barroco que 

"cada pessoa, cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra" (BENJAMIM, 

1984,p. 196-197) 

Segundo Severo Sarduy em Escrito sobre um corpo (1979, p. 57-59), “o Barroco 

estava destinado, desde o seu nascimento, à ambiguidade, à difusão semântica. (...) o 

barroco equivale a ‘bizarria chocante’ (...), ou: ‘o estrambótico, a extravagância e o mau 

gosto’. (...) O festim barroco nos parece, ao contrário, com sua repetição de volutas, de 

arabescos e máscaras, de chapéus confeitados e reluzentes sedas, a apoteose do artifício, 

a ironia e irrisão da natureza, a melhor expressão desse processo que J. Rousset6 

reconheceu na literatura de toda uma ‘idade’: a artificialização”, desenvolvida a partir de 

conceitos como a substituição, a proliferação e a condensação.  

A substituição é apresentada como artifício barroco que se manifesta por meio de 

uma substituição no nível do signo, e assim, a linguagem barroca, e digo a de Noll, 

desenvolve-se a partir de metáforas, metonímias e hipérboles, como também de antíteses 

e paradoxos, em que as relações de significação dependem de uma rede imbricada de 

signos que surgem no decorrer do romance contemporâneo. Sarduy (1979, p. 62) afirma: 

Abertura, cisão entre o nomeante e o nomeado e surgimento de outro 
nomeante, isto é, metáfora. Distância exagerada – todo o barroco não é mais 
do que uma hipérbole – da qual veremos que, não por acaso, o ‘desperdício’ é 

erótico. 

                                                           
6 Sarduy, cita J. Russet em Escrito sobre um corpo como aquele que conceitua a artificialização como 
característica marcante da literatura barroca. Mas é o próprio Sarduy quem desenvolve  esse conceito em 
seus mecanismos: substituição, proliferação e condensação. 
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Noll cria constantes instantes de metáforas como nos trechos que seguem: 

Na minha drástica compreensão, esses fios emaranhados deveriam coroar a 
escalada sexual. Coroar de algum modo que agora me fugia. (NOLL, 2008, 
p.7) 
 
Tratava-se de um enrustido, diziam. Passávamos as noites no então Bar 
‘Torpedo’, de um italiano conhecido da turma, (...) (NOLL, 2008, p.22) 
 
(...) eu sabia sim tocar no corpo alheio como se tocasse num fio desencapado, 
para logo morrer e irromper de novo do mesmo choque elétrico. (NOLL, 2008, 
p.75) 
 

Outro princípio da artificialização barroca proposta em Sarduy (1979) é a 

proliferação, “operação metonímica por excelência, a melhor definição do que é toda 

metáfora, a realização no nível da práxis – deciframento que é toda leitura – do projeto e 

da vocação que nos revela a etimologia dessa palavra: deslocamento, transferência tropo.” 

(SARDUY, 1979, p.64-65). Esse processo metonímico em que a parte, a pista, a centelha 

nos encaminha para outros signos e significados, imbricados de uma plasticidade da 

linguagem alegórica barroca é sentida no desenrolar do parágrafo-romance de Noll. O 

excerto abaixo ilustra a metonímia da solidão, da não correspondência amorosa, trazendo 

elementos como a chuva, a partida, o assobio, que remetem a tais condições, “leitura 

radial que conota, como nenhuma outra, uma presença, aquela que na sua elipse assinala 

a marca do significante ausente, esse que a leitura, sem nomeá-lo, em cada uma de suas 

voltas faz referência.” (SARDUY, 1979, p.65) 

O engenheiro, em uma distante madrugada, trouxe-me até em casa. Chovia e 
só ele levara guarda-chuva. Antes de entrar em casa, acompanhei seus passos 
por bons minutos. Ele caminhava na chuva muito devagar. O asfalto molhado 
espelhava a luz dos postes. Como num filme policial ambientado em San 
Francisco. Talvez o engenheiro assobiasse na hora uma canção chilena. 
(NOLL, 2008, p.35)  

 

A condensação que, segundo Sarduy (1979, p. 67) é “a superposição 

cinematográfica: superposição de duas ou mais imagens que se condensam numa só – 

condensação sincrônica – (...) e também superposição de várias sequências que se fundem 

numa única unidade do discurso na memória do espectador – condensação diacrônica 

(...)”, é o terceiro conceito da artificialização barroca apresentada por ele. Os muitos 

desdobramentos que passa o personagem nolliano condensam-se nele mesmo: ele é a 

própria condensação em si, condensação sincrônica. Os substantivos e adjetivos com os 
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quais o sujeito fala de si ora são masculinos, ora femininos e materializam essa persona 

nolliana de forma transmorfa, simbiótica, andrógina, causando, num certo momento, 

estranhamento, vertigem e até aversão e em outro, encantamento e deslumbramento pela 

‘cornucópia transbordante’ de signos (SARDUY, 1979, p. 69), 

“Entre ser homem ou mulher fico com os dois.” (NOLL, 2008, p.122).  

Da mesma forma que em outros momentos há fusões de identidades, em que corpo 

e alma transitam livremente numa apoteose de existências. “No barroco, a alma tem com 

o corpo uma relação complexa: sempre inseparável do corpo, ela encontra nele uma 

animalidade que o atordoa, que a trava nas redobras da matéria, mas nele encontra 

também uma humanidade orgânica ou cerebral (o grau de desenvolvimento) que lhe 

permite elevar-se e que a fará ascender a dobras totalmente distintas”, diz Deleuze (2015, 

p.28). Noll ainda, num processo diacrônico, arrasta o leitor para uma sucessões de cenas 

e tramas, de próximos ‘instantes ficcionais’7, de “dissimétricos, direções quebradas, 

caixas fechadas, nas quais até mesmo as contiguidades são distâncias e as distâncias, 

afirmações, pedaços de quebra-cabeça que não são do mesmo, mas de diferentes quebra-

cabeças, violentamente inseridos uns nos outros, sempre forçadas, profanadas, imbricadas 

umas nas outras, e sempre com restos. É a obra esquizoide por excelência,” (DELEUZE; 

GUATARRI, 2014, p. 63), cuja ideia de desdobramentos infinitos se apresentam na 

narrativa, mesmo tendo ela chegado àquilo que seria seu desfecho. (Seria isso possível?)  

Nesse “drama barroco não tem heróis, mas somente configurações. Pois heroico é 

o personagem que desafia o destino morrendo e não o que morre, submetendo-se ao 

destino e eternizando a culpa” (BENJAMIM, 1984, p.29), o que remete ao personagem 

de Acenos e afagos que morre duas vezes por estar entregue ao destino, ao devir, à 

incerteza que o instante seguinte pode reservar, desde uma transa casual até um 

assassinato, de uma despedida cheia de reticências a sua ressurreição.  

A morte, assim como o sofrimento, também está atrelada a essa condição natural e 

existe como a solução para todos os devires (?). Para Benjamim o “teatro barroco está 

profundamente inscrito na ordem da história-natureza. Seus personagens sofrem porque 

o sofrimento faz parte da condição natural da criatura.” (BENJAMIM, 1984, p.33). O 

não-herói nolliano, num dado momento de seu enredo, nos surpreende com a 

possibilidade de morrer e ressuscitar para iniciar sua história de amor com o agora 

                                                           
7 Expressão usada na apresentação da obra ficcional Mínimos  múltiplos comuns (NOLL, 2003) 
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engenheiro, criança com quem, no início da obra, o personagem descreve o contato de 

cunho sexual que ambos travaram na sala de um dentista e que o deixa profundamente 

marcado, transformando o engenheiro no seu objeto de desejo, seu fetiche. 

É a partir dessa primeira ressurreição que as grandes transformações se realizam no 

personagem-narrador – a saber um pouco mais adiante. Até que, no desfecho da obra, ele 

é morto, novamente, e mesmo com o corpo “aparentemente” em óbito é nessa segundo 

assassinato que a alma libertar-se no infinito, no além, num possível novo “defunto-

autor8”, como disse de si mesmo o póstumo Brás Cubas. (ASSIS, 1994). Como comprova 

o excerto abaixo: 

 
O meu céu da boca dava a ideia agora de uma abóbada, em cujo bojo pássaros 
errantes circulavam. Em voos lentos, talvez solenes. Eu não precisava ter 
medo. Que abrisse então a boca e os deixasse voar a céu aberto. Chovia. Dava 
para sentir a terra se impregnando de umidade, muito lentamente... começa a 
estação das chuvas? Mas as chuvas já não vinham para me banhar. Então, de 
um golpe, me coagulei. E antes que eu não pudesse mais formular, percebi que 
agora, enfim..., eu começaria a viver... (NOLL, 2008, p.205-206) 

  

Tendo como ferramentas esses artifícios da linguagem barroca, Noll constrói seu 

personagem-narrador, pelo discurso, quebrando com a realidade biológica primária desse 

ser e redefinindo possibilidades de gênero a partir de vivências sociais que o impulsionam 

a transmutar-se naquilo que o momento convém ou pede. Conduzindo-o a práticas e 

rituais que possibilitam as variações identitárias, Noll faz emergir um ser de gêneros, 

identidades e práticas sexuais distintos, porém unificados nessa persona sem nome, sem 

batismo, ‘massa viva’ que se molda, se transfigura naquilo que o agora ou o devir exigem. 

Os trechos que seguem foram extraídos de Acenos e afagos (2008) de João Gilberto 

Noll, e apresentam algumas facetas de gêneros e identidades reveladas pelo narrador-

personagem e certas circunstâncias e vivências desse ‘eu’ não nomeado, não batizado, 

que revelam não só conflitos, experiências sexuais paradoxais, mas também uma 

linguagem capaz de se transformar de acordo com as transformações do ‘eu’ narrador. 

A primeira citação trata de uma experiência zoófila que o personagem tem com uma 

cabra, levando o leitor a uma experiência de personificação de certos sentimentos e 

condutas humanas desse animal: 

Mas a natureza não me consolaria naquele instante, já que a cabra que eu comia 
com meu humilhado pau, encostado num barranco, andava a me evitar (NOLL, 
2008, p.31) 

                                                           
8 ASSIS, 1994.  
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Num segundo momento da narrativa, ele se comporta sob a ótica da 

heterossexualidade, copulando com sua esposa, dentro de um princípio de normatividade 

do sexo biológico, o que muda completamente na citação seguinte em que ele assume 

uma função de mulher-fálica, que sacia seu homem numa desconstrução dos papéis 

masculinos e femininos nas relações sexuais heteronormativas, ou ainda em um quarto 

momento em que ele se mostra com uma consciência de identidade trans: 

 
Toquei trêmulo num seio sobre o decote. (...) E eu beijei-a nos lábios. (...) 
Introduzi meu pau com suavidade, um jeito bem oposto ao que eu tinha me 
acostumado. Bombeando minha mulher ali naquela cama, eu seria capaz de 
renunciar de vez a todas as demais verves da libido. (NOLL, 2008, p.46-47) 
 
O engenheiro tinha uma mulher que à noite lhe introduziria um cacete doido 
de bom. Pois essa mulher era eu. Precisava me acostumar à nova situação. 
(NOLL, 2008, p.95) 
 
Sempre achei que essa mulher adoraria me ver como sua colega de gênero. 
Não lhe contei nada a respeito da minha transmutação (NOLL, 2008, p.102) 

 
 

Observa-se ainda que em outros momentos da narrativa, o personagem se mostra 

em dúvida quanto às relações identitárias, às vezes tão profundas a ponto de seu corpo, 

transfigurado, assumir uma estética feminina, de forma a seu pênis se metamorfosear em 

um “canteiro de obras” de uma devir-vagina, ou ainda num questionamento em que a 

possibilidade do surgimento de uma outra forma de se ver, que não masculina e feminina, 

emerge: 

É o que se pode perceber nos fragmentos aqui citados: 

O rapaz me olhava meio malicioso, sem que eu pudesse depreender se me via 
como mulher ou homem. (...) Uma parte de mim gostava de ser vista como 
mulher, de ganhar olhares de desejo que só um homem pode empreender diante 
de uma fêmea. Mas muito do meu desejo gostava mesmo era de ser cobiçado 
por outro macho. Nesses casos eu pedia para o meu pau crescer, eu pedia e ele 
atendia, (...) (NOLL, 2008, p.106) 
 
Eu lambuzava meus dedos pela recente fenda do meu sexo ainda em devir, (...) 
Começava a gostar daquela manipulação no canteiro de obras entre as minhas 
pernas. Começava a gemer com aquele limiar de órgão feminino que, pela 
primeira vez, eu manuseava abertamente na tentativa de ativá-lo. (NOLL, 
2008, p.146) 
 
Acudiu-me a ideia de que essa privação serviria de merecimento para minha 
alforria da condição feminina, ou mesmo da masculina. Não haveria uma 
terceira condição? (NOLL, 2008, p.155) 
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Sua condição transmutável, metamórfica permite perceber que antes da ideia de 

sexo biológico, de identidades e práticas sexuais esse indivíduo é bicho/gente, 

independente dos seus gêneros, das identidades por ele apresentadas, estando ele 

‘portando’ um pênis ou uma vagina, ou um sexo em trânsito. Sendo ativo ou passivo em 

suas vivências e experiências sócio-sexuais, seu discurso o apresenta e o introduz em 

todas as situações vivenciadas numa linguagem agressiva, real, erotizada, esquizofrênica, 

em que o narrador se revela esse sujeito-discurso, provocando a possibilidade de 

experimentar tais conflitos e de transpor as sensações que a linguagem dessa obra pode 

despertar na libido, na ‘carne’ do leitor.  

As práticas e a existência desse personagem-narrador, desse bicho/gente dependem 

da existência e do contato com o outro, incluindo o leitor/espectador, para que o 

personagem-narrador possa ‘ser’, possa se mostrar e (co)existir com os demais e para que 

suas práticas sócio-sexuais sejam vivenciadas. Deleuze (2010, p.19) diz que “A matéria-

dobra é uma matéria-tempo, cujos fenômenos são como a descarga contínua de uma 

‘infinidade de arcabuzes ao vento.’” Narrador-personagem-enredo-obra construídos na 

fruição do contínuo, do ininterrupto discurso/fala/sonho de um indivíduo que conta sua(s) 

história(s) surreal(is) numa linguagem condensada, amontoada de detalhes e elementos 

fazem Acenos e afagos impulsionar uma revisão do Barroco no romance contemporâneo. 

Essa linguagem-pele permite que Noll proporcione um contato íntimo entre o 

sujeito-narrador e os sujeitos-secundários, com os quais irão se manifestar as variantes de 

gêneros, de comportamentos, falas e identidades no desenrolar do enredo da obra, assim 

como também proporciona esse mesmo tipo de contato entre o sujeito-narrador e o 

sujeito-leitor, quebrando as regras do que se denomina socialmente aceito.  

Dessa forma, pode-se dizer que, ao dar vida ao personagem-narrador de Acenos e 

afagos (2008), Noll personifica o que afirma Roland Barthes (1977, p. 64): 

 

A linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem no outro. É como se eu 
tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras. Minha 
linguagem treme de desejo. 
 

 Da mesma forma acrescenta Severo Sarduy (1979, p. 27), no que se relaciona à 

análise do sujeito como discurso para a construção do ser e de suas relações com os outros. 

...tratar do sujeito é tratar da linguagem, ou seja, pensar a relação ou 
coincidência de ambos, saber que o espaço de um é o do outro, que em nada a 
linguagem é um puro prático-inerte (como pensava Sartre) da qual o sujeito se 
serve para se expressar, mas ao contrário, que esta o constitui, ou se se quiser 
assim, que ambos são ilusórios. 
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 Dando ao narrador a voz do ‘eu’, da primeira pessoa, do sujeito da trama, é possível 

que esse próprio ‘eu’ apresente, evolua e amadureça suas experiências e vivências, se 

descreva e se mostre como ele assim se vê, se imagina, ou imagina ser visto, descreva o 

outro com quem ele tem contato, os cenários, os sonhos e devaneios. Descreva os 

contatos, eroticamente detalhados. Descreva suas ‘mortes’ e sua ressurreição. Levado por 

situações formuladas pelo acaso, pelo devir, esse sujeito-narrador mostra-se mutável, 

volúvel, maleável, transmutável, tornando-se uma espécie de massa viva que, ao se 

utilizar de sua linguagem, é capaz de se moldar naquilo que o leitor/espectador espera, 

rejeita, estranhe, se surpreenda ou ainda repudie. Essa persona esquizofrênica é capaz de 

despetalar-se em máscaras, em movimentos e ritmos, em festa, em orgia, em gozo, em 

sonho, em ilusão, em carnaval – festa Barroca de fantasias, enfeites, misto de elementos 

muitos, distintos e infinitos, como assinalam as reticências que desfecham essa obra. 
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PANORAMA DE CENAS SEXUAIS DA PROSTITUIÇÃO MASCULINA 
NA PROSA HOMOERÓTICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

 

Dorinaldo dos Santos Nascimento (UFU)1 
 

Resumo: Propomos, neste trabalho (recorte de projeto de tese em desenvolvimento), uma 
leitura panorâmica e diacrônica de textos de expressão homoerótica de autores como Samuel 
Rawet, Gasparino Damata, João Gilberto Noll, Marco Lacerda e Marcelino Freire, cujos 
personagens configurados no âmbito da prostituição masculina intercambiam sexo e dinheiro. À 
luz de pressupostos teóricos que compreendem a leitura do texto literário em consonância a 
aspectos pragmáticos da realidade sociocultural plasmados na ficção, buscamos apontar as 
relações de poder, negociações de performances sexuais e de gênero imbricadas na constituição 
de subjetividade das personagens, bem como as representações do labor do sexo vendido no 
espaço ficcional. 
Palavras-chave: Prostituição masculina; Homoerotismo; Literatura Brasileira 
 

A emergência do discurso da diferença no âmbito da Literatura atinente às 

questões de gênero e sexualidades converge para o diálogo com a agenda política 

contemporânea acerca da diversidade sexual no tangente à reivindicação ou negação de 

subjetividades gays, lésbicas, queer. Nesse contexto, face aos rumos, trajetórias e 

desafios da homocultura nos estudos literários - em que pese, ainda, o silenciamento, a 

invisibilidade e/ou negativização de textos de expressão homoerótica pela crítica e 

historiografia literárias canônicas -, este trabalho se  inscreve enquanto estudo crítico e 

com viés histórico comprometido com o alargamento de pesquisas envolvendo literatura 

de temática homoerótica, a qual faz “aproveitamento” de situações e/ou assuntos 

polêmicos projetados no âmbito narrativo-ficcional, como por exemplo, a representação 

do submundo da prostituição masculina.  

         Nessa perspectiva de pesquisa, integralmente fabulado por um narrador 

heterodiegético, sem diálogos, somente o domínio do discurso indireto livre, o 

curtíssimo conto O encontro, de Samuel Rawet, publicado no livro Os sete sonhos 

(1967), narra o funesto encontro entre dois personagens anônimos: um michê e seu 

cliente. A história ganha corpo de forma alinear. Intercalam-se narrações a respeito de 

um homem (o cliente) - que passa o dia em casa se preparando, psicologicamente, para 

um eventual encontro com um possível desconhecido - com a voz narradora que nos 

apresenta, também, a figura de outro homem (o michê), um tanto misterioso -  pelas 

pistas textuais indica ser um matador de aluguel.  

                                                           
1 Doutorando em Estudos Literários (UFU), Mestre em Letras (UFS). Contato: dori.s.n@hotmail.com 
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Efetivamente, no ápice da história, o michê assassina o cliente numa rua escura, 

após os dois se entreolharem, caminharem para um local mais ermo. A cena que precede 

o ato assassino parece meio cinematográfica, pois o cliente segue caminhando seguido 

pelo prostituto, até que em dado momento da caminhada começa a lançar notas de 

dinheiro no chão, aos poucos, para que o michê as recolhesse, num gesto que não 

dispensa a humilhação. Vejamos excerto: 

Principiou a tirar o dinheiro que pusera no bolso da camisa, e a soltar 
as notas uma a uma. Percebia pelas pausas dos passos que o seguiam 
que o tipo [michê] se abaixava para recolhê-las.... Soltava as notas de 
cinco em cinco, depois de duas em duas...O tipo encarou-o duro, 
maciçamente duro, na certeza de que além do trabalho, e além do que 
havia recolhido, haveria ainda mais pelos bolsos. E mais duro ainda 
porque era suficientemente sagaz para perceber a humilhação. Foi 
então que ele deixou cair o último maço de notas no centro da pequena 
clareira em que se encontravam, a dois passos um do outro. E se 
aproximou do tipo que o esperava tendo na mão o brilho de uma faca, 
lâmina larga, dois gumes, e ainda conseguiu abraçá-lo, e beijá-lo antes 
que um reflexo de prata e sangue lhe tingisse os olhos (RAWET, 
1967, p. 25-26).  

 
 Nesta arriscada cena, inscrita nas tramas do sexo pago, cujo trecho final da 

narrativa descreve a interação física que culmina em um abraço e um beijo 

acompanhados pela lâmina de uma faca que penetra o corpo do cliente, é necessário 

sublinharmos a dupla erotização manifesta pelos/nos personagens. Primeiro, tem-se a 

erotização do espaço urbano na contemporaneidade, no qual, segundo Perlongher 

(1987b, p.61), a rua “revela-se, também, um espaço de circulação desejante, de errância 

sexual”, lugar onde prostitutos e homossexuais “exploram, entre outros flâneurs 

libertinos, as possibilidades libidinais do fluxo das metrópoles”.  

Há também, a erotização do crime, do ato de matar outro homem por quem o 

desejo é interditado, resultado da forte mentalidade heteronormativa. Já que o michê 

dessa narrativa sente o peso ambivalente que oscila nele, do ódio à excitação, do tesão à 

repulsa. “Ao receber a metade [dinheiro] já o odiava suficientemente. Enrolando as 

notas no bolso da calça, seus dedos miúdos e endurecidos alisavam a própria coxa e 

afagavam seu membro entumecido" (RAWET, 1967, p. 23). Desse modo, ao ser 

contratado, opera nele ao mesmo tempo, a excitação física que oscila entre o desejo 

irrefreável pelo sexo como outro homem e o desejo de exterminá-lo.     

Avançando um pouco mais no tempo, o conto Paraíba que compõe a coletânea 

Os solteirões (1975), de Gasparino Damata, narra a história de um jovem michê, 
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migrante de uma provinciana cidade pernambucana, que complementa a renda de 

operário mau remunerado com a atividade regular de garoto de programa em um 

“cinema de pegação” carioca. O conto se desenvolve por meio de um diálogo entre esse 

jovem protagonista e outro michê, também, oriundo do interior de Pernambuco. Em 

suma, o conto nos apresenta a motivação da migração do jovem michê para o cenário da 

metrópole carioca - fuga da vigilância conservadora do seu local de origem para um 

espaço mais urbanizado no qual é possível vivenciar a sexualidade de modo menos 

opressor (ERIBON, 2008).   

 A narrativa descreve, também, o modus operandi dos encontros sexuais com 

clientes e dá relevo, sobretudo, à negociação de performances sexuais e de gênero, bem 

como a questão da heterossexualidade compulsória vivenciada pelo protagonista:  

Outro dia esse mesmo cara apareceu aqui...terminou me fazendo uma 
proposta: se eu beijasse na boca, se deixasse botar nas minhas coxas, 
ele me dava cem pratas. Quase aceito... disse para ele voltar depois, ia 
pensar melhor no assunto...Cem pratas é um bocado de dinheiro, já dá 
para o sujeito quebrar o galho... (DAMATA, 1975, p. 12). 
 

Depreendemos numa leitura global do conto, que o personagem, no âmbito do 

discurso, hipervaloriza sua masculinidade, embora suas performances sexuais estejam 

sujeitas à negociação com o cliente. Abre-se a perspectiva de negociar-se não somente 

os prazeres do corpo, mas também as identidades subjetivas, de masculinidade e 

feminilidade. 

No conto Módulo lunar pouco feliz, presente na mesma compilação de Damata, há 

um cruzamento de histórias e personagens, todos, imersos no universo da prostituição. É 

uma narrativa que explora abertamente as vivência de personagens que visam 

(sobre)viverem da prostituição, especialmente, na modalidade de rua (trottoir), 

explorando recortes que nos evidenciam o perfil do michê, sua escolha pela atividade, a 

apresentação de uma “rede” de homens que convivem nesse submundo do mercado do 

sexo e como lidam com seus clientes homossexuais, como os enxergam e são tratados, 

bem como toca no modus operandi dos encontros sexuais entre prostitutos e clientes.  

Há a figura do garoto de programa (muito jovem, dezoito anos) 

desterritorializado, que segue um estilo de vida errante entre cidades e sofre as dores da 

prostituição de rua. Também, o emblemático michê, Pernambuco, mais velho na 

atividade do sexo pago, inclusive com uma rotina que lhe garante viver da prostituição 
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(agenda com telefone de clientes, atendimento em domicílio). O personagem chama a 

nossa atenção porque representa a situação prototípica do macho viril que alimenta as 

fantasias das “bichas” afeminadas em torno da ideia de transar com um “homem de 

verdade” (NOLASCO, 1997). Vejamos como aparece o personagem na narrativa:  

[...]tinha braços fortes, roliços, pele clara, dentes perfeitos, cheiro de 
macho.... Quando andava o material soberbo balançava de leve entre 
as pernas musculosas ...e as bichas todas se voltavam para olhá-lo, ou 
paravam e faziam sinal para que se aproximasse [...]. Fazia programa 
quase todas as noites e contava com uma freguesia certa (sua 
cadernetinha de endereços tinha para mais de 100 telefones) [...]. Mas 
não era de fazer concessão, não beijava por dinheiro [...]. Sua 
especialidade sempre fora bicha, orgulhava-se de fazer qualquer bicha 
se sentir mulher, mais mulher do que muita mulher (DAMATA, 1975, 
p. 21-22).     
  

Enquanto “profissional do sexo”, esse michê é representativo, pois ele não 

comercializa apenas um corpo másculo. Simbolicamente, os clientes, descritos como 

homossexuais efeminados pagam para realizarem a fantasia de transar com um 

“heterossexual”, “macho de verdade”, dominador, já que, segundo Parker (1992, p. 74), 

“o machão incorpora os valores tradicionalmente associados com o papel de macho na 

cultura brasileira - força e poder, violência e agressão, virilidade e potência sexual”.   

No romance “A fúria do corpo” (1981), cujo enredo é alinear e fragmentário, o 

inominado narrador-protagonista partilha grande parte de sua frenética vivência 

andarilha, das misérias e da ausência de perspectivas pelas ruas do Rio de Janeiro com 

sua amada Afrodite, assim nomeada por ele. Em um ritmo irrefreável onde o corpo 

parece nunca saciado, extravasando sexualidade e êxtase, o andarilho que conduz a 

narrativa se envereda no mundo da prostituição na tentativa de ajudar Afrodite, que se 

prostitui numa boate, a pagar o imóvel onde pousavam por um tempo. Em busca de 

dinheiro, ele se endereça para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana (ponto de 

michês, travestis e prostitutas). Após fazer todo um jogo de sedução, gestos e 

manipulação do pênis deixando-o ereto, recebe abordagem e proposta monetária de um 

cliente que o leva para seu amplo e luxuoso apartamento na Delfim Moreira.  

Ao som da cantata “Actus Tragicus”, de Bach, o protagonista descreve 

detalhadamente o ato sexual com o cliente – sua inicial resistência em ser penetrado por 

um homem, segundo ele a primeira vez; o pensamento no dinheiro e o necessário 

desprendimento, despudor para ser um “profissional do sexo”, alguém que comercializa 
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o corpo e precisa atender aos desejos, fantasias de quem está pagando, bem como faz 

uma reflexão desconcertante acerca da condição de se prostituir em paralelo às formas 

convencionais de trabalho: 

Eu nunca tinha sido puto neste sentido mais ortodoxo da palavra. 
Puto, ter dado o buraco que tinha em troca de grana, o comprador fez 
do meu rabo o que bem entendeu, enfiou nele a pica dura, poderia ter 
enfiado um porco-espinho e eu não poderia reclamar, o comércio é 
assim, eu estar ali era trabalho, o trabalho cada dia mais difícil na 
Cidade, entre estar num escritório com ponto batido quatro vezes ao 
dia e dar o cu não havia dúvida: dar o cu; o cu legítimo, não o cu 
figurado e sordidamente eufemístico que damos pela vida afora até 
morrer (NOLL, 2008, p. 107).  
  

Nesse contexto, sob a ótica foucaultiana, o corpo é enredado pelas relações de 

poder. O filósofo francês destaca a conexão entre o investimento político no corpo e seu 

utilitarismo econômico: “O corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo 

produtivo e corpo submisso” (FOUCAULT, p. 26). Nesse sentido, o corpo insubmisso 

do protagonista nolliano se afigura como transgressor dos ditames do trabalho 

capitalista.  

Na noite seguinte, num ato intempestivo, o inominado narrador-protagonista 

decide ir ao apartamento do cliente do dia anterior oferecer seus serviços sexuais, 

prontamente aceitos. Nessa segunda vez, além do sexo (novamente narrado em 

minúcias) conseguem estabelecer um diálogo por meio do qual falam do “sofrer” do 

cliente até o convite deste para que o recém-michê fique com ele por tempo indefinido. 

Fato que não ocorre, pois, seu amor por Afrodite é maior. 

 Em outro momento da narrativa, um pouco mais adiante, o protagonista resolve 

“brincar” de ser cliente num jogo sexual nos moldes do sexo tarifado. Oferta uns 

trocados (sob o argumento de comprar cachaça) a um mendigo com pênis avantajado 

para que ele mostre o órgão genital, palpe sua bunda e por fim, o penetre.  

No romance “As flores do jardim de nossa casa” (2007), de Marco Lacerda, o 

princípio da narrativa nos apresenta o narrador-protagonista, um jornalista, 

inusitadamente sendo sequestrado em seu próprio apartamento (São Paulo). Um dos 

sequestradores é o ex-garoto de programa, Benício e suas “vicissitudes como michê” 

(PERLONGHER, 1987b) - que o jornalista conhecera e convivera durante um período 

em Belo Horizonte (a serviço de uma editora), há uma década.  

420



  
 
 
 
 

Tomamos conhecimento de como se conheceram, da origem e caracterização 

física e psicológica do garoto de programa, de como se deu sua inserção na prostituição, 

de sua visão em relação aos clientes, do perfil de cliente (alvo de suas abordagens), de 

sua trajetória nas modalidades de prostituição (desde a rua, a sauna até vida de gigolô 

com homens ricos), bem como do abandono do mercado do sexo depois de anos e seu 

ingresso no submundo da criminalidade como assaltante, de “homem infame” 

(FOUCAULT, 2006).  

 A narrativa ganha corpo enquanto o narrador está amarrado a sua cama, às 

vésperas de completar 40 anos, numa situação-limite correndo risco de morrer. Ele narra 

suas memórias ao leitor até aquele momento, refletindo sobre a vida, sua 

homossexualidade, a marcante passagem na infância de abuso sexual sofrido por um 

professor (determinante na sua formação psíquica), os conflitos familiares, a contato 

com as drogas, a difícil construção da carreira profissional, viagens internacionais. 

Enfim, o personagem escava sua memória até o momento presente da narrativa quando 

já está desesperado, pensando na iminência da morte, surpreendentemente é salvo por 

uma atitude inesperada de Benício que o deixa livre, embora coloque a cabeça a prêmio 

em relações aos comparsas de crime. 

O romance “Nossos ossos” (2013), de Marcelino Freire é estruturalmente 

organizado em duas partes, constitui-se de microcapítulos intitulados que se 

embaralham de maneira alinear e fragmentária. A história é fabulada sob dois planos 

narrativos: o primeiro, das memórias pueris do protagonista Heleno com a família, cuja 

infância no sertão pernambucano compreende uma época de sonhos; também, de 

momentos da juventude, do namoro com Carlos, em Recife, no grupo de teatro, a 

separação dos dois, o esquecimento do parceiro e o peso da mágoa pelo ex-namorado 

que o ignorou, as dificuldades de sobrevivência na capital paulistana, a incursão com 

jovens michês, os passos iniciais e a consolidação na trajetória de dramaturgo. 

 O segundo plano refere-se ao fio narrativo no tempo presente, na São Paulo 

cosmopolita, o protagonista, homem de meia idade, já um dramaturgo de sucesso que 

decide atravessar o Brasil em um carro funerário, levando, para seu último descanso, o 

corpo de um garoto de programa (Cícero) com quem ele se encontrara diversas vezes.  

Nesse ínterim, acompanhamos a chegada da notícia do assassinato do michê 

relatada a Heleno por outro boy de programa (representado na narrativa como 
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oportunista e interesseiro), a retirada no banco de uma vultosa quantia de dinheiro do 

protagonista para custear tudo, a ida ao IML, a busca de informações sobre a família de 

Cícero no interior pernambucano, a necessária aproximação com a travesti Estrela 

(estava tendo um caso com boy de programa assassinado) e as lembranças descrevendo 

os encontros com o jovem michê.  

A narrativa segue seu desfecho de maneira que só sabemos nas passagens finais 

que, na verdade, Seu Lourenço, o motorista do carro funerário, fez sua travessia pelo 

país transportando dois corpos, o do boy de programa e o de Heleno, que decidiu tirar a 

própria vida, deixando uma carta com todas orientações em relação ao desejo de ser 

sepultado na sua terra natal e que todos os bens, direitos da obra, apartamento dele 

devem ser repassados à família do garoto de programa.  

 

Referências bibliográficas 
 
DAMATA, Garparino. Os solteirões. Rio de Janeiro: Pallas, 1975.  

ERIBON, D. Reflexões sobre a questão gay. Trad. Procópio Abru. Rio de Janeiro: 
Companhia de Freud, 2008.     
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: o nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 
33 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2007.  
 
______. A vida dos homens infames. In.: Ditos e escritos, vol. 4. Trad. Vera Lúcia 
Avelar Ribeiro. Rio de Janeiro: Forence Universitária, 2006, p. 203-222.        
FREIRE, Marcelino. Nossos ossos. 1.ed. Rio de Janeiro: Record, 2013.         
LACERDA, Marco. As flores do jardim da nossa casa. São Paulo: Editora Terceiro 
Nome, 2007.        
NOLASCO, S. Um homem de verdade. In: CALDAS, Dário (Org.). Homens. São 
Paulo: Senac, 1997. p. 13-39.            
NOLL, João Gilberto. A fúria do corpo. 3.ed. Rio de Janeiro. Record: 2008.  

PARKER, Richard. Corpos, prazeres e paixões: cultura sexual no Brasil 
contemporâneo. São Paulo: Best-Seller, 1992. 

PERLONGHER, Néstor Osvaldo. O negócio do michê: prostituição viril em São Paulo. 
2. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.  
 
______. Vicissitudes do michê. Temas IMESC, Soc. Dir. Saúde, São Paulo, 4(1), p. 57-
71, 1987b.          
RAWET, Samuel. O encontro. In: Os sete sonhos. Rio de Janeiro: Orfeu, 1967.   
 

422



  
 
 
 
 

 
 

 

423



  
 
 
 
 

TRADIÇÃO RELIGIOSA E TRAIÇÃO EM ADÉLIA PRADO: A HUMILDADE 

E O SEU REVERSO NO CRUZAMENTO DE VOZES 

Evaldo Balbino (UFMG) 
 

Resumo: O presente estudo busca analisar as retomadas e as releituras que a obra de Adélia Prado 
faz das tradições bíblicas. Ao fazê-lo, sua poética propõe um discurso franciscano e camaleônico. 
Forjando uma escrita que prima pelo caminho da simplicidade, as vozes poéticas e narrativas da 
autora se constroem nas brechas dos discursos bíblicos e promovem uma encenação em que a 
humildade e o seu reverso se cruzam sem se excluírem. O que resulta disso é um discurso 
desdobrável, camaleônico, pois nos apresenta sujeitos multifacetados com discursos também de 
múltiplas faces. Tem-se, portanto, na obra da autora, um desdobramento dos sujeitos, narradores 
e vozes poéticas. 
Palavras-chave: tradição religiosa; traição; Adélia Prado 
 

Em sua obra, a escritora de Divinópolis dialoga intensivamente, e de modo 

explícito, com uma série de autores da nossa tradição literária, incluindo-se a literatura 

judaico-cristã e mística. Do mesmo modo com que ela, no tocante aos autores “seculares” 

(tais como Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa e Camões), constrói uma 

continuidade e uma ruptura, também vai fazê-lo em relação aos autores “sagrados”. O seu 

diálogo mais intenso é com a Bíblia. É principalmente desse livro que emanam, e se 

inscrevem na obra de Adélia, as representações que ela faz de Deus, utilizando-se ao 

máximo de uma linguagem conotativa e erigindo, desse modo, um Deus com duas faces. 

Vejamos como isso acontece. 

Adélia Prado inicia seu primeiro livro, Bagagem, com uma paráfrase ao “Cântico 

das criaturas” ou “Cântico do Irmão Sol”, como também é conhecido, de São Francisco 

de Assis. Seguindo a humildade franciscana, a poeta coloca o seu livro como servo de 

Deus, mais uma criatura, entre todas do mundo, que estão a serviço para louvar ao 

Criador. É no mesmo livro que se registra o poema “Um salmo”: 

 

Tudo que existe louvará. 
Quem tocar vai louvar, 
quem cantar vai louvar, 
o que pegar a ponta de sua saia 
e fizer uma pirueta, vai louvar. 
Os meninos, os cachorros, 
os gatos desesquivados, 
os ressuscitados, 
o que sob o céu mover e andar 
vai seguir e louvar. 
O abano de um rabo, um miado, 
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u’a mão levantada, louvarão. 
Esperai a deflagração da alegria. 
A nossa alma deseja, 
o nosso corpo anseia 
o movimento pleno: 
cantar e dançar TE-DEUM. (PRADO, 2001, p. 34) 

 

Retomando o tom dos Salmos bíblicos, com os quais as vozes do canto louvavam a 

Deus e incitavam todos os homens e todo o ser que respira a fazerem o mesmo, Adélia, 

entretanto, insere nesse louvor algo diferente Ela não apenas chama ao louvor de Deus 

todas as criaturas, mas também vai especificar aquilo que, nesses seres, não é visto ou 

apontado como atos de louvor ao Deus Eterno: “o que pegar a ponta de sua saia / e fizer 

uma pirueta”, “o abano de um rabo, um miado”, sem distinção nenhuma com relação aos 

atos humanos como tocar, cantar e levantar a mão, tudo, indistintamente, louvará ao 

Criador. Até mesmo os seres se integram, sem nenhuma distinção, para exaltarem a 

divindade. Daí a enumeração em sequência de “meninos”, “cachorros”, “gatos 

desesquivados” e “ressuscitados”. 

Há em muitos momentos da poesia de Adélia uma simplicidade franciscana – 

quando fala do café, do bule, das panelas, do sabor da comida, da natureza, dos jardins, 

canteiros e cemitérios. Enfim, das coisas pequenas que compõem o cotidiano. Sua poesia 

ganha vigor sempre que ela mergulha neste viver significativamente o cotidiano, aí onde 

tudo e todos louvam a Deus. 

É seguindo as pegadas de São Francisco que Adélia vai fazer a opção por um estilo 

mais popular. Sua obra apresenta coloquialismos, registros da oralidade; uma escrita sem 

adornos e requintes, com uma postura de modéstia e numa linguagem mais simples e 

“desconcertada”. “Posso me esforçar à vontade / que a letra não sai redonda. / Deus meu 

vê. / Não escrevo mais cartas, só palavrões no muro: / Foda-se. Morra. / Estou cansada 

de dizer eu te amo. / (...) / Detesto escrita elegante” (PRADO, 2001, p. 415). Ao gosto 

pelo tom altissonante, pela palavra rara, pelo ornamento sem função poética, a autora 

mineira opõe o seu tom brusco, a sua linguagem mais próxima do coloquial. Temos, com 

isso, um fazer poético que revela o caráter não alinhado da poesia, que propõe inclusive 

o desarranjo sintático e a subversão da gramática e da linguagem para exprimir a 

multiplicidade de sensações que um código cristalizado não permite. A beleza, para 

Adélia Prado, aquela beleza necessária como o ar, não reside em palavras bonitas ou em 
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construções artificialíssimas, extremamente formalizadas. Assim dirá a narradora Felipa: 

“Jóias modernas são horríveis, parecem poesia concreta, obras de hábil artesão. Não gosto 

de artesanato, quero beleza, preciso dela como preciso de ar” (PRADO, 1999, p. 35). Mas 

não nos esqueçamos que se imiscuem no desarranjo da linguagem adeliana o sublime e o 

baixo, frases completamente espontâneas e construções sintáticas mais arcaizantes, mais 

elaboradas. 

A busca da simplicidade e do desarranjo linguísticos coaduna-se a um estilo da 

humildade ou ermitão. E esse estilo vai ecoar na própria postura do sujeito que se inscreve 

no texto. “É um córrego, um veio d’água, / um estro pequeno, o meu. / Se o crítico tiver 

razão, / nunca terei estátua. / Valha-me, pai, / num mar de vaidades não me deixe morrer, 

/ pela vida, entrego os versos todos” (PRADO, 2001, p. 208). Reconhecendo a 

possibilidade de o seu estilo não agradar à crítica, a poeta prevê a fato de não ser famosa 

ou glorificada: a estátua seria a coroação da artista. Diante da possibilidade de desejar-se 

numa estátua, a voz poética volta-se para Deus e implora a ele humildade – esse caminho 

para a vida, propondo trocar por esta todos os seus versos. Não se nega aqui o fazer 

artístico, mas sim a vaidade do artista. A consciência de que o produto das próprias mãos 

é nada retorna em outro poema, “Noite feliz”: “Sou miserável. / Um monte de palha seca 

/ é a obra de minhas mãos” (PRADO, 2001, p. 287). 

O estilo humilde de Adélia é certamente fruto de uma opção, de um labor 

intencional no ato da escrita, pois a poeta mineira demonstra todo um acesso a textos 

filosóficos, teológicos e literários. A autora tem pleno acesso às letras: como sabemos, 

consta em seu currículo toda uma formação na área de filosofia. 

Adélia se lança na literatura brasileira, justamente num momento em que o verso 

modernista (branco, mais extenso, aproximando-se da prosa) já se havia esgarçado, pelo 

menos nas mãos de boa parte dos poetas que à época surgiam. Após os anos 40 do século 

XX, a poesia brasileira passou por uma reformulação, em que se negou o prosaísmo do 

verso modernista, na busca de uma forma mais exata, em que os mecanismos de 

construção se demonstrassem. 

Os textos da poeta mineira, entretanto, vão apresentar uma suposta simplicidade, o 

que pode ser deduzido por leituras que cheguem além de sua aparente ingenuidade. O que 

se constrói, no caso da poeta, é uma obra não hermética, que comporta e é comportada 

por um público mais amplo e mais variado. “O texto que se escreve para ocultar um 
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subtexto que só os muito inteligentes vão sacar, faça-me o favor”, assim denuncia Felipa, 

narradora de Adélia, e continua: “Só há subtexto em textos diretíssimos como – vou 

arriscar – os loguia de Jesus: ‘Ama teu próximo como a ti mesmo’. Mais direto 

impossível, mas vai viver o mandamento, experimenta e adentrarás à cidade submersa 

plantada em teu peito” (PRADO, 1999, p. 20). Não afirmo que a obra de Adélia seja 

acessada pelo povo, ou que pertença a uma cultura de massa. Mas as rápidas edições 

subsequentes de seus livros, inclusive os de poesia, demonstram que há uma boa recepção 

aos mesmos, se comparada com a recepção de toda a poesia brasileira contemporânea 

entre leitores brasileiros. O direcionamento para um público menos acadêmico não retira 

da obra de Adélia Prado a possibilidade de a mesma ser um objeto de estudo no próprio 

espaço que na academia se circunscreve. Eu diria que os versos de Adélia servem a fomes 

distintas, atendendo cada uma em suas necessidades, e não se fecham numa postura de 

arte inacessível. 

Se a autora de Divinópolis mostra uma humildade em sua obra, tanto na linguagem 

quanto na postura da voz poética ou das narradoras, ela também vai construir um 

fingimento em relação a tudo isso. 

Em “Alfândega”, último poema de Bagagem, o sujeito feminino, apresentando sua 

bagagem poética aos fiscais, coloca como fala dos mesmos em relação a ela: “faz-se 

educado e humilde por presunção”, afirmando também que insistiam em cobrar-lhe “taxa 

sobre vaidade / nas formas aparente, inusitada e capciosa”. Essa mulher, então, é acusada 

de vaidosa, aparente (enganadora), estranha ou esquisita (o que aponta para o caráter 

inovador da sua obra) e ardilosa, aquela que engana. Em seguida, diz-nos a voz poética 

algo que merece uma análise mais detida: “no que / estavam certos – porém dá-se que 

inusitados e capciosos / foram seus modos de detectar vaidades” (PRADO, 2001, p. 137). 

O sujeito poético, esse sujeito que está portando sua bagagem, concorda com as acusações 

dos fiscais e, se chega a verbalizar alguma crítica aos mesmos, concentra-se no fato de 

serem inusitados e capciosos os modos como eles detectam vaidades. Mas em nenhum 

momento essa mulher questiona o adjetivo “aparente” que lhe foi atribuído. Isso me é 

operacional para dizer que, na escrita adeliana, constrói-se em muitos momentos, mas não 

em todos, uma humildade aparente. Essa mulher nos engana, assumindo posturas 

diversas, porque se assume como desdobrável. Do mesmo modo que se mostra humilde, 

também vai manifestar um desejo de exposição, de publicidade, de fama, 
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consubstanciadas numa estátua na igreja e praça: “Entre paciência e fama quero as duas, 

/ pra envelhecer vergada de motivos / (...) Estátua na Igreja e Praça / quero extremada as 

duas” (PRADO, 2001, p. 27). 

Reforçando essa leitura que proponho, a de uma voz poética feminina que muitas 

vezes está apenas encenando, mentindo, ludibriando, cito uma entrevista da própria autora 

na qual ela diz que “a mulher é multifacetada por natureza, camaleônica, no sentido de 

que, aquilo que precisa ser, eu sou. A mulher faz isso melhor do que qualquer homem. 

Ela já nasce atriz, estatisticamente é assim” (PRADO, 1999a, p. 40). Se aqui a autora 

manifesta um pensamento ontológico, pois toma como natural, imanente, o que na 

verdade é cultural, o que ela noz diz é, no final das contas, de um sujeito que finge, que 

interpreta. Consequentemente, a escrita desse sujeito, sua inscrição no papel, será também 

fingidora ou camaleônica. Faltará ao texto e ao sujeito que o constrói um delineamento 

rígido. Daí as posturas contraditórias que venho pontuando na obra da autora. 

Em consonância com essa ausência de delineamento rígido, em “Gênero” mais uma 

vez a mulher adeliana se define, elegendo o adjetivo barroca – palavra que traz em si as 

qualidades do que é irregular e contraditório e que, nos versos mesmos do poema, 

desdobra-se em mais outras duas palavras, barro (mistura que já não é mais argila e nem 

água, mas as duas coisas juntas formando um composto) e oca (palavra que designa o 

estado interior de um objeto, o qual, poderíamos ainda dizer, muitas vezes nos ilude, se 

tão-somente lançarmos o olhar para o exterior do mesmo – o que nos exige, portanto, 

perspectivas óticas também diferentes). “Eu sou de barro e oca. / Eu sou barroca” 

(PRADO, 2001, p. 182.),1 assim se fecha o poema. Atentemo-nos para o título, “Gênero”, 

pois o que se discute no texto é a questão do feminino, desse feminino que é oco, no 

sentido de que ludibria, mente, engana, mostra-se sob aparências. 

A escrita em Adélia, portanto, desvela-se como a releitura de uma tradição, ora se 

prendendo a esta e ora da mesma discordando. Às vezes assume-se humilde, outras não, 

chegando inclusive a propor uma nova exegese, mais sensual, de Deus. Em “A invenção 

de um modo” – e aqui é o modo poético –, escreve a autora: “Porque tudo que invento já 

                                                           
1 Referências ao estilo barroco ocorrem em outros momentos da obra de Adélia. Para ficarmos com apenas 
um exemplo, assim nos fala o sujeito poético no último poema de Bagagem, intitulado “Alfândega”: “O 

que pude oferecer sem mácula foi / (...) o preconceito favorável a todas as formas / do barroco na música 
(...)” (PRADO, 2001, p. 137). 
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foi dito / nos dois livros que eu li: as escrituras de Deus, / as escrituras de João. / Tudo é 

Bíblias. Tudo é grande Sertão” (PRADO, 2001, p. 27). 

O modo poético de Adélia Prado se configura, nestes versos, como a reescrita de 

uma tradição, no sentido de repetição (“... tudo que invento já foi dito...”). No entanto, e 

isso o título do poema já nos mostra, trata-se de um modo “inventado”. Se há “invenção”, 

já não se trata mais de repetição. E o modo, a forma poética que se inventa, perfaz-se sem 

o abandono da tradição, antes aproveitando dela, ou delas porque diversas, o que lhe 

serve. 

Aproximam-se, no fragmento citado, o universo bíblico e o rosiano. Os versos “as 

escrituras de Deus” e “as escrituras de João” funcionam como apostos para o adjunto 

adverbial: “nos dois livros que eu li”. Assim, possuindo a mesma função sintática e 

sintagmática, instaura-se neles um paralelismo entre a Bíblia e Grande sertão: veredas. 

Na Bíblia Adélia Prado tem sua maior fonte, o que se confirma em toda a sua obra. 

A maior parte das epígrafes de seus livros, muitos títulos de poemas e muitos dos seus 

versos são citações literais de fragmentos do Antigo e do Novo Testamento. Quando não 

o são, não deixam muitas vezes de ecoar as ancestrais vozes do texto sagrado. Ainda no 

que diz respeito ao solecismo “Tudo é Bíblias”, abro um parêntese para ressaltar que a 

subversão aí perpetrada por Adélia é mais do que o desrespeito a uma simples regra da 

Gramática. O que chama a atenção do leitor neste verso (“Tudo é Bíblias. Tudo é Grande 

Sertão.”) é a pluralização daquele livro que comumente se utiliza no singular. Ao 

pluralizar esse substantivo, Prado aponta para a também pluralidade de vozes que 

perpassam as Sagradas Escrituras. E isso, sem dúvida alguma, não deixa de ser um 

questionamento às exegeses que tendem a uniformizar as mensagens bíblicas. Mensagens 

impossibilitadas pelo fato de “que a fonte da vida é Deus, / há infinitas maneiras de 

entender” (PRADO, 2001, p. 80). 

A autora vai mais além, quando, sob a voz da narradora Antônia, de O homem da 

mão seca, aponta o caráter ficcional – invenção que guarda a verdade, mas sem dúvida 

alguma invenção – de parte da Bíblia: “Em muita coisa a Bíblia é uma poética, uma 

invenção que se precisa para se guardar a verdade que – esta sim – devo descobrir nas 

profundezas da minha alma gemente” (PRADO, 1994, p. 65). 

Quanto às epígrafes retiradas da Bíblia, algumas vezes percebem-se pequenas 

alterações nos textos citados, mas alterações que desencadeiam diferenças de sentido em 
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relação ao texto sagrado. Cito como exemplo a epígrafe de O coração disparado, que 

assim está registrada: “Com efeito, eu mesma recebi do Senhor o que vos transmito. / Tal 

em I Co 11.23” (PRADO, 2001, p. 141). 

Ora, se vamos ao texto de São Paulo, autor das cartas à Igreja de Corinto, 

verificamos obviamente que não há aí o pronome feminino “mesma”: “Porque eu recebi 

do Senhor o que também vos entreguei (...)” (I CORÍNTIOS, 11: 23.). A mulher que 

escreve, e que aqui o faz por desígnios divinos, se mostra na subversão do texto de Paulo, 

justamente esse apóstolo que, na primeira epístola a Timóteo, impôs silencio à mulher.2 

É esta mulher que, em “A cicatriz”, propõe um novo discurso sobre Deus, pois é 

dela que ele nascerá de novo para resgatá-la: “Estão equivocados os teólogos / quando 

descrevem Deus em seus tratados. / Esperai por mim que vou ser apontada / como aquela 

que fez o irreparável. / Deus vai nascer de novo para me resgatar” (PRADO, 2001, p. 

400.). A narradora de Cacos para um vitral vai culpar “uma catequese tristonha e sem 

humor” que impedia a manifestação do poético numa fala livre sobre Deus: “Naquele 

tempo não conhecia o poeta: ‘o coração de Jesus palpita no pandeirinho de farinha como 

o coração saltitante de uma rã...’. Ó maravilha escondida de seus olhos, pelos muros que 

uma catequese tristonha e sem humor insistia em edificar” (PRADO, 1994, p. 41.). A 

comparação que o discurso poético erige seria, na perspectiva dessa rígida catequese, uma 

heresia. 

A despeito de anunciar-se católica, Adélia, através de suas narradoras e vozes 

poéticas, chega a criticar o próprio catolicismo em sua versão esvaziada e opressora. Em 

“Missa das dez” denuncia-se o esvaziamento dos rituais, pois todos estão na missa, mas 

“Ninguém vê o Cordeiro degolado na mesa, / O sangue sobre as toalhas, / Seu lancinante 

grito, / Ninguém. / Nem frei Jácomo” (PRADO, 2001, p. 325.). Eis que o próprio padre é 

aqui partícipe de um ritual sem religiosidade, porque não atinge, como os demais, o 

âmago do rito. Antônia, em o homem da mão seca, refere-se à proibição da pílula 

anticoncepcional pelo papa e diz: “Ô raiva que eu tive da Humanae vitae, o papa 

marcando os dias pra eu dormir com Thomaz. Tem hora que a moral prática da Igreja me 

cheira a mulher com joias e pescoço encardido” (PRADO, 1994, p. 100-101). Essa 

                                                           
2 I TIMÓTEO, 2: 11-12: “A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher 

ensine, nem exerça autoridade de homem; esteja, porém, em silêncio”. 
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imagem da “mulher com joias e pescoço encardido” denuncia uma suntuosidade que 

esconde problemas, máculas. 

Erigindo um novo Deus, Adélia, com seu discurso, adentra os terrenos da mística, 

onde Deus é puro amor, onde Ele é amado e amante. “A Sublime canção foi há cinco mil 

anos escrita e lá está o Criador falando à criatura: ‘E agora escuta a mais sagrada das 

minhas revelações: Amo-te’. E nossos teólogos aprisionando o Espírito como criatura 

sua, fechando o diabinho na garrafa” (PRADO, 1985, p. 95). Depois de isso dizer, 

arremata Violeta, em Os componentes da banda, “Amo-te, amo-te, amo-te, assim escrevo 

no papel de seda estampado de rosas, par de alianças douradas como os girassóis do 

sonho. É tão real que estremeço. Alguém me ama. Tenho um amante, portanto” (PRADO, 

1985, p. 95). Por ser amante, Deus deseja e, por desejar, é “íntimo, escapando até hoje a 

catecismo, doutrina, silogismos...”, afirma Felipa em seus Manuscritos (PRADO, 1999, 

p. 149.). 

Adentrando na mística, Adélia manifesta um sagrado mais espontâneo, e às vezes 

uma religiosidade mais popular. A religiosidade popular, mais propriamente o 

catolicismo popular, consiste num modo espontâneo de relacionar-se com o sagrado. 

Pode-se notá-la nas grandes expressões do ano litúrgico (Natal, Semana Santa, 

Pentecostes) como também nas novenas populares, concentrações religiosas, romarias, 

missões. Aglutina-se com frequência ao folclore pelo caráter espontâneo de que é dotado. 

Assim declara Violeta de Os componentes da banda: 

 

Na Pia União me afligia a Hora Santa, com seus discriminados atos de 
fé, esperança, caridade, ato de agradecimento, pois nunca soube 
meditar; pensava as coisas mais disparatadas, culpada, desejosa naquele 
tempo de ser uma menina de recolhimento e vida interior. (PRADO, 
1985, p. 97) 

 

E prossegue a narradora: 

 

Acabava a adoração, aí sim, na rua, em casa, eu pensava em Deus, no 
céu, porque enfim é só nisto mesmo que eu penso a vida toda, um pensar 
sem pensamento, uma alegria de existir caminhando para um futuro 
terrível e maravilhoso, caminhando para a minha linda morte. (PRADO, 
1985, p. 97) 
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Entregando-se assim, livre dos rituais, ao sagrado e até mesmo à morte, a 

religiosidade ganha ares de leveza, de vida e felicidade extremas: 

 

Hoje sei que posso, naquele tempo quem ia ter coragem de autorizar 
minha vagabundagem? Saía da igreja e já na porta era tudo diferente, a 
vida escrachada nada tendo a ver com o Jesus do “Adoremos”, “o 

dulcíssimo Jesus”. (PRADO, 1985, p. 97) 
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MACHADO DE ASSIS: O SENTIDO DE UM NOME 

Felipe Mansur 1 
 

Resumo: Reconhecido como o principal escritor brasileiro, Machado de Assis constitui-se 
verdadeiro problema para o discurso historiográfico em literatura, fenômeno perceptível desde o 
princípio da formação da crítica a respeito de sua obra. A profunda condição irônica de seu 
discurso traduz-se em uma escrita dúbia, errante e que parece dar ao texto uma força constante 
de ressignificação, permitindo que se estabeleçam, ao longo do tempo, novos diálogos com a 
sua crítica. Desvendar alguns mecanismos do texto machadiano em suas forças de presença e 
atualidade torna-se o objetivo principal deste trabalho, em que se procura identificar o autor 
como um antimoderno na conjuntura do pensamento do século XIX brasileiro. 
 
Palavras-chave: Machado de Assis; Antimodernidade; Ironia 
 

Por que ler Machado de Assis? Para que falar de Machado de Assis? Após mais 

de um século de crítica, qual seria o intuito de se falar, ainda, de Machado de Assis? 

Situada na segunda metade do século XIX, a obra literária de Joaquim Maria Machado 

de Assis consagrou-se na cultura nacional como o expoente máximo de nossa jovem 

literatura. Ou, pelo menos, como o primeiro grande expoente da muito jovem literatura 

brasileira. E compreendido o termo brasileiro como marca de diferença histórica, o 

discurso literário capaz de revelar ou problematizar conscientemente esse conceito ainda 

não completou dois séculos.  

Analisando o século XIX como um todo, sabemos que nesse momento se formam 

as nações latino-americanas (mais ou menos) independentes, capazes de gradualmente 

engendrarem um discurso próprio, identitário, forjado em ideias de variados matizes: 

iluministas, liberais, românticos, positivistas, evolucionistas etc. É o século das forças 

ideológicas e dos grandes impactos tecnológicos transformadores da sociedade humana 

que culminariam nas grandes guerras, assim como nas intensas revoluções tecnológicas 

pelas quais passamos nos últimos cem anos. É nesse contexto moderno que emerge a 

literatura assumidamente brasileira, como sabemos, em que o adjetivo pátrio designa 

uma identidade política evidentemente moderna. E na segunda metade desse século 

surge Machado de Assis, cuja obra narrativa despertará inúmeros comentários na 

construção da crítica e da história da literatura brasileira.  

                                                           
1 Doutor em Literatura Comparada pela UERJ, professor substituto do setor de Língua Portuguesa do 
CAp UFRJ e professor adjunto de Letras da Faculdade UNYLEYA. Contato: felipebmansur@gmail.com 
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E, ao voltarmos a Machado de Assis, voltamos ao diálogo com uma voz do século 

XIX, e mais: uma voz brasileira do século XIX. O que a princípio parece óbvio, pode 

não sê-lo caso nos deparemos com atenção a essa voz, cuja natureza estranha a seu 

tempo forma um outro discurso sobre esse mesmo século XIX – um outro discurso 

brasileiro desse tempo de transformações. Devemos ler Machado de Assis, portanto, 

para descobrirmos uma outra possibilidade de discurso e de forma literária no Brasil 

do oitocentos – justamente o século de sua formação. E, também, para nos 

contrapormos ao discurso histórico que deformaram ou recalcaram vários aspectos de 

sua obra ao longo do último século. Atacar esses pontos de conflito é dever da crítica 

atual. 

 Caso seja possível delinearmos os interesses atuais da crítica machadiana, seria 

imprescindível que voltássemos a alguns de seus momentos decisivos no passado 

recente. Seleciono aqui três deles: o ensaio de Antonio Candido, intitulado “Esquema de 

Machado de Assis”, publicado em Vários escritos (1970); o trabalho de Roberto 

Schwarz, iniciado em Ao vencedor as batatas (1977) e concluído em Um mestre na 

periferia do capitalismo (1990); e, por fim, as reflexões de Alfredo Bosi, apresentadas 

em O enigma do olhar (1999). A grosso modo, podemos afirmar que a base da crítica 

machadiana contemporânea no Brasil percorre o caminho iniciado por esses três 

autores, mesmo para aqueles que propõem novas leituras.  

 E quais seriam, afinal, as contribuições trazidas pelo trabalho desses três nomes 

igualmente basilares para a crítica brasileira? Sabemos, de fato, que Antonio Candido 

apresenta a condição primordial para um olhar sobre a narrativa de Machado: a de 

compreendê-la em torno do problema da identidade. Candido desdobra o problema por 

meio de questionamentos naturalmente surgidos da leitura de Machado de Assis: 

“Quem sou eu? O que sou eu? Em que medida eu só existo por meio dos outros? Eu sou 

mais autêntico quando eu penso ou quando existo? Haverá mais de um ser em mim?” 

(CANDIDO, 1995, p. 27). Em suma, a narrativa machadiana, cuja crítica havia girado 

na primeira metade do século XX, salvo raríssimas exceções, em torno de aspectos 

superficiais, ou apenas interessada em interpretações psicológicas e biográficas que 

mais falam daquele que escreve do que do objeto de sua escrita, começaria, a partir dos 

anos sessenta, a despertar o interesse crítico enquanto fenômeno literário brasileiro. Isto 
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é, como uma escrita diferente, original, problemática dentro do discurso literário 

nacional.  

 Ao fim de seu ensaio, Candido define o que mais o atraía, enquanto leitor de 

Machado, nas narrativas do autor: o tema da “transformação do homem em objeto do 

homem, que é uma das maldições ligadas à falta de liberdade verdadeira, econômica e 

espiritual.” (CANDIDO, 1995, p. 34) Por meio de breves exemplos dessa situação, 

denominada por ele “demônio familiar” nas narrativas de Machado, Antonio Candido 

delineia também o espectro a ser seguido na crítica sociológica, encabeçada por Roberto 

Schwarz. A teoria do “narrador volúvel”, solidificada na construção de Um mestre na 

periferia do capitalismo, havia recebido suas bases alguns anos antes em Ao vencedor 

as batatas. Nesses livros, Schwarz procura demonstrar de que forma as elites 

escravocratas do Brasil lidavam com as ideias liberais oriundas do pensamento moderno 

europeu. Fora de seu lugar de origem, a Europa Industrial, as ideias seriam deformadas 

e reformadas a caber neste lugar postiço, institucionalmente frágil, dominado pelo 

primado da posse (de terra, de cargos, de pessoas). E se em sua denominada primeira 

fase, Machado apresentaria por meio do jogo social as forças que emanam dessa 

estrutura peculiar de sociedade capitalista, seria justamente na segunda fase, inaugurada 

por Papéis avulsos (1878) e Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), que Machado 

encontraria um estilo inigualável e poderoso: daria ao membro dessa elite a voz de suas 

narrativas, oferecendo ao leitor um discurso volúvel e suspeito. Em suma, devemos ler 

as memórias de Brás Cubas e de Bento Santiago, possivelmente os escravocratas mais 

famosos da literatura brasileira, com o objetivo de observar as incongruências e defeitos 

morais daqueles que narram, cujo discurso era formado por “ideias postiças”, meras 

falácias importadas de escritos desconectados de sua origem e, quase sempre, 

moralizantes; em outras palavras, devemos lê-los para atacá-los na fragilidade ética e 

intelectual de seus discursos – já que são membros simbólicos, isto é, representam a 

figura do tipo, da elite brasileira. Essas seriam, de forma muitíssimo abreviada, as ideias 

fundamentais trazidas por Roberto Schwarz que formaram a leitura sociológica da obra 

de Machado.  

 A contribuição de Alfredo Bosi, igualmente importante, dá-se em outros termos. 

Reunidos em O enigma do olhar, conjunto de textos escrito nos anos 70 e 90, os 

caminhos oferecidos pelo crítico passavam pela figuração do olhar na composição 
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narrativa de Machado. Olhar para o outro, olhar para si mesmo. As diversas vozes 

presentes nas narrativas machadianas revelariam, por meio do ato de olhar, o 

movimento identificado por Antonio Candido como o ponto inicial das reflexões sobre 

o texto machadiano: a dúvida sobre a identidade. É através do próprio olhar e da 

contemplação sobre o olhar do outro que personagens se medem, identificam-se e 

fabricam ilusões, revelam incertezas, insinuam mesmo a reflexão. José Luiz Passos, no 

recente Romance com pessoas (2014), estabelece, justamente, que seria por meio do 

olhar que a narrativa machadiana construiria, na acepção do crítico, “o conceito 

moderno para a pessoa humana” na literatura brasileira. Passos destaca como exemplo 

desse procedimento logo o primeiro momento de Machado de Assis romancista: o 

começo de Ressureição (1872), em que Félix, protagonista, dirige seu olhar ao céu, 

enquanto o olhar do narrador perscruta sua consciência, que está, na verdade, olhando 

para dentro, no ato de reflexão do protagonista sobre sua vida. Tomado como exemplo, 

o trecho é breve e fácil de ser percebido em seus recursos expressivos. É texto de 

iniciante, ainda que de Machado de Assis. O crítico observa essa situação como ideal 

para se perceber a formação do olhar no decorrer da narrativa machadiana, que se 

desdobraria em diversas e mais complexas situações, e talvez encontrando em Dom 

Casmurro sua figuração mais marcante. 

 Em resumo, tudo isso já havia sido sugerido por Alfredo Bosi em O enigma do 

olhar, naquilo que ele define como a diferença do romancista Machado para seus 

contemporâneos: a capacidade de aprofundamento dos tipos sociais, construindo 

personagens que se definem justamente como pessoas. A distinção entre os dois 

conceitos é evidente e se resguarda em seus significados: o tipo é genérico, a pessoa, 

não.  Enquanto escritor de ficção do século XIX, Machado de Assis não pode escapar da 

figuração do tipo social que percorre toda a estrutura narrativa das obras de sua época. 

Autores de inspiração romântica ou naturalista permearam de realidade social seus 

romances por meio do tipo – recurso identificável e, portanto, de acesso seguro de 

comunicação com os leitores. Com Machado de Assis não foi diferente, sobretudo em 

alguns contos de formulação moralista e em alguns personagens periféricos de seus 

romances.  Contudo, gradativamente, utilizando com frequência o recurso do 

aprofundamento reflexivo, figurado no olhar de Félix linhas atrás, Machado revelou as 

pessoas que constroem as vozes em seus romances e contos, cujos desejos e interesses 
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nem sempre obedecem às indicações dadas pela identidade do tipo. Em outras palavras, 

Machado construiu “situações ficcionais”, para voltarmos ao ensaio de Antonio 

Candido, capazes de demonstrar os dilemas e contradições internas presentes na pessoa 

que se encontra por detrás da figura do tipo. Contrapõe-se ao olhar de fora, que nos 

identifica para o outro, o olhar do sujeito que questiona a si mesmo e que tenta 

sobretudo dar sentido a sua existência.  

Em ambos os casos, no estudo de Bosi e no de Passos, atribui-se esse “método” 

à influência incomum sofrida por Machado quando comparado aos escritores daquele 

período. Enquanto Passos identifica em Shakespeare a fonte possível para essa diferença 

do leitor e escritor Machado de Assis, Bosi observa a presença dos moralistas franceses 

dos séculos XVII e XVIII, como La Rochefoucauld e Pascal, além de outras obras 

igualmente deslocadas da modernidade, assim como o Antigo Testamento (sobretudo 

nos livros de Jó e de Eclesiastes, notáveis influências para Machado). São ideias e livros 

realmente fora do lugar e do tempo. 

Em suma, nos últimos cinquenta anos, a crítica machadiana passou a observar 

com mais interesse a relação entre as narrativas de Machado de Assis e seu tempo. O 

escritor carioca que, no auge da modernidade triunfante estabeleceu uma voz diferente 

daquela que fora utilizada por seus contemporâneos. Não desenvolveu o olhar pelo 

exotismo e cor local brasileiros, recusou as fórmulas morais típicas de uma forma 

romanesca convencional e conservadora, assim como também não se interessou pela 

perscrutação científica de influência francesa de fim de século. E para tal, voltou seu 

olhar ao passado, como o anjo benjaminiano (nesse caso já transformado pela visão de 

Pandora) e buscou certa inspiração antimoderna em uma época mais ou menos distante, 

mas igualmente estranha aos olhos da modernidade de seu tempo. E é este o ponto 

finalmente a que me atenho e de onde quero partir: a anti-modernidade entendia como 

estratégia fundamental para a interpretação contemporânea da narrativa machadiana.   

 É de Alfredo Bosi, inclusive, a inspiração para o termo estratégia. 

“Distanciamento estratégico”, assim se refere o autor a respeito da posição de Machado 

“em face das convenções de seu tempo” (BOSI, 1999, p. 158). O termo estratégia, 

portanto, precisa ser aqui entendido em sua potencialidade. A estratégia é uma ação de 

controle, procura dar sentido a um todo disforme. Por isso mesmo implica encontrar 

soluções, saídas para um determinado problema.  
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O problema para Machado foi expresso por ele em sua “Notícia da atual 

literatura brasileira”, de 1873, comumente conhecida como “Instinto de nacionalidade”. 

A saber: a própria literatura brasileira, ainda em fase de formação, refletindo em sua 

diversidade de temas, gêneros e talentos a pobreza do próprio sistema cultural do país, 

carente de instituições, leitores, traduções, editoras etc. Ainda que de certa forma 

sensível à situação do escritor brasileiro em um país muito jovem, Machado, neste 

momento já autor de seu primeiro romance, aponta claramente as fraquezas da ficção 

brasileira, dentre elas, justamente, as “convenções de seu tempo”, evidenciadas não 

apenas nas produções de autores presos aos esquemas de um certo localismo 

centralizador ou de narrativas de costumes (gênero, inclusive, rechaçado por Machado 

no prólogo de seu primeiro romance), mas também na própria expectativa de leitura, 

isto é, a realidade do público brasileiro em face das limitações de seu tempo. Machado 

salienta a ausência de narrativas de adensamento moral, sendo os romances quase 

sempre “bons”, ou seja, adequados à expectativa do senso comum, incapazes de 

promover o choque ou a reflexão. Um sistema limitado que se retroalimentava dentro da 

própria limitação. Nem a crítica, instituição à época fundamental ao aprofundamento da 

relação da literatura com o público, ocupa algum espaço no Brasil em 1870, como 

indica Machado, ao analisar sua ausência como sintomática para o quadro muito 

simples da literatura brasileira de sua época. 

Seguindo a pista de Alfredo Bosi, portanto, podemos agora ampliar suas ideias a 

respeito do “distanciamento estratégico” para chegarmos à antimodernidade machadiana 

e sua importância para a literatura como a entendemos. Machado de Assis estabelece 

uma estratégia para a construção de sua prosa ficcional que se define pelo 

distanciamento em relação ao seus contemporâneos. O que Machado definiria como os 

defeitos de seu tempo, considerando o Machado crítico, e não somente no ensaio sobre a 

literatura brasileira, mas também no célebre texto sobre O primo Basílio, de 1878, 

resume-se pela leitura do Capítulo XIV das Memórias póstumas de Brás Cubas, 

chamado “O primeiro beijo”, em que o cavalo emerge como metáfora literária capaz de 

representar o desinteresse machadiano sobre as “escolas artísticas” e seu 

convencionalismo, forças que seriam anuladas pelo seu estilo narrativo. Na passagem, o 

narrador Brás Cubas compara o estilo romântico à imagem de um belo corcel “rijo e 
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veloz”, enquanto explica o estilo realista/naturalista como o esgotamento desse mesmo 

corcel, agora caído morto e “comido de lazeira e vermes” (ASSIS, 1997, p. 30) 

Em outras palavras, a voz machadiana, entendida aqui como o conjunto de 

forças que determinam a originalidade de seu estilo narrativo, irá se desenvolver a partir 

de um distanciamento em relação a seu tempo. A marca de Machado de Assis na prosa 

literária de fim de século XIX se dá por meio da negação do estilo e, de certo modo, da 

ideologia desse mesmo século. Antoine Compagnon identifica esse tipo de traço como 

antimodernidade, fenômeno analisado por ele em solo francês e em que se encontra a 

filiação de escritores tão diversos como Chateaubriand, Baudelaire e Roland Barthes, 

por exemplo. A antimodernidade francesa não poderia ser a brasileira, naturalmente. As 

ideias, postas numa analogia simplificadora, estariam novamente “fora do lugar”, já que 

a modernidade aqui não foi como a de lá. Nossa modernidade, é fundamental 

acrescentar, foi (e continua sendo) ainda mais perversa, já que mantinha (e mantém) 

insepulta a máquina da escravidão. Mas isso não impediu que estivéssemos 

impregnados de racionalistas, iluministas, positivistas, darwinistas, spenceristas, mesmo 

que sem qualquer espírito de revolução.  

Mas ainda que distante do fundamento da revolução, que determina a própria 

ideia de moderno, nossa sociedade foi, no período denominado modernidade, 

absolutamente francófona, como sabemos. Traduzimos e imitamos os franceses, fosse 

na arquitetura, no vestuário, na literatura, enfim, nos hábitos de consumo burguês, que 

provincianamente começávamos a tatear. E ainda que tenhamos aqui simplificado 

excessivamente as ideias de uma época, e era necessário que assim fosse, o que 

pretendo demonstrar é que por todas essas forças da modernidade passava (como ainda 

passa) o leitmotiv do progresso. As ideias vindas das ciências modernas europeias 

traziam em si o legado da atualização do pensamento, o que sempre pressupõe 

progresso. Desse modo, pretendo resumir a antimodernidade, neste estudo de Machado 

de Assis, naquilo que Compagnon define como seu traço mais visível: “a contestação 

permanente da lei do progresso”. (COMPAGNON, 2011, p. 62) Os antimodernos 

preferem Pascal a Decartes, afirma Compagnon, assim como Machado, lembrando das 

observações de Bosi – e de outros críticos machadianos. 

  Desse modo, portanto, podemos agora considerar que a diferença da escrita 

machadiana reside em sua antimodernidade, refletida em seu estilo diverso das 
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orientações de sua época, inclinado a não seguir ideologicamente a ficção comum de 

seu tempo. A ideologia burguesa, que deposita fé no individualismo e no progresso, 

faces de uma mesma moeda, está no cerne das estéticas de seu tempo, e, desse modo, o 

distanciamento de Machado poderia, enfim, ser entendido em toda sua potencialidade 

crítica. 

Colocados hoje lado a lado os ensaios críticos e a sua ficção mais madura, 

podemos ter uma visão mais abrangente do problema em torno do nome Machado de 

Assis na literatura brasileira. Em relação ao sentido da história da literatura brasileira, 

isto é, ao discurso que discute a identificação da literatura com o sentido histórico de ser 

brasileiro, o autor se encontra mesmo fora do lugar. Ao menos fora deste lugar ocupado 

pela escrita típica de seu tempo, pelo pensamento moderno do século XIX.  

O português Abel Barros Baptista, em A formação do nome (1991), observa a 

relação íntima existente entre a literatura brasileira retratada por Machado em seu ensaio 

e o próprio conceito de Brasil, recém-inaugurado como Estado Nação. A literatura 

brasileira do século XIX, por representar o efetivo começo da literatura nacional, deve 

lidar com o problema do próprio começo, como Baptista explica. Esse problema é a 

herança europeia, mais especificamente, a portuguesa. A saída, a estratégia nacionalista, 

é fartamente conhecida: dá-se pela escolha pela cor local, lugar comum exaustivamente 

trabalhado no ideário da literatura brasileira. Pois no século XIX essa saída era a 

alternativa moderna em literatura – é a que assumia a função do novo como construtor 

do progresso. Aproveito para citar uma breve passagem de A formação do nome: 

a novidade consiste na atribuição de sentido patriótico à 
atividade literária, que seria a característica própria do romantismo 
brasileiro e modo feliz de associar as “sugestões externas” com as 

“tendências locais”. O sentido patriótico aparece, em primeiro lugar, 

na atribuição à literatura de uma finalidade que está para além da 
própria literatura.  

 [...] a consciência da nacionalidade, em território brasileiro, 
começou por ser forma específica da consciência da modernidade. 
Aliás, uma vez que se tratava de iniciar novo caminho, e não de 
corrigir ou alterar um percurso herdado, a modernidade da literatura 
tornava-se condição de sua nacionalidade. (BAPTISTA, 27, 28) 

 
Mas se, por outro caminho, considerarmos literatura brasileira como expressão 

de uma linguagem brasileira, teremos, talvez, neste Machado ficcionista, encontrado o 

elemento radical que permite discutir nossa própria condição nacional. Ora, quando o 

nome principal dessa instituição denominada literatura brasileira é alguém que se fez de 
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certa forma fora dela, fora de seu espectro ideológico dominante, o da modernidade e do 

progresso, esse mesmo nome também se oferece como possibilidade de expressão, 

paradoxalmente, anticanônica, por assim dizer. Em outras palavras, se a ficção 

machadiana é fruto de uma postura contrária à que dominou o discurso literário 

brasileiro por praticamente um século, resta saber o que ela nos dá de diferente desse 

discurso hegemônico identificado na história da literatura brasileira. 

O caminho proposto aqui, então, é orientado pela compreensão de que o estilo de 

Machado cria uma estratégia discursiva que não permite que o local da significação de 

seu texto seja fixo, inserido passivamente em algum ponto da escala evolutiva do 

pensamento ocidental. Sua ironia marcadamente antimoderna abala, justamente, a 

própria concepção positivista desse mesmo pensamento, que se metamorfoseará em 

nomes como modernização e desenvolvimento. A respeito da escolha de estabilizar essa 

ironia, por parte de Roberto Schwarz, por exemplo, quando o crítico determina o 

“segredo” da narrativa machadiana, Patrick Pessoa, autor de A segunda vida de Brás 

Cubas, observa que  

ao escrever Um mestre na periferia do capitalismo, parece-nos que o 
autor privilegiou excessivamente a contribuição de Machado de Assis 
a uma reflexão (e a partir de) a periferia do capitalismo, mas silenciou 
violentamente um aspecto de seu pensamento que, ultrapassando a 
circunstância sociopolítica imediata, o transforma em um clássico – 
um mestre. [...] 

Nesse sentido, é preciso combater as interpretações das Memórias 
póstumas que estabilizam a ironia de Brás Cubas, atribuindo-lhe um 
sentido último, seja filosófico ou ideológico. (PESSOA, 2008, p. 226 e 
230) 

 

 Soma-se, ainda, à observação de Pessoa, que o próprio conceito de periferia 

utilizado por Schwarz também pode ser repensado. O conceito de periferia na 

interpretação do autor é determinado também por essa mesma ação estabilizadora. Seu 

método de análise parte do ataque às premissas liberais, europeias e brancas, claramente 

presentes na retórica dos narradores, a fim de evidenciar a hipocrisia e manutenção de 

uma ordem escravocrata e aristocrática em pleno limiar do século XX. Periferia do 

mundo que somos, a sociedade brasileira passa a replicar toscamente os padrões 

discursivos e a se submeter à dominação capitalista das nações centrais, europeias. 

Contudo, a abordagem crítica aqui proposta permitiria modificar essa conceituação, 
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acrescentando outra possibilidade, a de ser o próprio discurso moderno o alvo da 

estética machadiana, não apenas sua condição estrangeira diante da realidade brasileira.  

 As noções em torno do periférico na obra de Machado de Assis foram ampliadas e 

melhor direcionadas a partir de Machado de Assis afrodescendente (2003), de Eduardo 

de Assis Duarte. O livro realiza uma detalhada leitura (e uma antologia) a respeito da 

presença na obra de Machado do discurso relativo à condição dos descendentes de 

africanos na sociedade brasileira do século XIX, passando pela crítica literária, as 

crônicas de jornal, os contos e romances do autor, também um afrodescendente. O 

trabalho de Assis Duarte se apresenta como uma resposta elucidativa àqueles que ainda 

consideram o texto machadiano um universo estranho à afirmação e denúncia da 

condição periférica no Brasil. A passagem abaixo resume o ponto de vista crítico que a 

análise do livro oferece: 

 

A escravidão alicerça a ordem imperial, e a forma envergonhada com 
que é admitida pelos setores bem pensantes – adeptos do liberalismo 
de fachada com que se traveste, desde a independência, a defesa do 
regime -, bem demonstra o quanto de hipocrisia se insere no discurso 
das elites. 

Machado não compartilha nem endossa em seus escritos tal 
pensamento. Caso o fizesse, estaria de braços dados com a recusa ao 
pertencimento étnico, a que tantos negros e mulatos “de alma branca” 

aderiram, inclusive intelectuais do porte de Tobias Barreto, entre 
outros. Nos escritos machadianos não se veem em nenhum momento 
palavras de apoio, mesmo que implícito ou subentendido, à 
escravidão. Nem se encontram estereótipos recorrentes cujo foco é a 
desumanização dos afrodescendentes. Todavia, a forma dissimulada, 
homeopática, com que vai introduzindo a questão étnica e a crítica ao 
escravismo foi vista como absenteísmo e denegação de suas origens. 
A tese encontra um possível respaldo no fato de o autor não ter 
assumido abertamente uma postura militante no âmbito do movimento 
abolicionista, opção esta que, de resto, iria de encontro à maneira 
discreta e “encaramujada” (como bem define Astrojildo Pereira) que 

pautou seu comportamento ao longo da vida. No entanto, a partir da 
leitura dos textos presentes nessa Antologia torna-se impossível 
concordar com a ideia de um escritor omisso. Iniciamos, pois estas 
observações pela premissa de que existe, sim, o pertencimento 
étnico traduzido em literatura, inscrito na abordagem do tema e, 
sobretudo, no lugar discursivo em que se coloca o sujeito da 
enunciação. (DUARTE, 2003, p. 242, 243 grifos meus) 
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 Compromisso e pertencimento étnico, então, seriam categorias presentes na obra 

do maior escritor brasileiro, o afrodescendente Joaquim Maria Machado de Assis, como 

demonstra a antologia feita por Eduardo de Assis, e o ensaio na parte final da obra, em 

que aborda aspectos gerais dessas categorias no texto machadiano, intitulado, 

justamente, “Estratégias de caramujo”. O apelido de caramujo atribuído a Machado, 

dada sua personalidade social discreta, agrega-se a seu estilo irônico e obtuso. 

Compreender os meandros e estratégias desse estilo torna-se, assim, fundamental para a 

devida análise dessas categorias da diferença no texto machadiano 

 

Todavia, para refletir sobre as marcas de afro-descendência presentes 
nos textos, não há como descartar as estratégias de caramujo 
empreendidas pelo autor. Machado nunca opta pelo confronto aberto. 
Ao contrário, vale-se da ironia, do humor, da diversidade de vozes, e 
de outros artifícios para inscrever seu posicionamento. (DUARTE, 
2003, p. 243) 

 

 Desse modo, analisar as escolhas estéticas de Machado, as influências de seu 

estilo diverso, sua crítica ao racionalismo positivista, seu ceticismo quanto às ideologias 

burguesas, em duas palavras, sua antimodernidade, implica observar a diferença do 

autor em relação a seus contemporâneos e, por consequência, a sua própria época. O 

trabalho, então, de se repensar o discurso literário machadiano a partir desse olhar 

obriga-nos a, também, reler as considerações (ou o silêncio) a respeito desse mesmo 

tópico na crítica sobre a obra do autor.  

 Desvendar os lugares das vozes periféricas em relação à voz hegemônica 

(personificada muitas vezes no próprio narrador) nos textos de Machado exige analisar 

justamente o lugar desses sujeitos na sociedade brasileira – tanto no momento de 

criação da obra, o século XIX, quanto no de sua recepção histórica, o século passado (e 

o atual). Em quaisquer deles, grosso modo, convivemos paradoxalmente com uma 

ordem constitucional (mais ou menos livre) baseada na segregação e no racismo, em 

que aquele que fala é branco e o que se cala, negro. É preciso, pois, diante da obra do 

maior escritor brasileiro e da fortuna crítica que se desdobrou sobre ela, dar visão à 

representação daqueles que em nossa sociedade são proibidos de falar, e que às vezes, 

para tal, precisam se passar por um “grego da maior época” (citando, aqui, o 
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abolicionista Rui Barbosa ao criticar o adjetivo “mulato” utilizado por José Veríssimo 

em uma crítica logo após a morte de Machado) para revelar o sentido hipócrita do 

discurso da maioria. Do esquema sociológico de Schwarz, solicitamos uma visada 

antropológica, que permita um salto maior do que a representação das classes do século 

XIX, mas a afirmação do discurso múltiplo, diferente e contrário à ordem vigente, que 

ainda se encontra segregado e recalcado em plena democracia do terceiro milênio. Seja 

pelo riso provocador de Pandora, seja pelo silêncio provocativo de seus textos, a 

narrativa de Machado parece antever o veredito de Foucault a respeito das certezas que 

guiam o pensamento moderno e progressista de ontem e de sempre:  

 

A todos os que pretendem ainda falar do homem, de seu reino ou de 
sua libertação, a todos os que formulam ainda questões sobre o que é o 
homem e sua essência, a todos os que pretendem partir dele para ter 
acesso à verdade, a todos os que, em contrapartida, reconduzem todo 
conhecimento às verdades do próprio homem, a todos os que não 
querem formalizar sem antropologizar, que não querem mitologizar 
sem desmistificar, que não querem pensar sem imediatamente pensar 
que é o homem que pensa, a todas essas formas de reflexão canhestras 
e distorcidas, só se pode opor um riso filosófico – isto é, de certo 
modo, silencioso. (FOCAULT, 2007, p. 473).   
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Memórias de meninas: tessituras, contextos, discursos e diferenças 
                                                                   Leni Nobre de Oliveira (CEFET-MG)1 

 
Resumo: O sentido de uma obra literária, muitas vezes só se revela à luz de outras obras. 
Quando comparadas, seus contrastes e suas confluências podem ampliar e esclarecer os vários 
significados codificados nas tessituras do discurso ali organizado, o que pode facilitar a 
transparência de novos sentidos, já que tais obras se tornam mais significativas em seus 
contextos, nas novas leituras das delicadas teias de significantes codificados nas fendas do 
discurso. Assim, compararemos as obras Minha vida de menina, de Helena Morley e Diário de 
Bitita, de Carolina Maria de Jesus, com vistas a elucidar, nessas memórias, suas percepções do 
período pós-abolicionista no Brasil, sob o olhar de uma menina branca e de outra negra. 
Palavras-chave: Comparatismo; Minha vida de menina; Diário de Bitita; Memórias de 
meninas; literatura afro-brasileira. 
 

 A indicação de uma autora para um vestibular seja ele federal, estadual, ou 

particular é uma espécie de consagração pública que nos mereceu uma Dissertação de 

Mestrado e uma Tese de Doutorado, dentre outras produções na área da Literatura 

Comparada. O trabalho que aqui propomos é uma costura rápida de apontamentos, 

dados os arquivos que nos propusemos a comparar - Minha vida de menina, de Helena 

Morley, e Diário de Bitita, de Carolina Maria de Jesus -, e a riqueza de detalhes e de 

temas nessas obras aqui observadas e a curta extensão deste trabalho.  

 Chamou-nos à atenção o fato de essas duas obras serem de escritoras que tiveram 

obras indicadas no vestibular da UFMG. Por isso, partiremos de dados que obtivemos 

em nossa pesquisa de Mestrado e de Doutorado, na escolha das 128 obras indicadas pela 

UFMG, no período de 1970 a 2001. Essas duas escritoras se encontram entre as que 

tiveram obras que figuram nessa lista seletiva: a diferença entre o número de obras de 

autores e de autoras é de 96, já que são 112 indicações de autores e 16 de autoras. Como 

muitas obras se repetem em edições diferentes dos vestibulares, contamos com 175 

indicações de obras. Dessas, 155 são de autores e 20 de autoras, com uma diferença 

ainda mais gritante, 135 a mais em benefício dos homens.  

 Com pouca visibilidade ao longo do cenário da produção literária no Brasil se 

comparadas à evidência da presença dos escritores masculinos, as escritoras brasileiras 
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Doutora em Literatura Comparada (UFMG), Mestre em Teoria da Literatura (UFMG), Especialista 

em Literatura Brasileira (PUC-MINAS). Contato: leninobredeoliveira.araxa@cefetmg.br.  
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foram indicadas em pouquíssima quantidade e freqüência nos vestibulares da UFMG 

por mais de trinta anos. De 84 escritores indicados no período que analisamos, 72 são 

autores e 12 são autoras, perfazendo uma diferença de 60 nomes.  

 Por que, num cenário tão restrito que é o de escolha de obras para um vestibular 

renomado como o da UFMG, as obras dessas duas escritoras foram indicadas? Se essa 

escolha é uma instância que prioriza o que é canônico ou está em estágio avançado de 

canonização, por que essas escritoras nada canônicas na época, não só foram indicadas 

como também despertaram interesse e admiração em vários estudiosos e alunos? Que 

bagagem trazem tais obras consigo que as faz serem tão importantes para a leitura da 

juventude? De que modo os registros de memória dessas escritoras, já que se trata de 

diários, adquirem a representatividade necessária para o seu pertencimento a nossa 

cultura? 

 Se “todas as obras literárias, em outras palavras, são ‘reescritas’, mesmo que 

inconscientemente, pelas sociedades que as lêem, na verdade, não há releitura de uma 

obra que não seja também uma ‘reescritura’” EAGLETON, s.d., p. 13 . Com base nessa 

perspectiva, compararemos essas duas obras,Minha vida de menina, de Helena Morley, 

vinda a público em 1942, e Diário de Bitita, de Carolina Maria de Jesus, entregue para 

publicação em 1976. A primeira, ambientada em Diamantina, tem como cenário a 

decadência da mineração e exploração de diamantes, na região, como também os 

acontecimentos históricos tais como a abolição da escravatura e a Proclamação da 

República, apresentando como narradora uma descendente de ingleses branca. A 

segunda, com lapso temporal que vai de 1918 a aproximadamente 1938, é o registro do 

olhar de uma menina negra, na cidade de Sacramento, nas fazendas das redondezas e, 

por último, em São Paulo. Publicada na França, em 1982, a obra apresenta as visões de 

mundo e da sociedade de sua autora, ao mesmo tempo em que se sobressai o registro 

das questões raciais próprias da sua condição.  

 São dois diários, o primeiro pelas marcas próprias do gênero, no corpo do texto, e 

o segundo, pela classificação da autora, que apresentam impressões datadas do final do 

século XIX e início do século XX, tendo como narradoras duas meninas. Uma 

adolescente, estudante da Escola Normal da cidade de Diamantina. Minha vida de 
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menina cobre o período de 05 de janeiro de 1893 a 31 de dezembro de 1895, portanto 

dos seus 13 aos 15 anos. 

 A segunda, uma semi-analfabeta filha de uma ex-escrava negra, na cidade de 

Sacramento, mas com peregrinações por fazendas da Região do Alto Paranaíba, 

Uberaba, São Paulo e Franca, sem profissão definida. Nascida em 14/03/1914, 26 anos 

após a abolição da escravatura, trabalhou na lavoura, em várias casas de família e num 

hospital para receber comida, moradia e tratamento médico. Diário de Bititacontempla 

um lapso temporal que registra sua infância, adolescência e parte da juventude. A 

narrativa começa com lembranças, a partir dos quatro anos de idade, cobrindo sua vida 

até os 22, já que parece durar até aproximadamente 1940, pois a campanha de Getúlio 

Vargas a presidente da República e seu primeiro governo são mencionados pela 

narradora. 

 Ambas as cidades das narradoras tiveram sua formação no ciclo do ouro: 

Sacramento, devido à exploração desse metal em Desemboque e à criação das picadas, 

por meio de bandos, entradas e bandeiras, cuja via principal se transformou na BR262, 

para acesso dos bandeirantes paulistas às regiões de mineração no século XVIII, pelo 

território antes pertencente a Goiás, para transporte de ouro e pedras preciosas, fugindo 

do fisco da Coroa que não tinha poder nesse território. Diamantina, como expressa a 

narradora de Minha vida de menina, era uma cidade em decadência na área mineradora, 

motivo por que o pai tem dificuldades de manter os quatro filhos no mesmo padrão dos 

outros irmãos ingleses, com mais sucesso na atividade, em período fértil. 

 Em Diário de Bitita, Carolina Maria de Jesus reconstrói suas memórias de 

criança, menina e moça, ao mesmo tempo em que elabora um diagnóstico da situação 

social dos descendentes de africanos ou afro-brasileiros em território nacional, mais 

precisamente no interior de Minas Gerais, no início do século XX. Talvez seja esse o 

principal tema dessa obra, pois revela uma situação traumática de peregrinação 

diaspórica dos negros e seus descendentes fora de seus territórios de origem – Africa.  

 Helena Morley, em Minha vida de menina, por sua vez,  traça o perfil da 

sociedade em que vivia, deixando à mostra a situação transatlântica de sua família, aqui 

no Brasil, expõe a convivência desses descendentes com a sociedade local, sua relação 
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com os preceitos religiosos, os hábitos e costumes, ao mesmo tempo em que deixa, à 

vista, as impressões da sociedade vivendo no período após a escravidão, revelando o 

cenário social, os costumes e hábitos nas fazendas, sociedade e casas de Diamantina.  

 Sendo a da escravidão a relação plausível entre o negro e o branco, abolida esta, 

restava ao ex-escravo e a sua descendência uma situação de desamparo e de 

desestruturação social, como é revelada pela autora de Diário de Bitita, cujas 

conseqüências ainda persistem no Brasil de hoje já que, quando o negro envelhecia, ia 

pedir esmola. Pedia esmola no campo. Os que podiam pedir esmolas na cidade eram os 

mendigos oficializados. Em relação à mão de obra negra, a exploração continuava a 

mesma, sendo o trabalho subvalorizado, subalterno e quase sempre caracterizado como 

exploração escrava. 

 Assim, em Diário de Bitita, a oficialização da mendicância, alívio do flagelo aos 

velhos e inválidos produzidos pelo sistema escravocrata, ao invés de se materializar 

como uma espécie de clemência do Estado pelos indigentes termina por delegar aos 

populares a responsabilidade de tolerar e fornir aqueles cuja miséria teria sido 

provocada pelo próprio sistema que agora a reconhece, mas não assume. No entanto, a 

intolerância à presença dos ex-escravos não parece combinar com essa benevolência, já 

que, como sua pele era negra, estava ela e seus familiares sujeitos às várias 

arbitrariedades descritas por ela ao longo de suas memórias: “Quando um homem preto 

avistava um soldado, entrava na Igreja e se ajoelhava aos pés do altar. Permanecia 

vários minutos orando. Na Igreja ele estava protegido. O soldado não ia admoestá-lo, 

não ia interpelá-lo”. (JESUS, 2007, p. 91) 

 Helena não aborda esse tipo de questão e nem poderia fazê-lo, por ter pele branca. 

No próprio discurso de Bitita, percebemos a consideração sobre a situação em que ela 

vivia devido a sua cornegra e, diante do que presenciava no dia-a-dia do povo de 

Sacramento,a descendente de escravos não apresenta dúvida quanto à sua situação 

carmática: “Ter uma pele branca era um escudo, um salvo conduto.” (JESUS, 2007, p. 

61) 

 Também para a narradora Helena Morley, a abolição da escravatura não fez muita 

diferença na sociedade, o que reforça a presença da continuidade da utilização de mão 
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de obra negra. Mas também a narradora expõe uma saída honrosa para a questão, ao 

transformar a escravidão em servilismo, com a permanência voluntária dos escravos e a 

sua manutenção como servidores ativos numa ideologia que os transforma em 

agregados e “quase membro da família”, motivo por que a venda de Maria Pequena pela 

esposa de um dos tios de Helena causou tanto mal estar que não se podia tocar no 

assunto. Essa, quando retorna, provoca grande alegria e alívio para a mãe de Helena e 

para a avó que a vê amparada como todos os que permaneceram na Chácara. 

 Para Helena Morley, a vida levada pelos negros na Chácara da avó era muito boa, 

com muitas liberdades, sem maltratos, mas também não se fala em salários, 

configurando uma permanência da situação: 

Da África ainda há na Chácara mais três que são Benfica, Quintiliano 
e Mainarte. Eles cantavam umas cantigas da terra deles, viravam e 
reviravam batendo palmas e iam dar uma embigada numa negra. Os 
negros de cá invejaram os velhos que sabiam as cantigas da África e 
que dançavam com mais entusiasmo. (MORLEY, 1998, p. 211) 
 

 E, ao contrário de Bitita que não tem o que comemorar, Helena Morley destaca o 

racismo cordial e benevolente de sua avó: “Eu gosto de ver como os negros da Chácara 

são felizes. Mamãe disse que quando vovô morreu, cada filho (eram doze) ficou com 

seu escravo de estimação e vovó trouxe os outros que eram uns dez ou doze, quando se 

mudou para Diamantina.” (MORLEY, 1998, p. 211) 

 A senzala física de Bitita ficou para traz, embora a senzala ideológica que a separa 

dos brancos se mantenha. Na Chácara da avó de Helena, ela persiste como um espaço 

que separa a “casa grande”, mas se transforma no local de preferência da menina 

curiosa e ávida de alegria, já que na casa da avó a vida era austera: “Como sabe se 

divertir a família de Jeninha! É tão diferente da minha! Os meus passam a maior parte 

do tempo rezando.” (MORLEY, 1998, p. 151) 

Ontem foi a festa de Joaquim Angola. Este negro fugiu de um senhor 
muito mau do Serro e foi esconder-se num quilombo perto da Lomba. 
Os negros lhe levavam comida de noite. Quando andaram por lá uns 
soldados caçando negros do mato, ele correu e caiu de joelhos nos pés 
de vovó, pedindo que o comprasse. Ela fez meu avô comprá-lo e ele 
ficou na Lomba (...). Isso foi há muitos anos no daí de Senhora da 
Conceição e as filhas de Joaquim Angola costumam festejar este dia.” 

(...) Houve mesa para nós cá dentro e para os negros lá fora (...) Eu 
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engoli o jantar depressa e fui para a senzala. palavra que nunca vi uma 
festa tão divertida.  (MORLEY, 1998, p. 210-211) 

 

E é nessa mesma perspectiva que a caridosa avó, juntamente com a tia, acolhe as 

crianças negras: 

Vovó sempre cria negrinhas e Dindinha negrinhos. Quando são 
pequenos eu não me admiro, porque eu também gosto muito de 
menino pequeno e acho muita graça no Joaquim que Dindinha está 
criando agora. Ela o manda fazer gracinhas para nós e ele é muito 
engraçadinho. Mas gostar de negrão é que eu acho uma coisa 
esquisita. (MORLEY, 1998, p. 179) 

No entanto, a menina restringe sua aceitação da benevolência da avó que se estende aos 

negros em geral a mesma atenção, mesmo depois de adultos. 

 Embora livre num país no pós-abolição, Bitita se apresenta como deserdada dos 

direitos e de cidadania, sofrendo com a falta de acesso às condições mínimas de 

sobrevivência, num contexto em que os negros não sendo mais escravos, tornam-se 

objetos indesejáveis na sociedade ou sujeitos de vilipêndio do corpo e dos direitos 

naturais do ser humano, continuando uma vida de diáspora forçada, em território 

brasileiro, na busca de sobrevivência e autoafirmação, essa última provavelmente 

responsável pela manutenção do apelido de infância – Bitita - na denominação da 

protagonista do Diário, que se revela como a própria autora, Carolina Maria de Jesus.  

 Nos primeiros dias de freqüência de escola, Bitita descobre seu verdadeiro nome 

da certidão de nascimento e o recusa em favor do nome afetivo. Ela não tem sobrenome 

paterno já que o sobrenome “de Jesus” reafirma a ausência de pai conhecido, sendo essa 

uma prática muito comum no registro de nascimento de crianças enjeitadas ou não 

assumidas pelo pai, naquela época como o era os sobrenomes “dos Anjos”, “de Deus” e 

“da Luz”. 

 Em uma condição de filha de imigrantes ingleses, Helena Morley se apresenta 

como uma menina que, mesmo sendo da parte menos abastada dos familiares, conta 

com a proteção das madrinhas, as condições necessárias para freqüentar, como menina 

branca, escola de música, catecismo e Escola Normal. Com ampla possibilidade de 

circulação pelas casas dos moradores de Diamantina, a autora revela sua condição 

diferenciada de inglesinha pobre para os padrões de uma filha de mineradores, se 
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comparada aos demais parentes. Isso fica nítido nas várias referências a calçados rotos, 

roupas puídas e desbotadas, ausência de criada ou ex-escrava para os afazeres 

domésticos, sobrecarregando a narradora de atividades, dificuldades na aquisição de 

bens necessários ao cotidiano, somadas às várias tentativas da mãe de vender, sem 

sucesso, quitutes e licores para acrescentar ao lar algum rendimento. Isso se contrasta 

com o lado rico da família.  

 O apelido adotado - Helena Morley - como a protagonista do diário, torna-se 

revelador de uma condição diferenciada de Alice Dayrell Caldeira (o Brant foi 

acrescentado pelo marido em 1900), com dois sobrenomes de peso em seu nome: o 

próprio pseudônimo da autora carrega sobrenome de importância social, confirmando o 

livre trânsito da menina em Diamantina e a ausência de intolerância quanto a sua 

genealogia estrangeira, o que, para Bitita, é a principal causa de todos os males, já que 

ela se identifica com uma ascendência africana. 

 No ato da escrita, a narradora Carolina Maria de Jesus se confunde com Bitita, ao 

mesmo tempo em que se organiza como protótipo de uma raça em franca situação de 

questionamento a respeito da própria identidade e pertencimento. Narrar é também uma 

forma de se tornar visível e o apelido Bitita só é associado por ela ao nome Carolina 

quando ela vai à escola. Para Carolina Maria de Jesus a auto-identificação narrador-

autor-pessoa é a condição única possível de visibilidade social para o projeto que parece 

ser o dessa obra: expor as denúncias daquilo que os negros eram obrigados a suportar, e 

explicitar a sua condição de pertencimento a esse grupo. 

 Em contrapartida, os traços de Helena que a incomodam e são motivos de 

inquietação da tia Madge ou de uma ou outra coleguinha são os cabelos presos, a 

magreza da menina e as sardas, segundo ela, provocada pelo sol, o que provoca a 

insistência, orquestrada pela tia, no uso de chapéus e na manutenção de cabelos soltos. 

Mas isso em nada a impede de desfrutar de um convívio social aprazível e humano. 

Helena se autocaracteriza como a mais horrorosa, a mais magrela, a mais burra de todas, 

tendo que ficar sempre inferior em tudo, o que pode ser um conflito normal na 

adolescência de toda menina, em fase de modificação do corpo. Mas Carolina se 

descobre negra por intermédio de outrem: “Eu sabia que era negra por causa dos 
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meninos brancos.” (...). Por causa dos meninos brancos criticarem o nosso cabelo: - 

Cabelo Pixaim! Cabelo duro!” (JESUS, 2007, p. 111) 

 A consciência de sua condição étnica não parecia ser algo difícil de se 

compreender: “Eu já sabia que as raças que eram hostilizadas no mundo eram: os 

negros, por causa da cor; os ciganos, por serem nômades, ladrões trapaceiros e não 

terem pátria, e os semitas porque brigaram com o Cristo.” (JESUS, 2007, p. 72)E a 

pergunta surge para ela como uma indignação: “Por que será que os mulatos e os 

brancos negam os negros”? (...) “O branco ainda é aceitável! Mas, o mulato? Está no 

meio-termo. É filho de negro e filho de branco. As raças que se unem para produzir o 

mulato.” (JESUS, 2007, p. 85) 

 Sob o pseudônimo de Helena Morley, Alice Dayrell Caldeira Brant publica suas 

memórias, e isso demonstra que, para a descendente de ingleses, a ficcionalização do 

narrador não impede a visibilidade do autor, o que é explicado metalinguisticamente na 

apresentação da obra, como sendo “por motivos fáceis de compreender”. Sua proposta é 

aceitar a sugestão paterna de não contar sua vida e seus segredos para as amigas e as 

confidenciar ao diário. E isso ela faz francamente e muito verdadeiramente, ao que 

parece, pois, ao tomá-lo como confidente, ela revela, muitas vezes, que, ali, ela escreve 

até mesmo o que as pessoas se assustariam que ela percebe, pensa ou faz. O diário é 

retomado em 1942. 

 Carolina Maria de Jesus endossa seus juízos sobre as pessoas e a sociedade por 

meio das informações obtidas pelo rádio e pelo jornal lido por outrem, pela observação 

de bons mestres dos quais ouvia falar, pela observação dos grandes exemplos locais e 

nacionais, seguindo-lhes as orientações. Por isso, quando pode frequentar a escola de 

Eurípedes Barsanulfo por caridade deste, em Sacramento, ela identifica formas de 

empoderamento por meio da aquisição do conhecimento pela leitura e da escolarização. 

Para ela, a única forma viável de se transformar num ser social capaz de reagir aos 

mandos e desmandos dos brancos, mulatos e pardos sobre os negros seria a consciência, 

advinda da formação escolar. Mas esse ideal é interceptado e não retomado no Diário, 

na segunda série primária, em uma de suas peregrinações com a mãe pelas fazendas na 

busca por trabalho. Sua narrativa, ao que nos parece, foi orquestrada ao final da vida. O 
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diário foi entregue a jornalistas franceses que vieram entrevistá-la em 1976 e ela falece 

em 13 de fevereiro de 1977. Depois, ele é publicado. Portanto, ou ele ficou guardado 

durante este tempo ou a escritora o escreveu posteriormente, a partir de suas 

lembranças. 

 Para Helena Morley, a ascenção social passava também pela escolarização, já que 

freqüentava a Escola Normal da cidade, pretendia ser professora, mas aliada a essa 

perspectiva, havia também a possibilidade de um bom casamento, - que se concretizou 

em 1900 - no que era preparada principalmente pela avó e pela Tia Madge - e a da 

herança de bens da avó, por intermédio da mãe. A escolarização deu-lhe a possibilidade 

de escrever em tempo real, com datas definidas no próprio diário, uma produção que, 

apresentada para publicação em 1942, traz na nota da primeira edição, o comentário da 

autora de que os cadernos foram retomados, mas que, “nesses escritos nenhuma 

alteração foi feita, além de pequenas correções e substituições de alguns nomes” 

(MORLEY, 1998, p. 14). Embora ela exponha comentários sobre a sociedade fazendo 

julgamentos francos sobre vícios, comportamentos, costumes e crendices, como Bitita, 

o diário tem outro objetivo. 

 Em Minha vida de menina, a narrativa se compõe, em primeira mão, de relações 

com familiares e conhecidos, contato com diferentes classes sociais, tarefas domésticas, 

ócio, igreja, escola, passeios pela ribanceira, superstições, festas religiosas e o racismo 

cordial. São minuciosos detalhes sobre a sociedade diamantinense do século XVIII. O 

universo social de Helena Morley não se restringe à família e aos numerosos parentes. 

Ela compõe um quadro reflexivo de toda a sociedade de seu tempo, que inclui a 

convivência com ricos, pobres, escravos, crianças e até bichos. 

 Em Diário de Bitita, as memórias apresentadas expõem um rosário de injustiças 

cometidas contra a narradora pela família, pela sociedade, pelos cidadãos, pela polícia, 

pelo Estado e até pela Igreja, como se vê em um episódio em que um padre a acusa de 

ladra e depois acha o dinheiro, quando ela já ia apanhar da polícia. Há também a 

denúncia de prática de racismo e de intolerância contra os negros pelos próprios negros 

em situação financeira melhor ou em estágios diversos de branqueamento. Bitita não 

conheceu o pai, tem um irmão, que não pode ficar na Cidade de Sacramento por causa 
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de perseguição racista em espaços de circulação pública, principalmente pela polícia, 

um padrasto de quem pouco fala, alguns parentes com os quais não estabelece relações 

ou elas são incipientes e de franca rejeição. Tendo sofrido maus tratos de familiares, a 

narradora vê em sua mãe seu único porto seguro e ancoradouro. 

 Sem definição de origem paterna, praticamente, Bitita compõe um diário que  é  

todo um rosário de sofrimentos causados por ela ser negra, bastarda, sem pouso certo, 

perambulando sozinha para São Paulo, Franca, Uberaba, e, algumas vezes, perfazendo 

todo o trajeto a pé, dormindo escondida às margens do trajeto, durante a noite. Isso se 

agrava por ela ter ficado doente, com feridas nas pernas e por se tornar uma jovem moça 

com mau cheiro e indesejada por todos, enxotada como cão, até pelos parentes. Ela  

pula de casa em casa para trabalhar, às vezes sem pagamento, às vezes enganada, 

ludibriada e passada para trás pelos patrões, sempre brancos, situação bem diferente de 

Helena que já tem seus admiradores antes dos quinze anos. 

 Constantemente a narradora de Diário de Bitita se envolve em narrar a diferença 

para menor entre a quantia prometida e a recebida por ela ou pela mãe nos trabalhos que 

realizavam. Os momentos melhores parecem ter-se passado na Santa Casa de 

Misericórdia e nos asilos vicentinos ou enquanto ela lia os livros que ganhava. Chega a 

citar que lia Camões com a ajuda de um dicionário que achara.  

 Obras e autoras assim tão antagônicas e tão peculiares causam estranheza quando 

indicadas à leitura para o vestibular unificado da UFMG: Helena Morley com a obra 

aqui utilizada na comparação, em 2000. E Carolina Maria de Jesus, com Quarto de 

despejo, outro diário, em 2001. As confluências dessas duas obras, no entanto, nos 

levam a perceber que, a partir de universos tão distintos de pertencimento, as duas 

meninas apresentam percepções semelhantes nesses diários que podem ser considerados 

romances de formação: o respeito pela etnia negra e a cordialidade são mais fortemente 

manifestos pelos europeus do que pelos próprios brasileiros e mestiços; os vícios são 

tratados como negativos e devem ser evitados por todos; a escolarização é um 

instrumento de crescimento na vida; a sagacidade, a inteligência, a esperteza, e o senso 

crítico são qualidades que elas se atribuem e os temas mais frequentes das duas 

meninas. Ambas se gabam pelo intelecto privilegiado em relação às outras pessoas e 

455



  

 

 

 

 

pela aguçada percepção do mundo ao redor de si mesmas, com um senso surpreendente 

para o tempo histórico e de vida das narradoras dos diários, no período da narrativa. 

 Ao analisarmos esse corpus, encontramos valiosos dados que constituem um 

arquivo propício para se pensar cuidadosamente a respeito de quão reveladora pode ser 

a abordagem comparada, para a riqueza memorialística, seja ela constituída, 

reconstruída, reconstituída ou preservada nas obras literárias. Buscamos endosso em 

Machado de Assis (ASSIS, 1937, p. 145 que viu nesse intercâmbio uma forma 

produtiva de pensar: “com os pecúlios de uns se fazem os pecúlios de outros e esse é o 

maior lucro para todos”, já que a obra literária em si como um arquivo, pode carregar 

consigo os indícios dos elementos necessários para sua manutenção e a pulsão de 

armazenamento de certa memória desejável, às custas do apagamento daquilo que é 

não-desejável ou menos-desejável, na constituição desse arquivo que é o diário.   

 Se para Machado de Assis, os pecúlios de uns enriquecem os pecúlios dos outros, 

podemos considerar que os sentidos de uma obra literária se revelam também, e muitas 

vezes, à luz de outras obras e de leitores diferentes, ou até os mesmos leitores em 

diferentes momentos, por motivos ou situações diversos.   

 O autor, ao tecer sua narrativa, deixa marcas intencionais e não intencionais as 

quais somente contrastadas com outras situações em obras diferentes poderiam se 

revelar, porque as leituras são tessituras que se entrelaçam de sentidos e as obras 

adquirem significados novos em novas leituras. Assim, as produções literárias podem se 

enriquecer mutuamente e se constituírem como mananciais subsidiários da cultura, da 

sociedade e das diversidades, quando submetidas ao processo da comparação. As 

percepções de mundo, costuradas nos alinhavos dos textos, revelam aquilo que tais 

obras podem apresentar de tradição e de ruptura, elucidando marcas indeléveis da 

realidade e de seu autor, nem sempre intencionalmente ali expressas, nas delicadas teias 

de significantes codificados nas mínimas fendas do discurso.  

 A leitura isolada de cada uma dessas obras pode não ser tão reveladora quanto 

quando associadas em suas construções. Isso facilita a transparência de novos sentidos, 

já que tais obras se tornam mais significativas em seus contextos, em novas leituras que 

podem revelar também seus contrastes e suas confluências. 
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 A indicação dessas autoras para o vestibular promove o seu conhecimento e 

reconhecimento, como também o de sua obra, mas esse não é o seu único papel: ela 

nutre o imaginário e ficcionaliza o leitor cujo papel é primordial na construção de novos 

sentidos, assim como o fazem os aparatos teóricos subsidiários dos estudos que se 

propõem sobre as obras.  

 Se a literatura é um espaço privilegiado para que o cotidiano e as simulações 

possam ser encenadas pelo sujeito pós-moderno, tanto por quem escreve como por 

quem lê, os dois diários podem revelar que o capital cultural nelas preservado se 

constitui como instrumento de construção e reconstrução da memória do passado no 

presente. Com esse capital, a literatura pode-se materializar como fonte reveladora do 

próprio sentido do registro e das tessituras discursivas de qualquer escritor, porque 

“toda escrita ficcionaliza o seu leitor. E todo leitor acumula um repertório de pré-noções 

e é munido desse aparato que se acerca de um texto, com o qual o seu conjunto de 

expectativas passará a atritar” (REIS, 1992, p. 65), constituindo essa dupla via como é o 

próprio modo de ser desse tipo de patrimônio. Assim, por meio do comparatismo, 

ampliamos os significados dos dois diários, confirmando que, se pensarmos a obra 

literária a partir de um pensamento cultural, transcultural e transdisciplinar, ela 

apresenta seu potencial revelador das diferenças, das diversidades e da cultura da qual 

ela faz parte.  

 Se por meio do comparatismo, a relação da Literatura com os demais produtos 

culturais do nosso tempo amplia e complexifica seus significados, e essa arte se torna 

objeto complexo, engendrada a partir de um pensamento transcultural e transdisciplinar, 

torna-se pertinente que esse recurso seja observado em seu potencial revelador das 

diferenças e das diversidades na produção literária contemporânea. Desse modo, a 

estranheza provocada pela presença dessas autoras e de suas obras na listagem daquelas 

que foram indicadas para o vestibular da UFMG possa ser minimizada, já que tanto 

autoras quanto obras se tornam muito mais visíveis e seu capital cultural, muito mais 

revelador dos diferenciados modos com que os olhares obnubilados de cada uma 

puderam desvelar. Pois cada olhar é proveniente do universo de vivências, o que torna 

cada obra um retrato claro das escrevivências e das tessituras discursivas de suas 
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autoras, capazes de revelar o verdadeiro sentido das diferenças que serão percebidas 

pelo leitor. 
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ROSAURA, A ENJEITADA (1883): EFÍGIE OU ESFINGE DE BERNARDO 

GUIMARÃES? 

Marcus Caetano Domingos (CEFET-MG/Araxá)1 

 

Resumo:  

No romance Rosaura, a enjeitada, Bernardo Guimarães teria se autoretratado, como estudante 
de direito, na São Paulo da década de 1840. Apesar de ter se retratado como um jovem pobre e 
moreno, na pele do personagem Belmiro, em reiteradas ocasiões BG tem sido visto como rico, e 
branco, até como um aristocrata. Com base em pesquisa biográfica, inédita, pretendo levantar a 
hipótese de que além do autoretrato, que chamou de efígie, Belmiro, pode haver outro, possível, 
ao qual denominei esfinge, e que estaria entranhado em meio à temática, ao enredo e seus 
personagens, que guardaria correlações com a vida real. O próprio escritor, em carta a um 
amigo, em 1883, levantou a questão. Com ironia, considerou: será o meu busto verônica? 

Palavras-chave: (retrato, hierarquias, enjeitamento, busto, macabro). 

 

Bernardo Guimarães (BG) escreveu o seu último livro - Rosaura, a enjeitada - no 

apagar das luzes. Foi uma de suas últimas publicações junta à coletânea de versos 

Folhas de Outono2, ambas do ano de 1883. O autor morreu no ano seguinte, no dia 10 

de março de 1884. Rosaura é um romance, lembrado por retratar São Paulo, pouco antes 

da rápida urbanização que a cidade sofreu, na segunda metade do século XIX; também 

por conter um personagem no qual Bernardo se retratou, o estudante de direito Belmiro.  

Certamente, Rosaura não é percebida como uma de suas maiores contribuições 

para a literatura. A respeito da obra, Wilson Martins (1996) considerou que o livro fez 

parte de uma série pouco inspiradas de obras, escritas no ano de 1883, das quais tomou 

a obra Rosaura, a enjeitada como exemplo, livros que, segundo o crítico, “pode-se dizer 

que nada tinham de novo, nem mesmo a letra do autor” (MARTINS, 1996, p. 123). Para 

Martins a mesma “letra” empregada por Bernardo Guimarães em Rosaura “era a mesma 

do Garimpeiro e d’ A Escrava Isaura”. O livro foi publicado pela primeira vez em 

1875, pela Garnier, que também publicaria Rosaura, a enjeitada, em 1883. A Escrava 

Isaura conta os sofrimentos de uma bela escrava branca que vivia em uma fazenda na 

região norte do Estado do Rio de Janeiro, na região de Campos dos Goytacazes. Em sua 

                                                           
1
 Licenciado em História, UFMG, 2002. Mestre em História Social, USP, 2007. Doutorando, UNESP, 

Franca-SP, desde 2017. Orientadora: Marisa Saenz Leme. Contato: mcdomingos2010@yahoo.com.br. 
2 Em 1883, no volume Folhas de outono, Bernardo Guimarães reuniu e deu publicidade a algumas 
composições suas, assim como de seu falecido pai João Joaquim da Silva Guimarães, um autodidata. 
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adaptação para a televisão o romance, levado à tela da Rede Globo de Televisão (2013) 

entre 1976 e 1977, fez um estrondoso sucesso, sucesso mundial, segundo dados oficiais 

da emissora, tendo sido exibida em mais de oitenta países3 (GLOBO, 2013, s/p.). 

Com em Escrava Isaura o escritor buscou denunciar as mazelas oriundas da 

escravidão, fez duras críticas à sociedade escravista. Ambas são obras de sua pena 

abolicionista. Apesar de tratar de temas análogos Rosaura, a enjeitada é uma obra 

desconhecida, enquanto A Escrava Isaura é celebrada, mundialmente. Seria o caso da 

diferença ser devido ao fato de que as protagonistas, embora em situação análoga, logo, 

vivendo situações mais ou menos parecidas, guardarem grandes diferenças físicas? Uma 

escrava era branca, Isaura, a outra, nascida de ventre livre e escravizada (logo, 

injustamente), Rosaura, que era da cor do jambo. O romance Rosaura é obra pouco lido. 

Difícil de ser encontrado. É uma obra rara, senão, raríssima. Ainda não a tive em mãos. 

A exceção fica por conta do formato digital, no qual o romance é encontrado, disponível 

para baixar, sem custos. Caso do website mantido pelos seus descendentes, Bernardo 

Guimarães, (1825-1884), vida e obra4.  A obra é pouco analisada, também na academia, 

em comparação com outras obras de BG.  

O autor tratou seu Rosaura, em correspondências privadas, como um autoretrato. 

O autor chamou o livro de “retrato”, “busto”, “portraiture”, “verônica”
5.  

(vero=verdade; nica=imagem). Porém, advertiu em carta ao amigo, Saldanha Marinho, 

“Agora, falando sério, o meu busto é verônica?” (1883). O presente artigo procura 

explorar a interrogação lançada por Bernardo Guimarães, e se destina a expor resultados 

parciais de investigações, levantadas enquanto hipóteses, a respeito da possibilidade do 

autor ter deixado mais de um retrato “seu” em sua obra Rosaura, a enjeitada, que 

seriam em primeiro lugar: uma efígie, um retrato; em segundo: uma esfinge, um enigma, 

uma charada, que, creio, seria a respeito de quem ele realmente era. 

                                                           
3 “Até hoje, a novela já foi vendida para mais de 80 países. A atriz Lucélia Santos visitou muitos deles e 
recebeu diversos prêmios, como o Latino de Ouro, concedido pela Emissora Caracas de Rádio e 
Televisão, na Venezuela. Na China, 300 milhões de pessoas elegeram Lucélia a melhor atriz de 1985. No 
rastro do sucesso, foram vendidos 500 mil exemplares da tradução do livro de Bernardo Guimarães para o 
chinês. Mais de 30 anos depois da estreia de Escrava Isaura, a novela continua sendo comercializada pelo 
mundo”. 
4 O romance está disponível em: https://sites.google.com/site/sitedobg/Home/downloads. Exemplar ao 
qual se referem as citações contidos na presente comunicação. 
5 “A minha velha efígie, quero dizer retrato, (ma portraiture, como dizia Balzac)”. 
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Passo, adiante, a fazer a uma descrição da efígie contida na obra, o personagem 

Belmiro, e uma investigação a respeito de uma possível esfinge, contida no enredo, na 

temática, enfim, em todo o corpo do livro. A hipótese aventada é que a suposta 

“esfinge” conteria segredos que comporiam a verdadeira alma da obra Rosaura e de seu 

autor. São questões que envolvem os seus antepassados. A hipótese é fruto de 

conclusões parciais, e incompletas, baseadas em evidências e provas retiradas de 

pesquisas feitas em fontes primárias nos arquivos de Minas e São Paulo, em especial6.  

Bernardo Guimarães estudou direito, no Largo de São Francisco, lá o mineiro 

formou-se na 20ª turma da Faculdade de Direito de São Paulo, em 1851. Durante os 

anos na Paulicéia tornou-se “amigo inseparável” dos poetas Álvares de Azevedo (1831-

1852) e Aureliano Lessa (1828-1861). Os três e outros estudantes fundaram a Sociedade 

Epicuréia, à qual são atribuídas "coisas fantásticas" que repercutiram na sociedade 

paulistana, segundo o biógrafo Basílio de Magalhães (1926). O grupo teria como 

inspiração o poeta britânico Lord Byron. O movimento fundado por eles teria gerado 

uma intensa e pródiga produção literária estudantil, “de acordo com a moda da época, 

sua iniciação nas letras fez-se pelas portas da poesia marcada pelo devaneio e pelo 

macabro, para mais tarde, a partir da década de setenta, lançar-se à ficção” 

(MIGALHAS, 2013, S/P). 

Em Rosaura, Bernardo é Belmiro; Aureliano Lessa, Aurélio; e, finalmente, 

Álvares de Azevedo, Azevedo. Bernardo diz a respeito de si próprio, no capítulo V, que 

era "alto, corado, de cabelos pretos... cara de lobisomem... posto que não disforme, não 

era bonito; como estudante pobre, que era não podia trajar-se com a elegância e primor 

de seus companheiros". A descrição é a de um jovem boêmio, embora tímido, talentoso, 

inteligente; porém, pobre e moreno. A personagem Adelaide, a mãe, que enjeitou a 

protagonista Rosaura, quando moça, enquanto era galanteada pelos estudantes, 

descreveu Belmiro, em resposta a uma pergunta de Azevedo, rival de Belmiro nas 

intenções românticas para com a (então) donzela. O “rapaz” era “alto, corado, de 

                                                           
6
 A pesquisa a respeito dos parentes de BG integra projeto de história política, visando o doutoramente, 

em andamento, no qual se analisa a trajetória da Junta de Governo Provisório de MG, órgão de governo 
provincial, de cunho eletivo, que funcionou entre 1821 e 1822, durante a Regência Pedrina. Logo, analisa 
a participação dos mineiros no processo de independência do Brasil.  
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cabelos pretos” (Belmiro)7. Ou seja, Bernardo se descreveu como um estudante 

talentoso, embora relapso, e, principalmente, como um jovem pobre e moreno. 

Porém, não é a visão que muitos têm dele. Muñoz (2016), em sua tentativa de 

realizar uma leitura pós-colonialista da obra Rosaura, declarou, a respeito de seu autor, 

que BG, “fazendo uso de seu poder, como escritor branco, de representar, (ele) concebe 

e reafirma a imagem do negro como um ser inferior e apto à civilização somente por 

meio da mestiçagem com o branco” (MUÑOZ, 2016, pp. 63-81)8. Já, para Alves, 

(2010), que foi mais além em suas conclusões, haveria a “existência de um projeto 

político implícito nos enredos de nosso literato cuja condição de bacharel é indicativa de 

sua posição de classe semelhante à de muitos outros literatos” (ALVES, 2010, p. 17). 

Diferentemente de seu autoretrato, o retrato traçado pelos dois pesquisadores 

citados, um, pinta BG como rico e branco, e o outro, como filho de família abastada. 

Logo, assim sendo, o pai de BG, João Joaquim da Silva Guimarães teria sido rico, como 

o pai dos seus colegas aristocratas da Academia Jurídica de São Paulo, e de outras elites 

similares, o que não é verídico. O testamento de João Joaquim prova que ele morreu 

velho e pobre9. Bernardo era um homem branco? Seu pai era rico? Era branco? E sua 

mãe? Com as primeiras pesquisas, logo percebi, no Suplemento do jotnal Minas Gerais 

(1925) que pode ser possível que a construção da imagem de BG como aristocrata possa 

ter sido uma construção posterior a sua morte (Suplemento – Minas Gerais, 1925, s/p)10.  

                                                           
7 Nota, a queda da donzela. 
8 Segundo a pesquisadora, “assim fazendo, ele marginaliza o sujeito negro no processo de construção da 

nação e se posiciona no centro do discurso”. 
9 AHMI. Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência – Casa do Pilar. Testamento. Ficha 485 – Códice 
350 – Auto 7299 – ano 1858 – 1º. Ofício. João Joaquim da Silva Guimarães – Testamenteiro Antônio 
José da Silva. “O que tenho livre he unicamente a Pensão do Monte Pio dos Servidores do Estado, que he 
metade de 1:650$000 reis, as  quaes se repartirão com as quatro filhas, com o meu filho Lourenço por 
ser inepto, e nervoso, sendo sua Tutora minha filha Izabel, que receberá com o seu quinhão  o que lhe 
couber para o sustentar, e vestir...Dei de dote o que pude as filhas primeiras... e com os Filhos Doutores, 
e Padre o que pude, e minhas molestias já de annos, e a carestia dos viveres, e pouco ganho, me fizerão 
grande empenho. Meus filhos não farão questão sobre o que dei as filhas, antes, e depois da morte da 
minha mulher, porque se o fizerem terão de pagar tudo quanto fico a dever. Devo figura meu Cunhado o 
Cura do Sacramento na Corte, o Conego da Capella Imperial o Snr. Antonio Joze da Silva a quem muito 
rogo seja meu primeiro testamenteiro, e queira pela amizade que temos aceitar, e fazer-me esta esmolla 
ultima pelo Amor de Deus, e para sucego de minha consciência, e salvação de minha Alma, cumprindo o 
que lhe deixo em carta fechada, e vendendo as casas, única couza que deixo, para pagamento dos meus 
credores”. 
10 Em 1925 já havia quem notasse, na imprensa mineira, que estava acontecendo uma construção em 
torno de sua riqueza, de sua posição social, o que seria fruto de sua fama de boêmio, “mas Bernardo 

deixou umas obras literária vultosa; viveu com poucos recursos e não deixou uma só dívida. Aí está: sua 
enorme boêmia é apenas uma lenda!”. Fonte: https://sites.google.com/site/sitedobg/Home/biografia---
livro/ultimas-producoes, acesso: 29/09/2017. 
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Segundo Flávio Heinz (2006), as elites não são apenas econômicas. Nem sempre 

alguém que ocupa um espaço político, ou social, ou literário, caso do Brasil, que 

emergiu de uma hierarquizada de sociedade de Antigo Regime, em situação colonial, na 

qual pesou por quase quatro séculos o escravismo, é rico, é oriundo de famílias ricas. É 

complexo e vago, apenas classificar como sendo da elite alguém que está no topo de 

algum grupo que detém poder, influência, privilégios. Antigamente, na historiografia, 

isto foi muito aceito, e muito se escreveu sobres as elites, de uma forma heróica e 

heroicizante. Atualmente, outra história das elites, segundo Heinz, estaria sendo 

buscada, e nela, o objetivo seria encontrar regularidades, sinais comuns, 

condicionamentos sociais e culturais na vida de homens e coletividades (HEINZ, 2006, 

p. 8). Iniciei as pesquisas biográficas a respeito dos parentes de BG, especificamente, a 

respeito de seu pai e tio, justamente pela razão apontada por Heinz, para encontrar 

regularidades no grupo junto ao qual os dois parentes de BG, participaram na eleição da 

Junta de Governo Provisório da província de Minas, eleita em 20 de setembro de 

182111.  

A chave para as descobertas a respeito da família de BG foi a pesquisa 

envolvendo a ordenação de seu tio, o padre Antônio José da Silva. A ela fui remetido 

procurando respostas para uma compreensão a respeito do grupo dos Constitucionais, 

ou Cidadãos, ao qual me referi, logo acima. Desde o mestrado (2007)12, quando analisei 

a participação do maior rival do padre Antônio, o padre Hermógenes, vigário de 

Desemboque, no processo de crise política em Minas, já havia percebido que faltavam 

dados importantes na biografia do tio de BG (DOMINGOS, 2007).  

Não há dados a respeito do nome de sua mãe. De sua idade, do local e data de 

seu nascimento, sendo incertos, o local e a data de sua morte. Não havia nada a respeito 

de seu pai e dos avós. Afinal, era irmão do pai ou da mãe de BG? Eram informações 

importantes para saber a respeito do calibre social dos dois parentes, João Joaquim e 

Antônio, seriam irmãos ou cunhados os dois Cidadãos. A dificuldade de biografa-los é 

imensa.  

                                                           
11 Tenho motivos para crer que os dois podem ter tomado parte em um grupo formado por homens de 
setores médios da sociedade mineira, que na ocasião se autointitulavam Constitucionais. Trabalho com a 
hipótese de que na ata da eleição eles podem ter sido registrados como Cidadãos. Investigo se o grupo era 
composto por pessoas de médio estrato social, padres, militares, funcionários públicos, que não seriam 
ricos, e que, talvez, pudessem ser mestiços, pois a questão da exclusão dos mesmos foi aventada, e 
politizou-se, durante o processo de crise política, em MG, entre 1821 e 1822. 
12  
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O processo de ordenação de Antônio José da Silva não foi fácil de ser reunido, 

pois não havia informação a respeito de sua ordenação. Ele se deu em duas etapas, em 

lugares distintos. Teve início em São Paulo, em 1817, e foi complementado em 

Mariana, em 1818. Em São Paulo houve a presença de uma “Carta de Segredo”, que foi 

lida, segundo consta, mas que não integra o processo. Através dela a cúria paulista foi 

informada que constava “Grave impedimento no Bispado de origem”, ou seja, em 

Minas, no bispado de Mariana. Antônio declarou ter nascido em Vila Rica, não disse 

quando, e disse ser filho de pai incógnito e de Maria Caetana de Oliveira. Processo não 

revelou idade de sua mãe. Antônio confessou que havia graves impedimentos à sua 

ordenação, no caput de seu processo de ordenação, nos seguintes termos: 

“Diz Antônio José da Silva natural de Villa Rica, Bispado de Mariana, morador nesta Cidade, 

onde está compatriotado pela sentença junta, filho de Pai incógnito, e de Maria Caetana de 

Oliveira exposta, neto tanto paterno, como materno de Avós incógnitos, que elle tem muita 

vocação ao Estado Sacerdotal, e para o conseguir deseja ser admitido as deligências de genere 

nesta Cidade onde tem testemunhas, visto notório impedimento, que há no seu Bispado, ficando 

deste modo izempto das deligências das origens, e das competentes Certidoens. 

O que, à primeira vista, nos pareceu um contracenso, pois a Constituição Primeira do 

Arcebispado da Bahia, do ano de 1703, lei que geria as ordenações, prescrevia rigorosa 

inquirição, justamente, para que se soubesse se havia impedimentos às desobrigas dos 

habilitandos à ordenação. O habilitando Antônio confessou vários impedimentos. 

Antônio confessou que não era filho legitimo, que desconhecia o nome do pai; 

que era neto de avós incógnitos; que sua mãe fora uma exposta, uma criança enjeitada. 

Pela primeira vez o tema da obra Rosaura, a enjeitada veio à baila, e por conhecê-la, 

pelo menos a sua existência, o enjeitamento confessado foi algo que chamou a atenção. 

Imediatamente li a obra13. Não representa nenhuma surpresa que Antônio tenha sido 

habilitados, mesmo pesando contra ele tão sérios impedimentos. Segundo Augustin 

Wernet (1987), Dom Mateus de Abreu Pereira (1795-1824), o bispo de São Paulo no 

período da ordenação do habilitando Antônio, seria “relaxado com as desobrigas, 

ordenando pessoas com graves impedimentos ou sem vocação” (WERNET, 1987). Pois 

                                                           
13 As etapas seguintes da pesquisa biográfica já aconteceram de posse das informações contidas no 
romance, que passou a servir de uma espécie de guia para determinadas pesquisas pontuais. Logo, fui 
notando correlações, coincidências entre a trajetória familiar e dos personagens femininos do livro, em 
especial, a questão do enjeitamento e dos preconceitos de cor-raça. Estigmas decorrentes da escravidão. 
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foi justamente o caso, mesmo com os graves impedimentos que Antônio confessou o 

habilitando saiu ordenado de São Paulo em 1817.  

Em 1818, já no bispado de Mariana, na segunda parte de sua ordenação, o padre 

Antônio entrou com uma petição, no dia 22 de janeiro, para que pudesse “usar de Suas 

Ordens depois de Cumprir a penitência que esta fazendo, o que por isto necessitaria 

constituir Seo patrimônio nos bens constantes do papel junto, que lhe fez Sua Mãe”
14. 

Ou seja, tinha já as ordens menores, era padre, mas não presbítero; e, desejava alcançar 

o presbiterato.  

Na verdade, penso que parece haver mais questões sendo resolvidas no processo, 

mesmo que de forma não assumida. Tive a sensação de que foi empregado um esforço 

no sentido de perfilhá-lo, e de informar a respeito de sua parentela na segunda parte do 

processo de Genere et Moribus. Ela repassou patrimônio ao filho, com a anuência da 

irmã, Constança Beatriz de Oliveira e de seu marido, João Joaquim da Silva 

Guimarães15. Com o documento de 1818, primeiramente, descobri que Antônio e João 

Joaquim eram cunhados, não eram irmãos, conforme pensei inicialmente. Descobri que 

a mãe de Bernardo, Constança Beatriz de Oliveira, era a irmã do padre. Primeira dúvida 

desfeita. Porém, foi também desfeita parte da reputação de “Dona” Constança. Segundo 

consta são poucas as informações disponíveis respeito das origens de Constança, e as 

que existem, possivelmente, ao que indicam as fontes de Kléberson Alves (2010), tem 

base na memória familiar, que considerava era “D. Constança Beatriz de Oliveira, filha 

de abastados lusitanos de Bragança. Senhora culta e de rígidos princípios morais” 

(ALVES, 2010, p. 18).  

O prosseguimento da pesquisa em direção aos antepassados de BG revelaria 

mais ainda. Apareceu em 1818 o nome da avó do habilitando, a mãe de sua mãe, 

Thereza de Jesus de Oliveira, que trouxe à baila novas questões.  Havia mais infrações, 

ou furos, nas desobrigas realizadas durante sua habilitação de Antônio. De seu 

testamento retirei a informação de que era filha de pai incógnito e que sua mãe era 

Catharina de Oliveira, parda e forra16. Thereza havia falecido em 1814, seu 

                                                           
14 AEAM. 
15 Conforme comprovou em suas pesquisas Anderson José Machado de Oliveira, a ordenação era um 
investimento familiar, e não individual, suas benesses, sejam as simbólicas, ou as concretas, atingiam o 
grupo, que investia na ordenação. A ordenação do “Vigário Silva” corrobora sua teoria. 
16 Thereza de Jesus de Oliveira que em 1814 havia em testamento (AHMI – Casa do Pilar – Testamento 
Ficha 803 Códice 416 Auto 8254 ano 1814 – Tereza de Jesus Oliveira – Testamenteiro Cap. João 
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testamenteiro foi o marido de sua neta Constança Beatriz, João Joaquim da Silva 

Guimarães17. Confessou, no leito de morte, que enjeitara dois filhos, enquanto solteira18. 

Logo, a mãe do habilitando tinha um irmão. O nome do seu tio era Manoel Pereira de 

Oliveira Rocha. Formava-se para o habilitando uma grande parentela, uma grande 

mudança em relação ao que ele declarou em 1817. 

Com Thereza o escritor Bernardo Guimarães se tornou, de forma documentada, 

creio, um afrodescendente. Em toda a ordenação, em 1817, e em 1818, nos dois 

processos de Genere et Moribus, havia notado a ausência do tema cor-raça, a respeito 

do habilitando. A declaração de sua avó constituía mais um notório impedimento que 

pesava sobre o habilitando e sobre as gerações que o precederam. Porém, não era 

incomum a ordenação de padres de cor, conforme tem comprovado repetidamente 

Anderson Oliveira (2008). Porém, os habilitandos pediam a “dispensa do defeito de 

cor”, e isto não foi feito, nos dois processos de Antônio (OLIVEIRA, 2008, p. 1).  

Maria Caetana se autodeclarou branca, em 1818. Sua mãe, Thereza foi de 

irmandade que só aceitava mulheres brancas, a Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica, 

à qual pertenceu, segundo informou em seu testamento. Ao que parece, o pai de BG 

tinha condições parecidas, ele era irmão da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, 

informa seu testamento. A ordem, teoricamente, era restrita aos brancos e abastados. É 

difícil fazer conjecturas a respeito das condições, e qualidades de João Joaquim, são 

parcas as informações disponíveis19. Seu testamento nada informa, consta apenas que 

havia sido batizado na Matriz de Nossa Senhora, na cidade de Sabará, e que os seus pais 
                                                                                                                                                                          
Joaquim da Silva Guimarães. Contribuição de Estevam, historiador de Mariana-Ouro Preto, contratado 
para realizar a busca nos arquivos da região. Ele buscou, ainda, em Catas Altas-MG, a certidão de 
nascimento de Thereza, que nasceu no ano de 1735, vindo a falecer em 1814, logo, com 79 anos. 
17 Declaro que sou natural da Freguezia de Nossa Senhora da com.cam da Catas Altas termo da Cidade 
de Mariana filha natural (mãe solteira) de Catharina de Oliveira já falecida, e ser posto fui cazada com 
Manoel Vieira da Cunha já falecido contudo delle não tive filhos, mas sim no Estado de Solteira tive dois 
filhos de nomes Manoel Pereira de Oliveira e Maria Caetana, e posto que fossem Baptizados como 
expostos com tudo os reconheço por meos filhos e como taes os instituos por meos universaes herdeiros. 
Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência – Casa do Pilar. Testamento. Ficha 803 Códice 416 Auto 
8254 ano 1814 – Contas [de testamento - testamentaria]. Tereza de Jesus Oliveira – Testamenteiro Cap. 
João Joaquim da Silva Guimarães.  
18 AEAM. Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Batismos – Catas Altas – 1730-1742. [fl. 
44]. Aos tres dias domes de Março de mil, e setecentos, e trinta e sinco annos na pia baptismal desta 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição das Catas Altas...baptizou, e poz os Santos Oleos à Thereza 
filha de pay incognito, e de Catherina de Oliveyra parda forra, e forão padrinhos o Sargento Mor Manoel 
Ferreira Pinto, e Thereza Jozefa da Cunha mulher de Francisco Viegas de Brito. 
19 Há quem desconfie, e que avente a possibilidade de que João Joaquim (também) tenha sido mestiço. 
Desconfia-se que seu pai pode ter sido um português, e sua mãe, sua escrava. Certo colega pesquisador 
me confessou nutrir tal desconfiança, pois havia indícios no sentido. Quais? Não revelou em seu email. 
Foram indícios que havia reunido em sua pesquisa de doutorado, já concluída.  
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já não existiam, que tinha 78 anos de idade. Logo, ele nasceu por volta de 178020. Se 

não houvesse razões para negar informações a respeito do nome dos pais, por que ele 

teria agido de tal maneira? A sua atitude alimenta as desconfianças a respeito da 

possível origem “impura”. 

A lei impedia a ordenação de “impuros”. Segundo Renato Pinto Venâncio, a 

legislação eclesiástica não ajudava os abandonados que pretendessem seguir a carreira 

eclesiástica. Antônio fora abandonado pela mãe? É possível. É o que se deduz de outra 

ação de João Joaquim como testamenteiro de Thereza, avó de sua esposa. Segundo 

Renato Pinto Venâncio (2002), até mesmo para a primeira tonsura a Igreja exigia que se 

investigasse a limpeza de sangue do candidato. Conforme visto, isto não fora um 

impedimento para Antônio, em São Paulo, em Mariana (VENÂNCIO, 2002, p. 138)21. 

Um caso particular analisado por Anderson Oliveira (2008) contém uma declaração de 

autoridade eclesiástica, expressa e literal, a respeito do que foi considerado por Renato 

Pinto Venâncio (OLIVEIRA, 2008, p. 2)22.  

No dia 28 de setembro de 1813, João Joaquim da Silva Guimarães deu entrada 

no Senado da Câmara de Vila Rica em uma cobrança, feito em nome de sua 

representada, Thereza de Jesus de Oliveira, para receber pela criação de nove crianças 

enjeitadas. Tanto o serviço como a cobrança pelo mesmo era algo comum no período. 

Há uma coincidência entre os nomes dos expostos listados na cobrança feita à Câmara 

de Vila Rica e os nomes dos filhos conhecidos de Maria Caetana: Antônio e Constança 

Beatriz, assim como de outro possível irmão, Carlos José da Silva. As crianças criadas 

eram: Antônio, Francisco, Joaquim, José, Camillo, Luís, Beatriz, Francisca e Ana. Não 

                                                           
20 Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência – Casa do Pilar. Testamento. Ficha 485 – Códice 350 – 
Auto 7299 – ano 1858 – 1º. Ofício. João Joaquim da Silva Guimarães – Testamenteiro Antônio José da 
Silva.  
21 VENÂNCIO. Op. Cit. Venâncio lembra que se devia investigar se o mesmo tinha ascendência moura, 
judaica ou negra, consideradas como/ de raças infectas, conforme visto, na letra da lei. Obviamente, a 
“exigência da filiação legítima consistia em uma barreira para o ingresso na carreira sacerdotal para os 

filhos de pais desconhecidos”. Porém, segundo o mesmo, como acontecia em várias esferas da vida 

colonial, a lei não era cumprida com muito rigor pelos responsáveis e dirigentes dos seminário. P. 38. 
22 OLIVEIRA. Segundo consta em caso estudado pelo pesquisador o provisor do bispado (RJ), Francisco 
Gomes Villasboas, teria despachou favoravelmente a pedido de habilitando “de cor”. Teria aelagado que 

“não via contra o suplicante nenhuma outra irregularidade senão a do “defeito da cor”. Afirmava, que 

embora o Direito Canônico repelisse os neófitos recém convertidos à fé católica, este não era o caso (de 
José Maurício); além do fato de a mesma legislação abrir espaço para admitir ao sacerdócio aqueles que, 
mesmo neófitos, dessem provas de sua perseverança, de boa conduta e observância das leis e preceitos da 
Santa Madre Igreja. Argumentava que embora as Constituições da Bahia levantassem o impedimento do 
“defeito da cor”, elas eram somente diretivas e não preceptivas ao Direito Canônico e que, portanto, a 

dispensa podia ser dada (ACRJ – HS, 1791). 2p”. OLIVEIRA, Op. Cit. P. 2. 
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está descartada a hipótese de que no criadouro de crianças de Thereza de Jesus de 

Oliveira, tenham sido criados os netos, enjeitados pela sua filha Maria Caetana de 

Oliveira.  

O fato de ter um verdadeiro “criatório de enjeitados” cria uma correlação, 

inicialmente, bastante vaga, mas possível, entre Thereza e a personagem do romance 

Rosaura, a enjeitada, a velha Nhá Tuca, que tinha um “criadouro de escravos”
 23. Há 

uma série de coincidências entre as trajetórias de ambas. Nhá Tuca gozava “de respeito 

e consideração entre a vizinhança, e era tida em conta de uma boa honesta senhora, 

reputação que devia mais aos seus haveres do que a qualidades reais”. (Rosaura, 

Volume I. P.135). Porém, não era a pessoa que a sua boa reputação podia deixar a 

entender. Foi ela que trocou Rosaura, nascitura, e enjeitada, pelo bebem, natimorto, de 

uma escrava sua. A sua “boa reputação” lembra a de Thereza, a avó de Antônio, que, 

irmã terceira da Ordem do Carmo24, enquanto solteira, expôs dois filhos. Ambas, apenas 

no leito de morte, assumiram e, em parte, desfizeram seus malfeitos25. 

Em uma carta BG declarou ao se amigo Saldanha Marinho, a respeito de sua 

obra, Rosaura, “estamos outra vez às voltas com os parentes (que parentalha 

aborrecida!) Aristóteles, Sardanapalo26, Castro Urso27, Inês de Castro28, Camões, D. 

                                                           
23  “O lucro mais avultado provinha da venda das ‘crias de suas sete escravas...de forma que seu 

estabelecimento se podia chamar de um viveiro de escravos”. Rosaura, Volume I. P. 136 
 
24  “O meo funeral a sua eleição na Capella da Ordem 3.a do Carmo desta V.a onde sou Irmã”; 
25 CMOP, Cx. 82, doc. 46, em 28-04-1813, seu testamenteiro João Joaquim da Silva Guimarães 
apresentou uma cobraça pela criação de enjeitados à Câmara de Vila rica, junto a uma lista dos enjeitados 
criados por ela: Antônio, Francisco, Joaquim, José, Camilo, Luís, Beatriz, Francisca, Anna. Há uma 
cobrnça anterior, de 1811. “Requerimento de Thereza de Jesus de Oliveira sobre a emissão de certidão de 

pagamento pela criação de expostos”. 20-11-1811. CMOP. APM. 
26 Sardanápalo (em grego: Σαρδανάπαλος; transl.: Sardanápalos; em latim: Sardanapalus ou 
Sardanapallus) foi, segundo o autor grego Ctésias de Cnido (século V a.C.), o último rei da Assíria, uma 
distinção que é atualmente atribuída a Assuruballit II (612–609 a.C.). A obra Persica, onde Ctésias 
menciona Sardanápalo, não chegou aos nossos dias, mas e conhecida através de compilações posteriores e 
da obra de Diodoro Sículo (II.27; século I a.C.). Segundo os escritos deste último, Sardanápalo teria 
vivido no século VII a.C. e é retratado como uma figura decadente que passou a vida em autoindulgência 
e morreu numa orgia de destruição. O nome é provavelmente uma deturpação de Assurbanípal, o último 
soberano do Império Assírio, que reinou entre c. 668 e 627 a. Fonte: wikipédia. 
27 Castro Urso era uma pessoa com demência mental que vivia pelas ruas do Rio de Janeiro, onde morou 
BG. Era um tipo popular, segundo Melo Moraes Filho, era “bizarro e monstruoso”. Faleceu no dia 21 de 

setembro de 1889, aos 60 anos de idade. Fonte: Os delírios da razão: médicos, loucos e hospícios (Rio de 
Janeiro, 1830-1930). Por Magali Gouveia Engel, pp. 26-27. 
28 Chamo a atenção para duas figuras, Inês de Castro, que aparece no bilhete, em um trocadilho com o 
nome Castro Urso. Inês de Castro, vítima da famosa, triste e ilustre tragédia, real, sem trocadilhos, 
ocorrida na história da monarquia portuguesa. Morta por ordem do rei D. Afonso IV, pai de seu amante, o 
herdeiro Príncipe D. Pedro, futuro monarca D. Pedro I, de Portugal, é claro. Após a morte da amante, aia 
da corte, mãe de quatro filhos seus, o príncipe, duas vezes viúvo, esposa e amante haviam morrido, alguns 
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Quixote, Gambetta, o Padre Fidélis da Caderneta, Sancho Pança, Mefistófeles e Fausto, 

Lord Byron e a minha reverendíssima pessoa.”  

A conjugação dos significados das trajetórias de vida dos três citados em 

destaque, deixa uma mensagem subliminar, a de que Bernardo confessou em Rosaura, 

todas as suas mazelas. Gerações de ilegitimidade. A origem no cativeiro. A vergonha. O 

opróbio. É o que o unia ao caso de Inês de Castro. Rosaura é sua declaração de 

Cantanhede, só que ao ao contrário. Como Sardanápalo, Bernardo demonstra 

autoindugência durante toda a correspondência, e também em Rosaura, sua orgia de 

autodestruição seria, então, Rosaura. O livro seria um anagrama, um anagrama de seu 

retrato. Um antibusto. Bernardo usou a loucura, como Castro Urso, para defender-se, 

dizer a verdade, o que somente fazem os loucos, as crianças e os tolos. Para dizer a 

verdade, que é feia, como o era o louco Castro Urso. Feio, torto, anômalo. Segundo 

Santos (2009), o grotesco está presente na obra poética do autor (SANTOS, 2009, p. )29. 

Somente não há exemplo algum em sua análise. O caso acima é um belo exemplo de 

uso do grotesco, em sua correspondência. E um indício do uso do mesmo, na construção 

da esfinge, a verdade escondida atrás do absurdo. 

Vale para sua família o que BG escreveu ao amigo Saldanha Marinho, em frase 

pilhérica, aqui sendo aproveitada, fora do contesto da frase original, porém cheia de 

significado, e correlação como o tema do livro, do retrato da família, do país. “Pobres 

mortais! Infeliz mundo! Desgraçada Pátria! Mísero gênero humano! Infelizes pais!... 

Miserandas mães, Tristes filhos!...”. 
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QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E 
AFRO-BRASILEIRA NAS NARRATIVAS LITERÁRIAS DOS ACERVOS 

COMPLEMENTARES: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
 

Sheila Dias da Silva Laverde(UFMT)1 
 

Resumo: Objetiva-se, com a realização desta pesquisa, analisar as narrativas literárias da 
africanidade e/ou afrodescendência selecionadas pelo MEC e que fazem parte das caixas 
enviadas para as escolas participantes do Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC). Tenciono investigar as estratégias de representação escolhidas pelos autores dessas 
narrativas para a promoção da igualdade racial e da valorização da contribuição africana e 
afrodescendente na sociedade brasileira. É importante verificar que histórias e que 
representações dos povos africanos e afrodescendentes estão sendo apresentadas às crianças 
brasileiras. É necessário pensar numa abordagem descolonizadora dessas literaturas e evidenciá-
la aos professores para que não perpetuem o racismo. 
 
Palavras-chave: História e Cultura africana e afro-brasileira; Narrativas literárias; Acervos 
Complementares/PNAIC; Educação Básica. 
 

Introdução 

Este ensaio é resultado das pesquisas iniciais do meu projeto de doutorado 

apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens – 

PPGEL/UFMT. Essa proposta surgiu após verificar as obras literárias que o governo 

enviou para as escolas de todo o país, inclusive onde eu ministrava aulas para o 

primeiro ciclo da educação básica, no início do ano de 2013. Essas obras deveriam ser 

trabalhadas no triênio 2013-2014-2015. O acordo firmado era que diariamente, as 

crianças pudessem ter contato com estas obras, seja pela leitura do professor ou por si 

próprias.  Essa era uma das medidas propostas pelo PNAIC – Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, que falaremos mais no decorrer deste texto. 

Percebi que nessas novas caixas, havia uma quantidade maior de obras com 

personagens negros como protagonistas do que em anos anteriores e que, além disso, 

essas novas literaturas, não estariam dispostas na biblioteca, dificultando muitas vezes o 

acesso dos alunos, e sim na sala de aula. Decidi então, verificar de que forma esses 

personagens eram representados nestas obras. Um dos objetivos era observar que 

estratégias, os autores dessas obras literárias se utilizaram para configurar uma 

                                                           
1
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Carbonieri. Contato: sheilasilvaufmt@gmail.com. 

471



  
 
 
 
 

valorização das culturas e histórias dos povos africanos e afrodescendentes e promover 

a igualdade racial. Numa abordagem crítica, pretendo investigar em que medida essas 

estratégias narrativas de representação foram efetivas para a realização desses objetivos 

e para a descolonização das relações raciais e da visão hierarquizada a respeito das 

culturas africanas e afrodescendentes.  

 

O PNAIC e as literaturas das caixinhas 

O Governo Federal lançou o PNAIC em 2012. O principal objetivo desse 

programa é que todas as crianças até oito anos de idade estejam alfabetizadas e letradas 

até o final do primeiro ciclo da educação básica. A proposta do PNAIC, segundo o site 

oficial do MEC,2 verte-se em cinco princípios centrais: o currículo inclusivo, que 

defende os direitos de aprendizagem de todas as crianças, fortalecendo as identidades 

sociais e individuais; a integração entre os componentes curriculares; o foco na 

organização do trabalho pedagógico; a seleção e discussão de temáticas fundantes; e a 

ênfase na alfabetização e letramento das crianças. De maneira geral, esse programa tem 

contribuído para uma melhoria no desenvolvimento das atividades dos professores da 

educação básica em sala de aula.  

Desde 2013, quando efetivamente começou o PNAIC, o Governo Federal tem 

investido na formação continuada de professores do primeiro ciclo e também enviado 

para as escolas de todo o Brasil o material pedagógico para ser trabalhado com os 

alunos dessas turmas, que compreendem o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Cada 

turma recebe uma caixinha cheia de obras literárias, contendo cerca de trinta e cinco 

títulos diferentes, dos mais variados temas e gêneros. Até 2013, os livros que chegaram 

eram chamados “ACERVOS COMPLEMENTARES Alfabetização e letramento nas 

diferentes áreas do conhecimento – PNLD/PNBE”. Essas obras permanecem nas salas 

de aula e são lidas diariamente por alunos e/ou professores, na parte inicial da aula, 

conhecida como leitura deleite.  

Antes do término de 2013, o MEC lançou um novo edital para a escolha de 

novas obras literárias, desta vez, para o triênio 2015-2017, e quem foi responsável pela 

avaliação das obras foi a Universidade Federal de Minas Gerais. As caixinhas que 

compõem a Literatura na Hora Certa deveriam ter chegado às escolas de todo o Brasil 

                                                           
2 http://pacto.mec.gov.br/o-pacto. 
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em 2016, mas até agora, estes livros não chegaram3. Segundo a Base Nacional 

Curricular Comum, um dos objetivos da área de linguagens para os primeiros anos da 

Educação Básica é que a criança consiga “ler e apreciar textos literários tradicionais, da 

cultura popular, afro-brasileira, africana, indígena e de outros povos” (MEC, 2017). Por 

isso, quanto mais cedo os pequenos forem introduzidos nos caminhos da literatura, mais 

familiarizados com esses textos serão e mais prazerosa será a leitura. 

Tanto os livros que já estão em sala, quanto os mais recentes são importantes, 

pois é essencial que o aluno tenha contato com o texto literário antes mesmo de 

aprender a ler, e o fato de esses livros ficarem nas salas, geralmente no cantinho da 

leitura ou em pequenas estantes ou em baús, faz com que eles estejam acessíveis para o 

aluno. As crianças têm a liberdade para manipulá-los e folheá-los. Assim, diariamente, 

os alunos podem escolher o livro que será lido pelo professor ou, no caso dos que já 

sabem ler, ler eles mesmos, na hora da leitura deleite ou em outro momento propício.  

Para o grande mestre Antônio Cândido, a literatura é “uma necessidade universal, 

que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito” (CÂNDIDO, 2004 p. 

176). Ele ainda diz que é impossível que o homem possa viver sem ela, “sem a 

possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação” (CÂNDIDO, 

2004 p. 177). Ainda segundo este teórico, “A literatura tem sido um elemento poderoso 

na instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como 

equipamento intelectual e afetivo” (CÂNDIDO, 2004 p. 176).  

Para Abramovich (1997) literatura é arte e prazer e é necessário “formar leitores 

porosos, inquietos, críticos, perspicazes” (ABRAMOVICH, 1997 p. 140). Portanto, 

quanto mais cedo a criança for inserida nos caminhos da literatura, mais facilidade ela 

terá para compreender o mundo que a cerca de forma crítica. Quando essa criança  está 

inserida em situações de leitura, produção, criação e fruição, está mais perto de 

compreender e entender a realidade que incluem as relações de poder configuradas pelas 

linguagens, o que possibilita “a reflexão sobre o que estamos vivenciando para 

questionar, experimentar de outro modo, expressar, escolher, negociar de maneira mais 

confiante” (MEC, 2017 s/p). 

                                                           
3 O MEC já ensaiou duas vezes o envio destas obras literárias para as escolas, no entanto, ainda há um 
empasse muito grande, principalmente porque uma das justificativas dada é a falta de verba.  Sabemos 
muito bem que  essa justificativa na verdade é um tremendo engodo, pois este governo que ai está, na 
verdade quer destruir todas as políticas públicas que de certa forma beneficiam as camadas mais pobres, 
inclusive tirando o direito dos pequenos à literatura. 
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Como dito anteriormente, uma das propostas principais do PNAIC é tratar de 

temáticas fundantes, e certamente a promoção da igualdade racial e da valorização da 

herança cultural africana no Brasil faz parte desses temas principais. Assim, essas obras 

enviadas para escolas são extremamente importantes também nesse sentido e precisam 

ser avaliadas, estudadas e pesquisadas. Nosso intuito não é avaliar metodologias, 

práticas ou resultados do PNAIC. O foco de nosso interesse são os contos africanos e 

afro-brasileiros que fazem parte das caixas do PNAIC, sendo destinados a ser 

trabalhados exclusivamente com as crianças do primeiro ciclo. Os livros escolhidos para 

a análise desta pesquisa são os distribuídos no triênio 2013-2014-2015.  

Alguns desses exemplares constituem traduções em português de obras escritas 

originalmente em inglês por autores africanos ou americanos sobre personagens 

africanas, um deles em francês e outro em espanhol. Os demais livros escolhidos são os 

contos da literatura brasileira escritos em língua portuguesa com temas relacionados à 

africanidade e que também são incluídos nas caixas do PNAIC. Para análise, mesmo 

que ainda preliminar, estabeleci dois eixos, primeiro, selecionar as obras que tem como 

temas a valorização da cultura africana; segundo as obras que tratam da valorização da 

identidade negra. Ressalto ainda que estou no início das pesquisas, portanto, as análises 

trazidas são apenas preliminares.4 

 

Narrativas que valorizam a cultura africana e a identidade negra 

A princípio, considerei para esta parte da análise, apenas as narrativas que tem 

como pano de fundo o cenário africano, mesmo que seja escrita por um não africano. 

Neste caso, destaco Pigmeus: Os defensores da floresta (2009), escrito por Rogério 

Andrade Barbosa e ilustrado por Maurício Negro Silveira. Neste texto, tomamos 

conhecimento de quem são estes seres pequenos que habitam as florestas africanas. Na 

verdade, em sete países da África Central, Burundi, Congo, Gabão, República Centro-

Africana, Ruanda e República Democrática do Congo. 

 É sob o olhar do menino Dingono, que vive na floresta escura e chuvosa de Ituri, 

que conhecemos a rotina desses povos. Durante a narrativa, o leitor vai compreender a 

                                                           
4 Nosso corpus corresponde a 19 obras  literárias, no entanto, para este ensaio, escolhemos apenas 9. 
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maneira como eles cuidam da natureza, pois acreditam que destruindo a mata, estariam 

destruindo a si próprios. Ainda conhecemos o mito de como eles se transformaram nos 

menores humanos.  Esta obra traz uma África ancestral que também encontraremos em 

Canção dos povos africanos (2010) de Fernando da Paixão e ilustrado por Sérgio Melo. 

Em forma de poesia rimada, conhecemos a tradição de uma tribo africana, que não é 

mencionada no texto, mas que tem como maior característica, utilizar a canção como 

mediadora nas relações sociais. Assim, no nascimento, no rito de passagem para a vida 

adulta, na morte e mesmo nos momentos em que um membro da tribo comete um ato 

considerado impróprio, é por meio da canção que todos se manifestam. 

Já Batuque de cores (2009) escrito em francês por Caroline Desnoëttes e Isabelle 

Hartmann se trata da correspondência entre avô e neta. A Menina Fatou escreve uma 

carta para seu avô Moussa, dizendo que sente saudades e que quer ouvir, mais uma vez, 

a história de sua viagem pelo continente africano. Moussa responde a carta e conta à 

neta, mais uma vez, a sua viagem do Senegal até a África do Sul. Por meio dessa troca 

de correspondências, o livro Batuque de cores apresenta ao leitor a diversidade cultural 

africana, os valores e as crenças do povo africano e seus códigos estéticos, artísticos e 

éticos. A obra é uma verdadeira viagem pelo vasto continente africano. 

Plantando as árvores do Quênia: a história de Wangari Maathai [Planting the 

trees of Kenya: the story of Wangari Maathai] (2008) foi escrito e ilustrado pela 

estadunidense Claire A. Nivola. Através desse conto, conhecemos a história de Wangari 

Maathai, a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz, em 2004. O 

prêmio foi concedido a essa ambientalista queniana pela conexão que ela fez entre a 

saúde do meio ambiente do seu país e o bem-estar de seu povo.  

 A jovem Maathai cria o movimento “Cinturão Verde” e mobiliza a população, 

sobretudo as mulheres, a plantar árvores. Essa iniciativa resulta em mais de 30 milhões 

de árvores plantadas. Seu ativismo ambiental é também um ativismo político e 

feminista, já que sua “revolução verde” começa pela ação das mulheres e desencadeia 

diversos conflitos com as autoridades do país. O texto de Nivola mostra que não foi 

fácil para ela. Muitas vezes, seus amigos tiveram que escondê-la, temendo que fosse 

capturada e levada presa por defender as florestas. Mas Maathai soube transformar sua 

consciência em ação e a memória de suas raízes culturais numa visão crítica do 

presente.  
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O Quênia ainda é o cenário de outro conto, As panquecas de Mama Panya [Mama 

Panya’s pancakes] (2010 [2005]) dos americanos Mary e Richard Chamberlin. O texto 

é narrado em terceira pessoa e poderia se passar em qualquer tempo, pois não há 

nenhuma referência temporal explícita. Através desse conto, conhecemos um pouco da 

vida simples de Mama Panya e seu filho Adika. Eles se preparam para ir ao mercado. O 

menino logo imagina que a mãe fará panquecas, e ela confirma que a intenção é 

justamente essa. No caminho, eles encontram vários amigos e vizinhos, entre os quais 

Mzee Odolo, Sawandi, Naiman, Gamila, Bwana Zawenna e Rafiki Kaya, que acabam 

sendo convidados por Adika a comer panquecas com eles. Mama Panya fica 

preocupada, temendo que a comida não seja suficiente para alimentar todos os 

convidados. Afinal, ela dispõe de apenas duas moedas para comprar os ingredientes de 

que necessita para as panquecas. Entretanto, os convidados chegam trazendo, um a um, 

alimentos para incrementar a refeição: leite, manteiga, farinha, peixe, banana, sal e 

cardamomo, usado como condimento. Eles comem à sombra de um baobá, árvore da 

qual tudo se aproveita, desde as folhas até o tronco. Em seguida, Rafiki Kaya toca seu 

mbira e Mzee Odolo canta para completar a confraternização. Logo fica claro que as 

panquecas satisfazem a todos os convidados e que novos encontros virão para 

comemorar a solidariedade na aldeia africana. 

 Apesar de termos duas obras cujo cenário é o Quênia, podemos perceber que, 

enquanto no primeiro texto, encontramos a força e a luta de uma mulher na 

contemporaneidade, o segundo apenas traz uma aldeia que parece perdida no tempo. 

Claro que traz uma mensagem principal que é o ato de compartilhar, sendo muito ou 

pouco, de que não importa o quanto uma pessoa tem, mas sim a sua disposição em 

repartir isso com os outros. No entanto, essa visão um tanto tradicional dos povos 

africanos, de uma forma quase estereotipada, de uma África rural que cada vez menos 

se vê, pode ser prejudicial, pois ao invés de mostrar o africano hoje, a realidade que o 

cerca, pode sim reafirmar uma ideia de que os povos africanos vivem apenas em 

cabanas, são pobres e não tem contato com tecnologia. 

Agora, destaco as narrativas que considero afro-brasileiras, que têm o intuito de 

resgatar a identidade negra: O tabuleiro da baiana (2006) de Sonia Rosa conta em 

forma de poema o dia-a-dia das alegres baianas de Salvador. Elas, que enfeitadas e 

vestidas em suas saias rodadas, alegram todas as cidades e conseguem reunir filas todos 
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os dias em torno de seu tabuleiro. O poema ilustrado lembra uma canção. Seus versos 

falam da baiana bonita, dengosa que tem o talento de fazer o melhor de tudo, seja o 

vatapá, o acarajé ou o bolinho de estudante. Numa fila que parece nunca acabar, a 

baiana de Angola ainda traz suas cocadas e até pé-de-moleque: “No tabuleiro da 

baiana/são tantos os quitutes/que não consigo nem contar” (ROSA, 2006, p. 5). 

O texto traz ao final um breve relato de cunho histórico, em que se afirma que, 

desde o momento da escravização, algumas mulheres negras conseguiram trabalhar de 

forma relativamente independente, vendendo comida pelas ruas das cidades baianas, 

principalmente Salvador. O dinheiro era entregue quase todo aos seus senhores. No 

entanto, elas guardavam uma parte para comprar a tão sonhada liberdade. Quando se 

viam livres, continuavam a vender quitutes nas ruas, para garantir seu sustento. O livro 

ainda conta o porquê dessas mulheres negras se vestirem todas de branco, com longas 

saias, blusas e xales bordados e seus turbantes. Uma boa parte da população de Salvador 

vinha do Sudão e tinha fortes influências muçulmanas. As vestimentas dessas mulheres 

vêm dessa herança islâmica e são até hoje uma das marcas registradas das baianas, 

juntamente com seu tabuleiro. 

Outro livro desta mesma autora é Maracatu (2012). Nele, Sônia Rosa convida o 

leitor a participar do universo lúdico do maracatu, que desfila nas ruas das cidades de 

Pernambuco. O ritmo representa a coroação do Rei e da Rainha do Congo, vestidos com 

muito luxo e acompanhados por sua corte, que dança e canta ao som dos tambores. Essa 

obra busca valorizar a cultura afro-brasileira, apresentando aos leitores os ritos, os 

ritmos, as personagens, as danças e as vestimentas de uma das manifestações mais 

tradicionais da cultura popular brasileira, um dos símbolos de resistência negra do 

período da escravidão. “Assim que a África aqui chegou/O negro não podia mostrar/ 

tudo que na sua terra ele aprendeu a adorar” (ROSA, 2012 p.6). 

Gercilga de Almeida também homenageia as raízes negras do Brasil ao nos 

trazer Bruna e a galinha d’angola (2011). Através dessa obra, conhecemos a história da 

garotinha que se sentia muito sozinha. Sua avó, que viera de Angola, sempre lhe 

contava histórias, mas, de todas elas, a que Bruna mais gostava era a do panô da galinha 

que sua avó trouxera de lá. Na lenda, Ósun, uma menina africana, se sente muito só e, 

para ter uma companhia, resolve criar o que ela chama de “o seu povo”. Assim, surge 

Conquém, a galinha d’Angola. Após passar um bom tempo brincando com uma galinha 
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de barro, a menina ganha de sua avó, como presente de aniversário, uma galinha 

d’Angola de verdade. As outras crianças da aldeia que não brincavam com Bruna 

acabam se aproximando dela por causa de Conquém. 

Um dia elas acabam encontrando o baú da avó que havia se perdido na época da 

mudança. Lá, elas localizam um panô que conta a lenda africana dos animais que 

ajudam Conquém na criação do mundo e de seu povo. Conquém espalha as sementes na 

terra, o lagarto desce para ver se a terra é firme e o pombo vai avisar aos outros animais 

que podem vir povoar aquele lugar. As meninas ficam muito conhecidas, porque todos 

da aldeia se juntam para ouvir a história do panô. A avó, então, resolve ensiná-las a 

pintar tecidos, como os que fazia na África. Isso faz com que a aldeia fique conhecida. 

Assim, todas as pessoas da aldeia de Bruna decidem torná-la mais bonita e pintam suas 

casas com as cores dos panôs da galinha d’Angola. Com o tempo, todas as meninas têm 

sua galinha d’Angola. 

Em Pretinho, meu boneco preferido (2008), de Maria Cristina Furtado, a questão 

do preconceito racial é um dos temas fundamentais. Nessa obra, conhecemos Nininha, 

uma garota negra que vive no Rio de Janeiro e que, ao completar oito anos, ganha de 

sua mãe um boneco preto. A menina, que já tem em casa uma coleção de bonecos, havia 

escolhido Carlinhos, justamente por ele ser parecido com ela. Com o decorrer da leitura, 

descobrimos que todos os bonecos são mágicos, eles ganham vida quando não há 

nenhum adulto por perto. Normalmente, os bonecos ficam organizados na prateleira, 

mas nos dias em que a garota vai à escola e a arrumadeira termina de limpar o quarto, 

eles descem para brincar. Mas desde a chegada do boneco preto, as coisas passaram a 

ser diferentes. Os outros bonecos ficaram enciumados e passaram a maltratá-lo.  

Carlinhos não era aceito em nenhuma das brincadeiras e acaba por desistir de se 

aproximar deles e, quando a menina estava na escola, escondia-se dentro do guarda-

roupa. Havia apenas uma boneca que brincava com ele, a Boneca de Pano. A atitude dos 

bonecos brancos ao não aceitar brincar com Pretinho é muito parecida com a de crianças 

brancas nas escolas. Inúmeras vezes percebi, em minha prática docente, que crianças 

negras são deixadas de lado, não podendo participar de brincadeiras por causa da cor de 

sua pele. Um fato que me incomoda é que muitas vezes esses atos são realizados por 

crianças tão pequenas que mal acabaram de ingressar na escola e já estão repletas de 

concepções estereotipadas acerca das crianças negras. Os meninos negros algumas 
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vezes são vistos como sujos, da cor da graxa. Já as meninas, por causa de seus cabelos 

crespos, são frequentemente chamadas de “ninho de pombo” ou “balaio”. Algumas 

crianças preferem chorar e ficar pelos cantos ou esconder-se, como o boneco Carlinhos. 

Outros partem para a briga. Mas independentemente da reação momentânea dessas 

crianças, elas acabam desejando ser brancas, para, talvez assim, serem aceitas pelos 

demais. 

Carlinhos também sonha ser branco e pede isso a Nininha. Ela lhe explica que é 

exatamente o fato de ser diferente dos outros e tão parecido com ela que a faz amá-lo 

tanto. Mas não adianta. Os outros bonecos não o aceitam. Para Eliane Cavalleiro (2000), 

é por conta desses estereótipos negativos sobre os negros que as crianças negras passam 

a negar sua identidade racial e buscam cada vez mais se aproximar das características 

dos brancos. Para ela, essa realidade se faz presente no cotidiano escolar, e muitas 

crianças internalizam esse ideal de branqueamento. 

O fato de o boneco não se aceitar entristece a menina, que insiste com ele, 

afirmando que “maltratar alguém pela sua cor ou raça chama-se discriminação [...], 

discriminar uma pessoa é crime” (FURTADO, 2008, p. 13). Nininha, ainda sem 

entender a atitude dos bonecos, ensina a Carlinhos as lições que aprendeu com seu pai: 

“nós, afrodescendentes, somos muito importantes, pois a cultura africana está dentro de 

cada brasileiro. Está presente na música, na religião, nos alimentos, na formação dos 

hábitos, dos costumes, crenças” (FURTADO, 2008, p. 13). A menina canta para o 

boneco uma canção que fala da importância de todas as cores e alerta que nenhuma 

delas é melhor ou mais bonita do que a outra. 

Os bonecos, no entanto, após descobrirem que Nininha deixou Carlinhos dormir 

em sua cama, decidem aplicar uma lição nele. Planejam uma brincadeira para poder 

molhá-lo, assim, pensam eles, o boneco deixará de ser negro. Quando percebem que 

Pretinho não muda de cor, tentam pintá-lo de branco, mas ele consegue fugir, atirando-

se pela janela e indo parar na casa do cachorro, o Hulk. Todos estremecem, temendo 

que o animal estraçalhe Carlinhos. 

Há um desespero total, pois logo Nininha iria chegar e perguntar por seu amigo e 

zangar-se com eles pelo erro cometido. Realmente, a menina fica muito chateada. 

Algum tempo depois, Carlinhos reaparece apenas com algumas mordidas e perdoa os 
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bonecos que se redimiram. Nininha, então, aproveita para lhes contar a história dos 

negros no Brasil, relatando a importância de seu povo na construção do país.  

Podemos perceber que a autora transportou para a obra literária o 

posicionamento racista de algumas crianças, retratando-as através da história dos 

bonecos, mas acreditamos que Furtado também utiliza essa narrativa para ensinar que 

não podemos de forma alguma desrespeitar nenhuma pessoa por sua cor, sua aparência 

ou seu credo. Ela vai além, ao reafirmar a contribuição dos negros para a construção do 

país, através da letra da penúltima canção que compõe o Cd que acompanha a obra. 

O texto de Furtado (2008) é denso e não deve ser lido de uma única vez, 

principalmente por crianças nas séries iniciais que ainda não estão completamente 

alfabetizadas. Ele precisa ser apreciado em vários momentos, dividido como se fosse 

uma novela, em que se espera a cada dia pelo próximo capítulo. Assim, os pequenos 

podem pensar, repensar e transformar seus posicionamentos e suas atitudes. O fato de a 

obra acompanhar um CD cujas canções têm suas letras inseridas no texto é um 

excelente recurso para ser utilizado pelo professor em sala. As canções são embaladas 

por vários ritmos, principalmente o axé e o samba, mas, em suas letras, percebemos 

uma história de luta, de dor e de resistência, independente do ritmo, como vimos no 

trecho acima. 

Apesar de considerarmos o texto desafiador e importante para a desconstrução 

de estereótipos, percebemos que os bonecos brancos não sofreram nenhuma penalização 

pelo mal cometido a Carlinhos. Tanto a menina quanto a própria vítima os perdoaram 

de imediato, o que pode fazer com que algumas crianças que leem a historia possam 

acreditar que nada acontece àqueles que cometem erros como os representados pelos 

maus bonecos. Sendo assim, acreditamos que seja necessário que essa obra seja bastante 

explorada pelo professor em sala, para que não reste nenhuma dúvida quanto às corretas 

atitudes e valores a ser apreendidos. 

 

Considerações preliminares 

Cada um dos textos discutidos acima traz referências positivas e também 

permitem que as histórias e tradições dos povos africanos e de seus descendentes sejam 

conhecidas. É sua história sendo contada sob outro viés. Durante muito tempo, o 

universo das obras infantis era permeado por personagens com características físicas 
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europeias e, quando o negro era representado nessas histórias, era normalmente de 

forma estereotipada. A literatura africana, a afro-brasileira e recentemente as narrativas 

da africanidade e da afrodescendência voltadas para o público infantil, vêm, por sua vez, 

contrapor a hegemonia dos contos tradicionais à medida que apresentam personagens 

negras como sujeitos históricos participantes ativos e orgulhosos de sua cultura e de seu 

pertencimento racial. 

Para Gomes (2012), construir uma identidade negra positiva é um desafio muito 

grande em nossa sociedade, pois historicamente foi ensinado à maioria das pessoas 

negras que, desde muito cedo, “para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo”. Não 

estamos aqui afirmando que as literaturas europeias ou canônicas não devam mais ser 

lidas em sala de aula, mas o que não se pode aceitar é que as crianças tenham contato 

apenas com esses tipos de textos. É necessário descentralizar essas literaturas canônicas 

e trazer para o centro das discussões as literaturas antes marginalizadas.  

Portanto, refletir e discutir sobre a questão racial brasileira não é algo somente 

para os negros, mas é uma questão social, política e cultural da qual todos nós, 

brasileiras e brasileiros, devemos participar. É preciso ampliar a nossa reflexão sobre as 

relações entre negros e brancos, entre outros grupos étnico-raciais, nos mais diversos 

contextos. Precisamos rever nossos conceitos e nossas histórias.  
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A LINGUAGEM MELANCÓLICA DE LUGARES QUE NÃO CONHEÇO, 

PESSOAS QUE NUNCA VI, DE CECÍLIA GIANNETTI 

Clélia Precci Pereira Pachiel (UFJF)1 
 

Resumo: O presente trabalho se debruça sobre o romance Lugares que não conheço, pessoas 
que nunca vi, de Cecilia Giannetti, a fim de refletir de que maneira os sujeitos melancólico e 
contemporâneo se articulam e conjecturar a respeito das potencialidades subversivas dessa 
conjunção. Para tanto, buscou-se pensar o estado de sítio da consciência da protagonista da obra 
como autorizador de uma série de recursos estéticos compreendidos enquanto subversivos.   
 
Palavras-chave: Melancolia; Contemporaneidade; Subversão; Cecilia Giannetti.  
 

Introdução 

Uma primeira relação com objeto analisado neste trabalho pode ser dúbia. A 

saber: Lugares que não conheço, pessoas que nunca vi gira em torno da história de um 

trauma experimentado por uma jovem jornalista que, supostamente conhecedora do 

estado atingido pela violência na cidade do Rio de Janeiro – dada a familiaridade que 

detém com os acontecimentos graças à sua profissão – é exposta a um evento 

inominável: a entrevista que está reportando com uma moradora periférica em uma 

favela na Ilha do Governador é interrompida pelo brutal assassinato de Doca, um 

menino negro morador do bairro.   

Assim como esse breve resumo sugere, os três primeiros capítulos do romance 

também parecem anunciar uma narrativa herdeira do realismo – o que Schøllhammer 

(2012) aponta como tendência contemporânea – focada na experiência da protagonista 

com sujeitos socialmente abjetos. A impressão imediatamente causada pode ser a de que 

a trama se desenvolverá a partir de alguma apropriação cínica da violência real, que 

autorizaria o projeto ficcional. Esse evento traumático, no entanto, marca a primeira 

ruptura temática do romance e, sucessivamente, a estrutura textual se desintegra e o eixo 

temático se mostra um mergulho vertical na subjetividade da protagonista que, em 

consonância com os aspectos formais da narrativa, se afasta da realidade e entra em 

estado de delírio. O que se desenvolve a partir disso é o desligamento da personagem de 

todas as coisas que a conectavam ao seu passado e que mediavam sua percepção do 

mundo, a culminar no abandono da própria identidade através da renúncia de seu nome. 

                                                           
1
 Graduada em Letras (UFJF), mestranda em Estudos Literários (UFJF). Contato: 

cleliaprecci@gmail.com. 
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Em Teoria da Literatura, Eagleton disserta sobre a narrativa realista como uma 

forma “conservadora”: em uma narrativa, alguma coisa precisa estar ausente ou ser 

perdida, estar fora do lugar; do contrário não haveria história. O que confortaria o leitor 

da narrativa realista, no entanto, seria a certeza secreta de que, em algum momento, o 

ausente se faria novamente presente e a trama se reorganizaria (EAGLETON, 2006, 

p.279). E acrescenta, referenciando-se a Althusser: “Continuamos nas garras da 

ideologia, conformamo-nos à realidade social como algo natural, sem indagarmos 

criticamente pelo modo que esta realidade, e nós mesmos, chegou a ser construída, 

sendo, portanto, passível de ser transformada” (idem, p. 280, grifo nosso).   

Em um primeiro momento, o romance em questão parece herdar essa estética da 

ordem, principalmente por apontar, aparentemente, para alguma urgência 

contemporânea de falar sobre o real enquanto meio de retomada de projetos de 

engajamento como recurso de alinhamento com o presente histórico. Entretanto, os 

rumos assumidos pela trama muito se distanciam de qualquer reordenação que Eagleton 

tenha atribuído à narrativa realista. Pelo contrário: nenhum conforto diante da estrutura 

textual é possível, o que torna evidente a necessidade de assumir uma posição diante da 

ideologia que organiza o mundo, a qual, segundo Adorno (2012), promove uma falsa 

ideia de totalidade. 

É verdade, então, que a urgência contemporânea por uma ancoragem temporal 

ante o anacronismo em relação ao presente é, sim, manifestada na obra, mas através de 

outros mecanismos. O enfoque proposto por este trabalho gira em torno da compreensão 

desses mecanismos enquanto recursos análogos a diferentes abordagens a respeito da 

melancolia. Para esse fim, foi investigado de que maneira a melancolia se configura nos 

âmbitos temático e estrutural da narrativa. 

 

As faces da melancolia em Lugares que não conheço, pessoas que nunca vi 

Cristina é o nome da jornalista. Só descobriremos isso ao fim da obra, através dos 

nomes dos três últimos capítulos: todos intitulados “Cristina”. Seu nome é recuperado 

logo após o segundo grande marco temporal da narrativa: a “cura” da protagonista 

através da análise. Tematicamente, portanto, a condição da personagem é patologizada, 

o que torna pertinente que os primeiros apontamentos da análise sejam feitos a partir 

dessa perspectiva. Consideremos, com essa finalidade, alguns aspectos da melancolia 
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como entendidos por Freud, a começar pelos sintomáticos: um doloroso abatimento; 

cessação de interesse pelo mundo exterior, solidão, inibição de toda a atividade e 

diminuição da autoestima (FREUD, 2010, p. 172-3). Todas essas debilidades podem ser 

atribuídas à Cristina, como garantem as passagens: “Tenta contar nos dedos o tempo 

que passou sem dar ou receber notícia, como se a precisão desse número pudesse 

corresponder à distância que colocou entre ela e os outros.” (GIANNETTI, 2007, p. 79); 

“Se olhasse pela antiga janela, seus olhos não chegariam até a rua. Ficariam detidos na 

grade, presos a um detalhe dos ferros pintados com zarcão.” (idem, p. 79); “Sua cara no 

espelho do banheiro, quem é que lhe compraria flores?, olheiras, e ela também não 

ajuda, não é de botar fantasia.” (idem, p. 76) e “Ela olharia em volta e sentiria vergonha 

de suas coisas fora do lugar, do chão grudento em que jogou os sapatos cheios de terra 

ao chegar da rua, do chão imundo em que agora suja os pés descalça e molhada.” (idem, 

p. 80).  

Se estes sinais são atestadores do possível estado de melancolia da personagem, 

mais emblemática ainda é a sua tentativa de suicídio:  

 

Costumava viver atracada a um excesso de cuidados que, se 
fossem deixados de lado, sua ausência faria dela uma criatura 
suspensa. Ela deixaria de estar aqui ou ali, perderia arquivo e história. 
Uma mulher que não brilha, apaga-se. E a lembrança de sua beleza 
desaparece mais rápido do que ela pode gastar dinheiro no shopping. 
Experimentar essa suspensão era tentador.  

Todo dia a mesma coisa. (...) Começa o controle de qualidade 
sobre o resultado de seus esforços, que é também um tipo de prêmio 
pela disciplina com que os aplica constantemente. 

Quase sempre tem sido gratificante verificar e aprovar. É 
cansativo e deprimente, às vezes. Vezes suficientes para que sinta 
vontade constante de se abandonar, de largar-se. (...) 

Nos minutos passados diante do espelho, avalia o histórico 
repleto dos infinitos cuidados mantidos ao longo dos anos. Desde os 
mínimos, aprendidos em idade que não consegue precisar, 
passando por sua multiplicação na pré-adolescência e a manutenção 
no começo da vida adulta. Cada curva e cada traço em sua carne 
lembra uma etapa do aprimoramento buscado com perseverança, com 
seriedade, com abnegação. (...) 

Ao sair pela janela e se soltar como um anjo da marquise, 
não têm dúvidas: o que viu por último no espelho era uma 
pequena metáfora da perfeição. (GIANNETTI, 2007, p. 39-41, 
grifos nossos) 
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É proveitoso ressaltar, ainda, que apesar de o estopim do “surto” da protagonista 

ter sido a experiência de extrema violência que presenciou contra um sujeito 

marginalizado, o capítulo “Descer”, no qual o excerto acima foi selecionado, constrói 

alguns dos mecanismos de sua própria marginalização. A condição de mulher da 

personagem, dessa maneira, localiza-a enquanto vítima dos processos de sistematização 

e a assegura a legitimidade de expressão concedida somente àqueles que experimentam 

a submissão.  

Paralelamente a isso, mostra-se curioso atentarmo-nos para os sinais de que o 

trauma parece ter simplesmente lembrado à personagem de algo que ela já sabia, mas 

bloqueava do estado de consciência. Um de seus rituais, antes de sair para reportar os 

acontecimentos, por exemplo, era reprisar os crimes do dia anterior: “Prefere prevenir-

se. Eliminar o mal pensando no mal. Constantemente. Uma, duas, três vezes antes de 

sair para o trabalho” (GIANNETTI, 2007, p. 16). A manutenção da ideologia que 

organiza o mundo, afinal, nos termos na psicanálise, exigira um processo de recalque 

das dívidas simbólicas para com os sujeitos marginalizados, de tal maneira que até 

mesmo as vítimas da ordem são submetidas a esse processo.  

Considerando essa relação que a protagonista passa a estabelecer com o mundo, 

não é coerente afirmar que ela tenha acessado toda a compreensão a respeito da ordem 

após o evento, mas parece possível dizer que ela “mantém fixo o olhar no seu tempo 

para nele perceber não as luzes, mas o escuro” (AGAMBEN, 2009, p. 62), e Agamben 

acrescenta a respeito da atividade do sujeito contemporâneo: 

 
[...] perceber esse escuro não é uma forma de inércia ou de 
passividade, mas implica uma atividade e uma habilidade particular 
que, no nosso caso, equivalem a neutralizar as luzes que provêm da 
época para descobrir suas trevas, o seu escuro especial, que não é, no 
entanto, separável daquelas luzes. (idem, p.62) 

 

O mundo não é compreendido por ela no estado de consciência, mas ela começa a 

vê-lo como que oniricamente. Assim, a protagonista passa a deter algum saber sensível 

sobre as condições contemporâneas, como admite ser possível a psicanalista Maria Rita 

Kehl (2015) a respeito dos melancólicos.  

A melancolia percebida na personagem, portanto, não é a tipicamente freudiana, 

que mais adequadamente seria chamada de depressão, mas se aproxima também da 

486



  
 
 
 
 

percepção de Benjamin. Enquanto para Freud a melancolia é estagnante – uma vez que 

a pulsão está ligada ao objeto e não pode se desligar dele – para Benjamin “são os 

melancólicos que melhor sabem decifrar o mundo” (SONTAG, 1986, p. 92). Apesar de 

a personagem, por um lado, apresentar as características da patologia, isso não significa 

que ela esteja passiva ou paralisada, como uma percepção puramente clínica poderia 

fazer parecer, mas o avesso disso: 

 

Posso esclarecer não o que foi o porco de Silício, mas como ele nos 
acuou. Porco de Silício é como chamo o que uma vez sacudiu as 
paredes do sobrado, o nome do ruído que começou zumbindo quase 
imperceptivelmente e cresceu cada vez mais intenso, como patadas e 
passos largos de um animal obeso, imenso, feito de silício, o som 
grave que estava sempre mais alto e mais real, até se tornar a certeza 
de que se aproximava de duas pessoas reféns de uma alucinação 
partilhada – ou o quê? 

Lembro que, num esboço de depoimento feito no meu caderno de 
sonhos, cheguei a explicar que tinha decidido escrever a história do 
Porco de Silício como ficção porque era absolutamente inacreditável. 
[...] E, no entanto, nós que estávamos lá, nada vimos. Testemunhamos 
uma coisa que não estava presentemas chegava perto aos poucos, 
esmagando meu peito com uma força fenomenal, tirando nosso ar, 
fazendo o concreto zumbir feito uma casa de máquinas. Do chão até o 
teto. Era o Porco de Silício. (GIANNETTI, 2007, p. 124) 

 

Se é verdade que a trama faz uso de inúmeras alegorias pictórias como recurso, ou 

até mesmo afirmações teóricas atribuídas à personagem – o que acaba se estabelecendo 

ainda a nível temático – é verdade, também, que essas alegorias não vêm desarticuladas 

da própria estrutura da obra, que assimila na sua forma toda a relativização da ordem. 

Assim, enquanto a personagem deseja que o vento arranque todas as placas das ruas, 

para que todos se esqueçam dos nomes dos bairros, e que embaralhe as fronteiras dos 

estados para que ninguém mais pronuncie seus nomes (GIANNETTI, 2007, p. 35) a 

narrativa é construída de capítulos praticamente independentes, fragmentos da trama 

frouxamente articulados e muitas vezes em fluxo de consciência, recortada, sintática e 

semanticamente subvertida, sem uma ordem cronológica evidente, com uma narradora 

oscilante, além de intrincada por ilustrações, manuscritos e recortes adequados aos 

formatos da reportagem.    

Em meio às considerações que Eagleton faz a respeito da psicanálise em Teoria 

da Literatura, o autor aponta as ideias de Julia Kristeva a respeito do que ela chama de 
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“semiótico”, que contempla essas vacilações de linguagem sob as quais a trama se 

articula. Por semiótico, a filósofa entende “um padrão ou jogo de forças que pode ser 

percebido em cada linguagem, e que representa uma espécie de resíduo da fase pré-

edipiana” (EAGLETON, 2006, p. 282). Apesar de a criança, a essa altura, ainda não ter 

acesso à linguagem, Kristeva defende que seu corpo seria atravessado por “pulsões” 

relativamente desorganizadas. Esse padrão – que poderia ser considerado uma 

linguagem, embora ainda não dotado de significação – seria reprimido uma vez que a 

criança ingressasse na ordem simbólica. No entanto essa repressão não seria absoluta, já 

que o semiótico poderia ser distinguido nas características concretas da linguagem 

(como tom e ritmo), mas também “em contradições, falta de significação, silêncio e 

ausência”. (idem, p.282). Levando em conta que a “linguagem” do semiótico precede a 

ordem simbólica, Kristeva a considera um meio de enfraquecer essa ordem. Segundo 

Eagleton: “o semiótico é fluido e parcial, uma espécie de agradável excesso criativo em 

relação ao significado preciso, e experimenta um prazer sádico em destruir e negar tais 

signos” (idem, p. 283). Não parece coincidência que, considerando a proximidade entre 

as ideias, em Sol negro: depressão e melancolia, a mesma autora defina a linguagem do 

melancólico como repetitiva, com dificuldade de encadeamento e com sequências 

lógicas quebradas. 

Se para Freud o melancólico se fixa em um objeto perdido e sofre um bloqueio 

pulsional, e para Benjamin a fixação no objeto ocorre, mas essa fixação é uma maneira 

de conhecer o mundo através do objeto, Kristeva vai além. Para a autora, as limitações 

na comunicação do depressivo estariam relacionadas aos procedimentos de tradução da 

língua: o processo de dar nome (equivalente ao signo linguístico) pressuporia o luto 

relativo à Coisa arcaica (o equivalente ao significado), uma denegação da perda: perde-

se o objeto indispensável, mas, porque o encontra nos signos, ou seja, porque se recusa 

a perdê-lo, não o perde: o recupera na linguagem (KRISTEVA, 1989, p.47). O 

melancólico, no entanto, nega a denegação: não aceita perder a Coisa, mas fixa-se a ela. 

E, fixo à Coisa arcaica e carregando-a de afeto, ele procura uma palavra-total, nova e 

estranha à língua, a fim de captar o não nomeável. O excesso de afeto não tem, portanto, 

outro meio de se manifestar senão produzindo novas linguagens – encadeamentos 

estranhos, ideoletos, poéticas. Até que o peso da Coisa originária o vença, e que 

488



  
 
 
 
 

qualquer tradutibilidade se torne impossível. A melancolia termina então na assimbolia, 

a perda de sentido (idem, p.46). 

Um livro que mais parece um caleidoscópio, onde tudo aparece como em flashes, 

revelando, inclusive, uma dificuldade de estabelecer um fio condutor para a narrativa, e 

que, além disso, constrói uma série de imagens surreais – como buracos que se abrem 

no chão do Rio de janeiro para coletar lixo e gente, um homem sem cabeça ou um 

menino morto que acompanha a protagonista – pode ter sua linguagem facilmente 

comparada com a linguagem de um sonho. A comparação com o sonho não é vã: para 

Freud, o sonho de que nos recordamos – e que é chamado por ele de conteúdo manifesto 

– é produzido através de um trabalho do inconsciente para reproduzir, de forma 

inteligível, a matéria-prima do sonho, os desejos inconscientes – chamados de conteúdo 

latente (EAGLETON, 2006, p. 271). Acontece que o sonho de que nos recordamos tem 

deformações, ambiguidades, omissões e elisões. E é assim nosso acesso ao 

inconsciente: intermediado.  

Ilustrativamente, ainda, é produtivo que acrescentemos a essas conclusões a 

máxima alegoria da obra: depois de presenciar a assassinato de Doca, o fantasma do 

menino – que simbolicamente não existia para a protagonista antes de sua morte – passa 

a acompanhá-la, até que ela se propõe a auxiliá-lo em sua nova pretensão: torna-se Erê. 

No Candomblé, o Erê é o ponto exato entre a consciência da pessoa e a inconsciência do 

Orixá, seu intermediário.  

Análogos ao sonho e ao Erê, que se encontram na fronteira da ordem simbólica, 

estão também em uma espécie de interstício o melancólico benjaminiano e o sujeito 

contemporâneo de Agamben: todos localizados em uma fissura entre o dentro e o fora; o 

significante e o significado; Coisa arcaica e nome; inconsciente e consciente: os únicos 

lugares que permitem a desarticulação do dogmatismo de dentro, que é o único meio 

possível, já que só existe possibilidade de expressão através da ordem.  

 

Considerações finais 

Lugares que não conheço, pessoas que nunca vi apresenta duas grandes marcas 

temporais: o evento traumático e a cura da protagonista pela análise. Após o processo 

de cura, a personagem parece ter a ordem reestabelecida, recuperando, então, os signos 

perdidos. Se antes do trauma ela estava inerte em relação ao mundo e após o trauma ela 
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passa a agir e resistir a esse mundo, no momento posterior à “cura” a protagonista surge 

absolutamente alienada, como se estivesse medicada ou, mais gravemente e 

simbolicamente, lobotomizada:  

 

Fui até a sala para deixar operar a mágica que ferve o leite quando 
não tomamos conta dele. Acertei a antena da TV procurando qualquer 
coisa; os dois primeiros canais eram só chiado e estática, não que 
fizesse diferença pra mim. Já desisti de ler jornal, não consigo me 
interessar nem pelas figuras nas revistas, e literatura exige uma 
concentração que não tenho mais. [...] Lembro de algumas pessoas ou 
do grau de intimidade que tinha com elas (GIANNETTI, 2007, p. 5).  

 
 

Apesar de o desfecho da obra apontar para um posicionamento pessimista – uma 

vez que a ordem, por fim, encontra uma maneira de sobrepujar a resistência – o apego 

da estrutura da narrativa à esperança de subversão desmascara esse aparente 

pessimismo: Cecilia Giannetti insiste na busca incessante pelo escuro especial das 

trevas da contemporaneidade. Dessa forma, Lugares que não conheço, pessoas que 

nunca vi, apesar de se mostrar uma narrativa angustiada, guarda algum positivismo – 

ironicamente associado à melancolia – a respeito da resistência ao regime vigente, 

garantindo alguma utopia à, tão carente dela, literatura contemporânea. 
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A MELANCOLICA ESPERANÇA DE RUBEN DARIO

Darío Gómez Sánchez (UFPE)1

Y el crepúsculo en su suave amatista,
diluía la lágrima de un misterioso artista.

Y ese artista era yo, misterioso y gimiente,
que mezclaba mi alma al chorro de la fuente.

R.D.

Resumo: a melancolía é uma presença constante na vida e na obra do poeta
nicaragüense Rubén Darío, - conhecido como o ‘Padre do Modernismo hispano-
americano’– e é também sua proposta ética e estética. No plano estético a melancolia
aparece  não tanto como uma expressão, quanto como uma criação da poesia; e  no
plano ético ela se apresenta como a única resposta possível para o poeta numa sociedade
que o condena. A melancolia, como criação da poesia, acaba sendo o regugio do artista
na modernidade.

Palavras chave: Rubén Darío, Melancolia, Modernismo hispano-americano.

.
Nascido em 1867, Rubén Darío foi abandonado pela mãe com seus tios avos,

ficou viúvo de sua primeira esposa antes dos 26 anos, perdeu seu primeiro filho recém-

nascido e foi obrigado a um segundo matrimonio com uma mulher que o chantageou

inúmeras vezes – até o ponto de não lhe permitir se casar com a filha de um jardineiro

espanhol, a companheira até final de seus dias. Suas múltiplas ocupações como

jornalista e diplomata o levaram a uma vida errante, sem um lar fixo, e ainda que muito

jovem obtivesse o reconhecimento literário, sua situação financeira foi sempre bastante

incerta, o que somado a seus problemas de alcoolismo acabou gerando-lhe uma saúde

precária e uma morte prematura, antes de cumprir 50 anos. Este rápido retrato nos

mostra uma pessoa para quem o abandono, a solidão e a tristeza foram companheiras de

vida, e tal vez por isso fosse chamado por seu discípulo Juan Ramón Jiménez (1990) de

“melancólico capitão da glória”.

Mas, além de ser característica de seu temperamento, a melancolia é tema

explícito e atmosfera implícita de muitos de seus poemas, aparecendo frequentemente

1 Licenciado em Espanhol e Literatura (U. de M.) e Doutor em literatura Comparada (2006).  Contato:
dajego@hotmail.com
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relacionada com o erotismo e o passo do tempo. Um exemplo dessa relação é sua

reconhecida “Canção de outono em primavera”:

[…]
En vano busqué a la princesa
que estaba triste de esperar.
La vida es dura. Amarga y pesa.
¡Ya no hay princesas que cantar!

Mas a pesar del tiempo terco,
Mi sed de amor no tiene fin;
Con el cabello gris me acerco
A los rosales del jardín…

Juventud, divino tesoro,
¡Ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar no lloro…
Y a veces lloro sin querer…
(p. 143)

Este poema faz parte do livro Cantos de vida y esperanza, Los cisnes y otros

poemas, publicado na Espanha em 1905; livro que representa a cima da poética dariana

e no qual Darío abandona a plasticidade da imagem modernista e o notável galicismo

para recuperar a tradição hispânica e um tom mais reflexivo, tom no qual o tema da

esperança, curiosamente, faz contraponto com o tema da melancolia, que ocupa um

lugar protagonista, ainda quando apareça de maneira indireta ou sugerida, incluso

naqueles poemas mais exaltados, como “Marcha triunfal” o “Salutacion del optimista”.

Na obra titulada Otros poemas encontrarmos duas composições particularmente

chamativas por estar fortemente impregnadas de angustia e desengano. O poema que

fecha o livro titula-se “Lo fatal”:

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
¡Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por

lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos
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y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos!...
(p. 168)

Se expressa aqui a angustia metafísica que da origem ao “spleen”, tão caro aos

poetas românticos e simbolistas. Mas tem um poema que é especialmente interessante

para nós, titulado, precisamente, “Melancolia”.

Hermano, tú que tienes la luz, dime la mía.
Soy como un ciego. Voy sin rumbo y ando a tientas.
Voy bajo tempestades y tormentas
ciego de sueño y loco de armonía.

Ése es mi mal. Soñar. La poesía
es la camisa férrea de mil puntas cruentas
que llevo sobre el alma. Las espinas sangrientas
dejan caer las gotas de mi melancolía.

Y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo;
a veces me parece que el camino es muy largo,
y a veces que es muy corto…

Y en este titubeo de aliento y agonía,
cargo lleno de penas lo que apenas soporto.
¿No oyes caer las gotas de mi melancolía?
(p. 157)

Escrito como elegia à morte de um amigo pintor, o poema expressa a ideia de

que os poemas são produto de uma alma cega e sonhadora que está aprisionada ou

atormentada pela camisa de força da poesia, e o poeta “lleno de ensueños y loco de

armonía”, só consegue viver – entre o otimismo e a desesperança - produzindo essas

gotas de melancolia.

A ideia é interessante porque parece ir à contramão daquela visão biografista que

encontra na melancolia a origem - e quase que a condição necessária - da invenção

artística – o poeta é um ser melancólico que expressa sua tristeza na poesia – para

propor que ela é não só a origem ou o tema da criação, mas o resultado do fazer poético.

Por outras palavras, a melancolia é uma criação da poesia.

É possível rastrear essa proposta modernista na poesia romântica europeia, e

suas derivações parnasianas e simbolistas, as quais Darío conheceu perfeitamente. De

fato, serão os românticos que darão à melancolia um status poético que está presente em

grande parte da literatura subsequente, pelo menos até as vanguardas. Mas, neste caso o
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que achamos não é só a ideia da melancolia como uma elaboração estética, mas também

como uma proposta ética. A estética como origem de uma ética é uma ideia que está

presente em outros poemas do autor como, por exemplo, num tono mais exaltado e

otimista, em:

Ama tu ritmo y ritma tus acciones
bajo su ley, así como tus versos;
eres un universo de universos
y tu alma una fuente de canciones.

La celeste unidad que presupones
hará brotar en ti mundos diversos,
y al resonar tus números dispersos
pitagoriza en tus constelaciones.

Escucha la retórica divina
del pájaro del aire y la nocturna
irradiación geométrica adivina;

mata la indiferencia taciturna
y engarza perla y perla cristalina
en donde la verdad vuelca su urna.

Mas, no caso da estética  da melancolia, se trata não só de uma atitude pessoal

diante da vida, mas de uma resposta à sociedade da época, um posicionamento diante da

modernidade e sua exaltação do utilitarismo.

Neste ponto é importante lembrar que Darío tinha uma visão aristocratizante da

condição e da função do artista, visão segundo a qual a criação poética é um processo

complexo, exigente, que se manifesta na cuidadosa elaboração formal e na

complexidade cultural de seus referentes. Esta visão justificou durante muito tempo a

crítica à criação dariana por seu excessivo detalhismo formal e por sua suposta evasão e

falta de comprometimento com a realidade. Mas tal critica deixava de lado a função

atribuída pelo poeta à estética modernista, a qual consistia em se apresentar como a

única alternativa possível para a arte de enfrentar a massificação e o utilitarismo

próprios do processo de modernização nos finais do século XIX e começos do século

XX.

Pelo seu marcado esteticismo e sua evidente elaboração formal, pela recorrência a

construções  sintáticas e expressões léxicas pouco convencionais em castelhano e pela

constante referencia a espaços medievais, costumes orientais ou  personagens clássicos
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como ninfas e faunos, desde sua aparição a obra dariana foi acusada de refinamento

excessivo, imitação a ultrança e evasão literária. Mas o fato é que, além de introduzir

uma linguagem mais rica e uma dimensão imaginativa até então desconhecida na lírica

hispânica, o modernismo se propõe a defensa de um ideal estético e humano mediante a

crítica (velada, irônica, vaga) da insensibilidade da sociedade moderna diante da criação

artística.

Nesta perspectiva, a poesia é a resposta e o refúgio dos espíritos sensíveis no

insensível contexto do crescente capitalismo. Mas, como reconhece o poeta mesmo, tal

poesia elaborada não tem possibilidade nesse contexto, pelo que o artista acaba relegado

ao isolamento, à marginação social, à agonia e à melancolia.

Voltando aos começos literários do príncipe das letras castelhanas, encontramos a

carta de Juan Valera que serviu como resenha nos jornais espanhóis quando a

publicação de Azul, em 1888. O critico espanhol elabora uma interessante reflexão

sobre o sentido da literatura moderna, e propõe  que a pesar dos notáveis  avanços

científicos há uma dimensão transcendente que permanece desconhecida, um abismo

anteriormente ocupado pela religião ou pela metafísica e diante o qual o homem

moderno opta pelo prazer frívolo e evasivo, e o artista responde com um descontento

que se manifesta na fantasia e no pessimismo:

Estos dos rasgos van impresos en su librito de usted: El pesimismo,
como remate de toda descripción de lo que conocemos, y la poderosa
y lozana producción de seres fantásticos, evocados o sacados de las
tinieblas de lo incognoscible, donde vagan las ruinas de las
destrozadas creencias y supersticiones vetustas (Valera, 2003, s.p.)

Assim, na sua carta inicial, Valera reconhece em Azul… não só uma peça de

notável elaboração formal, mas também uma intenção consciente do artista para

enfrentar o vazio de sentido imposto pela modernidade.

A partir daqui poderíamos estabelecer uma relação entre a criação poética e a

definição freudiana de melancólica como manifestação da ausência de um objeto não

definido. A poesia moderna, e a melancolia que ela objetiva, seriam  a manifestação, a

consequência da perda de algo que não se sabe exatamente o que é, mas que determina a

existência, neste caso, do poeta: “[...]Y en este titubeo de aliento y agonía, cargo lleno

de penas lo que apenas soporto. ¿No oyes caer las gotas de mi melancolía?”
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Ainda que hoje poderíamos afirmar que essa perda é a perda do mistério e da

sensibilidade (pela racionalização e pelo pragmatismo excessivos) que caracterizam o

final do século XIX e dão impulso à poesia da melancolia. E, nesta perspectiva, a

proposta da ‘arte pela arte’ herdada dos românticos é transformada pelos modernistas

em criação aristocrática que enfrenta a produção capitalista - precisamente com a

melancolia.

Assim sendo, o problema ou a conseqüência dessa oposição não é tanto a falta

de compromisso da arte com a sociedade, como supõem ainda alguns críticos marxistas

do Modernismo, pois essa arte surge como oposição ou negação dessa sociedade. O

problema, como reconhece o mesmo poeta, é a ausência de um contexto receptor para

tal criação elaborada, pois o pragmatismo em voga não oferece espaço para a

contemplação da arte verbal; motivo pelo qual o artista acaba relegado ao isolamento e à

marginação social. É nessa perspectiva que podemos identificar a melancolia acaba

sendo a resposta consciente ou a única atitude possível do criador na sociedade

moderna: a melancolia como estética ou objeto da criação poética e como ética ou

atitude vital do poeta.

A ideia do artista excluído e isolado que responde ou se refugia na melancolia e

faz dela o tema de sua criação, aparece nos primeiros contos do autor nicaragüense,

publicados em Azul. O mais paradigmático tal vez seja “El rey burguês”:

Un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono, donde se
hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de
equitación y de baile.
-¿Qué es eso? -preguntó.
-Señor, es un poeta.
El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, sinsontes en la
pajarera: un poeta era algo nuevo y extraño.
-Dejadle aquí.
Y el poeta:
-Señor, no he comido.
Y el rey:
-Habla y comerás.
(p.18)

Na sua fala, a “rara especie de hombre” se apresenta como um ser heroico,

crítico e contraditório que reclama um lugar para sua voz no universo do abastado rei,

quem logo de escutá-lo com evidente desinteresse e tendo consultado com seu filósofo

de cabeceira, lhe oferece trabalho manipulando una caixa de música perto do lago de
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seu palácio: “Pieza de música por pedazo de pan.Nada de jerigonzas, ni de ideales”

(p.20). O bardo, condenado ao silêncio, morrerá esquecido no jardim numa noite

invernal.

Outros contos do mesmo livro, como “El sátiro surdo”donde o tema é también a

exclusão do artista, esta vez não da cidade de um rei burguês assessorado de um

filósofo, mas da selva por um sátiro que, incapaz de ouvir a lira de Orfeo, faz caso às

indicações de um burro e o expulsa de seu universo: “Orfeo salió triste de la selva del

sátiro sordo  y casi dispuesto a ahorcarse del primer laurel que hallase en su camino. No

se ahorcó, pero se casó con Eurídice” (p. 24). Apesar das notáveis diferenças de

ambientes e personagens, as coincidências entre ambos os relatos são evidentes,

especialmente no que se refere ao lugar do poeta e da poesia. O canto que produz a

harmonia é tão inoportuno para o sátiro surdo como o bardo que predica o ideal é para o

rei burguês um estorvo. A poesia, em fim, é rejeitada  nestes universos do excesso

decorativo e do prazer desenfreado, nos que o sátiro/burguês é incapaz de entender a

revelação que ela produz.

Também o conto ou poema em prosa titulado  “La canción del oro” expressa

essa rejeição do artista e sua obra na sociedade burguesa e a melancolia que dela deriva,

a qual não é tanto a causa da criação, como consequência estética e, ainda mais, atitude

ética do poeta.

Desde nossa proposta, os cantos de vida e esperança e os contos de Azul, assim

como a obra de Darío, podem ser lidos como a manifestação da condição marginal do

poeta numa sociedade que o condena, ou por outras palavras, como uma poetização da

melancolia. Para Darío, a arte em geral e a poesia em particular seriam uma esperança

que não alcança, uma busca condenada à insatisfação, e cujo resultado não é outro que

“gotas de melancolia”.
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O CALEIDOSCÓPIO DE ANA CRISTINA CESAR: 
UMA RETÓRICA DA MELANCOLIA 

 
Leide Rozane Alves da Silva (UnB/UEG)1 

Willian Alves Biserra (UnB)2 

 

Resumo: Este trabalho propõe-se a análise de uma retórica da melancolia em alguns poemas 
presentes no livro Poética (2013) de Ana Cristina Cesar; retórica essa filiada às líricas de 
autoras lidas e traduzidas pela escritora carioca. O estudo parte de uma imagem caleidoscópica 
presentificada pelas reverberações poéticas de Emily Dickinson e Sylvia Plath e também na 
obra de Ana C.. O pressuposto do artigo reside na concepção de que o discurso da autora-leitora 
é constituído pela visão de melancolia, que remonta às relações entre poiésis e sujeito sensível.  
Palavras-chave: Caleidoscópio; Melancolia; Produção de Presença; Poética. 

 

olho muito tempo o corpo de um poema 
até perder de vista o que não seja corpo 

e sentir separado dentre os dentes 

um filete de sangue nas gengivas 

 

Ana Cristina Cesar, A teus pés. 

 

O encontro literário de maior repercussão do país, a FLIP – Festa Literária de Paraty – 

homenageou no ano de 2016, Ana Cristina Cesar, poeta da literatura marginal, tradutora, crítica 

literária e jornalista. Em todas as atividades às quais se dedicou, o fez de maneira visceral, tal como 

conduzia sua vida, seus desejos, seus amores. Durante sua breve existência – de pouco mais de 

trinta anos, interrompida pelo suicídio em 1983 – expôs-se como personalidade múltipla, intensa e 

ambivalente, o que se verifica pela ressonância de sua obra.  

Este trabalho centra-se na análise de alguns aspectos, poemas e versos presentes na 

Poética, livro póstumo, reunião de boa parte de sua produção, publicado pela primeira vez em 

20133. Nele encontramos um corpo literário singular, formado por vozes de outros autores – suas 
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influências – constituindo um discurso de dispersão, fragmentado, oriundo das experiências 

sensíveis da autora.  

A liberdade do verso de Ana C., como costumava assinar seus poemas, se evidencia pelo 

uso de uma linguagem leve e informal que supostamente leva-nos a imaginar uma escrita de 

improviso. Contudo, a autora refuta essa impressão, quando afirmou, certa vez, que sua poesia era 

―muito construída, muito penosa‖
4. 

A construção de sua poesia confessional é pautada, por exemplo, em temas comuns às 

autoras as quais ela traduzia: solidão, angústia, paixão, sexo, desejo e morte. A partir de extratos 

poéticos de mulheres como Emily Dickinson e Sylvia Plath, os escritos da autora são compostos 

como um ecoar de muitas vozes, anteriores à dela, vinda de escritores que se conectavam a partir de 

uma retórica lírica peculiar: ―Enquanto leio meus textos se fazem descobertos. É difícil escondê-los 

no meio dessas letras. Então me nutro das tetas dos poetas pensados no meu seio‖ (CESAR, 

Inéditos e Dispersos, 1998).  

A empatia pelo tema do feminino não nega a relação que a autora teve com os mais 

diversos poetas modernos: Baudelaire, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, T.S. Eliot, 

Manuel Bandeira são também referências frequentes em seu trabalho. Contudo, a presença de uma 

retórica engendrada por mulheres movimenta-se no sentido de criar uma corporeidade em sua 

escrita.  

A substancialidade de sua lírica transforma em matéria viva essa ―poesia pensada no seio‖. 

Para este estudo, o elemento presente criado por Ana C. vai ao encontro da acepção que Gumbrecht 

dá ao termo produção de presença: ―que aponta para todos os tipos de eventos e processos nos 

quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos "presentes" sobre corpos humanos‖ 

(GUMBRECHT, 2010, p.13). 

Para nos aproximar de uma retórica que dê conta da produção literária de Ana C., 

recorremos à imagem de um caleidoscópio. Este artefato óptico, operado pelo movimento das mãos, 

produz, pela luminosidade incidida sobre material colorido, uma série de combinações diferentes 

em tons e formatos. Da mesma maneira, os textos dessa escritora são construídos num sistema de 

                                                                                                                                                                          
 

 
 
 
3 Em Poética (2013) encontramos as obras: Cenas de Abril (1979); Correspondência Completa (1979); Luvas de Pelica 
(1980); A teus pés (1982); Inéditos e dispersos (1998); Antigos e soltos (2013).  
4 Essa declaração está publicada no perfil de Ana Cristina Cesar no site do Instituto Moreira Salles, onde se encontra o 
acervo pessoal da autora: http://www.ims.com.br/ims/explore/artista/ana-cristina-cesar 
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rearranjo, de ligações entre versos e fragmentos de leituras prévias, realizando um movimento 

visível e corpóreo, uma substância tangível: 

Samba-canção 
 
Tantos poemas que perdi.  
Tantos que ouvi, de graça,  
pelo telefone – taí,,  
eu fiz tudo pra você gostar,  
fui mulher vulgar,  
meia-bruxa, meia-fera,  
risinho modernista  
arranhando na garganta,  
malandra, bicha,   
bem viada, vândala,  
talvez maquiavélica (...) (CESAR, A teus pés, 1982) 

 

Neste trecho do poema Samba-canção é possível encontrar ecos de signos do carnaval, 

cuja disposição no verso formam um corpo múltiplo: as marchinhas, a própria origem do samba em 

Pelo Telefone 5(composta por Donga em 1916) e as transfigurações e personagens que permeiam o 

universo carnavalesco configuram um sistema de imagens resplandecentes, movimentadas numa 

constante transformação. 

O caleidoscópio de Ana C. é uma alternativa à imagem do palimpsesto que, à primeira 

vista, poderia funcionar para representar essa retórica que nos interessa. Sem desfazer da metáfora 

tão cara a Jorge Luis Borges em seu Pierre Menard (1999), acreditamos que o movimento imposto 

ao caleidoscópio reporta com maior precisão à construção poética dessa artista.  

Para Borges, o palimpsesto remete a uma sobreposição de textos, numa estrutura alicerçada 

em camadas, um objeto justaposto que se remodela na altura, mas mantém a mesma superfície. A 

correlação nasce da técnica utilizada na antiguidade para reutilização de pergaminhos, onde o texto 

primitivo é raspado para dar lugar a um novo, mas restando ainda uma sombra do antigo. 

 O caleidoscópio, por sua vez, altera-se no espaço, realiza-se por meio de uma combinação 

de fragmentos nos quais se incide uma luz, e, pelo movimento, transforma-se em inúmeras imagens, 

projetando figuras surpreendentes.  

Esta parece ser a imagem que representa com mais precisão a retórica poética de Ana 

Cristina Cesar. Composta por textos de outrem, a obra desta autora-leitora (e assim a chamaremos 

                                                           
5
 Pelo Telefone. Pelo Telefone é considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil segundo a maioria 

dos autores, a partir dos registros existentes na Biblioteca Nacional. Composição de Ernesto dos Santos, 
mais conhecido como Donga, e do jornalista Mauro de Almeida. 
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daqui em diante) é um caleidoscópio de traduções, leituras, impressões; incorporadas e rearranjadas 

numa presença multiforme. 

Até aqui, evidencia se que as análises centram-se na retórica caleidoscópica de Ana C. 

presentificada pelas reverberações dos discursos femininos que formaram a lírica do livro Poética. 

Entendamos discursos femininos conforme Freitas (2003), discursos alicerçados em subjetividade 

cotidiana e ambivalência. Uma retórica que nasce da escrita de si, de seu íntimo para materializar 

vivências e experiências passadas e presentes.  Esse discurso perpassa, por um conjunto de 

sensações que remontam à noção de melancolia.  

Partiremos da ideia de melancolia, entendendo este estado de espírito, esta forma de 

sensibilidade, como uma experiência muito além da compreensão usual de tristeza, depressão e 

angústia. Ela é uma vivência múltipla e conversível, e possui esse sentido complexo desde a 

Antiguidade. 

Historicamente a melancolia é um estado que a humanidade tem experimentado há eras. O 

estar melancólico está comumente associado aos sentimentos de perda, tristeza e solidão. Condição 

que acompanha o homem em sua caminhada. Se rememorarmos alguns mitos da criação, Eva foi 

criada para aplacar a tristeza de Adão, a narrativa religiosa cristã já faz referência a sentimentos de 

solidão e uma condição não-dissociada da consciência de perda maior que é a morte. 

Ao evocar os gregos, na Ilíada de Homero no canto VI, (versos 200-203), há a descrição 

dos sofrimentos de Belerofonte que foi condenado pelos deuses a vaguear na planície de Aleão 

imerso em desespero e solidão. Também é de Homero a primeira referência ao Pharmakon, 

medicamento produzido por homens para aliviar sofrimentos que se originaram nas ações dos 

deuses. Ainda na antiguidade, Hipócatres descreve a melancolia como alteração do estado da bílis 

negra. Mescla-se misticismo e ciência para compreender e descrever o quadro melancólico.  

À Aristóteles é atribuído o primeiro tratado sobre a melancolia, que prevalecerá por toda a 

antiguidade, ele descreveu o fenômeno melancólico como a condição daquele que ―se encontra sem 

cessar em estado de desejo violento‖
6. Então, a melancolia deixa de ser encarada como doença e é 

inserida na própria natureza. Empédocles, Sócrates, Platão entre outros poetas e homens gregos 

ilustres são considerados portadores de tal estado. O mesmo não é uma doença do filósofo, mas sua 

própria natureza, seu ethos. O estudo do filósofo grego a este respeito é muito menos um tratado 

sobre patologia do que uma análise da criação estética e do talento artístico. Uma parte fundamental 

do processo da poiésis.  

                                                           
6 Citado na Apresentação de KEHL, Maria Rita. In: FREUD, S. Luto e Melancolia. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p.26 
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Sobre sentido e movimento ao estado melancólico 

Na tentativa de dar sentido à vida, criamos vários vínculos sociais e emocionais, o mais 

expressivo o amor. O melancólico rompe com esses ―laços ilusórios‖ e se encontra desamparado, 

podemos compreender esse como o processo de luto descrito por Freud, no qual as perdas que 

sofremos, nos leva a tipos de desconexão com o mundo exterior. Ao aprofundarmos o pensamento 

sobre a melancolia encontramos conceitos e sintomas que vão desde as clássicas apatia e falta de 

ação até o estado em que o ser encontra-se em estado impulsivo- Importante frisar que esse declínio 

deve ser pensado de forma plural, já que nossas dores assim o são- , onde o processo criativo se faz 

possível, segundo Winnicot: ―É através da apercepção criativa, mais do que qualquer outra coisa, 

que o indivíduo sente que a vida é digna de ser vivida.‖(Winnicot, 1971, p.95).  

Ao encontrar-se em estado melancólico (depressivo)- maníaco ou impulsivo- o indivíduo 

pode dar vazão aos sentimentos e angústias através do processo de criação artística. Esse recurso 

pode ser encarado como uma forma de refletir suas dores, ressignificar seus ―laços ilusórios‖ e se 

reconectar ao mundo. Vivenciando a ambiguidade de impulsos e sensações, o melancólico converte 

em substância seu estado de alma, represando desejos e/ou abrindo-os em vertedouro. Maria Rita 

Kehl expõe a relação entre a melancolia e sua potência criadora quando afirma que: ―a reflexão 

clássica sobre a melancolia é indissociável de uma reflexão sobre a poiésis‖ (KEHL, 2011, p.28). 

Análise caleidoscópica 

A seguir, faremos uma análise caleidoscópica de poemas de Ana C., Sylvia Plath e 

Emily Dickinson: 

Quartetos 
 
Desdenho os teus passos 
Retórica triste: 
Sorrio na alma 
De ti nada existe 
 
Eu morro e remorro 
Na vida que passa 
Eu ouço teus passos 
Compasso infernal 
 
Nasci para a vida 
De morte vivi 
mas tudo se acaba 
silêncio. Morri (CESAR, Inéditos e Dispersos, 1999) 
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Ao atentarmos para alguns poucos aspectos do poema acima, encontra-se no foco do 

caleidoscópio poético de Ana C. a própria figura da autora-leitora, realizada pela combinação dos 

elementos e imagens advindas das reverberações das escritoras de língua inglesa já referidas. Estas 

mulheres se conectam através da reflexão de sentidos que dão corpo e movimento ao texto da 

autora. 

O morrer e remorrer em Ana C. remete ao Morrer — é muito breve — em Emily Dickinson, 

que é um ato leve e indolor como dormir. Já no texto Limite de Sylvia Plath, a morte representa 

alegria: Seu corpo / Morto enverga o sorriso de completude. O estado melancólico ao qual nos 

referíamos, de impulso e ambiguidade de sentimentos, a tristeza e o êxtase geram a retórica que se 

movimenta dentro do caleidoscópio da poeta. 

Concordamos com Roland Barthes quando estamos pensando em Ana Cristina Cesar, na 

medida em que ela se apresenta como uma autora ressonante, oriunda de ecos que produzem outros 

sons, procedentes ou dissidentes, formando uma corporeidade sensível, ampla e reverberante no 

tempo e no espaço:  

Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um 

sentido único, de certo modo teológico (que seria a «mensagem» do Autor-

Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam 

escritas variadas, nenhuma das quais é original: o texto é um tecido de citações, 

saídas dos mil focos da cultura (BARTHES, 1988, p.68/69). 

 

Sobre o descompasso dos passos que des(d)enha Ana C. Ela escolhe uma forma 

aparentemente bastante popular, a redondilha menor, com os quartetos que dão o título, cada qual 

com cinco sílabas poéticas, em três estrofes, já aí o descompasso na forma, nada se alinha 

numericamente, como também não o eu-lírico. E os quartetos são também o quarto, o fechado dos 

quatros cantos de si, na solidão de onde parece surgir essa voz. 

No processo de luto, o objeto amado pode ser tanto odiado quanto idolatrado, 

dependendo de para onde se dirija a frustração ou a pulsão agressiva, não raro sendo a direção 

influenciada pela fantasia. O des(d)enho de Ana C. aponta para o passo, o que se vai, o que passa, o 

objeto perdido. Representa um resto, um traço. O verso, no enjabement, joga com a ambiguidade e 

não se sabe se a retórica triste se liga aos ―teus passos‖ ou ao próprio poema. 

O ataque ao objeto, como forma de defesa, pode, facilmente se voltar como ataque ao 

Eu, porque as fantasias investidas no objeto, portadoras de grande energia psíquica, ainda não foram 
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reapropriadas pelo Eu. Tal se dará no próprio processo de luto, para o qual a escrita poética, como 

possibilidade de simbolização, pode ser um caminho. Daí a estranheza do ―sorrio na alma‖, 

ambiguidade de humor em um poema marcado por uma perda. O humor para Freud se aproxima de 

uma muito sofisticada defesa do Eu. O Super-Eu, para proteger o Eu de uma invasão devastadora do 

Real, pode suspender, por meio do narcisismo e da fantasia,a capacidade julgadora do Eu e pôr a 

ênfase da energia do aparelho psíquico no próprio Super-Eu, como instância oriunda de uma figura 

paterna protetora. Ele se superinveste, desinvestindo o Eu, poupando-o. Tal defesa não é plena, 

como nenhuma é. O real permanece implacável ―de ti nada existe‖ e o luto continua ―eu morro e 

remorro‖. 

A linguagem, desde antes frustrada, não cessa de não inscrever as impossibilidades do 

Eu para com o Real, com a violência sobre o significante para ênfase ou no seu deslizar por meio de 

uma função invocante ―Ouço teus passos, compasso‖ Chega somente o traço, um som, um que não 

é, do objeto que já não é. Tais traços podem ser, em fantasia, o todo, mas isso é frustrado pelo Real. 

A ambiguidade ―com/passo‖ mostra o furo na cadeia significante, como a perda de um objeto é, em 

si, traumática por ser, ela mesma, um furo na cadeia metonímica de significantes do desejo, é um 

furo na cadeia de objetos a.   

  A retórica melancólica de Ana C. é constituída como uma matéria viva, que não se 

aparta da experiência real, de seu estar no mundo. Ela é, então, o próprio ente de quem fala, ou seja; 

em seu processo de autora-leitora, a poeta não escreve nem revela nada fora do sujeito que é, como 

numa ―autobiografia desfigurada‖: 

 

A autobiografia, então, não é um gênero ou um modo, mas uma figura de leitura 

ou de entendimento que ocorre, em algum grau, em todos textos. O momento 

autobiográfico ocorre como um alinhamento entre os dois sujeitos envolvidos no 

processo de leitura em que eles determinam um ao outro por substituição 

reflexiva mútua. A estrutura implica diferenciação assim como similaridade, na 

medida em que ambos dependem de um intercâmbio substitutivo que constitui o 

sujeito (DE MAN, 2012, p: 4). 

 

A troca de lugares entre autora, leitora, tradutora é o que promove o movimento do 

caleidoscópio nesta retórica que buscamos identificar. Essa dinâmica é – segundo nossa presunção – 

realizada pela ―produção de presença‖ (GUMBRECHT, 2010). A materialidade disso se revela num 
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corpo transformado pelas leituras, pelas apropriações que se propõem verdade, como pensa 

Foucault: 

O papel da escrita é constituir, com tudo o que a leitura constituiu, um ‗corpo‘. E 

é preciso compreender esse corpo não como um corpo de doutrina, mas sim – 

segundo a metáfora da digestão, tão frequentemente evocada – como o próprio 

corpo daquele que, transcrevendo suas leituras, delas se apropriou e fez sua a 

verdade delas: a escrita transforma a coisa vista ou ouvida em forças e em sangue 

(FOUCAULT, 2004, p. 152). 

 

Partindo da noção de presença de Gumbrecht, amplio o método de análise, aliando a 

produção de sentido habitual do processo hermenêutico à força orgânica desvelada pela estrutura da 

forma poética: 

Mais uma vez, há motivos para sublinhar que a redescoberta dos efeitos de 

presença e o interesse nas "materialidades da comunicação", o "não 

hermenêutico" e a "produção de presença" não eliminam a dimensão da 

interpretação e da produção de sentido. A poesia talvez seja o exemplo mais forte 

da simultaneidade dos efeitos de presença e dos efeitos de sentido – nem o 

domínio institucional mais opressivo da dimensão hermenêutica poderia reprimir 

totalmente os efeitos de presença da rima, da aliteração, do verso e da estrofe 

(GUMBRECHT, p.39/40). 

 

Enfim, pretendemos asseverar que o vigor do discurso de Ana C. reside na imagem do 

caleidoscópio luminoso, que presentifica a melancolia visceral – feita de murmúrios, engasgos, 

gritos e êxtase – como faz parecer Denilson Lopes (1999), quando afirma que estes estados 

sensíveis são ―uma potencialidade do homem ocidental‖. 

Então, compreendemos a retórica poética de Ana C. numa materialidade que se expõe em 

um caleidoscópio melancólico, num movimento luminoso de combinações que concebe uma 

imagem de si, constituída a partir de imagens de outros. Essa fragmentação do sujeito é própria da 

melancolia moderna, que aqui se compreende tal qual Denilson Lopes, quando afirma que: ―a 

melancolia moderna possui duas faces, uma na qual a alma goza de sua própria solidão, mas através 

desse mesmo gozo é que a solidão é mais intensa, numa espécie de ―alegria na dor‖, que 

corresponde essencialmente a uma exacerbação da consciência de si‖ (LOPES, 1999, p.60).  

Em Ana C. encontramos a melancolia advinda de outros ecos, outros tempos. Seu estado 

de alma em ebulição é resultado das leituras de lampejos viscerais, como os de Emily Dickinson em 

sua angústia existencial ou os impulsos de morte de Silvia Plath. Enfim, nossa asserção para este 
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texto intenta perscrutar esta retórica da melancolia, realizada numa presença corpórea, num 

caleidoscópio animado pelos reflexos dessas mulheres que perfazem a obra e a vida de Ana Cristina 

Cesar.  
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“O CÃO DE DÜRER”, UM CONTO MELANCÓLICO DE MARIA JOÃO 
CANTINHO 

 

Marcelo Pacheco Soares (IFRJ)1 

 

Resumo: No conto “O cão de Dürer” (2006), da escritora portuguesa Maria João Cantinho, 
comparece a gravura renascentista Melencolia I, do alemão Albrecht Dürer, reconhecida 
imagem iconoclástica da melancolia. Várias evidências corroboram a presença da gravura no 
conto, desde a personagem feminina semelhante à figura central da obra düreriana (uma inerte 
figura alada) até o cão com olhar perdido no infinito, ambas as aparições a sugerir um espírito 
melancólico. O conto leva seu protagonista ao interior da gravura, que surge algo modificada, 
agenciando assim uma ressignificação de Melencolia I, através da qual são atualizadas as 
discussões de uma factível representação hodierna da melancolia. 
Palavras-chave: Conto Português Contemporâneo; Albrecht Dürer; Melancolia. 

 

Problemata XXX, texto atribuído a Aristóteles, é um dos primeiros tratados sobre 

a melancolia. Se não é o pioneiro, seu próprio conteúdo o denuncia, já que se baseia em 

um anterior estudo de Hipócrates, dito um dos precursores da medicina, o qual atribui a 

condição do melancólico à produção pelo organismo da atra bilis, que seria um dos 

quatro humores do corpo humano, cujo equilíbrio definiria um indivíduo saudável. Em 

sua análise, Aristóteles observa empiricamente a relação entre esse estado de espírito e a 

excepcionalidade intelectual do indivíduo acometido (melancolia como mal dos heróis), 

creditando à bile negra hipocrática a causa dessa genialidade e, assim, “extraindo a 

melancolia da patologia e situando-a na natureza” (KRISTEVA, 1989, p. 14), segundo 

leitura de Julia Kristeva. 

Baseando-se nesse documento e fundindo-o ao neoplatonismo cristão, o médico e 

filósofo italiano Marsiglio Ficino desenvolve em fins do século XV De vita triplici, 

obra em que também relaciona à melancolia a vida criativa de homens de saber 

superior, mas recorre ainda à astrologia ao atribuir à influência de Saturno a constituição 

do sintoma, resgatando “uma ideia oriunda da astrologia helenística e mediada pelos 

árabes” (WARBURG, 2015, p. 90), como indica o historiador de arte Aby Warburg. 

Apurando a tese de Ficino, no início do século seguinte, o alquimista alemão Heinrich 

Cornelius Agrippa von Nettesheim chega a conclusões análogas partindo do mesmo 

tratado aristotélico em De occulta philosophia, quando descreve três níveis qualitativos 

que o homem genial alcançaria em virtude do seu grau de melancolia: poderíamos, 

assim, ver de início “un uomo ignorante e grossolano trasformarsi in abile pittore, in 
                                                           
1 Professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Doutor e 
Mestre em Literatura Portuguesa pela UFRJ, com Pós-Doutorado pela UFF. Contato: 
marcelo.soares@ifrj.edu.br. 
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eccellente architetto, o in altro artista di vaglia” (AGRIPPA, 2008, p. 110) — 

melancholia imaginativa — evoluir então a “un gran filosofo, un abile medico, o un 

eloquente oratore” (AGRIPPA, 2008, p. 110) — melancholia rationalis — e, 

finalmente, alcançar a posse total da “conoscenza dei secreti delle cose divine, cioè la 

legge eterna, le gerarchie angeliche, la salvezza delle anime, presagendo ciò che 

dipende dalla provvidenza celeste, vale a dire i prodigi e i miracoli, i profeti futuri, i 

cangiamenti di fede” (AGRIPPA, 2008, p. 110) — melancholia mentalis. 

É nesse contexto que 

surge a xilogravura 

Melencolia I, obra-prima 

renascentista que Albrecht 

Dürer cria em 1514, após 

bastante presumível 

contato com a tese de 

Ficino, já que Anton 

Koberger, importante 

editor padrinho de Dürer 

para quem o gravurista 

trabalhou, é quem publica 

essa obra na Alemanha, 

além de o artista mesmo 

ter viajado à Itália a estudo 

entre o fim do século XV e 

o início do XVI — por 

isso mesmo Karl Giehlow, 

no artigo “Dürers Stich ‘Melencolia I’ und der maximilianische Humanistenkreis”, de 

1903, empreende notável interpretação da gravura como leitura imagística do texto do 

pensador italiano 2 . Também incontestável será a influência de Agrippa (seu 

contemporâneo e compatrício) — à teoria deste, Raymond Klibansky, Erwin Panofsky e 

Fritz Saxl, em outra essencial leitura novecentista da gravura (Saturno e a melancolia), 

atribuem o significante I do título, em alusão à citada melancholia imaginativa, por se 

                                                           
2 “So erhält die ‘Melencolia I’ eine neue Beleuchtung da durch, daβ die Schrift Ficinos Dürers Absicht 
klarlegt, in den saturnischen Gesichtszügen auch die divinatorische Geisteskonzentration auszudrücken.” 
(GIEHLOW, 1904, p. 78). 
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tratar do nível agrippiano inicial3, complementando que Agrippa “fu, per cosi dire, il 

mediatore predestinato tra il Ficino e Dürer” (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 

1983, p. 104), advogando por esse motivo “il merito di essere stata la fonte principale 

della Melencolia I” (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1983, p. 105). 

Essa obra de Dürer será, como por tantos outros pesquisadores, analisada por 

Walter Benjamin em estudo da década de 1920 em que, ao investigar a melancolia na 

Origem do drama barroco alemão (ou, para ser mais preciso, do Trauerspiel), voltando 

assim o olhar sobretudo aos séculos XVII a XIX, conclui que “essa gravura antecipa sob 

vários aspectos o Barroco” (BENJAMIN, 1984, p. 164). Em especial esse ensaio mas 

também a obra de Benjamin como um todo, de largo interesse da crítica nas últimas 

décadas, foi objeto de pesquisa da escritora portuguesa Maria João Cantinho. Seu 

resultado acadêmico é a Dissertação de Mestrado em Filosofia pela Universidade Nova 

de Lisboa O anjo melancólico - ensaio sobre o conceito de alegoria na obra de Walter 

Benjamin, de 1998, além dos livros e artigos diversos sobre o pensamento benjaminiano 

que daí advieram, incluindo mais tarde a Tese de Doutorado Walter Benjamin, 

revolução e messianismo: a História secreta, de 2011. Mas, para além disso, 

encontramos saldo dessa pesquisa ainda, segundo cremos, na esfera poética: trata-se de 

“O cão de Dürer”, conto (recolhido na coletânea intitulada Caligrafia da solidão, livro 

publicado em 2006) que nos parece uma espécie de ekphasis muito subjetiva dessa 

gravura de Dürer, narrativa sobre a qual, por fim, debruçamo-nos agora. 

No conto de Cantinho, um homem de sobretudo, em um dia chuvoso, atravessa as 

ruas, esvaziadas pelo mau tempo, de uma pequena cidade na qual reside há pouco para 

lecionar música. O objetivo é comparecer a convite (ou convocação?) a um casarão 

antigo. Ao ultrapassar o seu portão principal, observa no jardim, à borda de um lago, 

uma jovem que, absorta nos próprios pensamentos, escreve palavras ininteligíveis com 

o dedo na superfície da água. Os olhos de safira da rapariga, que ele julga reconhecer de 

algum lugar, o fascinam, mas ela, alheia a tudo ao seu redor, quase que totalmente o 

ignora. Dentro da casa, o personagem encontra outro homem que com ele se assemelha, 

embora mais envelhecido, e este, sem mesmo cumprimentá-lo, solicita (ou ordena) que 

toque o piano que há na sala. Pela janela, o homem de sobretudo, enquanto no 

instrumento dedilha um concerto do romântico oitocentista Robert Schumann, outra 

                                                           
3 “Quindi La Melencolia I, raffigurando la melancholia imaginativa, rappresenterebbe in realta il primo 
grado di un’ascesiche, passando per una Melencolia II (melancholia rationalis) arriverebbe a una 
Melencolia III (melancholia mentalis).” (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1983, p. 104). 
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referência artística à melancolia, observa no jardim a rapariga e um imóvel e mudo cão 

negro, ainda obtendo pouco sucesso em despertá-la do seu isolamento. Após com o seu 

duplo mais velho travar breve diálogo (mas cujas resultantes são menos dialéticas do 

que uma espécie de metafísica revelada), ele retorna ao jardim e repara que o exterior à 

casa se expandiu fazendo desaparecer a cidade e o próprio casarão, e tudo o que ele 

podia avistar então era “um jardim infinito e, ao longe, uma floresta cerradíssima, para 

onde desejava caminhar” (CANTINHO, 2006, p. 83). 

Ora, é indubitável que uma atmosfera onírica perpassa todo o conto. A exceção 

certamente reside em pequeno interlúdio, que aparece destacado através do uso de uma 

distância maior entre seus parágrafos inicial e final e o restante do texto, o qual encontra 

lugar logo no início da narrativa e do qual destacamos o trecho abaixo: 

 

Como tinha começado tudo? Algumas semanas antes, tinha recebido 
um telegrama a chamá-lo. Nada sabia dos seus habitantes [do 
casarão], pois havia pouco tempo que se mudara para a cidade, onde 
fora contratado para dar aulas de música num colégio. Como o horário 
era completo e lhe pagavam bem, tinha resolvido aceitar e mudara-se 
pouco tempo depois, no princípio de Setembro. (CANTINHO, 2006, 
p. 80) 

 

As opções por marcações mais ou menos precisas de tempo (semanas antes, 

horário completo, princípio de Setembro, etc) contrastam com as do espaço do casarão, 

lugar onde “o tempo parecia ter-se suspendido” (CANTINHO, 2006, p. 79) e cujo 

terreno acessa-se por um “enorme portão, que rangeu como se tivesse uma voz antiga e 

melancólica” (CANTINHO, 2006, p. 80). 

No mesmo interlúdio, o protagonista conversa com um funcionário de um café da 

cidade, que fala sobre os habitantes do casarão: 

 

Estão sempre enfiados no casarão como se tivessem medo de serem 
vistos. Parecem-se com fantasmas, sem presença física. 
[...] 
Mas creio que há uma menina, havia uma menina... Mas há muito que 
ninguém a vê. Hoje deve ser uma mulher adulta.” (CANTINHO, 
2006, p. 80) 

 

Pois será justamente essa menina-mulher com quem o protagonista irá deparar-se 

ao chegar ao jardim do casarão: 
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Uma mulher estava sentada na borda do lago. 
Olhou-o e essas duas safiras luminosas e 
tranquilas, num semblante quase infantil, 
perturbaram-no. Teve a intuição de que a conhecia, 
talvez de um quadro antigo, já tinha visto aquele 
rosto não sabia bem onde. Um recanto obscuro da 
sua memória, certamente. Ela persistiu no silêncio, 
demorando o olhar no seu rosto, como se tentasse 
perscrutar os seus pensamentos. Era, no entanto, a 
beleza dos seus olhos e o seu mutismo que se 
tornavam inquietantes. Enquanto isso, ele avançava 

em direcção à entrada mais próxima, a porta que havia ao fundo da 
galeria. Por momentos, teve a intuição de que já havia visto aquela 
porta algures, mas não conseguiu identificar. Parecia haver uma 
passagem comunicante entre as imagens que lhe chegavam agora e as 
memórias que se despoletavam, à medida que identificava certos 
sinais. Ela perdeu o interesse nele e mergulhou novamente no seu 
sonho, escrevendo traços invisíveis na água. Ele continuou o seu 
caminho, sem conseguir tirar os olhos da rapariga, profundamente 
tocado pela sua beleza delicada e etérea. (CANTINHO, 2006, p. 79-
80) 

 

A descrição da personagem equipara-se deveras à promovida pelos autores de 

Saturno e a melancolia sobre a figura da gravura: “Gli occhi della Melencolia sono fissi 

nel regno dell’invisibile con la stessa vana intensita con cui la sua mano stringe 

l’impalpabile.” (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1983, 76 KLIBANSKY; 

PANOFSKY; SAXL, 1983, p. 105) 

— paralelamente, a rapariga, com 

seus olhos de safira, também fixos 

no reino do infinito4 , encontra-se 

sentada no jardim, escrevendo na 

água traços que só podem mesmo ser invisíveis (já que o suporte, não efetivando o 

registro, obviamente torna ininteligíveis as suas mensagens), mão, assim sendo, com 

que aperta o impalpável. Tais referências, mais sutis do que seria um simples 

mimetismo da citada posição da figura alada düreriana (com as asas, a coroa de louros, 

a cabeça apoiada em uma das mãos...), identificam do mesmo modo o estado 

melancólico da personagem. E se, diante dela, o homem de sobretudo, personagem que 

a narração elege para acompanhar, sente-se tomado por algum fascínio, a despeito da 

intangibilidade da moça, nós leitores podemos ter reação semelhante em relação à 

narrativa: estamos perante um texto marcado por certa ilegibilidade, mas cuja 
                                                           
4 É digno de nota que, em sua Dissertação de Mestrado, Cantinho cita precisamente esse mesmo trecho de 
Saturno e a melancolia: “o olhar do gênio alado é o de um cego ‘fixado sobre o longínquo vazio’.” 
(CANTINHO, 1998, p. 78). 
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plasticidade é tão esteticamente sedutora, que, como já em outros termos 

confessávamos, de seus olhos não podemos escapar, embora tentem escapar-nos eles. E 

fazemos essa constatação menos para estabelecer um metalinguístico jogo de efeito que 

adorne o nosso ensaio do que para, a partir dessa associação do protagonista do conto 

com os leitores que somos, identificá-lo com uma representação do observador da obra 

artística, aqui principal (mas não unicamente) dessa gravura — daí, outra vez, a 

importância do tema do olhar no conto. 

Tal cooptação do personagem às funções de espectador verifica-se em sua 

reação ante a rapariga, quando se lhe desperta a intuição de que a conhecia, talvez (nada 

casualmente) de um quadro antigo, e de que já tinha visto aquele rosto não sabia bem 

onde. Como, porém, as lembranças se escondem em recanto obscuro da sua memória, o 

olhar da rapariga esquiva-se, desinteressa-se dele. Seja, na lógica do conto, a falta de 

memória algo efetivo; seja também representação do sentimento de, dada a 

multiplicidade semântica de um objeto artístico (enquanto obra aberta, como define 

Umberto Eco), estar-se diante do quadro pela primeira vez mesmo a cada nova 

contemplação: o fato é que a estupefação que assalta o personagem/espectador centra-se 

nessa figura do sensível trabalho de Dürer a que a narrativa faz referência, cujos 

resultados plásticos são olhos vivos, faiscantes, grávidos de pensamentos profundos 

sobre a existência, a contrastarem com seu mutismo e a total inoperância do corpo para 

operar tais ideias (daí os instrumentos de trabalho que, sem uso, a cercam espalhados 

caoticamente pela gravura5, e das asas que, mais do que identificar a personagem com 

um anjo, reforçam sua imobilidade porque, mesmo as tendo, ela não voa). O que a 

rapariga (como a mulher da gravura) não poderia dizer com a fala (ou com os dedos, 

que escrevem os textos que afinal não se registram), poderia transmitir — e o 

personagem-espectador parece saber disso — com esses olhos, cuja leitura, porém, ele 

não consegue efetivar: por isso é que, para o protagonista, “o olhar dela, o modo como 

agia e o olhar não pareciam ser deste mundo, alheios a tudo, presos num encanto 

                                                           
5 Benjamin aproveita essa profusão de utensílios em repouso para discutir a construção do pensamento 
barroco: “Em sua recepção do pensamento estóico, o Barroco atribui muito menor importância ao 
pessimismo racional que à desolação com que a prática estóica confronta o homem. O amortecimento dos 
afetos, e a drenagem para o exterior do fluxo vital responsável pela presença no corpo desses afetos, pode 
transformar a distância entre o sujeito e o mundo numa alienação com relação ao próprio corpo. Na 
medida em que esse sintoma de despersonalização é visto como um estado de luto extremo, o conceito 
dessa condição patológica (na qual as coisas mais insignificantes aparecem como cifras de uma sabedoria 
misteriosa, porque não existe com elas nenhuma relação natural e criadora) é colocado num contexto 
incomparavelmente fecundo. É consistente com esse conceito que em torno do personagem de Albert 
Dürer, na Melencolia, estejam dispersos no chão os utensílios da vida ativa, sem qualquer serventia, como 
objetos de ruminação.” (BENJAMIN, 1985, p. 164). 
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qualquer que ele não saberia identificar” (CANTINHO, 2006, p. 80, grifo nosso) — e 

esse distanciamento em um mundo encantado dá-se não apenas pela melancolia que o 

acomete e gera isolamento e falta de reação mas também pela imobilidade característica 

da imagem no mundo pictórico de que advém. 

Essa falta de retribuição do olhar representa mais precisamente a inépcia do 

protagonista de compreender a obra que vislumbra. Benjamin, discutindo a experiência 

da aura (o sentido originário) da obra de arte, muito a propósito edifica imagem similar 

ao tratar da percepção do objeto artístico: “Quem é visto, ou acredita estar sendo visto, 

revida o olhar. Perceber a aura de uma coisa significa investi-la de poder de revidar o 

olhar.” (BENJAMIN, 1989, p. 139-40) — ou, de novo como a própria Cantinho cita em 

sua Dissertação de Mestrado, segundo tradução que oferece a partir da edição francesa 

que usa: “Desde que se é — ou se crê — olhado, ergue os olhos. Sentir a aura de uma 

coisa é conferir-lhe o poder de erguer os olhos.” (CANTINHO, 1998, p. 33) Mais à 

frente, aliás, ela esclarecerá: 

 

Assim, podemos dizer que, se por um lado, a aura diz respeito a uma 
comunidade recíproca, ela refere-se, sobretudo, a essa “lonjura” que 
se instaura no momento mesmo da contemplação da obra. No caso da 
aura da obra de arte, ela diz respeito à identidade e autonomia da obra 
de arte, que se mantém na distância, face ao nosso “olhar”, enquanto 
«ela nos olha». (CANTINHO, 1998, p. 108) 

 

Ao intentar provocar na rapariga um erguer de olhos para o revide do olhar ou, 

mais do que isso, fazê-la olhá-lo é exatamente pretender alcançar a sua aura, o seu 

sentido mais profundo portanto. 

Outro elemento que se oculta nas reminiscências do personagem é a porta que o 

conduzirá ao interior do casarão, sobre a qual ele também revela a intuição de que já 

havia visto algures. E eis um ponto em que o próprio conto, tal qual a rapariga que 

desvia o olhar do seu espectador diante da sua leitura falha, parece querer fugir de nós, 

porque, diante dessa porta, perde-se por um instante a linha de raciocínio que 

construímos, em razão da ausência de uma referência dessa natureza em Melencolia I. 

Mas, em tal beco em que a narrativa nos aprisionaria, surge-nos como uma porta de 

saída (com o perdão da infâmia) o selo criado pelo gravurista para, em uma época na 

qual — dada a difusão da recém inventada imprensa, que aliás possibilita a sua arte — 

já começava a se tornar pertinente proteger-se de plágio, legitimar-se como autor de sua 

obra. Referimo-nos ao famoso monograma düreriano. Em texto introdutório ao livro do 

516



 

artista cearense Sérvulo Esmeraldo, estudioso das gravuras do renascentista alemão, o 

filósofo Álvaro Valls aponta que o pai de Albrecht Dürer era um 

 

artesão qualificado, mestre 
na ourivesaria, de origem 
húngara, proveniente de 
uma aldeia cujo nome 
significava “porta”, o que 
daria em alemão “Tür”. O 
ourives adotou como nome 
de família a forma 
germanizada “Türer” e 
depois “Dürer”, que 
significaria algo como 
“homem da porta”, 
celebrizado nas armas e no 
monograma das obras do filho. No monograma, o A serve de 
portal (dintel e batente, umbral ou ombreira) enquanto que D 
toma forma de uma portinhola ou portãzinho. (VALLS, 2015)6 7 

 

Dessa forma, não parece restar dúvida de que a porta que a narração menciona é 

o próprio gravurista, que se representa em suas gravuras através desse significante que o 

nomeia e cuja obra, notadamente Melencolia I (mas, reiteremos, não apenas ela), será 

então, segundo viemos defendendo, entrada possível para os sentidos do conto: por 

conseguinte, teríamos em Dürer mesmo, metonimicamente, o que a narrativa classifica 

como a passagem comunicante entre as imagens que nos chegam agora e as memórias 
                                                           
6 Trata-se de texto publicado originalmente, a título de nota introdutória, no trabalho artístico-teórico de 
Sérvulo Esmeraldo A.D.: De Monograma a Metagrama, obra a que não nos foi possível alcançar acesso. 
Citamos, assim, o texto de Valls conforme reportagem de Carlos Albuquerque sobre o seu lançamento, 
publicada na versão em português do portal de notícias da agência de comunicação alemã Deutsche 
Welle. 
7 O historiador Daniel Jütte corrobora a leitura: “Unfortunately, we do not know what the the front door 
of one of Nuremberg’s most famous burghers, Albrecht Dürer paid particular attention to its designs. It is 
fair to say that no other artist of the time played as skillfully with the door motif and its symbolism as 
Dürer did in his ouevre. Of course, this also owed to the fact that his German surname — a translation of 
the Hungarian word ajtó (door), reflecting the name of his ancestral hometown, Ajtós — was derived 
from the German word for door (Tür). Dürer was a virtuoso in using door imagery as part of his artistic 
self-fashioning: he incorporated a representation of a door in his coat of arms, and he even fashioned the 
capital A of his famous monogram A.D. in the shape of an open door (by stretching out the triangular 
form of the letter A and raising the horizontal bar to create the impression of a lintel). Dürer’s placement 
of the monogram in his paintings sometimes seems to imply a message, especially in his religious works. 
In his Paumgartner altarpiece, for instance, the monogram conspicuously appears on the post of another 
liminal space: a wooden awning, underneath which lies the infant Christ (Christ himself, of course, also 
being a ‘door’, according to the New Testament). Mary’s gaze, in turn, passes right through the open door 
represented by the lettrer A. Given that Dürer, in his famous Munich self-portrait from that same period, 
did not shy away from presenting his likeness in a Christlike manner, it is possible that similar intentions 
are at work in the altarpiece. In this reading, the letter A, the doorframe of the monogram, doubles as a 
doorframe through which Mary’s sacred gaze passes, thereby endowing the artist with divine inspiration.” 
(JÜTTE, 2015, p. 59). 
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(do personagem, dos leitores, da escritora-pesquisadora, de uma tradição crítico-teórica) 

que se despoletam. 

Se, porém, não será precisamente Dürer quem o protagonista encontrará ao 

entrar no casarão, mas a si próprio, constituído em seu duplo mais velho, a passagem 

por esse ideograma surgiria então como metonímia do acúmulo cultural do personagem 

e daí que no interior da construção, em uma “sala com reposteiros forrados a púrpura” 

(CANTINHO, 2006, p. 80) como rasgos vermelho-sangue na própria pele (a indicar que 

o casarão seria uma autorrepresentação sua, o que condiz com a leitura arquetípica que 

Carl Jung faz desse signo aquando de seu surgimento nos sonhos), ele encontre vasta 

gama de obras artísticas, desde estantes repletas de livros que eram “tudo quanto um 

bibliófilo apaixonado poderia encontrar” (CANTINHO, 2006, p. 80) até a coleção de 

partituras em que seu duplo indica haver “tudo o que é preciso” (CANTINHO, 2006, p. 

81) e dentre as quais ele escolhe o concerto de Schumann — ou Schummann, segundo 

está grafado: simples erro de grafia que escapou à revisão ou reforço do aspecto onírico 

desse espaço, no qual a realidade se reflete mas sem precisão, como aliás no próprio 

surgimento do duplo anacrônico do protagonista? 

A propósito, aliás, desse encontro com o seu duplo mais velho, resgatemos as 

palavras de Alfredo Bosi sobre a relação entre imagem e discurso, sob a quais afirma a 

subjetividade da percepção ao constatar que “o ato de ver apanha não só a aparência da 

coisa, mas alguma relação entre nós e essa aparência” (BOSI, 2010, p. 19), concluindo: 

“A imagem pode ser retida e depois suscitada pela reminiscência ou pelo sonho. [E não 

estamos diante de uma memória onírica na leitura de “O cão de Dürer”?] Com a 

retentiva começa a correr aquele processo de coexistência de tempos que marca a ação 

da memória: o agora refaz o passado e convive com ele.” (BOSI, 2010, p. 19) Pois a 

convivência entre tempos se concretiza assim no encontro entre o homem de sobretudo 

e seu duplo mais velho na passagem comunicante entre as imagens do agora e as 

memórias que se despoletavam — e, de fato, segundo reconhece um deles: “Há entre 

nós um sonho, uma imagem, uma fractura no tempo.” (CANTINHO, 2006, p. 82, grifos 

nossos) Além disso, Benjamin aponta: “O amortecimento dos afetos, e a drenagem para 

o exterior do fluxo vital responsável pela presença no corpo desses afetos, pode 

transformar a distância entre o sujeito e o mundo numa alienação com relação ao 

próprio corpo.” (BENJAMIN, 1984, p. 164) Esse encontro de duplos, na alienação do 

protagonista com relação ao próprio corpo, será também uma nova particular alegoria 

que o conto constrói da melancolia. 
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E a melancolia do protagonista de “O cão de Dürer” reside nessa angústia que lhe 

provoca a falta de conhecimento sobre os olhos de safira da rapariga — a inexistência 

de retribuição desse olhar — isto é, colocando em termos mais denotativos, os enigmas 

semânticos com que Melencolia I lhe instiga, a ponto de tornar inevitável que o herói 

adentre o casarão para compreendê-la. Não por acaso, ao sair do casarão novamente, o 

protagonista vislumbre dois importantes signos — o do jardim e o da floresta: “O 

jardim era vasto e ele não se apercebera como o espaço à sua volta se alargara 

consideravelmente. Já não avistava qualquer casa, mas apenas um jardim infinito e, ao 

longe, uma floresta cerradíssima, para onde desejava caminhar.” (CANTINHO, 2006, p. 

83) 

A floresta que surge no horizonte do jardim infinito associa-se, locativamente 

falando, ao mar da gravura düreriana, sendo ambos geradores de um percurso que 

Benjamin reconhece como justamente “a inclinação do melancólico para longas viagens 

— daí o mar no horizonte da Melencolia, de Dürer” (BENJAMIN, 1984, p. 171). Mas, 

para além disso, o jardim (e é muito conveniente que seja infinito) é símbolo borgiano 

do espaço labiríntico onde se constroem as também infinitas possibilidades semânticas 

do literário (referimo-nos, é claro, ao conto borgiano, publicado em Ficciones, “El 

jardín de senderos que se bifurcan”). Mas nesse jardim há também o cão de Dürer, que, 

mesmo mudo, “olhava-o, mergulhado na sua placidez [...], como se tivesse a eternidade 

pela frente” (CANTINHO, 2006, p. 83), parecendo lhe apontar para um mais denso 

signo: “uma floresta cerradíssima” (CANTINHO, 2006, p. 83), a qual, seguindo a 

mesma lógica do jardim, poderia remeter por sua vez aos bosques da ficção por que 

passeia Umberto Eco, embora também, e aqui mais especialmente, diríamos que surge 

como referência à Floresta de Símbolos de Charles Baudelaire — nada estranha a 

Cantinho, visto que o poeta francês também é corpus dos estudos benjaminianos. Desse 

modo, concretiza-se a inexorabilidade da obra que o protagonista contempla, uma vez 

que percorrer o jardim ou adentrar a floresta parece ser tarefa de fato hercúlea, quiçá 

impossível, uma vez que o primeiro é infinito e a segunda é cerradíssima. 
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A FORMA E A VOZ DA MELANCOLIA: A 

CONSTRUÇÃO LITERÁRIA DO EFEITO EM EDGAR ALLAN POE  

Marluce Faria de Melo e Souza (UERJ)1 

 

Resumo: Em “The Bells”, Edgar Allan Poe mobiliza todos os recursos disponíveis para criar 

um poema intenso, perturbador e intoleravelmente rítmico. Através da repetição obsessiva de 
sons e palavras, reproduz a própria mente obsessiva do sujeito lírico, bem como a presença 
implacável e inclemente da dor e da melancolia, representadas adicionalmente pela imagem dos 
sinos em movimento. Aspecto gráfico, escolha de palavras, contextura sonora e articulação de 
fonemas atuam juntos para criar um novo sentido e, assim, produzem uma atmosfera 
insustentável que envolve o próprio leitor. 
Palavras-chave: Construção sonora; projeções; efeito 
 

A musicalidade é uma característica inerente à construção poética. No entanto, 

“The Bells” apresenta uma peculiaridade: a forma e os sons são forçados até seu limite e 

levados às últimas consequências, gerando uma profusão obsessiva de rimas e 

aliterações. A radicalidade dos recursos pode ser notada de imediato, já que o próprio 

aspecto gráfico revela a qualidade frenética e confusa do poema — os versos são 

distribuídos de maneira desigual, as estrofes ficam progressivamente maiores e há uma 

enxurrada de exclamações, travessões e repetições de palavras. Visualmente, talvez seja 

o poema mais singular de Poe.  

A introdução do leitor ao universo poético de “The Bells”, com isso, é marcada 

pela estranheza. Edgar Allan Poe, grande arquiteto da forma e do arranjo das partes, faz 

uso de todos os elementos disponíveis para criar um efeito avassalador. Escolha de 

palavras, sons, ritmo, aspecto gráfico, pontuação: nada é deixado de lado pelo escritor 

americano, e cada parte carrega um propósito na construção de sentido. De maneira 

simbólica, é como se o universo inteiro compactuasse com a sensação descrita, e assim 

nenhum elemento da natureza se esquiva de seus efeitos.  

Nesse âmbito, aproveitaremos as contribuições de T.S. Eliot sobre correlato 

objetivo para destacar a comunhão de elementos externos para a projeção de uma 

experiência interna. Para Eliot, correlato objetivo é um objeto, uma situação ou uma 

cadeia de eventos que representam a fórmula para uma emoção específica. Em outras 

palavras, é uma plataforma de projeção para refletir no meio externo conflitos ou 

                                                           
1 Graduada em Letras (UFRJ), Mestre em Literatura Comparada (UERJ). Contato: 
marluce.faria@hotmail.com. 
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sensações interiores. Em “The Bells”, cada elemento poético reproduz e intensifica os 

sentimentos predominantes, que variam nas quatro partes do poema, atuando como 

correlato objetivo das emoções experimentadas pelo sujeito lírico.  

O rigor criativo de Poe pode ser visto do início ao fim. Já no título, a cuidadosa 

construção sonora se destaca. Para analisá-la com maior minúcia, aproveitaremos desta 

vez as contribuições de M.H. Abrams, que chama atenção para o fato de que, numa 

análise poética, a própria articulação dos sons se alia às marcações rítmicas para 

intensificar o significado e as sensações produzidas pelas palavras. Assim, a produção 

sonora se une ao conteúdo descrito para formar um todo poeticamente ressonante. O 

convite é claro: para efetivamente sentir a atmosfera do poema, o leitor deve se deixar 

levar pelo movimento dos sinos, cuja presença pode ser percebida em cada elemento do 

texto.  

O badalar dos sinos rege o maleável aspecto gráfico, que vai para um lado e para 

outro; comanda o ritmo, que oscila entre sílabas longas e breves e configura um vaivém 

rítmico; conduz os fonemas, sobretudo a própria palavra “bells”, repetida 

incessantemente. O termo “bells”, numa perfeita adequação entre som e sentido, inicia-

se com uma oclusiva. A pronúncia de /b/ envolve uma expiração de ar que é bloqueada 

pelos lábios; quando o obstáculo se abre, o ar é liberado com uma pequena explosão e 

assim origina o som. Tal movimento ecoa a batida dos badalos no sino, explosiva e 

repentina. A vogal /ɛ/, naturalmente aberta, ainda estende o alcance do som até /l/. A 

consoante lateral, por sua vez, dá um valor duplo à palavra: a articulação do fonema 

exige uma pequena volta da língua, que então se choca contra os alvéolos; além desse 

novo eco à ação dos badalos, a elasticidade do /l/ contribui para o soar da segunda 

batida e para a reverberação do som. Se apenas por si mesma a palavra “bells” já ressoa, 

repetida sessenta e duas vezes ela grita de modo penetrante e arrebatador, envolvendo 

todos os aspectos do poema. Nada escapa a seu alcance. 

De início, o tom de “The Bells” se mostra leve, semelhante a uma canção infantil: 

 

Hear the sledges with the bells— 
Silver bells! 
What a world of merriment their melody foretells! 
        Hear the sledges with the bells— 
           Silver bells! 
What a world of merriment their melody foretells! 
        How they tinkle, tinkle, tinkle, 
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           In the icy air of night! 
        While the stars that oversprinkle 
        All the heavens, seem to twinkle 
           With a crystalline delight; 
          Keeping time, time, time, 
          In a sort of Runic rhyme, 
To the tintinnabulation that so musically wells 
   From the bells, bells, bells, bells, 
           Bells, bells, bells— 
 From the jingling and the tinkling of the bells.  

(POE, 1992, p. 954 – grifo nosso) 
 

As rimas são inocentes, de sonoridade elástica e vibrante: tinkle, tinkle, 

tinkle/oversprinkle/twinkle. Também são abertas, a exemplo de night/delight e 

foretells/bells/wells, que, juntas, potencializam ainda mais a reverberação dos sinos. Os 

fonemas são de agradável articulação, sobretudo porque se centram em /l/ e /m/. Desse 

modo, o ritmo contínuo dos troqueus — sílaba longa seguida de sílaba breve — une-se 

à atmosfera criada pelos sons para recobrir o poema com sua alegre melodia (“What a 

world of merriment their melody foretells!”). Os sinos ganham vida e ganham voz. O 

senso de igualdade, eleito por Poe como uma fonte inquestionável de prazer humano, 

contribui para estabelecer um tom positivo: além do ritmo constante, todas as palavras 

finais da parte I são oxítonas: “bells”, “foretells”, “oversprinkle”, “twinkle”, “delight”, 

“time”, “rhyme”, “wells”.  

Na segunda parte, a imagem positiva permanece: “What a world of happiness 

their harmony foretells”. Os paralelismos e a equivalência de ritmo sugerem a 

estabilidade de sensações e, por consequência, a solidez da felicidade. No entanto, em 

Poe, a idealidade perfeita é necessariamente ambígua e está fadada a sofrer uma 

inversão. A paisagem maravilhosa é tão inquietante quanto o cenário mórbido: 

inevitavelmente revela-se artificial, como uma natureza que não respira. É assim que 

todas as flores murcham, todas as árvores perdem suas folhas, todos os cantos 

emudecem. Os exageros da primeira parte, musicalmente excessiva, prenunciam sua 

qualidade ilusória.  

Na parte II, já soa o primeiro alerta concreto: a igualdade não pode mais ser vista. 

O desvio ainda é sutil, porém adquire um caráter de presságio. Enquanto, na abertura do 

poema, cada palavra é acompanhada por uma rima e cada verso termina em oxítona, na 

segunda parte, uma palavra final sobra: “ringing”. As rimas tampouco carregam a 
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mesma musicalidade infantil, abolindo tinkle/oversprinkle/twinkle em favor de sons 

mais fechados como notes/floats/gloats e molten/golden. O número de versos aumenta, 

assim como a ocorrência de “bells”, provando que o poema segue num crescendo. Além 

disso, há quebras de ritmo adicionais. Alguns versos reduzidos provocam uma 

interrupção musical, travando a fluidez sonora:  

 

        Hear the mellow wedding bells, 
              Golden bells! 
What a world of happiness their harmony foretells! 
        Through the balmy air of night 
        How they ring out their delight! 
          From the molten-golden notes, 
              And all in tune, 
          What a liquid ditty floats 
 To the turtle-dove that listens, while she gloats 
              On the moon! 
       Oh, from out the sounding cells 
What a gush of euphony voluminously wells! 
             How it swells! 
             How it dwells 
        On the Future! how it tells 
        Of the rapture that impels 
       To the swinging and the ringing 
        Of the bells, bells, bells, 
   Of the bells, bells, bells, bells, 
           Bells, bells, bells— 
 To the rhyming and the chiming of the bells! 

(POE, 1992, p. 954-5 – grifo nosso) 
 

“And all in tune” e “On the moon” rimam entre si, mas estão isolados do resto. 

Todos os demais versos variam entre as terminações -ells e -oats/-otes, exceto um: o 

décimo sétimo, terminado em “ringing”; com isso, a palavra, já destacada por não ser 

uma oxítona, recebe um valor adicional de isolamento. O mesmo ocorre com “And all 

in tune”, que também difere dos outros versos por começar com uma sílaba breve. Mas 

não se pode dizer que o poema se transforma por completo. Os sons, embora mais 

fechados, continuam simples e de fácil articulação; de modo geral, a harmonia se 

mantém, sendo descrita por “What a gush of euphony voluminously wells!”, e as 

palavras permanecem num campo semântico positivo. 

Na terceira parte, por outro lado, a ruptura é radical. Os presságios não foram 

ouvidos, e o agradável badalar dos sinos se transforma num alarme estridente. As 

imagens de alegria viram imagens de desespero. Os paralelismos seguem, porém numa 
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inversão completa: a idealidade perfeita finalmente se converte no cenário do mais 

absoluto horror. Os sinos eram caracterizados como “Silver”, “Golden” e “mellow”, e 

sua melodia projetava um mundo de “merriment” e “harmony”. Agora, tornam-se “loud 

alarum bells” e “Brazen bells”, e sua turbulência esboça uma história de terror. 

Simbolicamente, a ressonância dos sinos passa a ser abrupta e ríspida: 

              

             In the startled ear of night 
     How they scream out their affright! 
        Too much horrified to speak, 
        They can only shriek, shriek, 
             Out of tune, 
In a clamorous appealing to the mercy of the fire, 
In a mad expostulation with the deaf and frantic fire, 
         [...] What a tale their terror tells 
             Of despair! 
        How they clang, and clash, and roar! 
        What a horror they outpour 
   On the bosom of the palpitating air! 
          Yet the ear, it fully knows, 
               By the twanging, 
               And the clanging [...] 

(POE, 1992, p. 955 – grifo nosso) 
 

Todos os elementos poéticos são sufocados pela angústia, e a crescente sensação 

de desespero se sustenta através da projeção atordoante de correlatos objetivos. As 

rimas se mostram penetrantes e agressivas, como roar/outpour. “Night”, que se 

associava a “delight”, absorve o valor de “affright”. As repetições de palavras, antes 

“time, time, time”, cedem lugar a “shriek, shriek”. O termo “shriek”, aliás, duplica o 

efeito dramático por meio de sua articulação. A produção sonora de /k/, uma oclusiva 

desvozeada, envolve uma total obstrução do ar e o abafamento da voz, reproduzindo a 

agonia asfixiante. Palavras negativas ainda se acumulam nos versos, assim como 

fonemas de articulação pouco prática — a exemplo de “startled”, “terror” e 

“expostulation”. O fonema mais frequente deixa de ser /l/ para se concentrar no duro e 

vibrante /ɹ/.  

As quebras de ritmo, elas também, são mais notáveis. Os versos curtos fazem-se 

frequentes, rompendo os resquícios de harmonia. A primeira quebra se dá em “Out of 

tune”, numa pausa dramática totalmente adequada ao conteúdo que descreve. A segunda 

quebra é produzida por “Of despair”, destacando o desespero estrutural da terceira parte. 

525



  
 
 
 
 

Por fim, o número de versos terminados em oxítonas cai expressivamente, inaugurando 

uma dissonância mais acentuada. A rima em -ing, solitária na segunda parte, ganha a 

companhia de “twanging”, “clanging”, “jangling” e “wrangling”; já “higher”, 

“endeavor” e “never” compõem o grupo das novas paroxítonas. 

Após o crescendo frenético, que extrapola os limites da forma e triplica o número 

de versos, o terror dá lugar à melancolia. Na quarta e última parte, o badalar dos sinos 

volta a ser uma melodia, mas da prostração (“What a world of solemn thought their 

melody compels”). A própria forma se mostra mais contida. Os versos são mais 

uniformes, mais compactos, menos desiguais se comparados às partes I, II e III: não 

apresentam agressividade, e sim resignação. Os versos arrítmicos, simbolicamente, são 

“Is a groan” e “All alone”, tão pesados sonoramente e tão isolados no poema quanto 

suas definições sugerem. O peso também se manifesta na imagem dos sinos, agora 

caracterizados como “Iron bells”. No entanto, o que mais chama atenção é uma sutil 

sugestão na metade da parte IV: 

 

      And the people—ah, the people— 
      They that dwell up in the steeple, 
                All alone, 
        And who, tolling, tolling, tolling, 
           In that muffled monotone, 
        Feel a glory in so rolling 
           On the human heart a stone— 
       They are neither man nor woman— 
       They are neither brute nor human— 
               They are Ghouls:  
        And their king it is who tolls; 
        And he rolls, rolls, rolls, rolls, 
                    Rolls 

(POE, 1992, p. 956) 
 

Pela primeira vez, há referência a pessoas e ao coração humano. Em “The 

Philosophy of Composition”, Poe define esse recurso tardio como “some under-current, 

however indefinite, of meaning [...] which imparts to a work of art so much of that 

richness”2 (POE, 1927, p. 176). Nos momentos finais do poema, o leitor é convidado a 

refletir sobre a simbologia dos sinos. Quem toca os badalos é o rei dos ghouls, mortos-

vivos que consomem carne humana. Dobrar o sino corresponde a jogar pedras no 

                                                           
2 Na tradução de Helena Barbas: “uma subcorrente de sentido, por mais indefinida que seja [...] confere a 
uma obra de arte tanto daquela riqueza [...]”. 
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coração humano, de modo que cada imagem sonora se associa às reverberações da 

alma. Sob essa perspectiva, a divisão do poema em quatro partes também parece 

sugestiva. Afinal, o número quatro tradicionalmente representa as fases da vida ou, pelo 

menos, pode destacar a evolução de estágios mentais.  

Repensando todo o texto, o leitor talvez se volte a “Hear the mellow wedding 

bells” na parte II, em que há a indicação de um casamento. Na parte III, as imagens são 

ígneas; unidas ao desespero patente, evocam, inevitavelmente, a ideia da morte. A parte 

IV confirma essas sensações: pela primeira vez, o toque do sino é definido pelo verbo 

“to knell”, comum sobretudo em cerimônias fúnebres. Tomado em conjunto e com a 

tardia subcorrente de sentido, “The Bells” parece ser um poema sobre a perda da mulher 

amada e sobre os efeitos que a tragédia provoca no sujeito lírico. Os sinos, os sons e a 

forma poética seriam correlatos objetivos de uma intensa dor e degradação mental. O 

ritmo frenético e as repetições obsessivas de “bells”, progressivamente mais 

perceptíveis, dão suporte externo à crescente insanidade de um homem em luto. As 

badaladas do sofrimento ressoam sem dar alívio, envolvendo todos os elementos 

poéticos numa monodia enlouquecida e melancólica: 

 

             To the throbbing of the bells— 
          Of the bells, bells, bells— 
             To the sobbing of the bells; 
          Keeping time, time, time, 
             As he knells, knells, knells, 
          In a happy Runic rhyme, 
             To the rolling of the bells— 
          Of the bells, bells, bells— 
             To the tolling of the bells, 
         Of the bells, bells, bells, bells— 
               Bells, bells, bells— 
  To the moaning and the groaning of the bells. 

(POE, 1992, p. 956-7) 
  

Por meio de pequenos desvios de ritmo e pela forma aparentemente artificial, 

desde a primeira parte há um presságio de morte. Quando ocorre a inevitável transição, 

no entanto, o poema não vira uma composição independente. Embora a mudança de tom 

seja radical e as dissonâncias cresçam, a estrutura básica não desaparece. A alternância 

entre sílabas longas e breves permanece até o fim, a construção métrica mais frequente 

continua sendo o tetrâmetro trocaico, e a repetição do refrão “bells” segue constante. O 

movimento dos sinos, independente da história que conte e da intensidade particular, 
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nunca cessa. A qualidade antitética que parece separar o poema em dois segmentos 

opostos, I-II e III-IV, não os transforma numa realidade dissociada, mas em opostos 

complementares que partilham a mesma essência. Num poema que investiga os 

conflitos humanos e os reproduz em forma poética, a alegria não existe sem a 

melancolia e o caos provém da ordem. De maneira abrangente, no universo criativo de 

Poe, toda unidade é dual. E, assim, os sinos que ao mesmo tempo ressoam as melodias 

da felicidade e do horror contam, fundamentalmente, a narrativa da vida e da morte.  
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A REPRESENTAÇÃO DO ESCRITOR E A MELANCOLIA EM ILUSÕES 

PERDIDAS 

Melissa Raquel Zanetti Franchi (UNICAMP)1 
 

Resumo: Pretende-se investigar a representação do escritor em Ilusões Perdidas, 
estabelecendo-se relações entre o conceito de gênio, caro ao Romantismo, e ao de melancolia. 
Busca-se analisar os ecos, presentes no início do século XIX, da definição aristotélica sobre o 
termo, atentando para a potência criativa associada a essa condição. O gênio, enquanto benesse 
e fardo para o sujeito, é fundamental para a legitimação da figura do escritor, bem como do 
próprio campo das artes (BÉNICHOU, 1973; BOURDIEU, 1996). É escopo deste trabalho 
analisar brevemente a incessante busca, por parte da classe artística, por se distinguir dos 
burgueses, principalmente através da criação de um estilo de vida original – a boemia. 
Palavras-chave: Representação do escritor; Melancolia; Balzac. 
 

Os homens de gênio ocupam um espaço de destaque em Ilusões Perdidas (1837-

1843) e na Comédia Humana como um todo: Balzac dedica boa parte de sua obra para 

retratar pintores, escritores, médicos, inventores e artistas em geral, enfatizando a 

importância desses tipos sociais para a dinâmica das histórias de seu universo ficcional. 

Durante o Romantismo, os escritores e os intelectuais em geral foram envoltos com uma 

aura de excepcionalidade, como se detivessem o dom de compreender e elaborar as 

felicidades e as mazelas da sociedade. Seu talento proporcionaria uma visão distanciada 

e distinta do mundo, de forma que seus discursos fossem capazes de construir, 

dialeticamente, a própria matéria histórica que buscavam retratar em suas obras. 

De fato, desde o Século das Luzes, os homens de letras, como até então eram 

conhecidos os escritores e pensadores, gozavam de um grande prestígio (DARNTON, 

1989). Esses intelectuais viviam, sobretudo, de privilégios e sinecuras concedidos pelo 

patronato aristocrático e da monarquia; era raro que se dedicassem apenas à carreira 

literária. Allen (1981) afirma que, normalmente, os escritores do século XVIII possuíam 

um emprego fixo - algum cargo estatal, por exemplo – que assegurasse um bom 

rendimento e o trabalho literário funcionava quase como um hobby, um complemento. 

Assim, até então, não se pensava nessa carreira como uma profissão. 

Após a Revolução de 1789, a sociedade francesa passou por grandes 

transformações: extinguiram-se os resquícios de feudalismo e estabeleceu-se, 

paulatinamente e com alguns percalços, um estado de liberdade, de igualdade e de 

                                                           
1 Mestranda no IEL/Unicamp; graduada em Letras pela mesma universidade. Contato: 
melissa.rzfranchi@gmail.com.  
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direito (HOBSBAWN, 2007), que permeava a concepção de individualidade. 

Influenciada pelos efeitos da Revolução Industrial Inglesa, a França iniciou um 

movimento de modernização e industrialização que, aos poucos, penetrou todas as 

engrenagens do corpo social. O capitalismo ascendia, juntamente ao poder aquisitivo da 

burguesia; instalava-se, dessa forma, uma sociedade baseada em mercantilismo.  

Consequentemente, a literatura passou por mudanças estruturais; já no início do 

século XIX, surgiu o mercado literário, para o qual os escritores se voltaram, com a 

decadência da aristocracia, o que culminava na diminuição do patronato. A partir de 

então, a relação entre literatura e dinheiro tornou-se ainda mais complexa; além disso, 

os escritores passaram a se preocupar efetivamente com a venda de seus livros, ou seja, 

agradar ao público (e aos editores) era uma preocupação. Eles começaram a se dedicar 

inteiramente ao ofício da escrita e seu estilo de vida, como se um mundo à parte, ganhou 

grande repercussão, exercendo fascínio naqueles que não pertenciam ao que se tornaria 

a boemia, mas, sobretudo, nos próprios membros da roda literária, que se esforçavam 

em alimentar essa atmosfera de mistério que a sustentava (BOURDIEU, 1996). 

De acordo com Bénichou (1973), os escritores assumiram a liderança espiritual da 

sociedade após a revolução, em detrimento da religião, que vinha perdendo prestígio. 

Assim, consagrou-se o homem de letras como aquele capaz de julgar e apontar os 

caminhos para a sociedade, situando-se acima e à frente dela. Desatrelada da 

aristocracia, a literatura passou a desfrutar de grande liberdade política, fundamental ao 

ideário pós-revolucionário. 

A melancolia 

A vida dos homens de letras e daqueles que se dedicam ao pensamento é alvo de 

curiosidade desde a Antiguidade. O conhecido Problema XXX de Aristóteles sinaliza 

que, frequentemente, existe algum nível de excepcionalidade nas pessoas ligadas às 

áreas de poesia e artes, filosofia e “statesmanship”. Essa característica dos inspirados 

estaria associada à melancolia, cuja origem seria física (o excesso de bile negra e uma 

mistura incomum entre os humores quente e frio). Essa disposição para o pensamento e 

a imaginação já passa a ser retratada em suas ambíguas relações com a insanidade e o 

heroísmo. 

Na Idade Média, o melancólico (cuja melancolia provém de suas faculdades 

intelectuais, vale lembrar) é descrito também como soturno ou saturnino: a referência a 
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Saturno como astro influenciador desse humor é de origens árabes e representaria a 

ideia de contraste de que os melancólicos são imbuídos: potência criativa e silêncio, 

poder de transformar o mundo e isolamento, inteligência e doença/insanidade, profundo 

conhecimento das regras e desprezo por elas (KLIBANSKY et al, 1991). Assim, sua 

principal característica era se destacar dos demais; os melancólicos poderiam aplicar 

suas faculdades para o bem ou para o mal - caberia a eles mesmos optar a maneira pela 

qual influenciariam o mundo ao seu redor. 

No século XVIII, o médico Tissot publica De la santé des gens de lettres (1768), 

obra na qual analisa o modo de vida dos literatos, apontando para uma “relação 

antitética entre gênio e vida” (VILA & CHALMIN, 2015). Para o autor, mente e corpo 

estavam profundamente interligados: uma dedicação muito intensiva à vida intelectual 

levaria também ao desgaste do corpo. Tissot situa o escritor em uma “cenografia de 

doença e morte” (VILA & CHALMIN, 2015, p. 11), heroizando-o, ao frisar que esse 

épuisement littéraire (“esgotamento literário”, expressão cunhada por ele) ou a 

“maladie des gens de lettres” se derivaria da energia dedicada ao bem coletivo e ao 

desejo de imortalidade, em detrimento dos cuidados pessoais com a saúde. Como 

afirmam Vila & Chalmin (2015), existe um movimento de literarização da enfermidade. 

Já no século XIX, Etienne Brunaud, outro médico, escreve um longo ensaio, cujo 

título é bastante curioso, também sobre o tema da saúde daqueles que se dedicam à vida 

acadêmica: De l’hygiène des gens de lettres, ou, Essai médico-philosophique sur les 

moyens les plus propres à développer ses talens et son aptitude naturelle pour les 

sciences, sans nuire à sa santé et sans contracter de maladies; ouvrage utile à tous les 

hommes de cabinet et à ceux qui mènent une vie sédentaire (1819). O autor associa a 

fragilidade e a melancolia dos gênios ao sedentarismo, à falta de sol, à solidão e à 

alimentação desregrada; sugere, então, dietas, exercícios, convivência com outras 

pessoas da mesma área (inclusive mulheres), vestimentas e como lidar com os 

diferentes climas a fim de conservar sua saúde. 

A preocupação de Tissot e Brunaud em retratar o estilo de vida e a (falta de) saúde 

corrente no mundo das letras mostra a proeminência que os literatos vinham adquirindo 

e também o interesse que seu exotismo despertava. Por outro lado, o fato de os dois 

médicos publicarem obras sobre esse tema faz com que eles mesmos se inscrevam na 
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história como homens de letras; ou seja, também buscam sua consagração na esfera 

literária (VILA & CHALMIN, 2015). 

Vejamos, agora, mais detalhadamente, como o conceito de gênio no século XIX 

remete aos postulados de Aristóteles no que tange à melancolia. Segundo o Dictionnaire 

de l’Académie Française (1835), 

MÉLANCOLIE. s. f. T. de Médecine. La bile noire; l'humeur sécrétée 
par le foie, lorsqu'elle devient épaisse et noire.  

Il signifie aussi, La disposition triste qu'on attribue à un excès de bile 
noire, ou qui provient de quelque cause morale. Grande, profonde, 
sombre mélancolie [...]; 

MÉLANCOLIE signifie encore, cette disposition de l'âme qui, se 
refusant aux vives impressions du plaisir ou de la joie, se plaît dans la 
rêverie, dans une méditation vague, et trouve du charme à s'occuper 
d'idées attendrissantes. Il a une mélancolie douce. Une légère teinte 
de mélancolie rend sa figure plus attrayante. La mélancolie lui a 
inspiré des vers touchants2. 

É possível observar que a definição ainda carrega bastante do sentido atribuído à 

melancolia por Aristóteles, principalmente quanto às suas causas físicas e à sua 

inclinação à reflexão e à inspiração. O termo, entretanto, durante o romantismo, adquire 

traços poéticos e subjetivos, “por meio da literatura”, tornando-se uma dor individual 

que funciona como “força intelectual” (KLIBANSKY et al, 1991, p. 239). A imagética 

do mal du siècle - a prostração pela qual passa uma sociedade estruturalmente 

modificada, que clamava por liberdade, mas se via retomada por poderes autoritários, a 

necessidade de se lidar com um passado apagado e um futuro incerto, a ideia de falta e 

os paradoxos do ser humano – foi uma construção social e literária que permeou o tema 

da inspiração artística, fazendo da melancolia uma chancela do gênio. 

No mesmo dicionário, consultemos a definição romântica de “gênio”: 

GÉNIE signifie TALENT, disposition naturelle, aptitude pour une 
chose. [...] On le dit quelquefois en mauvaise part.  

Il se dit, particulièrement, de cette qualité des esprits supérieurs qui 
les rend capables de créer, d’inventer, d’entreprendre des choses 

extraordinaires, etc. Et, dans ce sens, on l’emploie souvent 
absolument.  

                                                           
2 Disponível em:  
<http://portail.atilf.fr/cgi-
bin/dico1look.pl?strippedhw=m%E9lancolie&headword=&docyear=ALL&dicoid=ALL&articletype=>. 
Acesso em jul. 2017. 
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C’est un homme de génie. Cet homme a du génie. L’essor, le feu, 

l’enthousiasme du génie. Les écarts du génie. [...] Il est donné d’un 

génie supérieur. [...]3. 

Nessa acepção, marca-se a excepcionalidade necessária (como já destacada por 

Aristóteles) a um homem superior para que seus feitos sejam originais e visionários. 

Pelo fato de a genialidade ser uma “disposição natural”, essa concepção deixa implícita 

uma noção de eleição – apenas poucos são escolhidos para possuir essa qualidade 

distintiva. Daí o isolamento em que se encontram perante uma sociedade burguesa que 

não compreende (ou não dá espaço para) o sacerdócio artístico, o que levaria à 

melancolia. Foi nesse contexto que o escritor se tornou figura central do ato de criação e 

suas peculiaridades passaram a fazer parte de sua obra (GEOFFRION, 2009). 

Em Ilusões Perdidas (1837-1843), a figura do homem de inteligência e 

sensibilidade exacerbadas mostra-se em contínuo conflito com a ascensão das forças 

capitalistas denunciada pelo romance. Para analisar o tema da superioridade intelectual 

nessa narrativa, partimos do Cenáculo e, principalmente, do seu líder, o escritor Daniel 

D’Arthez; julgamos conveniente também lançar um olhar sobre a figura do tipógrafo e 

inventor David Séchard e sobre o protagonista, o poeta e jornalista Lucien de 

Rubempré.  

Os gênios de Balzac 

O “sofrimento da grande mente” (BROMBERT, 1960, p. 10) é um dos principais 

temas abordados por Balzac, o que faz com que os homens de gênio da Comédia 

humana sejam mártires de sua vocação, já que esta seria inescapável. Diz o personagem 

Claude Vignon: “O gênio é uma doença terrível. Todo escritor traz em seu coração um 

monstro que, semelhante à tênia do estômago, devora os sentimentos à medida que eles 

ali aparecem. Quem triunfará? A doença do homem, ou o homem da doença?” 

(BALZAC, 2007, p. 511-512). 

A ambiguidade da genialidade está justamente no fato de características a 

princípio excelentes (como inteligência, criatividade e sensibilidade) se tornarem um 

fardo por levar ao isolamento, à incompreensão e até à loucura; Brissette (2008) define 

essa dinâmica como lógica do “qui-perd-gagne”. Vale ressaltar que, por outro lado, aos 

                                                           
3 Disponível em:  
<http://portail.atilf.fr/cgi-
bin/dico1look.pl?strippedhw=g%E9nie&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835>. Acesso 
em jul. 2017. 
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gênios são escusadas as transgressões como se consequência incontornável de sua 

superioridade intelectual (NISBERT, 1976). 

Ilusões Perdidas se passa durante a Restauração, momento em que os ideais 

revolucionários foram afrontados pela volta da monarquia ao poder. Entretanto, a 

burguesia já começava a gozar de poder e a sociedade capitalista despontava. O 

romance capta como tudo se tornava vendável – inclusive talentos e pessoas – e como a 

literatura lidou com tal mercantilismo. 

A amizade de David Séchard e Lucien de Rubempré se baseia, a princípio, em 

suas inclinações às artes e aos “absorventes trabalhos da inteligência” (BALZAC, 2007, 

p. 58). Ambos são considerados poetas por Balzac, embora o primeiro seja um inventor 

e não lide com literatura. A última parte do romance é dedicada aos seus “sofrimentos”, 

descrevendo as privações pelas quais David e sua família passaram durante o processo 

de desenvolvimento de um tipo inovador de papel. Tendo sido perseguido por uma 

tipografia concorrente, David só encontra a paz ao renunciar ao seu desejo de glória, 

abrindo mão da patente de sua invenção. Depreende-se desse final dado por Balzac que 

um verdadeiro gênio não sabe lidar com questões práticas e financeiras e, para não se 

“degenerar”, o melhor é se afastar desse ambiente no qual o dinheiro é o reagente 

principal. 

Lucien, personagem extremamente ambicioso, passa a recitar seus versos para a 

alta roda de Angoulême, onde conhece sua futura amante e mentora, a sra. de Bargeton. 

É ela quem lhe inculca o imaginário romântico sobre a glória e as aventuras de uma 

carreira literária em Paris. Ambos partem para a capital e, lá, o poeta e romancista 

encontra Daniel D’Arthez, representante do ideal de escritor que vê a literatura como 

missão e sacerdócio. 

D’Arthez era “marcado pelo sinal que o gênio imprime na testa de seus escravos” 

(BALZAC, 2007, p. 246) e é justamente por meio dela que Lucien o reconhece como 

um companheiro de carreira literária. Balzac descreve seus gênios como pálidos, frágeis 

e com traços faciais bastante peculiares, como fronte avantajada e olhos brilhantes; 

adepto da fisiognomonia, o autor vale-se desse método para legitimar e distinguir seus 

literatos. 

Outro fator de diferenciação desses homens superiores é sua condição de pobreza. 

A miséria marcaria seu desprendimento em relação aos bens materiais, em oposição à 
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burguesia, enfatizando a missão desinteressada em que se constitui o sacerdócio 

literário. D’Arthez e todos os membros do Cenáculo vivem miseravelmente, mas em 

harmonia; preferem a honestidade da pobreza enquanto não alcançam o sucesso a 

percorrer atalhos para chegar à glória injustamente. Igualmente, não se aborrecem 

quanto à possibilidade de seu reconhecimento ser póstumo (BALZAC, 2007, p. 

257/316). Sua condição social se transforma, assim, em um fator de identificação entre 

os pares. Os jornalistas, anjos caídos da literatura na representação balzaquiana, também 

vivem na miséria, mas em uma miséria menos digna que a do Cenáculo, haja vista que 

esses literatos ajustariam seus posicionamentos e críticas de acordo com o que (ou 

quem) lhes oferece mais vantagens.  

Quanto à fraternidade literária balzaquiana, cabe ainda destacar que, inspirada nos 

verdadeiros grupos românticos, carrega um nome que remete à tradição cristã: o 

cenáculo teria sido o local onde ocorreu a Última Ceia. Pensando-se que, como afirma 

Bénichou (1973), o literato se tornara “chercheur, interprète et guide” (BÉNICHOU, 

1973, p. 276) da sociedade, a aura e a conotação de sacrifício imbuídas no vocábulo 

certamente contribuíam para a legitimação dessas reuniões literárias. 

A peculiaridade do estilo de vida dos literatos, sua sociabilidade e a atmosfera de 

mútuo suporte por ela proporcionado deu origem ao que, a partir de 1830, ficaria 

conhecido como boemia. Para Diaz (2007), trata-se de um movimento paradoxal do 

romantismo que, simultaneamente, exaltava o individualismo e o subjetivismo e 

padronizava os “comportamentos” no campo da literatura. Isso porque cada fraternidade 

literária tinha um líder, um chefe de escola, no qual os escritores mais jovens (ou menos 

renomados) se espelhavam. 

Aos jovens em busca do sucesso literário coube “fazer da arte de viver uma das 

belas-artes” (BOURDIEU, 1996, p. 72), especialmente após o aumento da demanda 

pela carreira no mundo das letras no início do século XIX, impulsionado pelo 

desenvolvimento da imprensa e do jornalismo. Os literatos não pertenciam a uma classe 

social específica, já que desfrutavam de festas e eventos das altas rodas, aproximando-se 

da aristocracia, mas viviam com recursos escassos, como a pequena burguesia 

(BOURDIEU, 1996). Nesse sentido, o intenso desejo de distinção em relação aos 

burgueses é complexo, visto que a sobrevivência dos escritores é, ainda que 

535



  
 
 
 
 

indiretamente, ligada ao capital financeiro burguês – afinal, são eles os consumidores 

das obras publicadas. 

O conceito de génie malheureux é, na metade do século XIX, substituído pelo de 

génie maudit. A geração literária ulterior leva essa segregação em relação à burguesia 

ao extremo, alegando ser completamente indiferente a ela e aos efeitos de suas obras na 

sociedade. A noção de “arte pela arte” começa a ganhar força, como se o artista pudesse 

se concentrar na imanência da obra, fechando-se em seu mundo particular. São muitos 

os limites dessa abordagem, pois sempre se podem questionar os limites do alheamento 

do sujeito melancólico. 

Apesar de certamente ver-se como tal, Lucien não é considerado pelo narrador um 

verdadeiro homem de gênio; é frequentemente chamado de poeta, ainda que possua 

também os traços físicos de um homem superior. Por sua demasiada ambição e 

egoísmo, Rubempré sucumbe ao jornalismo, tão criticado em Ilusões Perdidas; ele 

compreende que, em Paris, o que menos importava para uma carreira literária de 

sucesso era o talento – mas sim a rede de contatos e a corrupção. O jovem oscila 

constantemente entre os polos da literatura descritos por Balzac e parece não pensar por 

si mesmo, chegando a ceder as rédeas de sua vida a um abade – claramente charlatão –, 

em troca de uma vida bem-sucedida.  

Considerações Finais 

A polarização entre literatura e jornalismo representada por Balzac capta o 

momento de consolidação do campo literário, que se adaptava às novas tecnologias, a 

um novo “estar no mundo” e à concepção da profissionalização do escritor
4, daí a 

importância de Ilusões Perdidas e a riqueza de sentidos que a narrativa proporciona. 

Embora Balzac utilize o termo “melancolia”, referindo-se aos seus grandes 

homens, poucas vezes, esse conceito está entrelaçado à ideia de genialidade que permeia 

o romance. Aliás, vimos como esse importante personagem da estética romântica 

reverbera sentidos que provêm da Antiguidade, e o estado melancólico é de primeira 

importância para a mitificação do escritor durante o romantismo. Balzac, um escritor 

realista, se utiliza dessa imagem concernente ao homem de letras em diversas narrativas, 

tamanha sua força e representatividade no início do século XIX. 

                                                           
4 A título de exemplificação, durante a escrita de Ilusões Perdidas, Balzac ajudou a fundar a Société des 
Gens de Lettres (1838), associação que objetivava cuidar dos direitos autorais e da regularização das 
profissões ligadas às letras. 
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O gênio parece sinalizar uma cisão no sujeito, que se vê dominado por seu talento; 

daí a noção de fardo de que o termo é imbuído, visto o caráter inescapável do dom de 

ter uma visão única, de pensar diferente e, consequentemente, de ser incompreendido e 

considerado insano pelos seus contemporâneos. 

Dado o longo histórico de interesse sobre as pessoas que se dedicam aos estudos e 

às letras, depreende-se a importância dessa figura para a sociedade. A cada período, sua 

posição ganha mais ou menos destaque, mas os escritores, chancelados - seja por 

condescendência ou indiferença - pelo restante do corpo social, raramente passam 

despercebidos. Sua presença e sua postura diante do mundo ao seu redor, ainda que para 

ser contestada, mostra-se fundamental para se compreender o estado das coisas, na 

medida em que seu discurso constrói e é construído na e pela história. 
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MELANCOLIA E RELIGIÃO NA LITERATURA ROMÂNTICA DE 

CHATEAUBRIAND 

Natália Pedroni Carminatti (UNESP/Araraquara)1 

 

Resumo: O trabalho linguístico e literário de Chateaubriand nos surpreende a cada leitura. A 
escrita da descontinuidade preenche as páginas de René (1802), construindo um tecido narrativo 
inesperado a cada instante, uma vez que estamos diante de uma personagem complexa do ponto 
de vista psicológico e, mais que isso, tal personagem é tida por muitos estudiosos como o retrato 
do próprio Chateaubriand. Adentramos em seu universo melancólico, marcado por tragédias 
existenciais e por certa inquietação fecunda que demonstrará a supremacia religiosa cristã por 
intermédio da figura do père Souël. Salientamos ser por meio do père Souël, haja vista que René 
confessa desviar-se da fé cristã, não cumprindo seus mandamentos fundamentais. Todavia, nas 
palavras de Chateaubriand, Deus se serve da adversidade com a intenção de exteriorizar sua 
divindade e em René essa memorável afirmação cumpre sua veracidade. 
Palavras-chave: Literatura; Religião; Melancolia; François-René Auguste de Chateaubriand; 
René 
 

Un épisode du Génie du Christianisme, qui fit moins de bruit alors 
qu’Atala, a déterminé un des caractères de la littérature moderne; 
mais, au surplus, si René n’existait pas, je ne l’écrirais plus; s’il 

m’était possible de le détruire, je le détruirais. Une famille de René 
poètes et de René prosateurs a pullulé: on n’a plus entendu que des 

phrases lamentables et décousues; il n’a plus été question que des 

vents et d’orages, que de maux inconnus livrés aux nuages et à la nuit. 

Il n’y a pas de grimaud sortant du collège qui n’ait rêvé être le plus 

malheureux des hommes; de bambin qui à seize ans n’ait épuisé la 

vie, qui ne soit cru tourmenté par son génie; qui, dans l’abîme de ses 

pensées, ne se soit livré au vague des passions; qui n’ait frappé son 

front pâle et échévelé, et n’ait étonné les hommes stupéfaits d’un 

malheur dont il ne savait pas le nom, ni eux non plus.2 
(CHATEAUBRIAND, 2016, p.69). 

  É preciso chegar à Mémoires d’outre-tombe (1849-1850) a fim de que possamos 

pensar no episódio de René. Alguns levantamentos devem ser considerados como ponto 

de partida da análise interpretativa da novela: por que não escrevê-la, e mais, por que 

destruí-la? Além disso, como devemos compreender esta infelicidade de que falou 

                                                           
1 Graduada em Letras/Francês pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade 
de Ciências e Letras, Campus de Araraquara. Mestre em Estudos Literários pela mesma instituição. 
Atualmente, é aluna de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários 
(UNESP/Araraquara). Contato: napedroni@hotmail.com 
2 “Um episódio do Gênio do cristianismo, em sequência a Atala e menos ruidoso que esse, determinou 
um dos temperamentos da literatura moderna; mas, além disso, se René não existisse, não o teria escrito; 
caso me fosse possível destruí-lo, destrui-lo-ia. Uma família de René poetas e de René prosadores 
abundou: somente escutávamos frases lamentáveis e desconexas; eram apenas questões de ventos e 
tempestades, em que males desconhecidos eram entregues às nuvens e à noite. Não existia cábula saindo 
do colégio que não tinha sonhado em ser o mais infeliz dos homens; menino de dezesseis anos que não 
tinha esgotado a vida, que se acreditava atormentado por seu gênio; que, no abismo de seus pensamentos, 
não fosse entregue às ondas passionais; que não atingia seu rosto pálido e desgrenhado, e não espantava 
os homens impressionados de um mal cujo nome não sabia ele, nem os outros”. [Tradução nossa]. 
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Chateaubriand, capaz de entregar os homens às ondas passionais irreparáveis? A busca 

em vão da causa deste tormento compõe uma história que muito promete, mas, 

finalmente, nada cumpre. De um passado comprometedor, de uma incessante repetição 

argumentativa e da desconexão frásica da personagem, construímos os princípios 

melancólicos que regem René. 

  Para Pierre Barberis (1974), René é o herói do non-désir. A princípio, é preciso 

dizer que o não será a palavra escolhida de condicionamento analítico-literário deste 

trabalho. Não herói e não (re)nascimento da religião cristã. Quem foi a existência 

errante de René? No Prólogo de Atala (1801), descobrimos uma sucinta descrição dessa 

personagem. 

En 1725, un Français nommé René, poussé par des passions et de 
malheurs arriva à Louisiane. Il remonta le Meschacebé jusqu’aux 

Natchez, et demande à être reçu guerrier de cette nation. Chactas 
l’ayant interrogé, et le trouvant inébranlable dans sa résolution, 

l’adopta pour fils, et lui donna pour épouse une Indienne appelée 

Céluta.3 (CHATEAUBRIAND, 2008, p.75).  

   Introduzido, em sequência, do terceiro livro da segunda parte apologética do 

Génie du Christianisme (1802), René é utilizado por Chateaubriand como um exemplo 

do capítulo IX consagrado à “Vague des Passions”, cuja ideia preliminar era propor 

uma ilustração ao texto apologético do Génie. No Prefácio de 1805, para as obras Atala 

e René, o referido autor cita um excerto da Défense du Génie du Christianisme: 

Tout ce qu’un critique impartial qui veut entrer dans l’esprit de 

l’ouvrage, était en droit d’exiger de l’auteur, c’est que les épisodes de 

cet ouvrage eussent une tendance visible à faire aimer la Religion et à 
en démontrer l’utilité. Or, la necessité des cloîtres pour certain 
malheurs de la vie, et pour ceux-là même qui sont les plus grands, la 
puissance d’une religion qui peut seule fermer des plaies que tous les 

baumes de la terre ne sauraient guérir, ne sont-elles pas 
invinciblement prouvées dans l’histoire de René?4 
(CHATEAUBRIAND, 2009, p.59). 

                                                           
3 “Em 1725, um francês chamado René, impulsionado por paixões e infortúnios, chegara à Louisiana. 

Subiu o Mississipi até os Natchez, solicitando ser recebido como guerreiro desta nação. Chactas tendo o 
interrogado, e encontrando-o firme em sua resolução, adota-o como filho, e lhe deu por esposa uma 
indígena chamada Céluta”. [Tradução nossa]. 
4 “Tudo que um crítico imparcial, que quer entrar no espírito da obra, tinha o direito de exigir do autor, é 
que os episódios desta obra tivessem uma tendência visível para amar a Religião a fim de demonstrar a 
sua utilidade. No entanto, a necessidade de claustros para certos infortúnios da vida, para mesmos aqueles 
que são os maiores, o poder de uma religião que pode sozinha cicatrizar as feridas que todos os bálsamos 
da terra não saberiam curar, não são elas invencivelmente comprovadas na história de René”? [Tradução 

nossa]. 
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  Religião: é deste tema que iriam tratar as obras Atala e René. Por isso, explicar o 

Génie com essas duas narrativas exemplares simular-se-iam entre os homens situações 

que transpostas à vida real certificariam o prestígio da religião cristã, mesmo quando 

estivéssemos encarando acontecimentos limítrofes em nossa vivência. Nesse sentido, 

René lá estava para comprovar que as feridas poderiam ser cicatrizadas recorrendo à 

religião. Embora a personagem René recuse encontrar a Deus no sentimento de sua 

existência, a elaboração do texto confirma uma visão espiritual da narrativa. Pensando 

nisso, é forçoso apresentamos um breve resumo deste récit “autobiográfico” com o 

propósito de situar o leitor no desfecho que será, posteriormente, aqui discutido. 

  A narrativa inicia-se com a chegada de René na tribo dos Natchez. O leitor que 

desconhece a obra Les Natchez também não sabe dos infortúnios enfrentados por ele ao 

longo de sua tentativa de se tornar um selvagem. O narrador não nos oferece um 

panorama retrospectivo da história que será contada e as demais personagens da 

narrativa não nos são descritas, anteriormente. Nas linhas introdutórias, já temos 

Chactas, René e o père Souël. A ânsia por conhecer a trajetória de René faz com que os 

dois senhores se interessem por seus segredos e pelos “sentimentos secretos de sua 

alma”. A natureza tranquila e silenciosa decora o cenário com intuito de acalmar as 

personagens e o público leitor: 

Vers l’Orient, au fond de la perspective, le soleil commençait à 
paraître entre les sommets brisés des Apalaches, qui se dessinaient 
comme des caractères d’azur, dans les hauteurs dorées du ciel; à 

l’occident, le Meschacebé roulait ses ondes dans un silence 
magnifique, et formait la bordure du tableau avec une inconcevable 
grandeur.5 (CHATEAUBRIAND, 2008, p.393). 

   O leitor deste texto poderá se questionar sobre a aproximação da novela René 

em relação à Atala, de forma semelhante aos questionamentos hasteados por nós 

durante a análise minuciosa das obras ficcionais de Chateaubriand. Sim, a mesma 

disposição descritiva é observada nessas duas narrativas. A descrição pinta quadros 

naturais e temos a impressão de penetrar em uma pintura. É realmente impressionante a 

seleção vocabular escolhida, propositalmente, pelo ficcionista. O leste, em seguida, o 

oeste desenham a vila dos Natchez e as ondas do Mississipi formam a moldura das 

imagens ali presentes. Entre a natureza, estão o sachem, o padre e no meio deles, René, 

                                                           
5 “Em direção do Oriente, no fundo da perspectiva, o sol começava a aparecer entre as cúpulas quebradas 
dos Apalaches, que se desenhavam como as personagens do azul celeste nas alturas áureas do céu; no 
ocidente, o Mississipi rolava suas ondas em um silêncio magnífico, e formava a margem do quadro com 
uma grandeza inconcebível”. [Tradução nossa]. 
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que porta a palavra e dá início a sua epopeia, narrada na primeira pessoa do discurso, 

firmando a ligação do mundo real ao mundo da ficção, ou melhor, da imaginação, 

fazendo-nos “penetrar em alguns dos labirintos mais retorcidos da mente”. (CANDIDO, 

1970, p.127). 

  Dizia René: 

Je ne puis, en commençant mon récit, me défendre d’un mouvement de 

honte. La paix de vos coeurs, respectables vieillards, et le calme de la 
nature autour de moi, me font rougir du trouble et de l’agitation de 

mon âme.6 (CHATEAUBRIAND, 2008, p.393). 

  Simbioticamente, homem e natureza interligam-se e espelham-se. Já punido pela 

Providência, por ser um homem decaído, René principia seu discurso, apelando para 

suas misérias humanas e sua “falta de força e de virtude”. Atormentado, pretende 

persuadir seus interlocutores de que ele é digno da piedade humana e suplica a 

clemência daqueles que são considerados por ele, grandes sábios. Desse modo, ao longo 

de toda novela, a posição adotada pela protagonista é de desventurada, miserável que 

paga, dia após dia, por um pecado que não cometeu, ou cometeu, mesmo que 

inconscientemente.  

  Dessa forma, o incipit localiza as personagens temporalmente e espacialmente:  

le 21 de ce mois que les Sauvages appellent la lune des fleurs, René se 
rendit à la cabane de Chactas. Il donna le bras au Sachem, et le 
conduisit sous un sassafras, au bord du Meschacebé. Le père Souël ne 
tarda pas à arriver au rendez-vous.7 (CHATEAUBRIAND, 2008, 
p.392).  

  O jovem europeu exilado na América concede à novela certo grau de solenidade. 

O interesse dos mais velhos era em saber o que o levara a uma mudança tão brusca em 

sua vida. É de si que René vai falar, mas quando falamos de nós mesmos, dizemos 

verdades ou aquilo que pretendemos que seja verdade? O narrador nos transmite que o 

estrangeiro sofria de uma melancolia estranha e guardava um misterioso segredo. 

Também nos é dito que René tinha por esposa uma jovem indígena, contudo não vivia 

mais com ela, abandonara-a para eternizar sua tristeza nas florestas. A descrição que 

                                                           
6 “Não posso, ao começar minha narrativa, defender-me de um movimento de vergonha. A paz de vossos 
corações, respeitáveis anciãos, e a calma da natureza em torno de mim, fazem-me envergonhar das 
perturbações e da agitação de minha alma”. [Tradução nossa]. 
7 “O dia 21 deste mês que os Selvagens chamam a lua das flores [mês de maio], René se apresentou à 

cabana de Chactas. Deu o braço ao sachem, e o conduziu sob um sassafrás, às margens do Mississipi. O 
padre Souël não tardou a chegar ao encontro”. [Tradução nossa]. 
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tece de si chama a atenção do leitor, pois a imagem de infeliz o acompanhou por toda 

vida: 

J’ai coûté l avie à ma mère en venant au monde, j’ai été tiré de son 

sein avec le fer. J’avais un frère que mon père bénit, parce qu’il 

voyait en lui son fils aîné. Pour moi, livré de bonne heure à des mains 
étrangères, je fus élevé loin du toit paternel.8 (CHATEAUBRIAND, 
2008, p.393).  

  Talvez um parêntese, aqui, faça-se pertinente antes de seguirmos nosso conciso 

resumo de René. Discípulo de Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand toma de 

empréstimo suas palavras e as utiliza para descrever seu nascimento. Evidentemente, há 

um jogo entre elas, todavia, a finalidade retórica é a mesma: mostrar-se o mais desditoso 

dos mortais. Vejamos Rousseau: 

Mon pére, après la naissance de mon frère unique, partit pour 
Constantinople, où il était appelé, et devint horloger du sérail.[...]. Je 
fus le  triste fruit de ce retour. Dix mois après, je naquis infirme et 
malade; je coûtai la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de 
mes malheurs.9 (ROUSSEAU, 1973, p.35).  

  Percebe-se, claramente em Chateaubriand, as semelhanças estilísticas com o 

texto rousseauniano. O teor autobiográfico do escritor das Rêveries (1782) serve de 

modelo para a construção da narrativa de René. Ademais, o discurso de René metaforiza 

os devaneios de Rousseau em suas caminhadas solitário. Isso posto, com audácia e 

expressividade, o efeito perturbador do nível sintático harmoniza-se com os 

desregramentos emocionais estimulados, diríamos também, vivenciados em todas as 

esferas pela protagonista. As repentinas alternâncias da escrita clássica cumprem seu 

papel no todo significativo da novela. 

  A história avança e René testemunha àqueles que considera por pais, Chactas 

como pai adotivo e père Souël, como pai espiritual, todas as suas infelicidades. A 

recorrência do substantivo malheur é alusiva a esse estado inquieto da alma do europeu. 

O clímax da narrativa é alcançado no momento em que René começou a lhes contar 

sobre o afeto gozado por sua irmã Amélie e que aos olhos da crítica chateaubriana é a 

confirmação do desejo incestuoso que sentia por ela. Substancialmente, a epopeia de 

                                                           
8 “Custei à vida a minha mãe, nascendo; eu fui retirado do seu seio com ferro. Tinha um irmão que meu 
pai abençoara, porque enxergava nele seu filho primogênito. Para mim, entregue na hora certa às mãos 
estrangeiras, fui criado longe do teto paternal”. [Tradução nossa]. 
9
 “Meu pai, após o nascimento do meu único irmão, partiu para Constantinopla, onde fora chamado, e 

tornou-se relojoeiro da elite. [...]. Eu fui o triste fruto desse retorno. Após dez meses, nasci doente; custei 
à vida a minha mãe, e meu nascimento foi a primeira das minhas desgraças. [Tradução nossa]. 
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René trata de suas infelicidades, sofrimentos e da vontade ardente de encontrar no Novo 

Mundo, a consolação para seus males, o que seria custoso, posto que o mal residia nele 

mesmo. Acrescenta-se a essa tragédia existencial, a iniciativa de Amélie de partir ao 

convento e o fim dramático da mesma. 

  À medida que lemos o texto chateaubriano, progressivamente, compadecemo-

nos da protagonista. A paixão fatal que o atormentava e que fez dele um infeliz, porque 

o amor não poderia ser consumado, já que era sua irmã e ninguém poderia saber dos 

sentimentos incestuosos nutridos por ela. Em verdade, o próprio René tenta se 

convencer de que é um amor de irmão, nada além disso. No mesmo sentido vai a 

piedade de Chactas por seu filho adotivo, acreditando em suas palavras e na 

predestinação que lhe foi designada. É o olhar delator e a disciplina rígida do père Souël 

que fará René perceber o real problema que o envolve: a sedução de um Mal, não 

despertado por ele, mas que já estava lá, desde a queda do homem, restando-lhe apenas 

continuar. 

  De acordo com Fabienne Bercegol (2009), independentemente do seu nome, 

convém assinalar que na língua francesa, o verbo nascer, naître, apresenta-se na forma 

do particípio passado como né. Assim, acrescido do prefixo “-re”, tem um significado 

de “mais uma vez”, “de novo”. Ironicamente, não há em René um renascimento, 

tampouco há um nascimento à fé cristã. Infelizmente, ou por escolha própria, é 

condenado a nunca renascer, permanecendo como prisioneiro de uma identidade 

passada. Além do mais, é, muitas vezes, chamado de irmão da Amélie, com o propósito 

de convidá-lo a voltar à consciência e renegar o caráter obsessivo dessa paixão. 

  O nome René desloca-se de todo o resto do texto e deve ser interpretado como 

um convite para renascer para si e para os outros, dado que, até agora, suas atitudes 

transgressivas não lhe permitiram desligar-se do fatídico destino. Consequentemente, os 

que estão a sua volta sofrem as sequelas de sua conduta subversiva que desajusta a 

ordem natural dos episódios. Ainda que tente se desviar da identidade passada, 

buscando na colônia dos selvagens Natchez a purificação de sua alma, esforçando-se em 

buscar uma nova identidade, uma nova personalidade e um caráter distinto, René 

permanece idêntico. 

  Ora, o que pretendemos dizer é que ele não presta a devida atenção a seu nome 

próprio, uma vez que não recebera outro nome na tribo indígena, manteve-se como 

René, ou como “frère d’Amélie”. Responsabilizar-se pelas próprias ações, renunciar aos 

sentimentos perversos e antagônicos, aceitar a sua condição miserável é tarefa árdua 
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para René, visto não saber lidar com as incongruências de seu coração. Em realidade, 

tem medo conhecer a verdade que tal nome revela. O tom confessional do discurso nada 

mais é que a interpretação que ele mesmo concede a sua própria vida. Assim, temos em 

mãos um texto sinalizador de uma problemática individual, no entanto, pela sua 

temática, converte-se em uma problemática mais abrangente, isto é, universal. 
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SAEM A PASSEAR MARIA DE FRANÇA E STELA DO PATROCÍNIO: A 

DICÇÃO POÉTICA DA LOUCURA 

Bárbara Costa Ribeiro (UFC)1 
 

Resumo: Reflete-se aqui acerca da voz de Maria de França, personagem de A rainha dos cárceres 
da Grécia, romance fictício que respira dentro do romance homônimo de Osman Lins. Nessa voz 
deslizante, encontramos uma tal dicção que faz eco à poesia de outra mulher, Stela do Patrocínio, 
internada, no fim do século XX, em manicômio no Rio de Janeiro. Stela tornou-se conhecida por 
uma fala marcadamente lírica. Dessa fala, nasceu o livro Reino dos bichos e dos animais é o meu 
nome (2001). As semelhanças entre Stela e Maria irmanam as dicções, e o trabalho propõe-se a 
explorar as relações assim estabelecidas entre poesia e loucura. 
Palavras-chave: A rainha dos cárceres da Grécia; Stela do Patrocínio; Loucura. 
 

Oblíqua é a fala de Maria de França no romance A rainha dos cárceres da Grécia 

(1977). Por um lado, porque se esconde no terceiro plano da narrativa e só se desvela de 

lampejo a lampejo, quando o narrador do ensaio, que comenta a obra em que Maria de 

França é personagem, cita diretamente algum trecho de sua fala.  

A fala de Maria, portanto, só pode ser acessada através desse desvio, de um 

comentário que abre uma lacuna para a poesia através de suas aspas.  

Que a poesia é também o silêncio, isto já sabemos. A seguir, o que se constata? Que 

a loucura e a poesia andam de dadas mãos num caminho.  

Dessa forma, também oblíqua a fala de Maria de França por ser a fala da loucura. 

Aquática e maleável, a fala de Maria de França como aquilo em que não se mergulha 

diretamente, mas em relação à qual é preciso, antes, como o peixe sufocado na terra, 

desenterrar-se para então cruzar a cidade e cair no mar dessa dicção.  

Uma fala da loucura constitui-se como essa fala oblíqua, tantas vezes indecifrável 

na ordenação do mundo prático. A poesia da fala não comunica, mas desarranja, inunda 

e arrasta, como os nexos estabelecidos pelo louco. Oblíqua a voz de Maria de França por 

se tratar de uma fala tormentosa e assolada pela loucura, mergulhada portanto no magma 

da poesia. 

Em A rainha dos cárceres da Grécia, obra de Osman Lins em que se insere 

tortuosamente a fala de Maria de França, a narrativa traz o curioso arranjo ensaístico, 

estrutura que promove justamente os jogos de espelhos e dinâmicas oblíquas da 

linguagem ficcional. Temos ali uma escrita sobre a escrita, em que a ficção é levada a seu 

                                                           
1 Mestranda em Literatura Comparada (UFC). Contato: costaribeirobarbara@gmail.com. 
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próprio extremo justamente por ser virada do avesso, por ser apresentada ao leitor como 

o contrário da ficção: o comentário crítico. E, por entre esse comentário crítico, 

encontramos a poesia na voz de uma personagem. Sumidiça, quase apagada voz, e ainda 

assim muito potente.  

Desse modo é que se instaura na obra um jogo de espelhos que, de acordo com as 

palavras de José Paulo Paes, no ensaio “O mundo sem aspas”, pode ser definido da 

seguinte forma: “A rainha dos cárceres da Grécia se preocupa com o problema sempre 

em aberto da estrutura narrativa, buscando uma nova e inventiva solução” (PAES, 2004, 

p. 294), e encontrando-a, portanto, ao fazer com que o romance só possa ser acessado 

através de uma narrativa que se assemelha na verdade a um ensaio sobre um segundo 

romance, este escrito pela personagem Julia Marquezim Enone – amiga morta do elocutor 

do comentário crítico.  

A configuração alcançada, assim, é a de um “[...] dispositivo de espelhos 

conjugados em que o jogo de mútuos reflexos põe em xeque não só a noção de homologia 

como de realidade” (PAES, 2004, p. 293), constituindo-se a obra então “uma ilustração e 

defesa da arte do romance, sem deixar de ser ao mesmo tempo uma sátira a certas 

pretensões da crítica ou hermenêutica literária” (PAES, 2004, p. 294).  

“Pôr em xeque” a noção de realidade é também justamente o que os processos 

estabelecidos pelo louco promovem no mundo, e, assim, dentro de uma obra que se 

constitui como toda uma reflexão sobre imitação, arte, verdade, crítica, fantasia, realidade 

etc., não faltariam ainda os elementos da loucura e da poesia, estes encarnados no papel 

de Maria de França na obra de Osman Lins. 

Uma vez que tanto o romance de Julia quanto o romance do próprio Osman Lins, 

este último sendo a junção de todos os espelhos articulados dentro de si, só podem ser 

acessados pela fôrma do ensaio, isto acaba por elevar a uma importância absurda os 

exíguos trechos do romance de Julia e assim também os trechos da fala de Maria de 

França. A ironia do gesto de negar o romance ao leitor torna o romance comentado, ou 

seja, o romance de Júlia, aquilo que não se pode contornar de forma alguma, o objeto de 

todo o desejo, o desejo máximo. 

Assim se insinua a poesia de Maria de França, nessa estrutura oblíqua que determina 

também o modo de caracterização desviante do romance e da fala.  
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Desde o nome da personagem, então, temos já revelada a ligação entre a fala de 

Maria de França e a poesia. A identidade que Julia Marquezim Enone constrói para a sua 

protagonista remete-nos à própria imagem da figura histórica de Marie de France, poeta 

francesa que compôs seus lais no final do século XII, construindo uma poesia narrativa 

cortesã.  

Para além disso, a composição do lai francês de Marie de France pode ser ainda 

aproximada ao recurso narrativo orquestrado pela interioridade de Maria de França. Isto 

porque, segundo explora Agamben no ensaio “Aventure”, do livro L’avventura, a poesia 

narrativa de Marie de France trazia a aventura como aquilo que acontece enquanto o 

próprio poema se escreve, ou seja, o próprio ato de contar. De igual modo, enquanto vive, 

Maria de França vai contando concomitantemente os episódios de sua vida, poetizando-

os, dentro da cabeça, em meio à loucura do mundo labiríntico e inconquistável das 

repartições públicas e da negação de seu benefício financeiro.  

Aventura e poesia, vida e linguagem se fundem. Desta forma, eliminam-se as 

distâncias entre o mundo narrado e o momento da narração. Isto caracteriza a própria fala 

de Maria de França, que, uma vez responsável pela narração do romance de Julia, faz o 

próprio romance de Julia acontecer ao mesmo tempo da narração, dentro de sua cabeça.  

No interior de toda essa estrutura, há então a dicção lírica de Maria de França 

jorrando enquanto a personagem vive e se move, acessada por nós na dobra, na citação, 

quando o elocutor do ensaio cita a obra de Julia, tornando-se possível ao leitor 

experimentar a obra que o narrador osmaniano comenta, como se vê no trecho destacado, 

em que a voz interior de maria aparece: 

 
“que orelha, que orelha, cheia de voltinhas, e ouve atenciosa, ouve bem, 
uma orelha cortez [sic], magoada pelas vozes brutas, pelas mentiras de 
mel (cheias de moscas), que estás fazendo aí, orelhinha: nenê, 
cavalicoque, sineta, tico-tico, bibelô, lulu” (LINS, 1977, p. 144). 
 

Talvez por serem tão esquivas tais passagens é que elas assumam esplendor e 

interesse máximos quando o leitor se depara com o romance de Osman Lins. Em outro 

trecho, por exemplo, também a fala de Maria de França, a insinuar-se pelo comentário do 

narrador: 

 
Admitida num armarinho (sem registro na carteira profissional), suas 
vendas não chegam nem ao mínimo exigido “e só por isso, ouvintes, 

me mandam passear, me mandam para o olho da avenida”. 
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Passa fora de casa a maior parte dos dias, sem nada que fazer, 
conversando com os vizinhos, batendo boca por nada e concebe um 
ideal, “ser mulher de porta aberta, isto é, de coxa aberta, imperatriz das 

toleradas, mundana-mor, a glória!” (LINS, 1977, p. 21). 
 

Curiosamente, em determinado momento, como faz notar o próprio narrador, a 

linguagem interna de Maria de França se modifica – o que afeta diretamente a própria 

narração do romance – nas passagens em que Maria de França está internada no 

manicômio. Nessas ocasiões, então, a língua de Maria de França resseca, sua dicção torna-

se metálica, absorve o jargão médico, passa a apresentar uma formalidade técnica sempre 

que é conduzida ao internamento no sanatório. O narrador então segue uma hipótese na 

análise da mudança de voz em Maria de França: 

 
Da sintaxe, morta, neutra como o rosto de um morto, não nascem os 
laços de ritmo e ainda outros laços, imponderáveis, que comunicam a 
toda frase feliz, tensa estrutura e de mundo, uma espécie de rumor. A 
este descolamento, cada termo só na aparência unido aos termos 
contíguos, tal um mecanismo cujas peças alguém fingiu armar e apenas 
estão juntas, corresponde uma separação entre discurso e coisas. A 
romancista, por meandros difíceis de seguir [...], sob a aparência da 
normalidade [da fala], expressa o horrível da loucura – e do isolamento 
(LINS, 1977, p. 100). 
 

Privada de sua liberdade, a fala de Maria de França se quebra, diferentemente da 

fratura na lógica que a loucura instaura – tendo esta um caráter positivo no que diz respeito 

à expressividade, uma vez que a fala do louco é livre e imantada de criação poética, posto 

que desobrigada dos nexos lógicos. Tal qual as crianças manipulam a língua como um 

brinquedo, o discurso do parvo é também um objeto que, outrora funcional, agora 

quebrado passa a ter quase nenhuma serventia no mundo prático para então se tornar uma 

engenhoca com ares fantásticos. 

E se a fala livre de Maria de França pudesse ser descoberta, desdobrada, 

explorada, com o que se pareceria, que temas compareceriam em seu discurso, moldados 

por sua dicção alquebrada e lírica? Era possível que em muito se assemelhasse à fala de 

Stela do Patrocínio. Stela, contudo, não é personagem de romance. Mas foi mulher de 

origem incerta que, na década de 60, se viu recolhida na Colônia Juliano Moreira, hospital 

psiquiátrico no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, onde viveu por trinta anos e por onde 

também passou Bispo do Rosário. 

Stela tornou-se conhecida por uma fala marcadamente lírica. Expressava-se em 

signos cifrados. O testemunho da poesia. O testemunho da poesia de Stela foi gravado 

549



  
 
 
 
 

através de fitas, numa extensa entrevista tomada entre os anos de 1986 e 1989. Como 

resultado dessas gravações, nasceu, em 2001, o livro Reino dos bichos e dos animais é o 

meu nome (2001), com o lirismo de sua fala então disposto em versos organizados por 

Viviane Mosé. Stela morreu em 1997. 

Curiosamente, enquanto o confinamento extirpava a fala de Maria de França, o 

mesmo confinamento manicomial trouxe à luz a fala de Stela do Patrocínio, que pode ser 

aproximada em muito à da personagem criada por JME. As falas de ambas passam por 

chaves de leitura como infância roubada, juventude prostituída, condições de trabalho 

indignas, incapacidade de domar a máquina pública ou mesmo entender os sistemas que 

se apresentam tão maiores que elas, massacrando-as. A linguagem escancarada e 

despudorada é também um traço comum em suas falas, tocando a questão do sexo. 

A linguagem de Maria de França, que, em voz deslizante, muitas vezes se mostra 

ao leitor negando-se, expõe seu coração à luz das palavras de Stela do Patrocínio, que diz: 

 
Ainda era Rio de Janeiro, Botafogo 
Eu me confundi comendo pão 
Eu perdi o óculos 
Ele ficou com o óculos 
Passou a língua no óculos pra tratar o óculos  
                                                  com a língua 
Ela na vigilância do pão sem poder ter o pão 
Essa troca de sabedoria de idéia de esperteza 
Dia tarde noite janeiro fevereiro dezembro 
Fico pastando no pasto à vontade 
Um homem chamado cavalo é o meu nome 
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas (PATROCÍNIO, 2001, p. 50). 

 
Neste poema de Stela do Patrocínio, não seria exagero enxergar os passos de Maria 

de França, ela que também vaga pela cidade de Recife, a perder-se no mundo que não 

decifra e não compreende.  

Dentre outras janelas de sentido e de sentimento, o poema de Stela abre o instante 

em que o louco “se confunde”, em que algo se fissura, e aflora então a loucura aprisionada 

em sua interioridade. Detectado como louco, é então levado ao “pasto”, ao lugar em que, 

em tese, há o repouso, e o pastor a cuidar do rebanho. A proximidade com o texto bíblico 

na poesia de Stela é constante. E Stela tematiza assim a vida no sanatório, estabelecendo 

a noção de que o pasto, em vez de trazer paz e conforto, assemelha-se mais à prisão de 

seu corpo e de seu espírito: 
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Eu sou seguida acompanhada imitada 
assemelhada 
Tomada conta fiscalizada examinada revistada 
Tem esses que são igualzinhos a mim 
Tem esses que se vestem e se calçam igual a mim 
Mas que são diferentes da diferença entre nós 
É tudo bom e nada presta (PATROCÍNIO, 2001, p. 63). 
 

Stela, em sua fala, testemunha sobre muitos processos de pensamento da mente 

perturbada que se assemelham aos pensamentos que tomam conta também de Maria de 

França no romance de JME. Nos versos acima, Stela descreve os companheiros que a 

rodeavam no hospital em que se encontrava internada. Testemunha também, através da 

sucessão de adjetivos que recaem sobre o eu lírico feminino, o peso da vigilância sobre o 

louco, vigilância que não passa despercebida a esse indivíduo. No caso de Maria de 

França, o testemunho do confinamento se constrói justamente através do ressecamento 

de sua fala. Quando está internada, Maria de França assume o jargão médico, a fala 

técnica, despojada de sua liberdade. Assim, esse endurecimento do discurso aponta o 

mesmo tipo de vigilância de que falam os versos de Stela no poema destacado. 

No poema a seguir, a fala de Stela dispõe os substantivos de modo a organizar um 

mosaico ainda mais duro e mais intenso sobre a sua própria interioridade enquanto mulher 

privada de liberdade. Ela, diagnosticada como louca, entende em si mesma a própria 

insígnia da morte. O louco aprisionado, ao fim e ao cabo, está privado da própria vida, de 

modo que seu nome passa a ser o dessa privação, na ausência de liberdade que então se 

ordena de modo caótico, numa confusão de sentidos e nexos, dureza do regime de 

apartamento do louco: 

 
Meu nome verdadeiro é caixão enterro 
Cemitério defunto cadáver 
Esqueleto humano asilo de velhos 
Hospital de tudo quanto é doença 
Hospício 
Mundo dos bichos e dos animais  
Os animais: dinossauro camelo onça 
Tigre leão dinossauro 
Macacos girafas tartarugas 
Reino dos bichos e dos animais é o meu nome 
Jardim Zoológico Quinta da Boa Vista 
Um verdadeiro jardim zoológico 
Quinta da Boa Vista (PATROCÍNIO, 2001, p. 118). 
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Ao mesmo tempo, afirmar-se como os bichos, em sua loucura, é também irmanar-se a eles. 

Ambos animal e louco são forçados a abrir mão de sua autonomia quando trancafiados. E ainda 

assim não deixam de ser seres vivos com uma intimidade, com uma individualidade. Poderia o 

animal ser digno de sua vida íntima? Poderia o louco ser digno dessa mesma vida? São 

constantemente tolhidos em sua linguagem e sua existência, mas ainda assim existem por si 

mesmos.  

Os loucos estão sempre avizinhados às crianças e aos animais, assim como os poetas. Em 

A rainha dos cárceres da Grécia, Maria de França adota uma criança, que também lhe é negada, 

arrancada, por circunstâncias estúpidas. Tudo foge ao controle num mundo em que, em tese, a 

ordem deveria prevalecer – o mundo dos “sãos”. Maria de França tem também uma gata, cujo 

nome aponta para a relação com a “memória”. Pode o louco ser digno de sua própria memória, 

de seu lembrar? Só se recordam aqueles que possuam uma vida para chamar de sua. Os loucos 

estariam privados de um passado, de uma vida? Mas como, se também falam sobre as coisas de 

um passado, e de uma maneira própria também dividem a vida entre um antes e um depois? Antes 

e depois do internamento, antes e depois do momento em que se confundiram, antes e depois da 

privação da liberdade. Os loucos são levados pela água, em navios, desde tempos primitivos, para 

longe do convívio humano. Para serem esquecidos. E, ainda assim, eles se lembram. 

A poesia de Stela traz também as marcas de uma memória. A voz poética em seus versos 

recorda-se daquilo que foi, daquilo que era antes de vir um depois. Diz a voz: 

 
Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo 
Eu era ar, espaço vazio, tempo 
E gases puro, assim, ó, espaço vazio, ó 
Eu não tinha formação 
Não tinha formatura 
Não tinha onde fazer cabeça 
Fazer braço, fazer corpo 
Fazer orelha, fazer nariz 
Fazer céu da boca, fazer falatório 
Fazer músculo, fazer dente 
 
Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas 
Fazer cabeça, pensar em alguma coisa 
Ser útil, inteligente, ser raciocínio 
Não tinha onde tirar nada disso 
Eu era espaço vazio puro (PATROCÍNIO, 2001, p. 82). 

 
Se saíssem a passear, então, Maria e Stela, que é que conversariam? De mãos dadas, 

o abuso do corpo, do sexo, do querer o amor e não encontrá-lo, restando uma ferida, tentar 

lutar contra um maquinário que sempre as vence. Antes – antes, a pureza, o sonho, a 

loucura apenas como uma sombra, ainda sem ser nomeada, como o medo do peixe, o 
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peixe que cresce debaixo da terra, debaixo da cama, e a voz que fala, irreconhecível, no 

escuro do quarto. No espaço vazio, nos gases puros, todos os seres se formaram, mesmo 

os sãos, e também os que escutam as vozes e sentem os peixes sob a terra.  

Pode-se perceber a similitude das experiências e dos temas na narrativa de Maria 

de França, na trajetória de sua vida, e na poesia de Stela. Em ambas há o silêncio, ainda 

que compareça também a fala da poesia. O silêncio de uma memória que se esquece ao 

mesmo tempo em que é lembrada, de uma voz que enuncia algumas coisas mas é sempre 

privada da total liberdade de dizer, pois sua linguagem não diz, sua linguagem é outra.  

No silêncio de Maria de França talvez encontremos o material de que se alimenta 

igualmente Stela, e vice-versa. A literatura nos põe em contato, assim, com esses 

extremos da loucura e da poesia, o extremo outro. O outro é aquilo que não entendemos, 

ou que separamos, atendendo à ordenação cartesiana, atendendo à separação das coisas 

que prestam e das que não prestam. Eu penso e sou. O outro, que parece não pensar, 

portanto, não é.  

O extremo outro é, portanto, aquele que desconheço e desprezo a um nível mais 

agudo, aquele cuja linguagem eu não possuo, aquele cujas dinâmicas estão fora do 

ordenamento cartesiano, ou, nas palavras de Stela, fora do “ser útil, inteligente, fazer 

raciocínio”. O extremo outro, então, como a criança, o animal, e o louco. E também a 

poesia. Não acessamos o animal pela linguagem, mas pela poesia. Não acessamos a 

criança pela linguagem, mas pela poesia. O mesmo para os lunáticos. Uma vez que 

“radicalmente outros” e “signos vivos daquilo que sempre escapa à nossa compreensão” 

(MACIEL, 2011, p. 85). 

Essa aproximação das figuras da criança e do animal às do poeta e do louco é aqui 

preciosa. O testemunho da poesia só poderia mesmo vir daquele que não pode 

testemunhar nada, pois sua palavra não tem valor para os homens, e ainda assim é o único 

que a conhece, por ser o que habita o espaço da poesia em plenitude.  

O louco fala mas a sua verdade é sempre mais ou menos que a verdade dos homens. 

Sempre diferente. Mas então lançar-se nessa fala é a única forma de habitar o 

desconhecido, e o desconhecido é tudo o que interessa à literatura. A partir desse ponto, 

o mundo então se torna sem aspas. Tomado pela água, A água que brota de um mesmo 

manancial, a alimentar tanto a loucura quanto a ficção.  
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“OS GESTOS”, DE OSMAN LINS NA PERSPECTIVA  
FILOSÓFICA DE HANNAH ARENDT 

 

Cacilda Bonfim1 

 

 

Resumo: Análise do conto “Os gestos”, de Osman Lins, inscrito em coletânea homônima, 
publicada em 1957 à luz do pensamento da filósofa Hannah Arendt, a fim de verificar o conceito 
de isolamento em sua dimensão política, a partir da problemática simbolizada pelo protagonista 
da narrativa que, velho, doente, acamado e sem voz tenta se comunicar com seus familiares, 
através de gestos incompreensíveis e muitas vezes ignorados.   
Palavras-chave: Osman Lins; Hannah Arendt; Política  

 

 

Publicado em 1957, o livro de contos Os Gestos de Osman Lins faz, este ano, seu 

sexagésimo aniversário. 

Escritos em sua juventude e reescritos várias vezes, até alcançar a exigência do 

autor de superação de si mesmo, conforme revelou a escritora Julieta Ladeira, sua segunda 

esposa, os contos escritos por Lins nessa obra primam pela a elegância e precisão das 

palavras com forte ênfase na temática abordada. Assim, sobre este primeiro livro de 

contos, o autor evidencia no prefácio da reedição de 1975, incorporado a 5ª edição de 

1994: 

 
Quando escrevi os contos aqui reunidos, todos alusivos ao tema da 
impotência do ser humano (ante os elementos, ante os olhos de um 
morto, ante a linguagem etc.), minha ambição centrava-se em dois itens: 
a) lograr uma frase tão límpida quanto possível; b) não alheio a voz de 
Aristóteles, fundir num instante único, privilegiado, os fios de cada 
breve composição como se todo o passado ali se adensasse. A luta que 
desde a adolescência eu mantinha – sempre derrotado e às cegas – com 
a arte de narra encontrava finalmente um rumo e, parece uma resposta 
(LINS, 1994, p. 7).   

 
 

Logo, não há dúvida de que o leitor tem em mãos uma obra que reflete o exercício 

de Lins na elaboração de sua escrita, na busca de uma comunicação com o mundo que se 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade de Brasília (UnB); mestra em 
Filosofia pela Universidade de Brasília (UnB) e professora do Instituto de Educação, Ciência Tecnologia 
do Maranhão – campus São Luís/Monte Castelo. Contato: cacilda.bonfim@ifma.edu.br 
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dá em forma arte, mas que não dispensa o rigor técnico de sua produção.  E mais, esse 

primeiro livro de contos revela também o percurso do autor em seu caminho estilístico.  

 
(...) ainda havia em mim, quando o compus [Os Gestos], uma brandura 
que não mais existe – e, se existe, é infiltrada de veneno. Não que eu 
visse candidamente o mundo. Aí encontramos, apesar de minha 
experiência ainda curta, uma visão o seu tanto sombria da nossa 
condição. Nada, porém, se vê – nos temas, nas palavras ou nos ritmos 
– que denuncie a minha cólera futura (LINS, 1994, p. 7).   

 

Assim, nos treze contos que compõem Os Gestos, não encontramos o Osman Lins, 

escritor de Nove, novena (1966), Avalovara (1973) e A rainha dos cárceres da Grécia 

(1976), mas já vemos o artífice de palavras que não se nutre apenas na inspiração, mas 

que tenta construir um método de confecção artística que objetivamente engendre um 

mundo ficcional.  

Ora, no dizer do próprio autor, como já mencionado, essas trezes narrativas versam 

sobre a impotência humana e dão testemunho de uma temática niilista que à primeira vista 

contrasta com a “esperança” espraiada na dimensão real. Em 1957, estava-se em pleno 

governo de JK, a construção de Brasília era iniciada, grandes montadoras de automóveis 

(Ford, Volkswagen, Willys e General Motors) chegavam ao Brasil, gerando empregos. E, 

apesar da economia se abrir ao pecúlio internacional, deixando-nos mais dependentes do 

capital externo o clima era de desenvolvimento e otimismo. Até mesmo o partido 

comunista, embora ainda na ilegalidade, vivia um momento de menor perseguição e em 

breve, a atmosfera de modernização seria embalada pela chegada do rock ‘n’ roll e dos 

acordes dissonantes da bossa nova.  

Em meio aquele efervescente e efêmero progresso, os que adquiriam esses contos 

de Osman Lins tiveram a oportunidade de mergulharam em uma visão menos superficial 

da vida, pois, como afirmou Alfredo Bosi: “O contista é um pescador de momentos 

singulares cheios de significação. Literariamente, ele explora no discurso ficcional uma 

hora intensa e aguda de percepção” (BOSI, 1975, p. 9). 

O primeiro conto, dentre os treze, tem o título hormônio ao da obra e, sobre ele, 

recaí agora a análise. “Os Gestos” nos leva de roldão ao centro de uma das temáticas mais 

aterrorizadoras da existência humana: a solidão. Abismos se abrem entre nós e os outros 

e a impossibilidade de transpô-los constitui-se como uma ameaça visceral da perda de 

contato até com nós mesmos.  
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André, personagem protagonista, está velho, doente, acamado e sem voz.  Resta-

lhe tentar a comunicação com seus familiares, através dos gestos, que, por sua vez, talvez 

devido a própria enfermidade, carecem de precisão e, portanto, de destreza para que ele 

possa se fazer compreendido.  

Segundo o dicionário de nomes próprios, “André”, do grego Andreas quer dizer, 

homem, másculo, viril. Por sua vez, no Novo Testamento, André é o primeiro discípulo 

de Jesus. Foi crucificado no formato da letra “X”, na chamada “crux decussata” a pedido 

próprio, por não se achar digno de ser morto da mesma forma do Cristo.  

Essas pequenas curiosidades sobre a origem do nome do personagem principal 

apresentam-se como contraponto na medida em que compõem a imagem de tudo o que 

ele não é, ou já não pode ser: o vigor lhe escapa, não há indícios de que tenha sido ou 

venha a ser alguém privilegiado pelo convite de ser o primeiro seguidor de uma nova 

tradição e, tão pouco cabe-lhe a resolução de uma morte envolta em bravura e 

originalidade.   

O André do conto “Os Gestos” está prostrado na cama, não há como dela 

voluntariamente se levantar. Toda a ação se passa em seu quarto. Contempla o que se dá 

a ser visto pela janela, que funciona como um quadro de paisagens movediças: ora as 

nuvens, ora as folhas da mangueira, depois, um casal de pássaros. É uma manhã nublada 

e as pequenas mudanças no exíguo espetáculo da fenestra, suscitam-lhe pensamentos, 

lembranças, desejos e fantasias. Logo, o tempo dominante no conto é o presente, embora 

esse se mescle com recordações e intentos futuros.   

O narrador onisciente deixa que alguns pensamentos de André cheguem ao leitor. 

O recurso a verossimilhança é tão bem empregado que embora se trate de fatos ficcionais, 

a coerência causa a impressão de que realmente tudo aquilo é passível de acontecer e por 

vezes é possível até mesmo sentir a angústia do personagem.  

Pobre André, confinado em um quarto, cativo em uma cama tem ainda, através da 

janela, um recorte em que natureza lhe oferece sua beleza. Gostaria de compartilhar o 

sublime instante, daquilo que vê, mas já não pode falar. “Se agitasse a campainha, viria a 

esposa ou uma das filhas, mas seu gesto em direção à janela não seria entendido. E ele 

voltaria a cabeça, contendo a raiva” (LINS, 1994, p. 11).   

Sentenças martelam em seu pensamento: “não posso exprimir”, “não posso dizer”, 

“para sempre exilado”, “só os gestos, pobres gestos”. 
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Gesto, palavra de origem latina (gestus), remete ao movimento do corpo, 

especialmente dos braços e cabeça, com o intuito de comunicar uma ideia.  Segundo o 

filósofo americano George Herbert Mead, os gestos estão presentes na origem de todas 

as linguagens e comportam uma dimensão positiva e cultural. Há o ditado “um gesto vale 

mais que mil palavras” e há também, a dimensão de violência e autoridade do gesto, como 

o cumprimento entre militares ou a imposição de braço feita pelos nazistas. O gesto não 

é agir (agere) e não é fazer (facere)2, mas assume-os e os carrega consigo. Tudo isso, dá 

aos gestos um caráter de magnitude e importância.   

Mas, sem dúvida, não é a essa significação a qual Lins quer dar ênfase, mas à 

compreensão dos gestos como algo primitivo e limitado, que não dá conta do universo 

humano de significações.  

Sem voz, André vai mergulhando no horror de sua condição de ter que se comunicar 

apenas por gestos.  Mas na casa, os que podem falar não o fazem. Sua mulher, quando 

não está muda, grita e as duas filhas, também estão entregues a afasia.  

Num dado momento, um amigo vem quebrar a rotina. André sente-se esfuziante, 

mas não há o que ser dito, nem mesmo a visita tem palavras a oferecer. O gesto? Um 

longo abraço por entre gemidos, vestígio de vida, carinho reprimido pelo olhar 

desaprovador da esposa, dura, fria, vigilante. Na despedida de tão breve encontro o amigo, 

Rodolfo, dá-lhe um aperto de mão e sai, deixando-o a espera de um aceno de adeus que 

jamais chegará ao moribundo.  

 

A chuva anunciada chegou, banhando o arvoredo invisível; alguém 
correu na calçada, as primeiras gotas bateram na janela, ressoaram nas 
telhas. Ele sorriu, enleado, mais uma visão trespassou-o: Rodolfo 
alcançado pela chuva, a mão protegendo a fronte, a roupa de linho a 
molhar-se. Foi como se o visse esmagado: oprimiu-o uma compaixão 
violenta; soergueu-se tomou a campainha e agitou-a, frenético, até que 
a mulher voltou e pôs-se a fazer-lhe perguntas, com tal rapidez que seria 
impossível entendê-las. As duas filhas surgiram na porta, assustadas; 
voltou-se para elas e entrou a gesticular ainda aflito. Veio-lhe então o 
desejo de estar só, sem aquelas presenças inúteis; escorraçou-as com 
um gesto brutal e deitou-se (LINS, 1994, p. 13). 

 
 

                                                           
2 Pode-se fazer algo e não agir. Alguém escreve um drama, mas não age, enquanto o ator age, mas não faz 
o drama. O drama é feito pelo escritor (fit) mas não é agido, pelo ator é agido, mas não é feito.  
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Mas a altivez de mandá-las embora está apenas em sua intenção. Os sinais de sua 

impotência são mais fortes que qualquer desejo de se ver livre daquelas mulheres. A filha 

mais velha, Lise, serve-lhe o lanche na boca, mas assim como o amigo que o visitara, 

nada diz, e, comunica-se com ele, também por gestos. Sente remorso, queria pedir perdão 

a filha por ter rasgado brutalmente o papel que ela lhe trouxe para facilitar a comunicação 

quando soube de sua mudez. Injusta vida, pois às vezes é o doente que precisa se desculpar 

por fazer os familiares sofrerem com sua enfermidade. 

Mariana, a filha mais nova, ainda adolescente, entrara no quarto, vê a irmã dando 

biscoitos ao pai como se este fosse um menino. Passada a chuva ela abrira a janela e agora 

se debruçava sobre o peitoril. André a observava, embora que para ela, era como se ele 

não estivesse ali, e com seus olhos paternos percebe que “aquele era um momento único, 

ela cruzava um limite: quando se afastasse, os últimos gestos da infância estariam mortos” 

(LINS, 1994, p. 16).  

Eis que em tão sublime passagem surge o clímax imbricado ao desfecho: André 

percebe que mesmo que tivesse voz as palavras não seriam suficientes para exprimir o 

que captara naquele instante e mais, talvez nenhuma de suas palavras pudesse de fato 

expressar inteiramente algo. Pensa, “meus gestos de hoje talvez não sejam menos 

expressivos que minhas palavras de antes” (LINS, 1994, p. 16) e então, percebe-se não 

apenas sua solidão, mas seu isolamento.   

Ultrapassa-se, assim, a solidão no âmbito privado e descrito no próprio conto, para 

se abordar o não narrado, que repousa na impotência das “palavras de antes”. Antes de 

perder a voz, antes de ficar doente, antes de se iniciar o conto. As “palavras de antes”, 

assim como os gestos, não conseguem expressar aquilo que se quer dizer e essa trágica 

evidência nos faz questionar, pelo viés filosófico, sobre a categoria da solidão em termos 

políticos. 

Nesse sentido, valho-me das reflexões da filósofa Hannah Arendt, para quem a 

solidão - o estar só - não equivale ao isolamento. Em sua obra Origens do Totalitarismo 

(1951) encontram-se os termos: isolation, loneliness e solitude, que foram traduzidas em 

português, respectivamente por isolamento, solidão e estar só. Já aí, é preciso atentar para 

o fato de que nas categorias arendtiana, “estar só” (solitude) não é o mesmo que “solidão” 

(loneliness). Estar em solidão ou “estar só” refere-se a uma situação na qual o sujeito faz 

companhia a si mesmo através do diálogo interior mantido pelo pensamento (ARENDT, 
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2000, p. 527), o que muitas vezes pode resultar, por exemplo em um trabalho de expressão 

artística.  

Diferentemente, “solidão” e “isolamento” ocorrem quando o indivíduo falta a si, ou 

seja, não encontra abrigo algum, nem em sua própria pessoa. Há aí, portanto, uma 

incapacidade de agir e manter os vínculos, embora, isolamento, se refira ao mundo 

público e solidão, a dimensão privada da existência.  

O ápice do conto de Lins acontece exatamente quando André, o protagonista toma 

consciência de que ele não está apenas em solidão, essa impotência de comunicabilidade 

no âmbito privado, mas que sempre esteve em isolamento, mesmo antes da enfermidade, 

isto é, sempre esteve impossibilitado de se comunicar e agir em torno de um objetivo que 

não fosse meramente pessoal, pois “as palavras de antes” não comunicam.  

Assim, em termos arendtianos, o isolamento diz respeito a atomização e 

massificação da vida, dos seres humanos cujo interesse centra-se apenas subsistência e 

com isso perdem o contato com o mundo das coisas e dos outros. Não havendo mais 

interesses comuns, encarnam a apatia política, obscurecendo o espaço público no qual 

cada um revela-se através de atos e palavras.  

Nesse sentido, é importante atentar para a distinção feita por Arendt, no seu livro 

A condição humana, entre animal laborans, homo faber e homo politicus cujas atividades 

fundamentais são, respectivamente, labor (labor), trabalho (work) e ação (action).3 

Embora em português os termos labor e trabalho sejam sinônimos, no contexto 

arendtiano eles se distinguem, sendo o labor entendido como a atividade que se destina 

à simples sobrevivência, enquanto o trabalho visa a fabricação de coisas que se 

convertem em objetos partilhados pelos homens, como as obras de arte, por exemplo. Já 

a ação é a atividade política por excelência, única exercida diretamente entre os homens, 

tendo a pluralidade humana como alicerce.  

 

A pluralidade humana (...) tem o duplo aspecto de igualdade e 
diferença. Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de 
compreender-se entre si e aos seus ancestrais, ou de fazer planos para 

                                                           
3 A tradução utilizada aqui é a de Roberto Raposo. Não adotei a tradução proposta pelo professor Adriano 
Correia na última edição do livro A condição humana em função das expressões anteriores (labor, trabalho 
e ação) serem de amplo uso nos trabalhos e artigos que se referem a Arendt, evitando-se assim confusões 
hermenêuticas mediante certas citações. 
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o futuro e prever as necessidades de gerações vindouras. Se não fossem 
diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, 
existem ou virão a existir os homens não precisariam do discurso ou 
da ação para se fazerem entender. Com simples sinais e sons, poderiam 
comunicar suas necessidades imediatas e idênticas (ARENDT, 2001, 
p. 188). 
 
 

Ao homem cabe, portanto, não só a capacidade de comunicar necessidades como 

fome ou sede, mas de comunicar a si mesmo, revelando seu próprio ser. Nesse sentido, 

é preciso considerar que ação e discurso imbricam-se na medida em que é através de atos 

e palavras que os indivíduos revelam “Quem” são em suas singularidades. Deste modo, 

se o labor é imposto pela necessidade e o trabalho rege-se pela utilidade, o falar e o agir 

implicam na revelação de “Quem” alguém é.  

Todavia, é exatamente essa comunicação que André, personagem de Lins, não 

consegue efetivar. Logo, o que está em jogo no isolamento é a perda da própria 

humanidade.  

Vejamos quando Arendt analisa a condição humana e suas atividades ela está 

também fazendo uma crítica a modernidade na medida em que vai evidenciando como 

ocorreu a vitória do animal laborans sobre o homo politicus e consequentemente o 

obscurecimento do sentido primordial da política.  

Arendt demonstra como a oposição entre vita contemplativa e vita activa se 

consolidaram e inverteram seus papeis ao longo da história. Quietude, recolhimento e 

contato com o eterno eram na Antiguidade Clássica, modos contrários à “labuta”, a 

exposição pública e à relação com os outros. A crença de que a mais alta elevação do 

espírito se dava na contemplação nasceu com a própria filosofia. Do mesmo modo, na 

Idade Média, a meditação tinha supremacia em relação a qualquer outra atividade 

mundana, pois visava atingir a contemplação sob a forma de um “estado abençoado da 

alma”, que antecedia a suposta vida futura nos céus. 

Já no século XVII, a valorização da cognição a fim de se estabelecer o método 

científico vai pouco a pouco ofuscando o caminho da contemplação na medida em que 

se coloca como única via de resposta plausível para todas as questões humanas, fazendo 

com que os problemas filosóficos se tornassem unicamente problemas epistemológicos 

e gnosiológicos.  
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É exatamente no contexto da ascensão científica a partir do século XVII que 

começa a vitória do animal laborans sobre o trabalho e a ação. A justificativa para a 

união política passa a se basear na garantia de suprir necessidades e carências. Uma 

inversão se opera na ordem hierárquica entre vita activa e vita contemplativa, e o 

trabalho, que possuía um estatuto inferior para gregos, passa a ser mais valorizado que a 

contemplação, para logo ceder seu posto de importância para as atividades ligadas a alta 

tecnologia. 

Inferir que a atualidade vive sob a égide da vitória do animal laborans é constatar 

e evidenciar que todas as atividades humanas se encontram totalmente comprometidas, 

face ao desenvolvimento tecnológico e a crescente preocupação com a manutenção da 

vida biológica. Vivemos na era da necessidade. O trabalho virou mera mercadoria de 

consumo e a ação foi enclausura na camisa-de-força de um padrão comportamental. O 

pensamento perdeu seu significado de diálogo interior se tornou mera função cerebral de 

raciocínios cujos resultados podem, muitas vezes, ser melhor alcançados com o uso de 

instrumentos eletrônicos. 

Apatia e isolamento afloraram enquanto a futilidade vai transformando todos em 

meros consumidores. Logo, já não há ação. Não há palavra. A violência muda impera. 

Eis a vitória do animal laborans sobre o homo politicus.  

Então, André, o personagem de Lins, no ponto máximo do conto, constata em 

questão de segundos que sua impotência não advém apenas da doença que fisicamente 

lhe obriga a tentar uma linguagem gestual imprecisa e ineficaz, mas, sim, que os “gestos 

de hoje” são tão inexpressivos quanto as “palavras de antes”, ou seja, constata que sua 

impotência da superficialidade que moldou toda seu existir. Há isolamento porque não 

há mais interesse comum em um mundo, também, comum. Pode advir daí o perigoso 

sentimento de não pertencimento, desenraizamento, abandono, pois o “sentir-se em casa 

no mundo” não provem do conhecimento técnico-científico, mas do significado que cada 

ser humano atribui ao mundo através do pensamento, ou seja, do diálogo interior consigo 

mesmo e não da cognição.  

Este sentimento de “desabrigo” e “desamparo” pode parecer inerente ao próprio 

homem, já que em seu existir tudo está em constante mudança: ideias, sensações, 

emoções, perspectivas, interesses, lembranças. Sabe-se que no decorrer da história, entre 

gerações, culturas e sociedades as coisas mudam de utilidade e de valor, sendo alteradas 
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em seu próprio ser. Por exemplo, uma obra de arte, ou um monumento, enquanto tais, 

continuam sendo referências tangíveis de si próprios, de uma época ou lugar, mas seus 

significados, isto é, o sentido que fazem na existência dos homens está em perpétua 

alteração. 

O ser das coisas (o que são, como são) não está consumado na sua 
conceituação, mas também não está incrustado nas próprias coisas, 
ensimesmadas. Está no lidar dos homens com ela e no falar, entre si, 
dessas coisas e dos modos de se lidar com elas. Está entre os homens e 
as coisas; está numa trama de significados que os homens vão tecendo 
entre si mesmos e através da qual vão se referindo e lidando com as 
coisas e com tudo o que há (CRITELLI, 1996, p.17). 

 

 Todavia, “desabrigo” e “desamparo” não são inerentes ao ser humano porque estes 

têm a capacidade que doar significação ao mundo através do lidar com as próprias coisas 

e com os outros seres humanos como dito na citação acima. Porém, no isolamento não 

há o (s) outro (s). Ora, se no contexto arendtiano essa significação de dá no plural, no 

isolamento o sentido das coisas escapa ao homem e o mundo se manifesta em sua 

inospitalidade e deixa de se revelar como um conjunto de coisas naturais e artificiais no 

qual todos estão integrados. É como se o próprio mundo desaparecesse e o sujeito 

passasse, então, a viver como que “sem mundo”, em um lugar que lhe é estranho e 

consequentemente inóspito.  

Todos esses sentimentos rondam André. Sua solidão no meio familiar é um reflexo 

aterrorizante de seu isolamento em um mundo em que as significações extrapolam o 

universo privado, da manutenção da vida biológica enredada pela lógica ilusionista do 

consumo e da satisfação individual. 

Osman Lins não foi um leitor de Arendt, assim como ela, também não teve acesso 

a literatura de Lins, por isso mesmo, ler Lins tendo por base a teoria de Arendt torna a 

análise mais rica e desafiadora na medida em que abre novas possibilidades de 

interpretação. Assim, ao fazer determinadas aproximações, meu intuito não é rotular 

Lins, enquadrando-o em uma corrente filosófica e muito menos me utilizar da literatura 

para exemplificar determinada teoria. A arte tem seu próprio estatuto e pulsa livre para 

além de molduras teóricas. Aliás, como assinala a filósofa: "Nenhuma filosofia, nenhuma 

análise, nenhum aforismo, por mais profundos que sejam, podem se comparar em 

intensidade e riqueza de sentido a uma estória contada adequadamente" (ARENDT, 

2008, p. 30). 
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Mais do que adequadamente, Osman Lins contou estórias que emocionam e fazem 

refletir. Se seu personagem André não consegue manter laços de significação com o 

mundo que dotem sentido a sua existência, Lins em 30 parágrafos pintou o quadro da 

debilidade humana, frágil em tantas teorias e certeza, oferendo ao leitor a oportunidade 

de refletir e questionar, a partir daquele universo ficcional, a razoabilidade de um sentido 

menos fugaz para a vida. E assim, como escritor, nos brindou com narrativas que 

sobreviveram a nós, conferindo estabilidade e permanência a sua arte na medida em que 

criou entre ele e seus leitores um mundo comum que convida todos a constantes 

ressignificações, protetoras e obstativas de uma constante ameaça de solidão e do 

isolamento.  
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TRANSFIGURAÇÃO E  SILÊNCIO EM AVALOVARA, DE OSMAN LINS 

Martha Costa Guterres Paz (UFRGS)1 

 

Resumo: Verifica-se em Avalovara um movimento de cenas entremeadas de sons, em que a 
transformação ascendente interna de seus protagonistas se contrapõe à ascensão, à estagnação e 
à decadência da maior parte dos demais personagens do romance: o sagrado em oposição ao 
mundano. O silêncio presente no romance encontra paralelo com a ascece mística empreendida 
pelos yogues tântricos rumo à libertação, representada simbolicamente, no romance, pela fusão 
dos protagonistas com o tapete misterioso. Os músicos John Cage e Schafer abordaram o 
silêncio como forma de percepção dos sons externos e de busca espiritual. Este artigo faz 
algumas relações entre o som e silêncio no contexto de Avalovara e suas possíveis conexões 
com a ciência tântrica. 
Palvras chave: Silêncio; Avalovara; Cage. Schafer.  

 

Introdução 

É impossível desconsiderar dois aspectos fundamentais que se desenvolvem 

paralelamente ao longo da linha narrativa de Avalovara e que concedem ao romance 

uma de suas caracterizações mais importantes: o contraste entre o sacro e o profano. De 

um modo mais amplo a contraposição de opostos é uma tônica que permeia todas as 

cenas da obra de Osman Lins com uma dinâmica que perpassa todos os personagens e 

suas histórias. Silêncio e som se revesam dando colorido, movimento e expressividade 

aos momentos temáticos de cada personagem. Também identificam trajetórias 

diferenciadas, uma delas no sentido de uma transfiguração existencial rumo a uma 

realização espiritual (paraíso do tapete), representada simbolicamento pela obenção do 

domínio absoluto das palavras e a outra, no sentido reverso,  rumo ao mundano 

manifestado no percurso da história de grande parte dos personagens que, 

diferentemente de Abel e a ,   tem seus períodos de prosperidade e vitalidade como 

também de decadência e de morte. Assim, silêncio e som revelam, no romance, a 

ambiguidade que impregna a vida real, a mesma ambiguidade de significados oriunda 

das duas traduções do palíndromo SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, que 

apontam para os aspectos profano e sagrado inerentes às tendências e aspirações da 

natureza humana.  

Ornamentam o romance um conjunto de obras musicais de relevante significância 

para a trajetória de vida dos protagonistas: a Sonata em fá menor (K 462) para cravo, de 

																																																								
1  Bacharel em Instrumentos - Habilitação Piano (UFRGS). Licenciatura em Educação Artística - 
Habilitação Música (UFRGS). Especialização em Educação Psicomotora (UFRGS). Mestre em Letras 
(UniRitter) e o doutora em Letras (Associação Ampla/UCS/UniRitter). Professora de música do Colégio 
de Aplicação da UFRGS. Contato: martha.paz@ufrgs.br. 
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Domenico Scarlatti, fragmentada em treze partes e incluída no relógio do músico e 

artífice de relógios Julius Heckethorn, em que a ordenação em três grupos de tais 

fragmentos promove o soar das horas cheias; a cantata Catulli Carmina, de Carl Orff, 

constituída de treze partes dispostas em três atos e em um prelúdio que se repete na 

conclusão; o Salmo In Convertendo Dominus, do compositor barroco André Campra e o 

folclore nordestino do Pastoril. Percebe-se que o sacro e o profano estão representados 

musicalmente por obras de estilos diferenciados. Mas não são somente músicas e sons 

que conferem vitalidade e significância aos contextos narrativos mas também, e não 

menos importante, a falta dessas sonoridades: o silêncio.  

Nos cenários mais herméticos surgem algumas pistas que encorajam o leitor 

atento a vislumbrar os enigmas construídos ao longo do romance e buscar suas 

possíveis interpretações. No que se refere às expressões acústicas, a contraposição do 

sagrado ante o profano e entre som face ao silêncio possibilitam vislumbrar um 

paralelismo entre o caminho da ascensão espiritual consolidada na doutrina do Tantra e 

a busca pelo conhecimento empreendida pelos protagonistas Abel e a mulher sem nome, 

a . O universo de palavras desordenadas que deslizam pelo seu corpo e o 

agrupamento aparentemente sem nexo dos fragmentos da melodia fraturada da Sonata 

K462 de Scarlatti no relógio de J.H. ganham sentido com a morte dos amantes e sua 

fusão com o tapete paradisíaco, momento em que a introdução da sonata soa faltando 

apenas o 12º fragmento e o casal, em sua cópula metafórica, encontra o ponto final de 

sua jornada com a imersão no silêncio de fundo preenchido pelos pacificadores sons do 

tapete paradisíaco e o domínino absoluto do mundo das palavras e, portanto, do 

conhecimento. O evento da morte simbólica do corpo físico para com isto obter a 

sabedoria em muito se assemelha à filosofia cultivada pelos yogues tântricos por meio 

de suas práticas contemplativas os quais, despojados do apego pelas coisas mundanas, 

submergem no silêncio interior para, em transe espiritual, ouvir os sublimes sons 

presentes em suas mentes e finalmente atingir a união com a Entidade Suprema. 

Som e silêncio: complementos imprescindíveis 

A busca pelo silêncio interior é uma das formas que os seres humanos 

encontraram para a tentativa de obtenção de respostas às já conhecidas perguntas acerca 

do sentido existencial de suas vidas durante a jornada sobre o planeta. Paradoxalmente 

buscam, também, o som como forma de identificação consigo mesmo e com o universo 

que o rodeia. Ainda que em silêncio externo, os sons mentais de suas lembranças 

preenchem a ausência de sons externos. Em todas as religiões, orações e mantras, 
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verbalizados ou não, constituem-se em ferramentas para aproximação com uma 

entidade superior.  

Raymond Murray Schafer (2001), músico, compositor e educador canadense, 

destaca a relação entre som e silêncio presente na cultura ocidental, o primeiro como 

sendo uma espécie de fuga da aniquilação, da confirmação da vida face à possibilidade 

iminente da morte: 

 

O homem gosta de produzir sons para lembrar de que não está só. 
Desse ponto de vista, o silêncio total é a rejeição da personalidade 
humana. O homem teme a ausência de som do mesmo modo que teme 
a ausência da vida. Como o derradeiro silêncio é a morte, ele adquire 
sua dignidade maior nos serviço funerário. Temendo a morte como 
ninguém antes dele temera, o homem moderno evita o silêncio para 
nutrir sua fantasia de vida eterna. (SCHAFER, 2001, p. 354). 
 

Por outro lado sempre buscou-se o silêncio externo e interno como meio de 

fruição de momentos de paz e de descoberta dos mistérios mais recônditos da mente, 

conforme descreve Schafer (2001) em suas observações: 

 

Assim como necessita de tempo para dormir, reanimar-se e renovar 
suas energias vitais, o homem precisa também de períodos de quietude 
para recobrar a tranquilidade mental e espiritual. Em certas épocas, a 
calma era um precioso artigo, um código não-escrito de direitos 
humanos. O homem mantinha reservatórios de silêncio em sua vida 
para restaurar o metabolismo espiritual. (SCHAFER, 2001, p. 352). 
 

Mais do que o cessar das palavras, o silêncio interno só pode ser obtido com o 

cessar da discursividade mental oportunizando, desta forma, algo mais essencial além 

do que é conhecido. Tal prática é adotada pelo budismo zen cuja meditação leva à 

imersão no vazio e, portanto, no silêncio absoluto para com isto procurar encontrar a 

essência das coisas. A mesma vivência da paz absoluta e de distanciamento da esfera 

mundana é experimentada pelos protagonistas Abel e a  no momento em que 

transpõem o mundo de antagonismos e de ruídos para se integrarem ao tapete mágico 

com sua natureza intocada. 

Na busca do som primordial 

Yoguis tântricos abstraem-se dos sons externos para focar a mente no som do 

mantra, que consiste em uma palavra ou frase em sânscrito destinada a conduzir o 

meditante para um estado de transcendência espiritual, para o ponto da gênese do 

universo, o ponto de onde emana o som AUM. Wisnik (1989) associa esse som sagrado 

567



a um pássaro que carrega o espírito da trindade suprema, da mesma forma que o pássaro 

Avalovara que incorpora o mistério da divindade Avalokiteshvara, tríplice e una ao 

mesmo tempo. 

No artigo intitulado Como o segredo de um cofre (Reflexões acerca de uma 

personagem feminina em Osman Lins) Elizabeth Hazin (2010) procura estabelecer 

correlações entre a  e o som AUM, tomando como referência o trecho de uma 

entrevista concedida por Osman Lins a Esdras do Nascimento para O Estado de São 

Paulo, em 12 de maio de 1974, ocasião em que o escritor mostrou sua proximidade com 

os velhos ensinamentos hindus e suas simbologias. Para ela, a  tem nome mas o 

desconhece pelo fato de ser inacessível. A partir da iniciação promovida pelo pássaro, 

que então voa traçando uma espiral sobre seu ventre, Hazin descreve o surgimento de 

uma nova vida para a , uma identidade oriunda da síntese de todos os sons e que 

geram o vozerio que dela emanam, o som AUM. 

De acordo com Prabhat Ranjan Sarkar (1978), as três letras de AUM simbolizam 

a trindade divina em seu ato criativo constituída por Brahma, Vishnu e Shiva, em que o 

primeiro é o criador, o segundo o mantenedor de sua própria criação e o terceiro, o 

destruidor. A é a letra inicial dos alfabetos, o início da criação das palavras e o ponto de 

partida para todo um processo de comunicação e de busca de conhecimento. Três letras 

também estão presentes na palavra inglesa para Deus, GOD, em que G é a primeira letra 

da palavra Generator (gerador, criador), O, da palavra Operator (que opera, que 

mantém) e D, da palavra Destructor (destruidor). Assim como AUM, GOD contém a 

trindade sagrada representativa de um ciclo completo da criação do universo, a fonte de 

tudo que emana do silêncio da divindade não expressada, do nada e que ao mesmo 

tempo é tudo. 

A partir das anotações de Osman Lins preparatórias para a escrita de Avalovara, 

Pereira (2009) traz indícios sobre a familiaridade do autor com a antiga ciência 

espiritual indiana, o que possibilita fazer analogias entre a trindade das três mulheres de 

Abel (Roos, Cecília e ) e a trindade cósmica hindu. A  também abriga Roos e 

Cecília, sendo o ponto final, M, a morte simbólica para este mundo das formas e o 

renascimento para um paraíso recheado de sons de animais amáveis e de uma natureza 

intocada, tendo como fundo um silêncio pacífico.  
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A transfiguração da mulher palavra sob o prisma da filosofia tântrica 

Em meio aos manuscritos de Avalovara (PEREIRA, 2009), encontra-se uma 

figura humana com os sete cakras2 associados aos planetas e aos cinco elementos, com 

uma espiral de três linhas e meia partindo do quarto cakra e finalizando no sétimo. Esta 

figura faz parte do livro do místico e alquimista alemão Johann Georg Gichtel, escrito 

em 1722, intitulado Theosophia Practica. O centro da espiral, localizada no centro do 

corpo, está o ponto de partida em que a máquina espiral repousa seu peso na  e 

sobre o qual o pássaro Avalovara revoa também em espiral. É o momento da iniciação 

para a palavra. Na filosofia tântrica indiana a energia Kundalini, a fonte da iluminação e 

da sabedoria, repousa adormecida e enroscada na base da coluna, no primeiro cakra, na 

forma de uma mola em espiral com três voltas e meia, tal qual uma serpente adormecida 

cuja cabeça morde o próprio rabo, enterrado na entrada de Susumna, simbolizando, com 

isto, o bloqueio da entrada desse canal que situa-se no meio da medula vertebral. Seu 

despertar faz com que ela suba de cakra em cakra, iluminando-os um a um até atingir o 

sétimo e último, no topo da cabeça.  

De acordo com Sarkar (1991), dos sete cakras mais importantes, seis abrigam um 

total de cinquenta propensões mentais, sendo que cada uma está associada a um som 

fundamental. Tais sons formam os cinquenta fonemas da língua sânscrito e, por esta 

razão, esta  sempre foi caracterizada pelos panditas (pessoas instruídas, versadas em 

língua sâncrito e filosofia hindu) e gurus como uma linguagem espiritual, sempre tendo 

sido usada para a escrita dos livros sagrados da religião hinduísta e para as práticas 

yoguis de meditação. Conforme os tântricos, esses sons foram ouvidos internamente a 

partir de profundas meditações dos antigos seguidores dessa doutrina espiritual. Para 

Sarkar (1991), os cakras são representados por um círculo (mandala) contendo 

internamente formas específicas, cores e deidades. As respectivas propensões são 

mostradas como pétalas de uma flor de lótus, por associação às pétalas da flor de lótus, 

branca e pura, apesar de crescer nas águas lamacentas dos rios.  

Em um dado momento a narrativa descreve um disco cercado de mistérios, de 

onde emanam palavras e sons intraduzíveis. Trata-se do disco de Festo cuja 

																																																								
2Cakra em sânscrito literalmente significa roda, círculo. Para os tântricos significa um centro de energia, 
um portal para as potencialidades adormecidas nas diferentes camadas da mente e o caminho para a 
realização espiritual. Também relaciona-se com as glândulas do corpo e os correspondentes plexos 
nervosos, sendo o lugar onde repousam as propensões mentais dos seres humanos. Ao todo são sete os de 
maior importância e situam-se nos pontos de confluência dos nadis Ida, Pingala  e Susumna, bem no eixo 
central do canal de Susumna, dentro da coluna espinhal.	
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caracterização assemelha-se ao significado dos cakras e suas raízes acústicas, 

insondáveis e somente reveladas aos iniciados mais preparados. 

 

Arqueólogos, inquietos e não sem a alegria de uma luz velando em 
seu íntimo, interrogam o hermético texto em espiral grafado no disco 
de Festo. Sabem que a probabilidade de decifrar o escrito é nula por 
assim dizer, mas não desistem e voltam sempre a ele. No disco, com 
os signos não decifrados sucedendo-se em espiral, separados por 
linhas verticais, há um vozerio incompreensível e que certos ouvidos 
podem escutar. (LINS, 1995, p. 275). 

 

A Kundalini também é referida como uma deidade feminina, sendo uma 

representação de Shakti, a energia divina, que ao subir encontra-se com Shiva, o aspecto 

masculino da divindade cósmica situada no topo da cabeça. Da fusão de ambos advém a 

suprema realização, a liberação deste mundo fenomêmico e a obtenção do 

conhecimento absoluto. Nesse estágio torna-se perceptível o som AUM: a união de 

Abel, masculino, com a energia feminina e libertadora da mulher feita de palavras, a 

serpente desenroscada em , quando, então,  alcançam o paraíso do tapete mágico.  

Para atingir a libertação espiritual o yogue necessita abstrair os cinco sentidos de 

seus objetos externos para obter a concentração perfeita e, com isto, abrir caminho para 

o despertar da kundalini. Isto implica na desconexão da mente da percepção dos sons 

externos e da atividade mental descontrolada para poder perceber a esência interna e, 

assim, os sons mais recônditos das profundezas da mente. Para atingir-se tal estado de 

consciência faz-se necessário o silêncio das percepções externas e também o silêncio da 

mente, o mesmo silêncio que, em Avalovara, envolve Abel e a  na transposição do 

mundo de oposições para a unidade após o instante da morte. 

Logo após o seu segundo nascimento da , aparece o misterioso pássaro 

Avalovara que voa em espiral sobre seu corpo quando a extremidade da máquina em 

espiral pressiona o ponto que poderia ser o cakra anahata, o ponto que controla o 

elemento “ar”, o substrato que permite ao pássaro voar. Da mesma forma que em uma 

iniciação espiritual, rompe-se o silêncio interno com a percepção de seus primeiros 

sons, que se misturam aos sons externos. Palavras e vozes perpassam o seu corpo que 

passa a ser “carne e verbo”. 

 

As bocas infantis não se aproximam nem se distanciam. Vêm mesclar-
se à celeuma das crianças algumas vozes de homem. Distingo, 
claramente e de súbito, palavras soltas, tão próximas como se fossem 
ditas no meu quarto. Então, percebo-me inundada, povoada de vozes, 
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vozes no meu sangue, nas costelas, nos maxilares, nos cabelos, nos 
olhos, nas unhas, muitas vozes. Gritos e palavras nadando ou 
revoando em mim, eu invadida por uma multidão de vozes, eu desfeita 
em vozes. Como se eu fosse uma escultura de areia fina e cada grão 
uma voz, uma palavra e suas danações. (LINS, 1995, p. 117). 

 

Nesse momento auspicioso ela aufere o conhecimento do cosmos, do passado, do 

presente e do futuro: “Sou, nessa hora, a partir dessa hora, a foz terrível das coisas, o 

ponto ou o ser para onde converge, com suas múltiplas faces, o que o homem conhece, 

o que julga conhecer, o que suspeita, o que imagina e o que nem sequer lhe ocorre que 

exista.” (LINS, 1995, p. 117). 

A Kundalini sobe por um canal central ou nervo sutil, nadi susumna, sendo 

referida nos textos tântricos tradicionais como a fonte do discurso, ou a origem da fala. 

Mais dois canais (nadis) circundam susumna em forma espiralada, unindo-se a esta nos 

pontos em que se localizam os cakras, tal qual uma mola espichada: ida e pingala. 

Conhecendo-se a proximidade que Osman Lins  mantinha com aspectos interessantes de 

filosofia hindu e fazendo referência à serpente, em Avalovara, que “espreita” ora sobre 

o ombro direito e ora sobre o ombro esquerdo da , é possivel associá-la à mesma 

serpente representativa de Kundalini: “ […] enrola-se no meu pescoço e espreita 

serpente por cima de meus ombros — direito ou esquerdo — os que são dóceis e tudo 

aceitam sem queixa.”  (LINS, 1995, p. 174). Os nadis do corpo espiritual, tal qual 

descrito acima, saem pelo lado esquerdo e pelo lado direito: ida carrega a energia 

refinada e que levaria o ser humano em direção à divindade; já, pingala induz à busca 

pelos prazeres mundanos. Com a ajuda de Abel, a  encontra seu rumo e liberta o 

pássaro aprisionado, similar a kundalini em seus movimentos, sendo descrito, em alguns 

cenários, movendo-se em espiral e conduzindo Abel e a  em direção ao tapete, à 

cidade sagrada cujo acesso é cuidadosamente protegido pelas águas da cisterna. O 

pássaro sobrevoa, então, a  iluminado pela luz ígena dos raios que perpassam seu 

corpo, a mesma cor vívida do sol relatada pelos tântricos como sendo a cor da 

kundalini.  

Fazendo-se ainda associações com a filosofia tântrica, é no sétimo cakra 

(coronário) que a individualidade desaparece tal qual uma gota de sal que se dilui no 

oceano tornando-se uma única essência, onde a presença do corpo não é mais 

necessária. Seria isto, então, a morte simbólica de Abel e da  para se tornarem, com 

o tapete e com seus animais e plantas, uma única entidade, ou então, na alegoria cristã 

da origem da raça humana, o retorno de Adão e Eva ao paraíso de onde saíram para 
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gerar a multiplicadade da vida com todas as suas alegrias e sofrimentos? Nesse instante 

de transcendência, Abel e a  submergem no silêncio beatificante e passam a ouvir os 

sons idílicos do tapete, distanciando-se de um mundo de ambiguidades e adversidades: 

“[...] mais e mais distantes latidos dos cachorros vem um silêncio novo e luminoso vem 

a paz e nada nos atinge, nada, passeamos, ditosos, enlaçados, entre os animais e plantas 

do Jardim.” (LINS, 1995, p. 357). Este pode ser considerado o silêncio mais importante 

de todo o romance por tratar-se de uma imersão na ausência de sons necessária para 

conduzir os amantes para o ápice de suas jornadas.   

O encontro voluptuoso entre Abel e a  guarda um aspecto sagrado que diz 

respeito à busca da perfeição empreendida pelos amantes. Sobre isto cabe referir-se à 

adoração do símbolo fálico Shiva-linga, presente desde os primórdios do tantrismo. 

sendo reverenciado como representação do próprio Shiva. Trata-se de um pênis (linga 

ou lingam) introduzido em uma vagina (região do períneo ou yoni, a dois dedos do 

ânus). Essa união fálica do masculino (Shiva) com o feminino (Shakti) alegoriza a 

coexistência da dualidade necessária para produzir a unidade de todos os objetos deste 

mundo em torno da consciência cósmica, simbolizada por Shiva, sendo, também, a 

representação do poder criador da Entidade Suprema. 

A concepção romanesca da unidade na dualidade é cuidadosamente construída em 

Avalovara com a união sexual entre Abel e a . Percebe-se uma notável similaridade 

entre as crenças da doutrina tântrica e a alegoria descrita nos cenários cruciais do 

romance. Sobre isto escreve o próprio autor: 

 

Uma coisa que não devo perder de vista: aqui, o órgão masculino é o 
poder criador. Criador no sentido artístico. No sentido literário. Sem 
isto, as palavras, gestos ou pensamentos da mulher ficam no nível de 
qualquer novela licenciosa. E não é isto que pretendo. O caráter do 
romance como representação da aventura de escrever um romance, de 
produzir um romance, não deve ser esquecido. Não há, no homem, um 
órgão que produza um romance. O que produz isto é seu poder 
criador, servido pela experiência vivida e pela imaginação. 
Assim, o p. não é a substituição de outro órgão, a representação carnal 
de outro órgão carnal. Ele é o signo, a representação visível da força 
criadora, do poder criador. 
Ora, para que o poder criador se manifeste, precisa ser estimulado. Ser 
usado sem estímulo é uma prostituição. O que o estimula? Os sentidos 
e a reflexão. Os sentidos do homem são estimulados por essa mulher. 
A cópula é uma obra. Mas a energia criadora é do homem é provocada 
por essa mulher e se dirige a ela. Le monde existe pour about ir à um 
livre. Un livre existe pour aboutir au monde. La femme existe pour 
aboutir à l´acte de l´amour; l´acte de l´amour existe pour aboutir à la 
femme. Plus ou moins. Ela deflagra as energias do homem. Essas 
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energias se concentram no p. Este volta à mulher. Exatamente à 
mulher que o provocou, o  excitou, o estimulou. Esse pode poder 
criador não existe isoladamente. (Pode-se escrever toda uma página 
sobre as associações entre o p. e o poder criador.) Que é esse poder 
criador sem todo um suporte, uma comunidade, uma biografia etc.? 
(LINS aput PEREIRA, 2009, p. 15). 

 

O pensamento de Osman Lins sintoniza com a ideia central da concepção 

filosófica religiosa indiana sobre a dualidade masculino-feminina por meio da união 

carnal simbólica representativa do poder gerador, seja da criação literária, seja da 

criação da vida, seja da criação do mundo. O símbolo fálico Shiva-linga procura mostrar 

esta unidade inseparável simbólica entre homem e mulher, indispensável para que surja 

a criação em todos os seus aspectos, inclusive a criação literária. 

A narrativa tem na iniciação da  pelo pássaro e, também, no episódio 

apoteótico de união dos amantes com o tapete, os momentos de transfiguração, de 

transformações internas gigantescas em suas jornadas internas rumo a um mundo de paz 

absoluta e de conhecimento pelo domínio das palavras. O termo, usado neste artigo, por 

analogia ao ocorrido com Jesus, refere-se aos instantes de iluminação associados à 

obtenção do dom da palavras concedido pelo pássaro Avalovara à mulher sem nome e à 

morte dos amantes no final de suas obstinadas buscas. 

O silêncio e o tapete mítico 

John Cage descrevia o silêncio como uma espécie de cor branca “sonora” que 

inclui todas as frequências. Ora, sabemos que na prática os efeitos percebidos em ambas 

a situações não são os mesmos em virtude de que ondas sonoras e ondas 

eletromagnéticas tem naturezas distintas e, consequentemente, os canais sensoriais 

humanos também tem diferentes modos de recepção das correspondentes vibrações que 

chegam em seus pontos sensíveis. Esta mistura produz o que hoje conhecemos como 

ruído branco, o qual, ao conter todas as frequências sonoras audíveis, apresentaria 

semelhanças com a cor branca pelo fato desta incluir todas as frequências luminosas 

perceptíveis ao olho humano. Entretanto, Cage (1973) não estaria completamente 

desprovido de razoabilidade, pois suas reflexões encontram eco no uso do ruído branco 

como supressor de todos os demais sons circundantes já que, contendo também as suas 

frequências, impediriam ou dificultariam a sua audição trazendo uma ideia de silêncio 

relativo. 

Em Avalovara, é possível vislumbrar a busca pelo silêncio metafísico por parte de 

seus personagens mais importantes, em que a paz paradisíaca, obtida a partir da união 
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de Abel e da  com o tapete mítico e seus seres, leva-os ao distanciamento gradativo 

dos ruídos do mundo externo, e a imersão nas sonoridades bucólicas e prazerosas 

daquele mundo transcendente percebidas em meio a um silêncio pacificador.  

Chevalier e Gheerbrant destacam a diferença de significados de um tapete para 

um ocidental e para um oriental. Para o primeiro, trata-se apenas de um objeto de 

decoração e de conforto doméstico, enquanto que para o segundo, de um espaço 

singular onde cada forma geométrica, cada desenho, cada animal, cada planta e cada cor 

tem um significado específico e também uma função particular, calcados na 

ancestralidade cultural e, por conseguinte, nas simbologias de cada ente que o compõe.  

Aludem ao tapete como representação do paraíso como morada, o lugar de paz e de 

alegria permanentes.  

Osman Lins, em suas anotações de Avalovara, descreve o simbolismo do tapete 

no contexto da narrativa da mesma forma que CHEVALIER, GHEERBRANT: 

 

O tapete surge em fragmentos do tema O e E numa alusão a ideia de 
renovação com as imagens do crocodilo e coelho, mas também ao 
Paraíso. Para os ocidentais é simplesmente um fino objeto de 
decoração, porém assume uma vasta simbologia para os orientais. 
(LINS apud PEREIRA, 2009, p. 83). 

 

A música é uma das expressões máximas da subjetividade humana, que se 

manifesta a partir da criatividade refinada, materializada em expressões vibracionais por 

meio de instrumentos físicos que proporcionam aos que a ouvem o deleite estético da 

elaboração artística. Segundo Schafer (2001), a audição conduz para dentro, enquanto 

que os olhos projetam o indivíduo para fora de si. Este movimento centrípeto da música 

denota a sua capacidade de produzir um estado mais introspectivo até a busca do 

silêncio mais íntimo, evocando a crença mística profundamente arraigada em algumas 

culturas de que o poder da interiorização levaria o indivíduo, em profundo transe, à 

percepção de outros sons além daqueles que nossos ouvidos estão acostumados a 

receber.  

Considerações finais 

A leitura de Avalovara mostra um universo de sons e de menção ao silêncio com 

várias possibilidades de interpretações. Fica visível, entretanto,  a intenção do autor em 

contrapor os opostos para demonstrar a inseparável convivência entre o sagrado e o 

profano, como parte do caminho para a apreensão do conhecimento. A busca pela 

transcendência por meio das práticas de acesso espiritual da filosofia tântrica encontra 
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semelhança com a trajetória de Abel em sua busca pelo conhecimento como escritor e 

da  pela conquista da sabedoria pelo manejo dos sons e palavras que permeiam o seu 

corpo. A familiaridade de Osman Lins com certos preceitos da filosofia tântrica fica 

evidente em suas declarações sobre o tema e nas pistas deixadas para que o leitor 

aguçado possa vislumbrar alguns significados mais herméticos do romance. A narrativa 

transporta o leitor para um universo sofisticado de cenários sonoros e de simbolismos 

metafísicos, os quais, ultrapassando a visão simplista de um aglomerado de seres 

míticos e irreais, remetem a uma profunda reflexão sobre a existência de um mundo 

mais real do que nunca: nosso misterioso e inexplorado mundo interior, em que os sons 

percebidos no infinito do silêncio nos leva a um reservatório de paz, tal qual a 

transfiguração alcançada por Abel e a  no ponto culminante do romance de Osman 

Lins.  
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A ESCRITA DA AUSÊNCIA NO ROMANCE CONTEMPORÂNEO: A RAINHA 

DOS CÁRCERES DA GRÉCIA, DE OSMAN LINS 

 
Mayara Moratori Peixoto (UFJF)1 

 

 

Resumo: O trabalho se debruça sobre uma leitura do romance A Rainha dos Cárceres da 
Grécia, de Osman Lins, com o objetivo de avaliar o modo como seu narrador-personagem 
organiza suas características temáticas e estruturais, e de que forma essas características 
apontam para uma “escrita da ausência”. O romance é localizado numa “tradição da 

modernidade”, conceito trabalhado a partir da leitura da produção acadêmica atual sobre a obra 
de Osman Lins. Problematiza-se a ausência em dois níveis: a temática, quando se identifica uma 
ausência relacionada aos três narradores que se mesclam no romance; e a estrutural, quando se 
pensa na construção do romance a partir dos procedimentos de uma mise en abyme que envolva 
tanto a mímese do enunciado quanto da enunciação. 
Palavras-chave: A Rainha dos Cárceres da Grécia; Ausência; Osman Lins 
 

[...] no momento em que o escritor se põe diante de uma 
página em branco para escrever o seu livro, a sua 

narrativa, as palavras explodem, então ele está 
novamente diante do caos do mundo e do caos das 

palavras, que ele vai reordenar. Vai haver uma nova 
passagem do caos ao cosmos.  

(STEEN, 2008, p. 153) 
 

A obra de Osman Lins se situa em um novo quadro de produção literária no 

Brasil, tendo em vista a nossa consideravelmente longa tradição – o livro em questão, A 

Rainha dos Cárceres da Grécia, data de 1976, dois anos antes da morte prematura de 

seu autor, sendo seu último livro concluído. Alfredo Bosi, em seu livro História 

Concisa da Literatura Brasileira, inclui Osman Lins no capítulo dedicado às tendências 

contemporâneas – considerando a data de publicação da História Concisa (a saber, o 

ano de 1970), pode-se dizer que é uma localização que faz sentido dentro do momento 

em que a obra foi lançada. Apesar de o romance de Lins aqui destacado ter sido 

publicado seis anos depois da obra de Bosi, este já faz alguns apontamentos sobre a 

produção literária do ficcionista pernambucano, de forma a analisar sua produção “ainda 

em progresso” (BOSI, 1970, p. 440) A obra-prima de Osman Lins, o romance 

Avalovara, publicado em 1973, três anos depois da História Concisa, alcançou posição 

                                                             
1 Graduado em Letras (UFJF), Mestranda em Estudos Literários (UFJF). Contato: 
mm.peixoto@hotmail.com. 
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de destaque entre as narrativas ficcionais de sua época, tendo sido estudado e traduzido 

em diversos países.  

Existem outros teóricos que, mais atualmente, fazem a crítica do que é o 

contemporâneo, ressignificando seu conceito básico dicionarizado (a saber, “que ou 

quem é do mesmo tempo ou da mesma época”
2), e também aqueles que localizam a 

produção contemporânea em uma nova espécie de tradição. A produção acadêmica 

brasileira sobre Osman Lins3 localiza-o dentro o que Emir R. Monegal chama de 

“tradição da ruptura”, “signo que melhor caracteriza as letras latino-americanas no 

século XX” – Osman Lins reconhece seu lugar na discussão contemporânea a respeito 

da criação artística, segundo entrevista presente em Steen (2008, p. 152). Essa tradição 

também é tratada, entre outros autores, por Antoine Compagnon em seu livro Os cinco 

paradoxos da modernidade – porém, dentro da perspectiva da teoria europeia: 

 

A tradição moderna [...] é uma tradição voltada contra si mesma, e 
esse paradoxo anuncia o destino da modernidade estética, 
contraditória em si mesma: ela afirma e nega ao mesmo tempo a arte, 
decreta simultaneamente sua vida e sua morte, sua grandeza e sua 
decadência. A aliança dos contrários revela o moderno como negação 
da tradição, isto é, necessariamente tradição da negação; ela denuncia 
sua aporia ou seu impasse lógico (COMPAGNON, 1996, pp. 9-10). 

 

Para o presente artigo, interessa-nos avaliar como essas características paradoxais 

da modernidade estética se fazem perceber no romance A Rainha dos Cárceres da 

Grécia, sobretudo no que tange à questão do narrador, e analisar como sua escrita, em 

termos de procedimento e de tema, se configura como uma escrita da ausência. Leva-se 

em consideração, especialmente, o seu contexto de produção, inserido na 

contemporaneidade como ela é analisada por Agamben (2009); avaliam-se, também, 

características do enredo, e algumas possibilidades de leitura de informações da vida 

pessoal do autor inseridas na narrativa – que, de alguma forma, contrariam a pobreza de 

“experiências comunicáveis” apontadas por Benjamin em seu ensaio “Experiência e 

Pobreza” (BENJAMIN, 2012). 

Osman Lins constrói um romance múltiplo, em forma de diário, constituído de 

fragmentos que por vezes aparentam maior ou menor coesão, retirados de fontes 
                                                             
2 Consulta ao Dicionário Online Priberam: <https://www.priberam.pt/dlpo/contempor%C3%A2neo>. 
Acesso em 12 mar. 2017. 
3 FARIA, 2013, p. 1. 
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variadas, organizado em uma linha cronológica principal regular, mas com diferentes 

linhas cronológicas secundárias, que por vezes retrocedem e/ou se entrecruzam. 

Constantemente levando o leitor a se questionar sobre os limites e conceitos do real e do 

ficcional, Lins compõe uma obra que é por ele definida explicitamente como 

"romance", como se pode observar na descrição que consta na ficha catalográfica da 

edição consultada. Ele se oporia, em função disso, à definição de Benjamin sobre o 

romance como gênero que colabora para o fim da narrativa, tendo em vista o isolamento 

do indivíduo e a perda da experiência comunicável. 

Adorno, no ensaio “Posição do narrador no romance contemporâneo”, dá 

continuidade à reflexão de Benjamin a respeito dessa perda de experiências 

comunicáveis no contexto do pós-guerra; ele comenta sobre a desintegração da 

“identidade da experiência, a vida articulada e em si mesma contínua” (ADORNO, 

2012, p. 56) – mas, ao mesmo tempo, reflete sobre novas possíveis definições do 

narrador contemporâneo, em especial como um indivíduo que “liquida a si mesmo, 

convergindo com a situação pré-individual no modo como esta um dia pareceu endossar 

o mundo pleno de sentido” (ADORNO, 2012, p. 62). O mundo contemporâneo, 

portanto, seria endossado por um indivíduo tão liquidado em sua subjetividade quando 

aquele da narrativa antiga, a epopeia; porém, o indivíduo antigo tem sua subjetividade 

anulada em nome da relevância do coletivo, enquanto o indivíduo contemporâneo se 

desintegra por uma absoluta impossibilidade de criar sentidos objetivos. 

Observemos, a seguir, nos trechos do romance, de que forma o narrador-

personagem se posiciona diante da sua escrita: 

 

Todo ensaio literário, obediente a uma convenção que firmou 
autoridade, evoca o narrador oculto. Inviável, nos dois casos, o 
discurso chamado pessoal – que precisa as circunstâncias da 
enunciação. O ensaísta nunca se dirige a nós em um tempo e um lugar 
definidos: intemporal e como abstrato, só nos revela de si, mediante o 
ardil de um texto que de certo modo o oculta e portanto nos ilude, suas 
leituras (sempre estimáveis) e seus conceitos (jamais inconclusos). 
Tomarei outro rumo. Quero um ensaio onde, abdicando da imunidade 
ao tempo, e, em consequência, da imunidade à surpresa e à hesitação, 
eu estabeleça com o leitor – ou cúmplice – um convívio mais leal. Que 
outra opção, neste caso, impõe-se mais naturalmente que o diário? 
Assim, dia a dia seguireis o progresso e as curvas das interrogações 
que me ocorrem (LINS, 2005, p. 14 – grifo do autor). 
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Ainda que tenhamos, no trecho transcrito, não um posicionamento do autor (se é 

que esse posicionamento é possível, dado que toda escrita já um discurso passível de 

ficcionalização), mas do narrador-personagem, em um claro exercício metaficcional, já 

podemos entrever que o hibridismo da estrutura selecionada para escrita pretende que o 

romance não seja impessoal, como o ensaio literário, apesar de utilizar as ferramentas 

linguísticas do ensaio – esse narrador busca, em vez disso, um “convívio mais leal” com 

o leitor, escrevendo, portanto, na forma de diário. É perceptível, aqui, o início de uma 

construção narrativa que, já em suas escolhas estruturais, aponta para a mistura da 

pessoalidade e da impessoalidade, elementos diametralmente opostos, que constituirão a 

identidade paradoxal do narrador contemporâneo do romance em questão. 

Do caos ao cosmos 

A impossibilidade de se ter critérios objetivos para a definição do real torna a 

experiência da escrita um exercício de organização de uma subjetividade fragmentária; 

esse estilhaçamento, enquanto procedimento, pode ser observado, no objeto deste 

estudo, por diferentes elementos intercalados. Trechos de livros, notícias de jornal, 

narrações clássicas, com seus diálogos introduzidos por travessões, crítica literária, 

diário íntimo, todos esses elementos são costurados, como uma colcha de retalhos, para 

a constituição do romance. Essa costura é o que chamamos de “passagem do caos ao 

cosmos”, como Osman Lins define o processo de escrita, de acordo com o trecho da 

entrevista arranjada por Edla van Steen citado na epígrafe deste trabalho. 

Esse processo responde à forma como o autor desenvolveu seu projeto literário. 

Em resposta a um questionamento acerca de como se deu a continuidade de Avalovara 

em direção à Rainha dos Cárceres, Lins afirma: 

 

A Rainha dos Cárceres da Grécia teve um esquema quase oposto ao 
de Avalovara. O esquema de Avalovara, de certo modo, não era 
afetado pelo tempo. A Rainha dos Cárceres da Grécia, romance 
escrito em forma de diário, foi sendo datado exatamente de acordo 
com os dias em que estava sendo escrito, tratando-se de uma obra 
estritamente relacionada com os acontecimentos de cada dia. 
Avalovara remetia à ordem cósmica. A Rainha dos Cárceres, sem 
recusar as preocupações com o universo e o eterno, é mais voltada 
para o cotidiano, o temporal, o efêmero. Um contraste e uma 
continuidade. (STEEN, 2008, pp. 155-6) 
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A Rainha dos Cárceres da Grécia é um romance que apresenta, portanto, uma 

síntese parcial do projeto literário de Osman Lins (não podemos falar de uma síntese 

total, a despeito de a obra ser a última publicada, pois o autor deixou uma obra 

incompleta, interrompida por seu falecimento); esse projeto consta tanto de obras que 

não se ocupam de alguns critérios mínimos que caracterizam a narração clássica (a 

saber, a categoria de tempo, em Avalovara) quanto de obras que, de acordo com o autor, 

estão voltadas “para o cotidiano, o temporal, o efêmero”. Observamos, portanto, que a 

constituição do paradoxo não está apenas em como o narrador se posiciona, mas 

também com os temas dos quais ele se ocupa. 

O romance é comumente analisado sob a perspectiva metaficcional, exibindo seu 

lado de artefato, opondo-se à ideia de mímese atribuída ao romance como herdeiro do 

gênero épico – como já problematizado, a partir de Adorno, a respeito do indivíduo 

contemporâneo. O que ocorre, portanto, é uma “mímese do processo”, do processo de 

escrita do romance (tratada por Linda Hutcheon no livro Narcissistic Narrative, citada 

por FARIA, 2008, p. 2), e não de ações ou estados de espírito, como previstos por 

Aristóteles na Arte Poética. Podemos percebê-lo no trecho a seguir: 

 

A Rainha dos Cárceres, como todo romance de certa envergadura, é 
um objeto heterogêneo. Formam-no, em variada medida, ressonâncias 
mitológicas, inquietação metafísica, estudo social, clamor 
reivindicatório, aversão às instituições, tentativa de análise da 
psicologia dos pobres (abrangendo seus sonhos, os seus mitos e os 
seus núcleos de informações), tudo enlaçado com problemas formais 
de grande atualidade. (LINS, 2005, p. 63) 

 

Interessa-nos ver como o narrador aponta, aqui, para a avaliação e as decisões a 

respeito da constituição da escrita. Ela é feita em três níveis – afinal, desconhecendo a 

referência, não sabemos a que romance exatamente o trecho citado se relaciona, se é 

com aquele escrito por Osman Lins, pelo narrador-personagem, o professor de biologia, 

ou por Julia Marquezim Enone, a falecida amante do professor de biologia. Essa 

impossibilidade de definição nos aponta, enfim, para uma mistura já apontada como 

característica da narrativa contemporânea: a ruptura com uma estética linear e a leitura 

de um discurso autoral metaficcional paradoxalmente indissociável, nesse caso, de uma 

escrita crítica impessoal. Nesse trecho temos um dos múltiplos possíveis exemplos de 
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como o cosmos criado pelo autor traduz as questões identitárias e formais da 

contemporaneidade, respondendo-as de alguma forma. 

Construção estrutural básica do romance 

Na mencionada entrevista presente em Steen, Osman Lins esclarece a forma como 

ele concebe a escrita ficcional: 

 

Que devemos entender por ficção? Acho ser a fixação, através da 
palavra escrita, e com ênfase na aparência das coisas, pelo autor 
decompostas e reorganizadas, de uma visão pessoal do mundo, não 
raro absurda e quase sempre insólita, que no entanto se confunde, sob 
a pressão do gênio do escritor, com o universo onde todos habitamos. 
(STEEN, 2008, p. 150) 

 

A reorganização da “aparência das coisas” reflete uma visão pessoal de mundo, ao 

contrário de uma tentativa de representação de um mundo objetivo que já não é mais 

possível definir. Segundo Adorno (2012, p. 57), “se o romance quiser permanecer fiel à 

sua herança realista e dizer como realmente as coisas são, então ele precisa renunciar a 

um realismo que, na medida em que reproduz a fachada, apenas auxilia na produção do 

engodo”. A relação com o realismo assume, aqui, sua contradição – alinhar-se à tradição 

realista aponta para uma necessária recriação da forma de representar. 

Osman Lins, à maneira do escritor argentino Jorge Luis Borges, aplica um método 

de redução dos temas sobre os quais pretende versar. A Rainha dos Cárceres da Grécia 

é um comentário sobre si mesmo, coberto por mil véus de disfarce, em que constam 

elementos variados, recuperados da trajetória literária do autor e, também, de fontes 

outras. Esses véus, contudo, não são longamente espalhados no texto, mas são, antes, 

abreviados à forma das Ficções de Borges, como podemos perceber no prólogo de “O 

jardim de veredas que se bifurcam”: 

 

Desvario trabalhoso e empobrecedor o de compor vastos livros; o de 
espraiar em quinhentas páginas uma ideia cuja perfeita exposição oral 
cabe em poucos minutos. Melhor procedimento é simular que esses 
livros já existem e propor um resumo, um comentário (BORGES, 
2007, p. 11). 

 

Nada mais apropriado à análise do romance de Lins: se considerarmos os 

elementos que estruturam sua escrita, perceberemos a simulação da existência de um 

romance prévio, A Rainha dos Cárceres da Grécia, da autora Julia Marquezim Enone – 
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romance esse que, através das intercalações criativas de Lins, pode ser lido 

fragmentariamente em citações diretas, acompanhadas pelo ponto de vista do narrador-

personagem (que, afinal, só é capaz de fornecer a leitura a partir de sua experiência 

pessoal, um outro nível de criação). 

A inserção desses elementos variados aponta para uma construção intensamente 

intertextual. Os núcleos semânticos de cada um desses elementos possuem alguma 

linearidade – como as citações da Operação Camanducaia, o resumo do enredo do livro 

de Julia feito pelo professor de biologia, as análises do “dispositivo de mediação” 

(LINS, 2005, p. 74), entre outros –, mas essa linearidade é construída de forma trançada, 

como os fios de um tapete. As linhas são aparentemente interrompidas umas pelas 

outras, mas mantêm sua integridade (e, se sozinhas, são irrisórias), e formam um 

conjunto funcional. Essa imagem relaciona-se ideologicamente à forma como o sujeito 

contemporâneo percebe a constituição do mundo, de forma que sua obra acaba 

refletindo essa percepção. De acordo com Adorno, qualquer narrativa que se apresente 

como uma possibilidade de o narrador dominar a experiência da realidade “seria 

recebida, justamente, com impaciência e ceticismo”, porque “contar algo significa ter 

algo especial a dizer, e justamente isso é impedido pelo mundo administrado, pela 

estandardização e pela mesmice” (ADORNO, 2012, p. 56). 

Osman Lins reconhece a impossibilidade de captar a dimensão do real, 

construindo sua obra, no nível narrativo e metaficcional, a partir de invasões do 

imaginário. Podemos perceber tal característica em uma citação retirada de uma nota de 

rodapé que o próprio narrador-personagem faz em seu romance, de forma semelhante 

aos textos de crítica literária: “Essas invasões, abrangendo diferentes campos do real e 

operando-se, por vezes, entre o real e o imaginário, são em A Rainha dos Cárceres da 

Grécia, uma constante das mais expressivas, tema velado e envolvente, atravessando o 

romance” (LINS, 2005, p. 174). Mais uma vez, tendo perdida a referência a respeito dos 

diferentes níveis de elaboração ficcional do(s) romance(s) em questão, temos um viés 

triplo de leitura, que emula a impossibilidade contemporânea de definições objetivas. 

 

 

 

As marcas da ausência 
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Essas superposições de linhas de criação literária se relacionam ao conceito de 

mise en abyme, a saber, procedimento que “corresponde a toda inserção de uma 

narrativa dentro da outra, que apresente uma relação de semelhantes com aquela que a 

contém” (DÄLLENBACH, 1997, p. 18 apud FARIA, 2008, p. 6). Em seu artigo “Sobre 

a metaficção e outras estratégias narrativas em A Rainha dos Cárceres da Grécia”, a 

professora Zênia de Faria faz uma defesa de que não há mise en abyme do enunciado, 

mas apenas na enunciação (FARIA, 2008, pp. 6-7). Essa análise é observável na obra 

em questão se considerarmos que existem, de fato, diversos pontos de contato entre os 

procedimentos utilizados em ambas as “Rainhas dos Cárceres da Grécia”: a saber, 

aquela escrita por Julia Marquezim Enone, e a que tem o professor de biologia como 

autor. Mas não apenas em termos de mímese do processo, ao contrário do que afirma a 

autora do artigo; defendemos que haja, também, um objetivo comum a ambas as 

Rainhas, que é o de ocupar um espaço marcado pela ausência: aquele deixado pela (ex-

)amante do professor de biologia, e aquele deixado pela mão amputada do ex-marido de 

Julia Marquezim Enone (segundo a leitura que o narrador-personagem faz na primeira 

metade do livro). Podemos refletir sobre um terceiro nível de ausência, ainda, se 

considerarmos os dados biográficos declarados pelo autor: aquela deixada por sua mãe, 

falecida aos 16 dias de vida de Osman Lins, fato que marcou sua obra como um todo, 

segundo entrevista presente em Steen (2008, pp. 144-5). 

A partir desses dados, surgem questionamentos a respeito da literatura osmaniana 

em questão como uma escrita da ausência. Escreve-se sobre o que falta? A ausência está 

no objeto e no motivo: a literatura contemporânea mais esconde do que fala, seu 

discurso se constrói nas entrelinhas. Nas diversas definições que Agamben dá ao 

contemporâneo, consta a seguinte:  

 

Já que o presente não é outra coisa senão a parte de não-vivido em 
todo vivido, e aquilo que impede o acesso ao presente é precisamente 
a massa daquilo que, por alguma razão (o seu caráter traumático, a sua 
extrema proximidade), neste não conseguimos viver. A atenção 
dirigida a esse não-vivido é a vida do contemporâneo. E ser 
contemporâneo significa, nesse sentido, voltar a um presente em que 
jamais estivemos (AGAMBEN, 2009, p. 70). 

 

O presente-ausente caracteriza aqueles que, de fato, pertencem à 

contemporaneidade, não apenas por uma questão de eixo temporal, mas pela forma 
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como esses indivíduos percebem a realidade. O tempo cronológico importa ao 

contemporâneo apenas como aquilo que deriva a contemporaneidade, e é por ela 

transformado – é possível, portanto, segundo Agamben, ser contemporâneo qualquer 

que seja a localização histórica do indivíduo. Não interpretando o escuro e a ausência 

como um vazio, mas como um contraponto significativo das “luzes que nos cegam” de 

nosso tempo, Agamben define o contemporâneo como aquele que “recebe em pleno 

rosto o facho de trevas que provém do seu tempo” (2012, p. 64). Essa presença/ausência 

assemelha-se à definição de Drummond, um escritor contemporâneo segundo a 

definição de Agamben, presente no poema “Ausência”: “Não há falta na ausência. / A 

ausência é um estar em mim”
4. 

A fim de exemplificar de que forma a questão se afigura no romance, ocuparemo-

nos, no presente artigo, de uma breve análise a respeito de como a ausência marca a 

escrita do professor de biologia – seu fio condutor, curiosamente, configura-se como 

uma via de mão dupla: 

 

12 de outubro 
Tardia e desconexa, vem me inquietar uma pergunta sobre o modo 
como, durante o mês de setembro, nos dias de cegueira, vi-me dentro 
do romance, movendo-me nele. Significaria isto o desespero de não 
ver, aí, traços meus? A ausência não deixa de ser inquietante para 
quem tanto amou a romancista (e ama-a ainda, na medida em que 
amamos os mortos), e eu quase poderia indagar: “Como saber se existi 
– se, ao menos, existi para ela –, quando, no seu livro, em nada me 
reconheço?”. 
(LINS, 2005, p. 43) 

 

A ausência de Julia Marquezim Enone é o motor inicial para a escrita do professor 

de biologia – privado da companhia de sua amiga em decorrência de sua morte trágica, 

ele busca uma forma de homenageá-la, comentando o romance que ela havia escrito. 

Essa caracterização básica parece simples; no entanto, as reflexões metalinguísticas do 

professor dão nuances cada vez mais minuciosas à sua análise. Dissemos que a 

morte/ausência de JME motivou inicialmente a escrita: na citação acima nos deparamos, 

contudo, com o professor de biologia analisando a sua própria ausência no romance de 

sua amada. Essa inquietação surge “tardia e desconexa” (essa “desconexão” é decerto 

                                                             
4 Extraído de <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2011/10/31/interna_diversao_arte,276296/dia-d-em-homenagem-a-carlos-drummond-de-andrade-se-
espalha-pelo-pais.shtml>. Acesso em 12 mar. 2017. 
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muito suspeita) e, curiosamente, vem durante os dias de cegueira em que ele se vê 

dentro do romance de Julia. Duas palavras que pertencem a campos semânticos 

paradoxais, a princípio: não ver o permitiu perceber algo que, em plena capacidade de 

visão, ele não conseguiu assimilar. Se em um estado são, a ausência de Julia é a que 

motiva, que salta aos olhos e justifica todo o empreendimento, durante os momentos de 

lapso é a sua própria ausência para Julia que o inquieta e que o motiva a escrever. Os 

personagens-autores refletem-se um no outro, como um duplo originário de uma única 

unidade de sentido: os dois amantes, ambos escritores, ambos ausentes e incertos um 

para o outro, constituem faces de uma mesma moeda, refletindo uma a outra em abismo. 

A existência do professor de biologia é colocada em xeque por ele mesmo – de uma 

existência geral à mínima que o importava, que é a existência para ela. 

Apesar das extensas reflexões e conflitos interiores, não é o professor de biologia 

quem consegue chegar a uma conclusão sobre o impasse. A resposta vem do outro, de 

forma espontânea e emblemática: 

 

10 de janeiro 
Alcmena, tendo programado ficar uma semana, permaneceu comigo 
três; e acredito, não sei se com razão, que evitou encarar-me na hora 
de subir no ônibus, segurando com um pouco mais de força o violão 
guardado numa capa verde. Por muito tempo haverão de ressoar aqui 
seu instrumento, seu riso juvenil, seus passos de garça - e quando 
escrevo aqui penso na casa e no livro, este, que mais de uma vez fui 
tentado a mostrar-lhe. Insistiu em ler A Rainha dos Cárceres e me 
surpreendeu com um testemunho: “Vejo o senhor no livro inteiro”. 
Como eu protestasse um tanto ansioso, esclareceu: “Não que eu o 
reconheça em alguma das pessoas. Mas está aqui.” [...] (LINS, 2005, 
p. 95) 

 

A sobrinha do professor, quando de sua despedida após uma visita, faz a 

revelação sobre sua inquietação de há meses. Chama a atenção, mais uma vez, a 

utilização do verbo “ver”: “‘Vejo o senhor no livro inteiro’” (LINS, 2005, p. 95). Os 

olhos do outro, de alguém com quem o professor também estabelece vínculos afetivos, 

alguém que se fez presente em sua costumeiramente solitária rotina, foi capaz de 

enxergar o que seus olhos cegos (por qualquer tipo de afecção física/afetiva?), já 

condicionados, estavam bloqueados para perceber. A presença de um outro, de um 

segundo elemento com diversos elementos divergentes (a sobrinha e seu alheamento em 

relação ao tema, sua juventude, seus olhos sadios), oferece pistas para responder a 
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algumas inquietações que a ausência deixou. Ocorre, uma vez mais, uma fusão de 

opostos, e essa fusão será uma das constantes – um dos diversos fios condutores – da 

narrativa construída no romance a que o presente artigo se dedica. 

Considerações finais 

A escrita da ausência a que nos referimos no título do artigo, diante do exposto, 

pode ser percebida, portanto, como procedimento, através da impossibilidade 

contemporânea de estabelecer um conceito de “real” de forma objetiva – constituindo, 

assim, um pilar, com características lacunares, que pertence à estrutura do pensamento 

humano, em constante necessidade de revisão e recriação, transposto para a criação 

literária em seus procedimentos que fogem da linearidade, do tempo e do sujeito 

clássicos. Podemos percebê-la, também, como tema, se considerarmos que o romance 

de Osman Lins se estrutura sobre diversas ausências temáticas, sejam elas de caráter 

ficcional ou pessoal. 
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LOREIUS, TRASCENDENDO OS LIMITES DA OBJETIFICAÇÃO 

Thomaz Antonio Santos Abreu1 

 

O argumento do presente artigo é: Loreius imprime uma marca vital, em 

linguagem e ação, dialeticamente hirsuta em oposição à maneira por que seu senhor, 

Publius Ubonius, tenta coisificá-lo, porquanto o servo/escravo2 engendra uma cifra anti-

ideológica à luz da qual pauta ações contra a dominação, de modo que esta não logra 

êxito. Para oferecer uma demonstração nesse sentido, o foco da análise aqui proposta será 

limitado a segmentos da linha narrativa S do romance Avalovara3. 

Inicialmente, tentemos verificar como o servo afigura-se ao senhor. Nesse sentido, 

pode-se ler, no fragmento S5, que: Loreius é o interlocutor ideal para Publius, porquanto 

aquele se encontra “(...) sempre perseguido por sonhos enigmáticos (...)”4; e esse ideal de 

interlocução não só permite que já se entreveja o valor desta para Loreius, cujos sonhos 

são “(...) alguns verdadeiros outros inventados para atrair a curiosidade fácil do amo 

(...)”5, pois Publius também é tragado pela interlocução com Loreius, dado que “Não raro, 

o comerciante esquece a esposa, os filhos e os negócios, para entreter discussões com 

Loreius”6. Dessa forma, podemos dizer que Loreius é um servo com o qual Publius se 

identifica, devido às habilidades discursivas, lógicas e imaginativas do escravo mediante 

contextos interlocutórios. 

Essa interlocução não desmente a relação de poder entre senhor e escravo, ou seja, 

tais contextos situam-se nas assimetrias das relações de trabalho. Nesse sentido, se se 

                                                           
1 Pesquisador ligado ao Grupo de Estudos Osmanianos da Universidade de Brasília. 
2 Utilizaremos indiscriminadamente os vocábulos “servo” e “escravo”, uma vez que ambos são 

intercambiáveis no romance. 
3 LINS, Osman. Avalovarava. São Paulo: Melhoramentos, 1973. 
4 Idem, p. 23. 
5 Idem, ibidem. 
6 Idem, ibidem. 
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mantiver em consideração que Loreius trabalha para Publius, esse trabalho não é redutível 

ao aspecto material, porquanto o senhor, na medida em que entretém discussões com o 

servo, apropria-se do tempo livre e de trabalho deste. Dessa forma, Publius imputa uma 

ocupação a mais a Loreius, a qual é retida no tempo e no espaço do senhor, de modo que 

o escravo é levado/obrigado a exercer um sobre trabalho. 

Esse domínio é, também, uma vontade de poder sobre a subjetividade do servo. 

Nesse sentido, para Publius, Loreius “é” um servo. Essa ligação denota um juízo de 

pertencimento de “Loreius” à categoria de “servo”, considerando-se a perspectiva de 

Publius. Nesse sentido, não só o senhor detém a administração sobre a vida material do 

servo, pois a promessa que Publius faz a Loreius, se este descobrir a frase significativa7, 

enceta os sonhos deste e desespera as suas vigílias8. Dessa forma, Publius condiciona a 

vida interior ou espiritual de Loreius, de modo que se efetiva, na prática do senhor, que o 

servo é servo, o escravo é escravo, e não pode deixar de sê-lo.  

Loreius, porém, entende a investida ideologicamente orientada do seu senhor – e 

nega-a. Nesse sentido, lembremos que, para conquistar a liberdade, o escravo deve 

descobrir uma formulação que seja “frase significativa” e que (se pudermos fazer uma 

citação longa) 

 

[...] possa, indiferentemente, ser lida de esquerda para a direita 
– e ao revés. Não só isto: sotopondo as palavras de que se 
componha, possa ser lida também na vertical, inicie-se a leitura 
do ângulo esquerdo superior ou do inferior direito. Em qualquer 
sentido, afinal, que se empreenda a leitura da frase, deverá esta 
permanecer idêntica a si mesma. Quer Publius Unbonius, 
incapaz, não obstante suas perquirições, de concentrar-se no 
problema, representar a mobilidade do mundo e a imobilidade do 
divino. A imobilidade do divino encontraria sua correspondência 
na imutabilidade da frase, com o seu princípio refletido no seu 

                                                           
7 Idem, ibidem. 
8 Idem, p. 24. 
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fim; enquanto a mobilidade do mundo teria sua réplica nas 
variadas direções seguidas para a leitura da mesma expressão e 
também na possibilidade de criar, com as letras constantes desta 
frase imaginada, que Unbonius não conhece mas deve existir, 
outras palavras9. 

 

Ou seja, a frase deve ser semanticamente válida e assegurar o domínio do senhor. Nesse 

sentido, pode-se dizer que ela enforma tanto uma dupla representação, mobilidade do 

mundo e, ao mesmo tempo, imobilidade do divino, quanto uma multiplicidade de sentidos 

ou direções de leitura, mas que estas devem pressupor um substrato frástico logicamente 

rigoroso, o qual pode valer como representação do substrato social, qual seja, o domínimo 

do senhor. Dessa forma, assim como o senhor não pode deixar sua identidade de domínio, 

a frase não pode se furtar ao princípio de identidade, mas deve agregar diferentes 

orientações de leitura, de modo que se, por um lado, estas se multiplicam diferentemente 

em variações tais que não podem ter o condão de derruir a relação autotélica assegurada 

pelo substrato, Publius, por outro, não representa a mutabilidade do mundo social, o que 

se dissocia das mudanças de socialização do pleito de Loreius e da promessa de liberdade 

feita a este.  

 Este desejo sorrelfo de Publius, contudo, não é mais forte do que a pungência 

social e filosófica de Loreius. Nesse sentido, por um lado, o servo exerce o trabalho a 

mais, uma vez que, por exemplo, ele “Repassa, assim, em banhos, nos sonhos, só, em 

companhia, durantes as representações teatrais ou ao longo de seus habituais passeios às 

vertentes suaves do vulcão, todos os palíndromos de que pode lembrar-se (...)”, mas, por 

outro, faz uma opção anti-ideológica, pois esta inverte a representação de dominação do 

senhor, o que se pode ser no fragmento S6 (se pudermos fazer uma citação longa 

novamente), onde o narrador revela que o escravo: 

                                                           
9 Idem, p. 23-24. (grifos nossos). 
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Escolhe a palavra TENET, não apenas por ser um verbo 
indicativo de posse, de domínio, fator de alta importância para 
ele, um escravo, como por subentender (tenet: conduz, sustém; 
mas quem conduz, quem sustém?) a existência de um terceiro, 
um agente, alguém que age, desconhecendo-se porém a sua 
identidade e o que faz ao certo. Também pesa em sua escolha a 
circunstância de que, escrevendo a palavra duas vezes, em 
cruz, de maneira que o N sirva de ponto de interseção, e 
eliminando em seguida a sílaba pousada – ou plantada, ou 
cravada – sobre a palavra horizontalmente escrita, evoque, a 
disposição das letras restantes, ampliando, o desenho do T, início 
e fim do vocábulo. 

Esta curiosidade não teria, para Loreius, maior 
importância se a cruz, a cruz em T, não fosse o instrumento 
com que se suplicam os escravos fugitivos. No dialeto dos seus 
pais, originários de Lâmpsaco, na Frígia, net, partícula que 
resta da palavra tenet uma vez eliminada a sílaba inicial, 
significa “não mais”, com o que entrevê o imaginoso servo de 
Ubonius, nesse jogo com o TENET, uma espécie de logogrifo, 
acessível apenas à sua compreensão de escravo. Assim se 
traduz o seu entendimento da charada: “Loreius, caso descubra 

o que ambiciona o senhor, conduzirá livremente a sua existência 
e não mais será crucificado por tentar fugir”10.  

 

Ou seja, para Loreius, a frase deve ser socialmente válida e negar o domínio de Publius 

sobre ele. Nesse sentido, é mister notar que o escravo escolhe o vocábulo “tenet”, 

mediante dois raciocínios pressupostos causais: 1 – na medida em que tal verbo subverte 

a relação de domínio entre senhor e escravo, porquanto a condicionalidade que a 

caracteriza é desfeita no aspecto verbal pela inclusão de um terceiro agente sugerido a 

partir da declinação da terceira pessoa em que aquele verbo se encontra; e 2 –  na medida 

em que o verbo “tenet” subverte a relação de domínio entre senhor e escravo, porquanto 

a disposição do verbo, formando a cruz em T, configura um instrumento de poder do 

senhor sobre o escravo, mas, além disso, pressupõe a negação deste poder de punir, dado 

o significado da partícula “net”, de modo que, sintática, semântica, e pragmaticamente, o 

verbo em questão “nega e supera” o que sua configuração representa. Destarte, a 

compreensão e o entendimento conferidos ao verbo “tenet” por Loreius engendra um 

                                                           
10 Idem, p. 31. (grifos nossos). 
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logogrifo que é anti-ideológico, qual seja, a “superação” da sua existência de escravo 

mediante a ruptura tanto com o trabalho material e quanto com o sobre-trabalho espiritual 

impostos pelo senhor, o que, assim, torna inexequível o poder de punição deste. 

 Neste comenos exegético, quiçá seja interessante refletir sobre as traduções para 

o palíndromo de Loreius: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS. Esta frase possui 

as duas significações enunciadas pelo narrador, quais sejam, “O lavrador mantém 

cuidadosamente a charrua nos sulcos. E também se entende: O Lavrador sustém 

cuidadosamente o mundo em sua órbita”11. Além destes entendimentos, pode-se afigurar 

outro, próprio à perspectiva de Loreius, uma vez que se possa aproximar a primeira 

significação acima ao logogrifo peculiar do escravo. Dessa forma, uma terceira tradução 

para o palíndromo é (arriscamos dizê-lo): o lavrador que mantém cuidadosamente a 

charrua nos sulcos, é submetido ao trabalho e ao sobre-trabalho pelo seu senhor (que 

administra e conduz material e espiritualmente a vida do escravo), e não deseja submeter-

se a essa dominação conduzirá, livremente, a sua existência, de modo que não mais será 

crucificado se tentar fugir, caso descubra o que ambiciona o seu senhor.   

 Chegamos, assim, ao gozo político de Loreius. Encontrada a frase, ele sente um 

gozo que ultrapassa o pleito por sua emancipação objetivada e se efetiva na sua 

emancipação subjetivada anti-ideológica. Nesse sentido, no fragmento S7, pode-se ler 

que o escravo decide não transmitir a Publius a solução e, assim, não se libertar: “Agora, 

que vir a ser livre depende de um simples gesto, de algumas palavras, um prazer superior 

à liberdade é adiá-la”12. Loreius, portanto, situa-se num mais gozar, ou seja, num gozo a 

mais que não é resultado da sua emancipação objetiva, mas um gozo relacionado ao 

investimento erótico no fato de que esta emancipação não esteja mais no poder de 

                                                           
11 Idem, p. 32. 
12 Idem, p. 41. 
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deliberação do seu senhor, de modo que o escravo inverte a relação do poder decisório 

sobre a sua própria existência, o qual, assim, passa a estar em suas mãos. Essa inversão 

resulta em outra liberdade, qual seja, certa emancipação subjetivada de Loreius, pois “(...) 

no seu íntimo, já não se considera nem sente escravo”13. Dessa forma, Loreius sente 

prazer por ter o poder decisório sobre a sua emancipação objetiva e inicia uma mudança 

de habitus relacionado à sua emancipação subjetiva no contexto de dominação objetiva. 

Essa última forma de emancipação não é, porém, da ordem do ensimesmamento 

do cogito cartesiano, pois a vida espiritual de Loreius desvencilha-se da dominação de 

Publius não somente na intimidade do escravo, mas, especialmente, na maneira pela qual 

este passa a interagir contra o seu senhor. Nesse sentido, um diálogo entre Loreius e 

Publius mostra como aquele não submete sua interioridade a este, reagindo contra o 

senhor: “- Trate-me como a um homem livre. Na verdade, eu já não sou seu escravo. 

Descobri as palavras./ – Então diga-as./ – Não. Só as revelarei quando bem me 

aprouver”14. Ao encadear-se nessa autoafirmação, Loreius provoca uma inversão dos 

papéis entre senhor e escravo, pois, se, antes, Publius encetava um sobre-trabalho 

espiritual em Loreius, agora, é Loreius quem enceta um sobre-trabalho espiritual sobre 

Publius, de modo que este, antes senhor, torna-se escravo espiritual do seu talvez não 

mais escravo objetivo. Assim, 

 

Sua – de Publius – propensão a refletir indefinidamente acerca de 
um assunto, não importando qual, leva-o a emaranhar-se em 
prognósticos, hipóteses, cálculos, suspeitas, precauções, 
conjeturas, subconjeturas e irradiações de todos esses atos 
intelectuais, multiplicando-os de tal modo e com tanta 
constância, que vem a tornar-se, em espírito, escravo do seu 
escravo15. 

                                                           
13 Idem, ibidem. 
14 Idem, ibidem. 
15 Idem, p 41-42. 
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Todas essas considerações levam-nos a pensar nos motivos psicossociais do 

suicídio de Loreius. Nesse sentido, pensamos que ele não se mata devido à vaidade, ou 

porque a cortesã Tyche (para quem Loreius revela o palíndromo da liberdade, transmite 

essa frase ao homem que ela ama, o vinhateiro, o qual a vende a Publius), tampouco por 

haver Loreius, assim, perdido a única oportunidade de ser livre. Loreius encontra-se no 

âmbito de dois tipos de dominação, uma objetiva, e outra subjetiva, ou seja, 

respectivamente, Publius detém o poder de administrar e punir unilateralmente Loreius, 

e o senhor também condiciona a vida íntima do escravo, mas esses âmbitos correspondem 

a duas emancipações, quais sejam, a objetiva, prometida a Loreius por Publius, e a 

subjetiva, que se dá no contexto de dominação objetiva na qual Loreius, embora como 

escravo, condiciona a vida espiritual de Publius. Dessa forma, a emancipação subjetivada 

de  Loreius inverte a dominação objetivada que Publius exerce sobre ele, na medida em 

que Loreius passa a administrar e punir Publius espiritualmente, o que tornar claro o fato 

de o escravo ser e não ser escravo, ou seja, Loreius é um escravo que reage e pode agir 

como homem livre. 

Nesse sentido, esclarece-se o suicídio do escravo. Independentemente das gizadas 

de Publius sobre Loreius, este consegue inverter o sobre-trabalho antes carreado sobre ele 

mesmo por Publius, não apenas no sentido de o escravo passar a condicionar a vida íntima 

do senhor, mas, sobretudo, no sentido de deter o poder de intensificar o trabalho espiritual 

que ele imputa sobre Publius. Dessa forma, é justamente esse gozo político – no qual 

Loreius devolve a Publius o encargo do sobre-trabalho e conquista o tempo sem mais-

valia necessária, retendo a administração da vida espiritual de Publius bem como o poder 

de punição sobre esta como estratégia subjetiva de concentrar em si a decisão sobre suas 

próprias condições de trabalho e existência – que não mais poderá ser escrutado nem 

burilado por Loreius, uma vez que o palíndromo se torna de conhecimento de Publius. 
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Eis que, destarte, Loreius mata-se, porquanto não pode mais gozar da inversão dialética 

da relação de dominação entre ele e Publius, como se a partícula “net”, grande superadora 

anti-ideológica das relações de poder representadas pela cruz em T, perdesse sua 

representação.  

 Para concluir, cabe indagar: qual é o legado de Loreius na obra? E o que dizer do 

nosso autor, Osman Lins, que inocula, na lógica da sua criação, um personagem nodal e 

emblemático de luta contra a opressão? Ora, se, para Publius, vale a mobilidade do 

mundo, a imutabilidade do divino, mas as relações sociais não são sequer objeto de 

representação para Publius (o que fica tacitamente expresso, o não-dito do senhor, parte 

da ideologia deste cujo horizonte é tornar assentes as relações sociais como dadas), é, 

precisamente, a mudança das relações sociais tidas como dadas, inclusas as relações de 

dominação que Loreius subverte, inversão anti-ideológica esta que perpassa não apenas 

os ideais de luta contra a opressão em todas as linhas narrativas do romance Avalovara 

como também a espécie de limbo da nossa contemporaneidade política, social e (não mais 

ou ainda não) democrática. 
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A CRONOTOPIA EM CEM ANOS DE SOLIDÃO E N'A VARANDA DO

FRANGIPANI – UMA LEITURA COMPARATISTA

Alexandra Britto da Silva Velásquez (UERJ)1

Resumo: 

Nosso estudo pretende investigar o conceito de cronotopia delineado por Mikhail Bakhtin em
Questões  de  Literatura  em  Estética –  a  teoria  do  romance  (1937-1938), numa  leitura
comparatista  entre  as  obras  Cem anos  de  solidão (1967),  de  Gabriel  García Marquez  e  A
varanda do frangipani (1996), do então escritor moçambicano Mia Couto, e observar, ainda que
forma  breve,  como  alguns  aspectos  do  tempo-espaço  se  relacionam  com  a  memória,  a
ancestralidade, a oralidade e a naturalização do insólito no espaço cotidiano das narrativas. Os
dois  romances  revelam,  além  da  subversão  do  sólito,  o  papel  da  resistência  nas  vozes  de
múltiplos personagens.

Palavras-chave: Cronotopia; Memória; Ancestralidade; Insólito; Resistência. 

Entre  1937  e  1938,  Bakhtin  escreve  o  estudo  sobre  o  tempo  e  o  espaço  no

romance, revisa em 1973 e publica em 1974, acrescentando então um fragmento de

“Formas de Tempo e Cronotopo no Romance”.

O cronotopo que significa tempo-espaço foi delineado inicialmente nas ciências

exatas  e fundamentado na Teoria  da Relatividade (1905-1916),  de Einstein. Em sua

teoria, o físico alemão propõe que o espaço-tempo seja observado como um contínuo,

no qual o espaço e o tempo são indissolúveis. Isto significa que o tempo não pode ser

medido  independente  das  propriedades  do  espaço  e  as  propriedades do  espaço

dependem do fluxo do tempo. 

Bakhtin,  no  entanto,  transporta  o termo para  a  teoria  literária,  mas mantém a

indissolubilidade de espaço e  de tempo.  O cronotopo passa então a  ser pensado na

literatura como uma categoria  conteudística-formal.  E o princípio  do cronotopo é  o

tempo. 

No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e
temporais  num modo  compreensivo  e  concreto.  Aqui  o  tempo

1  Graduado em Filosofia (UERJ), Mestre em Literatura Brasileira (UERJ). Contato: 
alexabritto@gmai.com
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condensa-se,  comprimi-se,  torna-se artísticamente visível;  o próprio
espaço intensifica-se, penetra no movimento do tempo, do enredo e da
história.  Os  índices  do  tempo transparecem no espaço,  e  o  espaço
reveste-se de sentido e é medido com o tempo. Esse cruzamento de
séries  e  a  fusão  de sinais  caracterizam  o  cronotopo  artístico.
(BAKHTIN, 2010, p.211).

O cronotopo  determina  os  gêneros  da  literatura  e  a  imagem do  indivíduo  na

literatura de acordo com Bakhtin. “Kant em sua “Estética Transcendental”,  parte da

Crítica da Razão Pura, define o tempo e o espaço como formas indispensáveis  de

qualquer conhecimento,  partindo  de  percepções  e  representações  elementares.”

(BAKHTIN, 2010, p.212).

Contudo, em seu estudo, o historiador da literatura e filólogo soviético aprecia as

formas  de  conhecimento  não  como  transcendentais,  mas  como formas  da  própria

realidade efetiva e observa variados gêneros no romance europeu, partindo do romance

grego e concluindo com o romance de Rabelais.

Bakhtin destaca na Antiguidade três cronotopos no romance grego: o romance de 

aventuras, o romance de aventuras e costumes, e o romance biográfico.

A partir do primeiro tipo de romance grego, que Bakhtin chama de “romance de

aventuras e de provações”, podemos notar alguns aspectos do cronotopo nas obras de

Marquez e Couto. Entretanto, no caso do romance grego de aventuras, o tempo está

isento de qualquer aspecto cíclico da natureza e dos costumes. O tempo não é histórico,

nem biográfico. E o herói não deixa vestígios. 

Nos limites de cada aventura, os dias, as noites, as horas, até mesmo
os minutos  e  os  segundos,  contam  como  em  qualquer  luta  e  em
qualquer empreendimento ativo e exterior. Esses segmentos temporais
se  inserem  e se  cruzam  pelos  temas  específicos  de  repente  e
justamente. (BAKHTIN, 2010, p.217).
 

Apesar  de algumas diferenças  entre  o romance de aventuras  e  provações  e  as

obras aqui estudadas, alguns aspectos traçados por Bakhtin em sua análise podem ser

observados nas obras de Marquez e Couto, dentre eles: a concomitância fortuita e a não

concomitância, o acaso e o motivo do encontro.

Nas  duas  narrativas  em  questão,  é  possível  notar  como  o  cotidiano  se  deixa

interromper pelo acaso e por forças intrusas inexplicáveis, como por exemplo, a volta

dos mortos ao ambiente dos vivos.
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De repente e justamente são as características mais adequadas de todo
esse tempo, pois em geral ele se inicia e atinge o seu objetivo onde o
curso  dos  acontecimentos, normal,  pragmático  ou  submetido  à
casualidade, interrompe-se e dá lugar à intrusão do mero acaso sua
lógica  específica.  Essa  lógica  é  uma  coincidência  casual,  isto  é,
concomitância fortuita e ruptura casual,  ou seja, não concomitância
fortuita. Além disso, o “antes” ou o “depois” dessa concomitância e
dessa não concomitância fortuita assumem significado substancial e
decisivo. Se alguma coisa acontecesse um minuto antes ou um minuto
depois,  ou  seja,  se  não  houvesse  nenhuma  concomitânciaou  não
concomitância fortuita, então também não haveria enredo algum e não
haveria sobre o que escrever no romance. (BAKHTIN, 2010, p.218).

Todos os momentos do tempo infinito de aventuras são governados
por uma força: o acaso. Pois, como vemos, todo esse tempo constitui-
se  de concomitâncias  e de contratempos fortuitos.  Esse “tempo do
acaso”  das aventuras  é  o  específico  tempo  da  intrusão  das  forças
irracionais na vida humana; intrusão do destino (“tuké”), dos deuses,
dos demônios, dos magos-feiticeiros [...] (BAKHTIN, 2010, p.220).

      O motivo do encontro também é fundamental ao enredo e tem uma importante

ligação com o cronotopo da estrada (vários tipos de encontro no caminho). “O motivo

do encontro está estreitamente ligado a outros motivos importantes, em particular ao

motivo do reconhecimento-não reconhecimento.”(BAKHTIN, 2010,p.222).

O romance de aventuras grego possui um mundo cronotópico, no qual a ligação

entre o tempo e o espaço não é orgânica, mas técnica (mecânica).“Assim, o cronotopo

de aventuras caracteriza-se pela ligação técnica e abstrata do espaço e do tempo, pela

reversibilidade  dos  momentos  da  série temporal  e  pela  sua  possibilidade  de

transferência de espaço.” (BAKHTIN, 2010, p.225).  

Todavia, as narrativas de Marquez e Couto também trazem elementos da narrativa

de autobiografia  (neste  caso ficcional),  que faz emergir  uma espécie  de consciência

familiar  e  ancestral  que  nos  remete  ao  romance biográfico  observado  por  Bakhtin.

Bakhtin  toma como exemplo  de  autobiografia  a  Apologia  de  Sócrates e Fédon,  de

Platão, e explica o tipo de consciência do homem neste caso:

Esse tipo de conscientização autobiográfica do homem está ligada às
formas rígidas da metamorfose mitológica, em cuja base encontra-se o
cronotopo “o caminho de vida do indivíduo que busca o verdadeiro
conhecimento”. (BAKHTIN, 2010, p.250).

Observemos como o tempo e o espaço se desenvolvem nas obras de Marquez e

Couto e trazem na polifonia de vozes aspectos que demarcarm também a memória, a

ancestralidade, a resistência e o caminho para o conhecimento e reconhecimento.
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Em Cem anos de solidão, nos deparamos com a história da família Buendía e a

fundação de Macondo. José Arcadio Buendía casa-se com sua prima Úrsula Iguarán, e

ambos deixam o povoado junto com amigos e fundam Macondo. O motivo que os faz

abandonar  o  vilarejo  de  Riohacha  é  uma crença  popular  que  afirma  que  crianças

nascidas do casamento de pessoas da mesma família nascem com o rabo de porco.

A partir disso, a mãe de Úrsula cria uma calça de castidade, e o casal durante

meses não tem relação. No entanto, o povo descobre e corre pelo vilarejo o boato que

José Arcádio é impotente e ele é o último a ouvir os rumores. Num dia, por causa de

uma  peleja  de  galos  na  qual  José  Arcádio é  o  vencedor,  ele  é  ridicularizado  pelo

perdedor Prudencio Aguilar, e em nome de sua honra mata Prudêncio com sua lança.

Chega em casa antes de sua esposa colocar a calça de castidade, a ameaça com a lança e

a deflora.

No entanto, depois da morte de Prudencio Aguilar, o casal não tem mais sossego.

Úrsula passa a ver o morto constantemente, e José Arcádio também é atormentado, até

que junto com a esposa e amigos decide empreender viagem rumo ao desconhecido.

José  Arcádio  e  Úrsula  têm  cinco  filhos:  José  Arcádio,  Aureliano  Buendía,

Amaranta e Rebeca, que é adotada.

A família  Buendía estende a árvore genealógica com nomes que se repetem e

mantém a memória do passado na atualidade.  A repetição não é apenas dos nomes, os

descendentes dos Buendías parecem aprisionados e predestinados a repetirem-se dentro

do universo espiralar da família e de Macondo.

Victor  García  de  La  Concha  ao  escrever  sobre  a  verdade  poética  na  obra  de

Marquez  trata  da  importância  da  repetição  dos  personagens  que  delineia  o

desenvolvimento do destino da famíla Buendía. Para La Conha, a personagem de Úrsula

permance em constante lucidez e é quem percebe a passagem do tempo, e que o tempo

em sua família é diferente dos demais.

Contaminada  con  ese  tiempo  mágico  macondino,  que  corre
precipitado,  hace trampas  al  calendario  o  de  pronto  se  estanca,  la
escritura de Cien anõs de soledad tiene un “tempo” análogo. Fluye a
veces a ritmo normal, que de pronto se acelera o se remansa, y, por
supuesto, los años, los meses y los días no tienen nada que ver con
una historia real. Por lo pronto, un repaso de la cronología nos hace
ver  que  com  una  historia  real.  Por  lo  pronto,  un  repaso  de  la
crononología nos hace ver que la historia contada en la novela supera
con  mucho  los  cien  años fijados  en  el  título.  Muchos  críticos
suprayado el carácter circular, o de espiral, del tiempo de Cien anõs de
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soledad.  Dan  pie  a  ello,  desde  luego,  las  alusiones explícitas  de
Úrsula. Cuando José Arcadio Segundo se empeña en la descomunal
empresa de romper piedras, exavar canales, etc., ella gritaba: “Ya esto
me lo  sé de  memoria  [...].  Es  como si  el  tiempo diera  vueltas  en
redondo y hubiéramos vuelto al principio”. (p.225).Y lo mismo repite
a  la  llegada  del  ferrocarril.  (p.225).  Pero,  más  allá  de  eso, en  el
proceso de sucesión de las generaciones de los Buendías se advierte
que,  como  también  Úrsula  observaba,  unos  repiten  las  acciones  y
comportamientos de los outros, y, lo que es más importante, que lo
hacen porque  están  condenados  a  repetirlos,  aprisionados  en  un
círculo predeterminado  por  un  destino  fatal,  que  termina  por
extenderse a todo lo que es o significa Macondo. (LA CONCHA apud
MARQUEZ, 2007:LXXVII-LXXVIII).

Em  A  varanda  do  frangipani,  Ermelindo  Mucanga  falecido  antes  da

independência de Moçambique é quem narra o romance, ele é um passa-noite que sai do

mundo dos mortos para remorrer, por isso ocupa o corpo de Izidine Naíta, um inspetor

de polícia que vai até o asilo de São Nicolau a fim de descobrir quem matou o diretor do

asilo: Vasto Excelêncio.

Vale ressaltar que antes de ser um asilo para velhos, o lugar fora um presídio para

revolucionários que combateram contra os portugueses na época colonial, no entanto,

depois da independência de Moçambique a prisão se transformou.

No asilo há uma varanda que exibe a árvore do frangipani, onde Ermelindo está

enterrado. Todavia, há de se explicar porque Mucanga se torna um passa-noite.

Segundo a narrativa, depois que Moçambique se tornou independente, Ermelindo

Mucanga, um carpinteiro que trabalhava nas obras para restaurar a fortaleza, morrera e

fora  enterrado  sem  as  devidas  cerimônias  e,  passados vinte  anos,  o  governo  quis

homenageá-lo e agraciá-lo com o título de herói. Depois da morte, Mucanga que se

tornara  um  xipoco,  uma  espécie  de fantasma,  repudiando  a  iminente  homenagem

póstuma, decide então se tornar um passa-noite.

O tempo nas duas narrativas é o tempo das personagens e o espaço se submete ao

tempo. Está o claro o motivo do encontro e o cronotopo da estrada tratados por Bakhtin.

É possível pensar o tempo nos romances de Mia Couto e García Marquez, a fim de

observar o acaso, a coincidência, o contratempo, e como o destino conduz o jogo nestas

narrativas  e  assinala personagens  que  ocupam  espaços  insólitos  e  que  se  movem

segundo o acaso. O tempo nestas narrativas também parece zique-zaguear regido por

forças desconhecidas.
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Os  elementos  do  tempo  de  aventuras  encontram-se  nos  pontos  de
ruptura do curso normal dos acontecimentos, da seqüência normal da
vida, casual ou final, nos pontos onde essa seqüência interrompe-se e
dá lugar à intrusão de forças não humanas: destinos, deuses, vilões. É
exatamente  a  essas  forças  e  não  aos  heróis que  pertence  toda  a
iniciativa no tempo de aventuras. (BAKHTIN, 2010, p.220).

É sobretudo no espaço quotidiano que encontramos o insólito naturalizado, assim

como elementos míticos e divinatórios. O elemento insólito naturalizado no cotidiano

das  personagens,  naturalizado  em  suas narrativas,  ocorre,  sem  que  haja,  portanto

hesitação no discurso das personagens. A confissão de Nãozinha, uma das velhas do

asilo de A varanda do frangipani exemplica isso:

Assim, fiquei eu, órfã e viúva. Agora sou velha, magra e escura como
a noite em que o mocho ficou cego. Escuro que não vem da raça mas
da tristeza. Mas tudo isso que importa, cada qual tem tristezas que são
maiores que a humanidade. Mas eu tenho um segredo, meu e único.
Os velhos aqui sabem, mais ninguém. Lhe conto agora mas não é para
escrever em nenhum lado. Escute bem: em cada noite eu me converto
em água, me trespasso em líquido. Meu leito é por essa razão, uma
banheira.  Até os outros velhos me vieram testemunhar:  me deito e
começo transpirando  às farturas,  a  carne  se  traduzinho em suores.
Escorro, liquidesfeita. Aquilo dói tanto de ser visto que os outros se
retiraram medrosos.  Não  houve  nunca quem assistisse  até  ao  final
quando eu me desvanecia, transparente na banheira. (COUTO, 2007,
p. 80-81).

Em Cem anos de solidão, várias situações insólitas são tratadas de forma natural,

como o caso de José Arcádio quando passa a viver debaixo da castanheira no quintal.

Antes, ele começa a chamar pelos mortos: Melquíades, Prudencio Aguilar, entre outros,

e adiante, passa a quebrar a tranca da porta, talheres e outros objetos para transformar

em aparatos  de alquimia,  até  que  seu  filho  Aureliano  Buendía  pede  ajuda  a  vários

homens para prender o pai no pátio debaixo da castanheira:

Se necesitaron diez  hombres  para  tumbarlo,  catorce para  amarralo,
veinte para  arrastarlo  hasta  el  castaño  del  patio,  donte  lo  dejaron
atado, ladrando la lengua extraña y echando espumarajos verdes por la
boca. Cuando llegaron Úrsula y Amaranta todavía estaba atado de pies
y manos al tronco del castaño, empapado de lluvia y en un estado de
inocencia total. Le hablaron, y él las miró sin reconecerlas y les dijo
algo  incompreensible. Úrsula  le  soltó  las  muñecas  y  los  tobillos,
ulcerados por la presión de las sogas, y lo dejó amarrado solamente
por la cintura. Más tarde le construyeron un cobertizo de palma para
protegerlo del sol y la lluvia.(MARQUEZ, 2007, p. 97). 

Em ambos os casos, o insólito funciona como uma negação do sólito, como uma

quebra na leitura, não há o pacto do leitor com a personagem através da hesitação, e está
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presente uma espécie de situação ambígua, na qual há uma subversão na narrativa. A

realidade em ambas narrativas divide espaço então com o mundo metaempírico.

Em Introdução à Literatura Fantástica, Tzevan Todorov afirma que: “o fantástico

dura o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao leitor e à personagem, que devem

decidir  se o que percebem depende ou não da 'realidade',  tal  qual existe na opinião

comum.”(TODOROV, 2008, p.47-48). De acordo com Todorov, é na ambiguidade que o

fantástico  acontece,  quando  a personagem  hesita  entre  o  evento  sobrenatural  e  a

explicação racional.

No entanto,  nos romances selecionados,  nos deparamos com outra postura das

personagens e o leitor também é convidado a participar de uma narrativa na qual não há

hesitação, mas há o sólito e o insólito, na qual mortos e vivos se misturam e a memória

é evocada a todo instante como uma forma de resistência.

Em A varanda do Frangipani, os velhos do asilo, que o inspetor de polícia Izidine

Naíta frequenta em sua investigação, assim como Úrsula,  em  Cem anos de solidão ,

sobrevivem na oralidade e resistem apesar de ocupar o lugar que, a apriori, parece o do

esquecimento.  Também Ermelindo Mucanga,  o passa-noite,  que deseja  ser enterrado

com a devida cerimônia ocupa o corpo de Izidine Naíta, é o narrador.

A presença da castanheira na obra de Marquez e do Frangipani na obra de Couto

também  remete  à  resistência,  enraizamento  da  cultura  e ancestralidade.  No  espaço

concedido à  memória e à  reminiscência,  é possível  então adentrar  outros  mundos e

retomar a ideia de ancestralidade. 

De um lado, temos Ermelindo Mucanga, o xipoco, que quer ser enterrado com os

devidos rituais e, do outro, temos uma família que funda Macondo e traz consigo um

ciclo de repetição que vai além da repetição dos nomes e que condena a todos a repetir

as personalidades e muitas das ações de seus ancestrais.

Em  “As  marcas  da  ancestralidade  em  autores  contemporâneos  das  literaturas

africanas de língua portuguesa”, ao citar Terra Sonâmbula (1993), de Mia Couto, dentre

outras narrativas, Jurema Oliveira afirma: 

[…]  que  a  ausência  de funeral  condizente  com  os  preceitos
tradicionais  pode  causar  catástrofes, tragédias  que  assolam  a
comunidade. Essa cobrança ocorre também por meio de aparições e
manifestações negativas como doenças, esterilidade, epidemias, secas
etc.” (OLIVEIRA, 2014, p.49-50).
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O processo de construção da memória nos dois romances e como a memória é

evocada implica num estudo inicial acerca do conceito de memória e de uma releitura

sobre o papel da memória na sociedade. Os narradores das duas obras também propõem

uma reconstrução do passado e a lembrança de uma história social ainda que ficcional.

As personagens de A Varanda do Frangipani e de Cem anos de solidão trazem um

lugar no passado onde este sobrevive no presente e se autoficcionalizam, elas também

morrem, mas podem voltar ao mundo dos vivos. Ermelindo Mucanga falecido antes da

independência de Moçambique é quem narra o romance de Mia Couto, por outro lado,

em  Cem anos  de  solidão,  através  das  recordações  de  Aureliano  Buendía,  frente  ao

pelotão de fuzilamento, ingressamos na história da família de José Arcádio Buendía e da

fundação de Macondo.

Ambas narrativas ficcionais estão impregnadas de lembranças que evocam vozes

que parecem esquecidas no passado, múltiplas vozes, identidades e histórias que são

resgatadas a partir  de um primeiro enredo, seja no interior da família Buendía e de

Macondo, seja no asilo em Moçambique, no qual mortos e vivos trazem à toma o papel

a essência do narrador,  a ancestralidade e  o universo mítico misturado ao cotidiano

ordinário.

Para Luciana Morais da Silva, em “Memória, história e sociedade: a incomum

varanda do frangipani”, da Revista Conexão Letras:

A  leitura  de  A  varanda  do  frangipani  promove-se  pelo
questionamento em torno daconstituição das  memórias  e  como sua
consecução  interfere  na  base  da  narrativa,  pois  os elementos,  que
compõem a narrativa, são movimentados pela busca do saber contido
nessas memórias, as quais se confundem entre o físico e o metafísico,
o  sólito  e  o  insólito, com  histórias  profundamente  dolorosas,  mas
também dotadas de um encantamento plantado, prioritariamente, pelas
pequenas esperanças que surgem quer pela verdade, quer pelo uso da
imaginação. (SILVA, 2013, p.124).

Silva ressalta como a presença de variadas vozes dentro na narrativa exibem a

estrutura mneumônica da obra e revela um mosaico de identidades das personagens e

múltiplas histórias e imaginações acerca do crime ocorrido no interior do asilo.

A narrativa formula-se por meio de memórias diversas oriundas dessas
personagens múltiplas, que são resultado também de seus cruzamentos
identitários.  Suas  memórias  refletem  os  estilhaços  de  suas  vidas,
demonstradas por meio do relato das memórias, as quais perpassam a
narrativa  como  indicação  dos  caminhos  certos  a  serem  seguidos,
principalmente,  por  que as  personagens parecem sobreviver  devido
aos conhecimentos tradicionais advindos de suas culturas e de suas
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vivências, que pouco a pouco são reveladas a Izidine. Entretanto, os
acontecimentos narrados  pelas  personagens  não  refletem  apenas  a
verdade, visto que essas são múltiplas no espaço do asilo, referindo-se
às suas vidas e às suas imaginações, que geram versões para o mesmo
crime e, também, variantes para narração de suas memórias. (SILVA,
2013, p. 127).

O  tempo-espaço  construído  nos  romances  de  Marquez  e  Couto  e  observado  num

primeiro momento a partir do conceito de cronotopia de Bakhtin é também o marco para a

rememoração do passado como um ponto relevante para a evocação das narrativas, para a

persistência da memória, da subjetividade e para dar voz a quem parece esquecido, e traz

consigo um discurso de resistência que reintegra o fio condutor não da história oficial, mas da

história possível através dos múltiplos olhares e das diversas experiências vivenciadas, sejam

elas em Macondo ou Moçambique.
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O FANTÁSTICO TRADICIONAL: DO SÉCULO XIX À 

CONTEMPORANEIDADE. 

Amanda da Silveira Assenza Fratucci (FCLAr - UNESP)1 

 

Resumo: A produção de literatura fantástica foi muito fecunda na Europa durante o século XIX. 
Grande parte dos estudiosos afirma que esse fantástico tradicional que se manifestou ao longo 
do século XIX teve uma vida relativamente curta, não chegando ao século XX. O que temos nos 
dias atuais, portanto, é uma série de estudos a respeito da manifestação mais recente da 
modalidade que afirmam que há atualmente um neofantástico, principalmente nas literaturas de 
língua espanhola; outros tratam o Realismo Mágico ou Maravilhoso como manifestação 
fantástica atual. Assim, o que se objetiva neste estudo é mostrar que o fantástico tradicional do 
século XIX ainda tem, até os dias atuais, uma permanência na literatura. 
Palavras-chave: Fantástico; Literatura Contemporânea; Claude Seignolle.  
 

Sabemos que a literatura fantástica foi muito fecunda nas produções narrativas 

europeias durante o século XIX. O termo fantástico passa a ser utilizado no sentido que 

tem hoje pelos românticos franceses em torno de 1830, que tentavam desvincular esse 

tipo de narrativa do romance gótico inglês. Para eles, a literatura fantástica tinha 

características bem distintas da literatura gótica inglesa e estava vinculada ao nome de 

E.T.A. Hoffmann, embora não tenha sido ele o criador desse tipo de narrativa.  

O fantástico tradicional foi alvo de várias tentativas de definição ao longo do 

século XIX (com as teorias de Charles Nodier e Maupassant) e XX (com os estudos de 

Castex e Todorov, por exemplo).  

A teoria proposta por Tzvetan Todorov em sua Introdução à Literatura 

Fantástica, publicada pela primeira vez em 1970, ganhou mais visibilidade. Ele propõe 

nessa obra uma definição do fantástico que depois seria retomada e discutida por muitos 

outros teóricos. Para o crítico, o fantástico representa um gênero literário, ou seja, 

trata-se de um conjunto de obras, produzido em sua maioria no período que se estendeu 

do fim do século XVIII ao fim do século XIX e que compartilha um determinado 

sistema de propriedades comuns. Todorov discorre sobre os limites entre o estranho, o 

fantástico e o maravilhoso. Sobre isso, ele diz:  

 
Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem 
diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não 
pode ser explicado pelas leis deste mundo familiar. Aquele que o 

                                                           
1 Graduada em Letras pela UNESP. Atualmente, é doutoranda em Estudos Literários pela mesma 
instituição. Contato: as.assenza@gmail.com. 
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percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis; ou se trata de 
uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso as 
leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento 
realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta 
realidade é regida por leis desconhecidas para nós. Ou o diabo é uma 
ilusão, um ser imaginário; ou então existe realmente, exatamente 
como os outros seres vivos: com a ressalva de que raramente o 
encontramos. (TODOROV, 1975, p. 30) 

 

Assim, o fantástico, segundo Todorov, ocorre na incerteza. Ao escolher uma ou 

outra solução, não estamos mais no fantástico, e sim em um de seus gêneros vizinhos: o 

estranho e o maravilhoso. O estranho aparece quando se encontra uma explicação real 

para o acontecimento. Já o maravilhoso ocorre quando não há explicação real, quando o 

sobrenatural pertence realmente à realidade da narrativa. O fantástico é, levando-se em 

consideração a conceituação de Todorov, evanescente, ele aparece no instante da 

dúvida. No momento exato em que essa dúvida é resolvida não temos mais o fantástico. 

No entanto, para Todorov, o fantástico teve uma vida relativamente breve. O 

teórico afirma que ele apareceu no fim do século XVIII com Cazotte e evoluiu durante o 

século XIX culminando nos contos de Maupassant, que, em sua opinião, são os últimos 

representantes satisfatórios do gênero. O crítico afirma, de maneira enfática, que o 

fantástico não mais existe: “Por que a literatura fantástica não existe mais?” 

(TODOROV, 1975, p. 175).  

Para responder a essa pergunta que ele mesmo propõe, Todorov utiliza como 

exemplo a narrativa de Franz Kafka: A metamorfose. Nessa história, o personagem 

principal Gregor Samsa acorda, certa manhã, metamorfoseado em um inseto. Essa 

transformação, no entanto, não causa grande estranhamento no interior da narrativa, ou 

seja, os personagens da história aceitam sem questionamentos o novo estado de Gregor. 

Um acontecimento que é insólito e inquietante passa a ser, no texto em questão, 

gradativamente naturalizado. O estranhamento só acontece por parte do leitor, que, 

sabendo que a história se passa em um mundo fictício, mas que imita a realidade, acha 

no mínimo estranho um ser humano acordar certo dia transformado em um inseto.  

Dessa forma, a condição proposta por Todorov de que o texto, para ser fantástico, 

tem a característica da hesitação tanto por parte do leitor quando dos personagens, não é 

satisfeita nessa narrativa.  
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Para Tzvetan Todorov, o que acontece nesta obra é que a realidade proposta por 

Kafka é uma realidade absurda, diferente desta em que vivemos. O crítico aponta que o 

mundo proposto por Kafka segue uma lógica onírica: 

 
Ele (Kafka) trata o irracional como se fizesse parte de seu jogo: seu 
mundo inteiro obedece a uma lógica onírica, se não de pesadelo, que 
nada mais tem a ver com o real. Mesmo que uma certa hesitação 
persista no leitor, nunca toca a personagem; e a identificação como 
anteriormente observada (nos estudos sobre o fantástico tradicional) 
não é mais possível. A narrativa kafkiana abandona aquilo que 
tínhamos designado como a segunda condição do fantástico: a 
hesitação apresentada no interior do texto, e que caracteriza 
especialmente os exemplos do século XIX (TODOROV, 1975, p. 
181). 
 

Todorov assinala que nessa nova literatura do século XX, o homem “normal” é 

precisamente o ser fantástico. Assim, o fantástico torna-se a regra, não a exceção. Dessa 

maneira, para o crítico búlgaro, a diferença essencial entre as narrativas do século XIX e 

os textos de Kafka é que o que era uma exceção no início torna-se, agora, uma regra.   

As reflexões de Tzvetan Todorov que mostram as especificidades da narrativa de 

Kafka e se estendem, de certa forma, ao fantástico do século XX, estão relacionados a 

um ensaio de Sartre, Aminadab, ou O fantástico como linguagem, publicado pela 

primeira vez em 1942. Neste texto, Sartre afirma que os escritos de Maurice Blanchot 

(Aminadab) e de Kafka são “o derradeiro estágio da literatura fantástica” (SARTRE, 

2005, p.136). Ele atribui a esse fantástico, uma nova característica, afirmando que 

quando o fato fantástico aparece na narrativa, todo o universo que o envolve passa a ser 

também considerado fantástico. O estudioso acredita que o fantástico molda-se a 

exigências do homem contemporâneo, deixando, dessa maneira, de explorar realidades 

transcendentais e passando a transcrever a condição humana.  

Dessa maneira, nos textos de literatura fantástica escritos a partir do século XX, a 

temática das obras se aproxima das angústias existenciais e psicológicas, apresentando 

um ser humano que se enxerga impotente diante das transformações e opressões de um 

mundo que caminhava rapidamente para a modernização. Assim, a síntese do fantástico 

do século XX, para Sartre, é o retorno ao humano. De acordo com o estudioso, o 

fantástico do século XX, que ele chama de fantástico contemporâneo, apresenta um 

homem “às avessas”. O fantástico contemporâneo de Sartre limita-se, então, a um só 

objeto: o homem. Ora, mas o fantástico tradicional, como vimos, também se ocupou do 
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homem. A diferença fundamental, na visão de Sartre, é a de que enquanto o fantástico 

tradicional utiliza o homem apenas como construção de seu mundo, de sua matéria ou 

de seus componentes, o fantástico do século XX trata o homem como o fim a ser 

atingido. O paradigma é, então, invertido: a matéria será o meio pelo qual se atingirá o 

ser humano. Sartre menciona: 

 
O fantástico humano é revolta dos meios contra os fins, seja que o 
objeto considerado se afirme ruidosamente como meio e nos mascare 
seu fim pela própria violência dessa afirmação, seja que ele remeta a 
um outro meio, este a um outro e assim por diante até o infinito, sem 
que jamais possamos descobrir o fim supremo, seja ainda que alguma 
interferência de meios pertencentes a séries independentes nos deixe 
entrever uma imagem compósita e embaralhada de fins contraditórios 
(SARTRE, 2005, p.140). 

 

Assim, com a revolta dos meios contra os fins, as personagens estão em contato 

constante com objetos ou lugares, meios e instrumentos que, por circunstâncias do 

insólito, perdem seus propósitos. A ausência dos fins é nítida. É justamente neste ponto 

que o mundo humano se vê representado, já que a condição do homem é absurda. 

O fantástico contemporâneo de Sartre vai ao encontro das ideias de Jaime 

Alazraki (2001) naquilo que o crítico espanhol chama de “neofantástico”. Essa nova 

abordagem do gênero resultante do contexto da pós-modernidade, segundo o estudioso 

espanhol, configura um momento em que a crença no progresso das ciências se 

desvanece, resultando na sensação de incompreensão do mundo e da realidade que nos 

cerca.  

Para Alazraki, o neofantástico distingue-se dos textos fantásticos do século XIX 

em alguns aspectos. Vejamos: 

 
[...] propuse la denominación “neofantástico” para este tipo de 

relato. Neofantástico porque a pesar de pivotear alrededor de um 
elemento fantástico, estos relatos se diferencian de sus abuelos del 
siglo XIX por su visión, intención y su modus operandi (ALAZRAKI, 
2001, p. 276).  

 

Ainda segundo o crítico, no que diz respeito à visão, o neofantástico assume o 

mundo real como uma máscara, que oculta uma segunda realidade que é o verdadeiro 

destinatário da narrativa neofantástica. Já no que tange à intenção, o neofantástico de 

Alazraki busca uma perplexidade, uma inquietude, diferentes do medo provocado pelo 
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fantástico tradicional. O modus operandi do fantástico tradicional diferencia-se do 

neofantástico no sentido em que, enquanto o primeiro parte de uma situação natural para 

alcançar gradativamente o sobrenatural, o segundo introduz, muitas vezes já no início da 

narrativa, o elemento fantástico: não há uma progressão gradual, não há o pathos. Além 

disso, segundo o estudioso, o neofantástico prescinde da hesitação representada no 

interior do texto (ALAZRAKI, 2001, p. 279).  

Essas considerações de Alazraki são baseadas em obras produzidas em língua 

espanhola. Há uma tendência entre os estudiosos hispânicos em atribuir a autores como 

Júlio Cortázar e Adolfo Bioy Casares narrativas de cunho neofantástico. No entanto, 

tendo em vista que nossos estudos aqui têm um foco na produção fantástica em língua 

francesa, é preciso expor as reflexões sobre o esse fantástico francófono do século XX.  

O que temos atualmente no rol de estudos sobre essa produção engloba autores 

como Irene Bessière, Georges Jacquemin e Katarzyna Gadomska. Na obra La Prose 

néofantastique d’expression française aux XXe ET XXIe siècles, de 2012, Gadomska 

afirma que dentre a obra crítica da prosa fantástica francesa não existe um único estudo 

francês consagrado ao fantástico contemporâneo (e como contemporâneo devemos 

entender, aqui, as produções dos séculos XX e XXI). Para Katarzyna, a aparição 

contemporânea do fantástico é tratada, muitas vezes, como um gênero menor. Dessa 

maneira, sua obra tem o importante papel de dar um tratamento mais científico a essas 

obras que surgiram após o boom da literatura fantástica francesa no século XIX.  

Em seu estudo, Gadomska (2012) trata como sinônimos os termos 

“néofantastique” e “nouveau fantastique” para falar do fantástico contemporâneo – 

logo, diferindo da conotação do termo utilizado por Alazraki –, enquanto os termos 

“fantastique classique” e “fantastique traditionnel” são usados para designar os textos 

produzidos antes do século XX. Ela divide os autores neofantásticos em dois grupos: a 

primeira geração corresponde à primeira metade do século XX, enquanto a segunda 

geração engloba autores que produziram durante a segunda metade do século XX e o 

século XXI.  

Os autores da primeira geração, segundo Gadomska (2012), se veem em meio a 

uma “crise do fantástico”, já que os leitores, os críticos e até mesmo os próprios 

escritores estão cansados do gênero. Além disso, as guerras mundiais trazem uma visão 

de mundo e de literatura diferentes do que era feito até então. Quando as guerras 
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terminam, a tendência dos literatos em geral é trabalhar com os estragos na humanidade 

causados pelas grandes guerras. No entanto, poucos são os autores que, utilizando-se da 

ambientação das guerras, escrevem textos fantásticos. Dessa forma, os autores da 

primeira geração procuraram fazer algo novo, mas que ainda estava ligado à tradição 

fantástica do século XIX. Os autores da segunda geração são mais conscientes de sua 

identidade enquanto neofantásticos do que os da geração anterior. Eles têm uma visão 

mais crítica acerca da nova produção de literatura fantástica e buscam mostrar algo mais 

próximo da realidade contemporânea, situando sempre o sobrenatural no cotidiano. O 

banal e o monótono lhes asseguram uma credibilidade maior.  

As reflexões trazidas por George Jacquemin (1974) são muito próximas do que foi 

apontado por Katarzyna Gadomska. Para Jacquemin, a literatura fantástica se apresenta 

no século XX um pouco como obra marginal, já que não são, talvez, os maiores 

escritores que dão vida a essa literatura no século XX. O estudioso afirma que os 

fantasmas íntimos é que são explorados nessa nova literatura, ao contrário dos 

fantasmas do mundo externo que eram tema da literatura fantástica tradicional. Segundo 

Jacquemin, o período corresponde a uma descida às profundezas do eu. Para o crítico, a 

literatura neofantástica (utilizando o sentido do termo dado por Gadomska) francesa é 

influenciada por Nerval e pelos surrealistas.  

Na obra Le récit fantastique: la poétique de l’incertain, de 1974, após refletir 

sobre uma espécie de história literária da literatura fantástica, Irene Bessière (1974, 

p.144) passa a tratar da renovação do fantástico. Sobre essa renovação, ela afirma que 

“Le fantastique renouvelle ses éléments objectifs au gré des découvertes scientiques, et 

reconstitue à partir du discours de l’objectivité, la convergence du thétique et du non-

thétique”.  

Dessa maneira, entendemos, então, que ela não assinala a questão da contradição 

nas obras fantásticas renovadas, e sim uma convergência. A estudiosa francesa define o 

“retorno ao humano”, proposto por Sartre, como “antropomorfismo”. Dessa maneira, a 

renovação do fantástico proposta por Bessière depende do emprego de temas do 

antropomorfismo, que marca um progresso em relação à liberdade da imaginação e 

permite que o jogo da razão e desrazão, a convergência do tético e do não-tético sejam 

assimilados pela identificação entre o mundo e o homem, rompendo a relação 

equilibrada do indivíduo com o cotidiano. Isso significa que, embora a estudiosa 
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determine que haja uma convergência entre a narrativa tética e não-tética, há uma 

ruptura da relação equilibrada do indivíduo com o cotidiano. Assim, se não houver essa 

ruptura, segundo Bessière, não há a manifestação do fantástico, mesmo que renovado. 

Explica-se, dessa maneira, por que a estudiosa não utilizou, para exemplificar suas 

reflexões, o mesmo corpus escolhido por Sartre (Kafka e Blanchot), e sim algumas 

narrativas de Borges e Cortázar. Portanto, Bessière se restringe aos textos que são 

ambíguos, mas sem interrogações e espantos (hesitação) que marcam o 

desenvolvimento do enredo.  

Ana Luiza Silva Camarani, em suas reflexões sobre a literatura fantástica 

publicadas em 2014 no livro A literatura fantástica: caminhos teóricos, assinala que 

atualmente tem-se uma perspectiva ampla sobre o fantástico do século XX e XXI, 

embora o assunto ainda se apresente como um campo vasto e fecundo a ser discutido e 

desvendado. Segundo Camarani (2014, p. 193), textos literários que pertencem à 

literatura fantástica tradicional apresentam como característica imprescindível a 

ambiguidade que provém da hesitação (ou do espanto, interrogação, dúvida, incerteza, 

questionamento) no interior do texto literário. A hesitação entre o real e o sobrenatural 

pode ser determinada por diferentes alternativas, diferenciando-se, dessa forma, do 

neofantástico (de Alazraki) que estabelece uma ambiguidade intencional, sem 

possibilidade de explicação.  

A afirmação de Camarani de que o fantástico tradicional continua a ser 

desenvolvido durante o século XX, por alguns escritores, embora seu ápice tenha sido 

no século XIX (2014, p. 8), é que norteia esta pesquisa. A estudiosa assinala que a obra 

Aura, publicada em 1962 e escrita pelo autor mexicano Carlos Fuentes apresenta 

elementos que condizem com o fantástico tradicional (2014, p. 186).  

Dessa maneira, retornando ao objetivo principal deste trabalho, intencionamos, 

aqui, mostrar que o fantástico tradicional oriundo do século XIX permanece ainda em 

algumas narrativas produzidas ao longo de todo o século XX, não só em língua 

espanhola, como exemplificou Ana Luiza Camarani, mas também na língua francesa.  

Por isso, permanecendo nos estudos de literatura em língua francesa, escolhemos, 

aqui, trabalhar com um autor francês contemporâneo: Claude Seignolle. Seignolle 

nasceu em 1917 na cidade Périgueux e passou sua infância no campo, ouvindo as 

histórias e lendas do local que sua avó lhe contava. Desde cedo se interessava por essas 
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narrativas que compunham a história do local. No entanto, aos nove anos, teve de mudar 

com a família para a cidade e lá, ao cursar o ensino secundário, teve contato com a 

arqueologia, que viria a ser seu primeiro grande interesse na vida. Ao frequentar a 

Sociedade francesa de arqueologia, Seignolle conheceu o folclorista Arnold van 

Gennep, que lhe mostrou uma segunda paixão: as pesquisas folclóricas. A partir de 

então, Claude e seu irmão Jacques viajaram pela região de Hurepoix por dois anos, 

recolhendo tradições rurais como rituais, festas e superstições. Após esse período, em 

1937, Claude e Jacques publicam Le Folklore du Hurepoix, obra muito bem recebida 

que foi seguida de muitas outras consagradas à cultura popular, mas também de outras 

mais pessoais, que já demonstram uma preocupação literária e ficcional. Em 1945, 

Claude Seignolle publicou seu primeiro romance: Le ronde des sorciers e a partir de 

então surgiram tantos outros textos literários que podem ser classificados como 

fantásticos.  

Há poucos estudos críticos sobre a obra de Seignolle, sendo os raros textos 

encontrados, em língua francesa. George Jacquemin, Katarzyna Gadomska, Raymond 

Trousson e Roger Bozzetto fazem parte do pequeno rol de autores que dão uma 

contribuição ao entendimento da obra desse autor francês.  

 Georges Jacquemin (1974) afirma que Claude Seignolle passou de folclorista a 

escritor ao longo de sua vida. Seus primeiros textos são meras transcrições do folclore 

rural e urbano da região de Paris, já os textos escritos na maturidade do autor são, na 

visão de Jacquemin, mais ligados à literatura, com um valor estético mais visível. Para 

Jacquemin, durante muitos anos, Seignolle não fez senão pesquisas folclóricas. No 

entanto, ao frequentar paisagens recheadas de crenças, ao adivinhar os mistérios de seus 

pensamentos, interpretar seu próprio silêncio, tudo isso, modelou seu temperamento. 

Assim, à medida que sua obra se desenvolveu, Claude Seignolle criou a habilidade de 

ler sua própria alma, criando, dessa maneira, histórias fantásticas que se nutrem dos 

elementos folclóricos e dos sonhos e devaneios do próprio autor.  

Ainda segundo Jacquemin, o fantástico presente nas obras do autor explora o 

choque entre o passado e o futuro. As duas épocas parecem reunir-se, fluir lado a lado, 

sendo o passado aclarado pelo presente e o presente pelo passado. Esses encontros 

criam sonhos impossíveis ou dramas irremediáveis, como se toda violação do mistério 

devesse ser castigada de alguma maneira. Algumas vezes até, a redescoberta do passado 
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proporciona ao herói a chave de uma aventura sobre a qual ele se interroga. A aventura 

se aclara, o mistério entra em colapso, mas em detrimento desse herói que vai, 

cegamente, ao encontro da morte.  

Já para Raymond Trousson (2004), Seignolle é um autor que não inventa, somente 

transcreve o seu fantástico, assim, o fantástico escrito por ele não seria produto de uma 

imaginação, mas um fantástico herdado. O estudioso cita os diferentes temas fantásticos 

que aparecem na obra seignolliana: o diabo, o vampiro, o lobisomem e os feiticeiros. 

Segundo o estudioso, a figura do diabo representa, na obra de Seignolle, o Outro. 

Visível ou invisível, é a representação do Mal supremo e faz, muitas vezes, as 

personagens praticarem o mal consciente ou inconsciente da presença do diabo em sua 

mente. Ele diz ainda que esse diabo pouco tem a ver com aquele evocado pela teologia 

cristã, estando mais ligado ao que Todorov chamou de pan-determinismo, mais 

relacionado aos mitos ancestrais. O lobisomem representa a o instinto primitivo, o 

apetite de sangue e de carne que não pode ser saciado pelo ser humano. Ele representa 

os mistérios e os ritos de conjuração do totemismo. Já o vampiro seignolliano estaria 

ligado ao arquétipo de sexualidade e sadismo, representando a transgressão aos tabus 

morais e sociais. O feiticeiro também é uma figura de extrema importância em sua obra, 

já que mostra um poder maléfico, misterioso e antigo. 

Trousson ainda assinala que o mérito de Seignolle não está somente em seu 

trabalho folclórico. Está principalmente em sua arte, literária, que dá forma a suas 

narrativas. Sua obra se revela simultaneamente realista e fantástica. Realista porque ela 

mostra uma comunidade humana, seu modo de vida, costumes, trabalho, de uma 

maneira minuciosa. Mostra-se fantástica na medida em que ela ultrapassa as descrições 

dos comportamentos para encontrar os temores ancestrais e as explicações primitivas 

dos fenômenos. Esse feito não nos mostra um fantástico clássico com uma visão 

deformante de uma percepção individual, mas restitui uma apreensão coletiva das 

coisas. Não são indivíduos diferenciados, mas ecos de um inconsciente coletivo. Esse 

fantástico não é jogo gratuito nem produto de uma descrença, mas ao contrário, produto 

de superstições bem vivas.  

Para Roger Bozzetto (1980), à primeira vista, os textos de Claude Seignolle 

possuem o maravilhoso noir que nutriu os antigos textos da literatura fantástica.  Para o 

crítico, os estudiosos da obra de Seignolle apresentam dois tipos de proposições: 
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segundo a primeira proposição, o autor não é um escritor, e sim um mero “recolhedor” 

de narrativas preexistentes na memória tradicional dos contos de fada e superstições, e 

não faz nada mais que reorganizar, sem nada inventar. A segunda proposição afirma que 

ele se torna um dia escritor, porque abandona os elementos do “maravilhoso noir”, 

deixando de lado o folclore para explorar seu universo íntimo. Para Bozzetto os dois 

casos mostram alegações reduzidas, e, para ele, isso é uma economia da análise do 

universo seignolliano, naquilo que ele tem de original. Para o estudioso, a obra de 

Seignolle se mostra extremamente rica, em um universo complexo e ambíguo. Esse 

universo híbrido nasce de uma estranha contaminação dos dois espaços: o do folclore e 

da narrativa pessoal.  

Roger Bozzetto afirma que não podemos supor, como fez Jacquemin, que a 

criação seignolliana não supõe a passagem ou a metamorfose de um “scripteur” 

(transcritor) em um “écrivain” (escritor) em consequência de uma reorganização dos 

materiais tradicionais que são substituídos por outros, mais propriamente íntimos. Não 

nos esqueçamos de que o material, os temas, as imagens não são tudo. O modo de 

escrita, principalmente no caso do fantástico, é essencial.  

Além do mais, mesmo as histórias de fundamento folclórico são frequentemente 

reconstruídas a partir de uma visão subjetiva. O “écrivain” está já presente ao dar a 

forma ao material preexistente, não somente porque os textos são escritos em primeira 

pessoa, mas porque há um efeito de crença subjetiva e uma vontade estética clara.  

A característica essencial que Seignolle coloca em cena em suas obras fantásticas 

é a maleabilidade do tempo. É um tempo informe, profundo, que surge, muitas vezes, de 

uma memória gigante. A temática que envolve vampiros, mortos-vivos, ou pequenos 

monstros produz efeitos de subversão, de desejo, de morte ou de melancolia.  

Os textos em que pode ser verificada de maneira muita clara essa temática são os 

contos de La nuit des Halles, pertencentes à coletânea denominada Les Malédictions: 

integrale des romans et nouvelles, publicada em 2001. A coletânea conta com três 

volumes: o primeiro reúne quatro romances: Le rond des sorciers, Marie la Louve, La 

malvenue e Diable en sabots. Compõem o segundo volume quarenta e cinco contos de 

Seignolle que são ambientados no antigo ambiente rural. A tradição folclórica se faz 

presente nesses textos, que mostram a permanência de uma crença em antigas 

superstições. O terceiro volume, que recebe o subtítulo de La nuit des Halles, e que será 
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objeto de estudo deste trabalho, conta com quinze narrativas, dentre elas o estranho 

romance La brume ne se levera plus, que são ambientados no espaço urbano de Paris. 

São lugares reconhecíveis da cidade que são atingidos por intromissões repentinas de 

algo demoníaco proveniente de tempos imemoriáveis.   

O espaço dos Halles em Paris é particularmente retomado. Situado no coração de 

Paris, no primeiro arrondissement, esse ambiente abrigava um mercado que vendia 

alimentos frescos. O Mercado dos Halles foi criado pelo rei Filipe Augusto no fim do 

século XII no lugar do antigo bairro judeu de Les Champeaux. O ambiente foi 

reformado em 1858, servindo como centro principal de abastecimento para a cidade de 

Paris nos séculos XIX e parte do século XX. Foi demolido em 1971 e substituído por 

um moderno shopping center subterrâneo. Além do mercado de alimentos frescos, a 

região dos Halles abrigava o Cemitério dos Inocentes, que rendeu lhe uma reputação 

sinistra desde o século XVIII.  

A superpopulação do Cemitério dos Inocentes, que já tinha quase mil anos de uso, 

tornou a região foco de doenças. Até o filósofo Voltaire descreveu a situação: “Os 

cachorros vêm aqui para cavoucar os ossos; um vapor grosso exala dali”. Em 1780, o 

governo, depois de ouvir tanta reclamação, ordenou fechá-lo. Cinco anos depois, para 

eliminar o mau cheiro da região, foi decidido que o cemitério seria destruído. O serviço 

sanitário parisiense empreendeu, então, um grande rearranjo de mortos, que fechou 

cemitérios mal conservados e levou toneladas de ossos para o subsolo da cidade, nas 

chamadas Catacumbas de Paris. Entre 1786 e 1788, todas as noites uma procissão de 

padres seguia as charretes cheias de ossos cantando o “Ofício dos Mortos”. Nesse ritual, 

os restos eram cobertos por véus negros. A transferência de esqueletos dos cemitérios 

para as Catacumbas acabou em 1860, com as reformas urbanísticas em Paris 

promovidas pelo barão de Haussmann.  

Os Halles já haviam sido explorados por Maupassant em seu conto fantástico “A 

noite”, publicado pela primeira vez em 1887.   Nessa narrativa, o autor nos relata a 

história de um narrador-personagem que ao flanar pelas ruas de Paris durante a noite 

acaba chegando à região dos Halles, onde ele tem uma terrível experiência: o tempo 

parece parar e tudo some do mundo, como se ali só existisse ele e seu medo.  Essa 

narrativa reflete a reputação atribuída à região dos Halles e é essa reputação que Claude 

Seignolle retoma em suas narrativas urbana ambientadas na região dos Halles.  
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Essa ambientação, juntamente com uma temática que envolve a presença do diabo 

e da morte, ajuda a caracterizar os textos fantásticos de Claude Seignolle.  
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O fantástico como instrumento estético para discutir as tensões sociais na 
contemporaneidade 

  

       Hiolene de Jesus Moraes Oliveira Champloni1 

Resumo: Nesta comunicação objetivo demonstrar o Fantástico como instrumento estético para 
discutir as tensões sociais na contemporaneidade. Em Os filhos da meia-noite Salman Rushdie, 
autor indo-britânico da atualidade, se utiliza da literatura fantástica para chamar a atenção para 
fatos históricos de seu país, a Índia, como forma recontar a sua história e suas tradições. Em 
1993, o livro foi escolhido como “Booker of Bookers”, o melhor romance vencedor do Booker 

Prize em vinte e cinco anos da criação desse prêmio. Em 2003, a obra foi adaptada para o teatro 

pela Royal Shakespeare Company de Londres e, em 2009, para o cinema. 

Palavras chave: Fantástico; Os filhos da meia-noite; Índia; Rushdie. 

 

Em Os filhos da meia-noite, Salman Rushdie busca resgatar historicamente a sua 

Índia como uma pátria imaginária, a partir do fato do nascimento do seu narrador 

coincidir com a data da independência do país da dominação inglesa. Dessa forma, o 

autor constrói uma narrativa de memórias que também é a metalinguagem do romance 

em construção. O objetivo deste trabalho é demonstrar, como o autor se utiliza do 

gênero fantástico para discutir as tensões sociais na contemporaneidade. Em Os filhos 

da meia-noite, cujo foco é a cultura oriental, o autor, de uma perspectiva laica aborda 

credos e culturas de todos os tipos que se entrelaçam para corroborar a diversidade que 

compõe o subcontinente indiano.  

O Fantástico como gênero literário tem abarcado uma variedade da literatura em 

que elementos fantásticos e fabulosos se combinam com o mundo real para estabelecer 

o equilíbrio entre uma atmosfera mágica e a cotidianidade, com a finalidade de 

ultrapassar as fronteiras entre o real e o irreal. O gênero fantástico se aplica a áreas 

como a literatura e as artes, por questionarem a sua própria realidade, assim como pode 

surgir nas brechas de sentido com que se depara o homem ao tentar decifrar o mundo 

em que vive. Desse modo, juntando-se as ferramentas do cotidiano com as chaves de 

sentido articulado por esse homem, o extraordinário acontece subvertendo a ordem 

natural das coisas.  

                                                           
1
 Mestranda do Programa de Pós-graduação de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília. 
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Para Nuno Manna (2014, p. 15), somente quando o homem passa a relatar com 

desconfiança a presença do sobrenatural na realidade é que ocorre o fantástico, o 

extraordinário e o insólito, que passam a fazer parte do imaginário ocidental, sobretudo 

na literatura, onde tem alcançado as mais variadas formas de expressão. Tomemos por 

exemplo autores como Franz Kafka, Jorge Luís Borges, Júlio Cortázar, Murilo Rubião, 

José Saramago, Ítalo Calvino e, mais recentemente, Salman Rushdie como ícones da 

literatura fantástica do século XX. É sob o peso dessa herança literária que novos 

pesquisadores têm direcionado suas investigações no sentido de adequar e compreender 

a narrativa fantástica como categoria de saber moderno. 

O verdadeiro foco da obra é a Índia e as mudanças e conflitos ocorridos após sua 

independência e os temas abordados, abrangem conflitos populares, entre castas, 

socioeconômicos, as guerras indo-paquistanesas, a corrupção dos governantes e a 

situação do povo. Do mesmo modo são tratados eventos históricos tais como a morte de 

Gandhi e a ascensão de Indira Gandhi ao poder, descritos sob a ótica do narrador Salim 

Sinai e de sua família. Embora todos esses temas sejam tratados com seriedade é 

possível observar o tom fabuloso utilizado pelo autor em que o fantástico e o mágico 

caminham lado a lado. Portanto, a narrativa se baseia em fatos reais combinados com os 

ficcionais em que o realismo mágico permeia o romance com uma tessitura de 

linguagem em que a realidade convive com o extraordinário. 

David Roas (2013), ao analisar textos teóricos clássicos que debateram o 

fantástico, como Tzvetan Todorov e Irene Bessière, procura demonstrar as relações 

entre o discurso da literatura fantástica e o discurso da realidade, corroborando que a 

narrativa fantástica tem sua origem no código realista, com a particularidade de 

transgressão da linguagem.  

Conforme dito anteriormente, a narrativa de Rushdie é historicamente 

contextualizada com a data da independência da Índia do jugo britânico, em 15 de 

agosto de 1947, quando à meia-noite, momento exato do acontecimento, milhares de 

crianças nascem na Índia. O protagonista da trama é o indiano Salim Sinai, um dos 

bebês nascidos naquela noite, e trocado na maternidade por uma enfermeira 

revolucionária. Um de origem hindu e outro de origem muçulmana tiveram para sempre 

os seus destinos modificados. Salim, de origem hindu e pobre é criado como filho 

legítimo de uma abastada família muçulmana; o seu antagonista Shiva, o herdeiro da 
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família Sinai, órfão de sua suposta mãe, tem uma vida muito difícil em nada comparada 

à vida daquele que usurpara o seu lugar e a sua família. A partir da vida dessa 

personagem, relatada em primeira pessoa, Rushdie conta a história da Índia como nação 

soberana, em que se vale da fantasia e do humor para entrecruzar histórias e apresentar 

as várias culturas e etnias que compõem essa nação. 

A narrativa, que pode ser lida em chave de realismo mágico, ainda que repleta 

de situações inusitadas observa-se também, a presença de eventos contados de forma 

realista capaz de levar o leitor a se indagar se aqueles fatos realmente aconteceram. 

Salim descobre aos dez anos que é possuidor do dom da telepatia assim como todas as 

crianças nascidas na Índia naquele dia e horário, também são portadoras de alguma 

aptidão extraordinária. Salim conseguirá, por algum tempo, comunicar-se 

telepaticamente com alguns deles e formará a comunidade dos filhos da meia-noite da 

qual se autoproclama líder. Uma dessas crianças é Shiva, o bebê trocado, que 

intuitivamente se torna o antagonista de Salim e durante toda a trama, sem o saber, 

estará reivindicando o seu lugar involuntariamente roubado. 

Outro aspecto a ser observado é a aparência dessas crianças, as quais carregam 

consigo alguma deformidade física, sem causar estranhamento às pessoas que as cercam 

e aceitando-as com naturalidade. Salim, o narrador personagem, possui um enorme 

nariz, enquanto Shiva o seu rival, possui joelhos imensos e fortes capazes de quebrar ou 

asfixiar qualquer pessoa, animal ou objeto que por desventura lhe caiam entre as pernas. 

Todas essas características são minunciosamente trabalhadas pelo autor que se serve do 

fantástico, do insólito, e até do grotesco para retratar o entrecruzamento de histórias 

realistas ou inverossímeis. É possível identificar-se aqui, ecos da Metamorfose de 

Kafka, em que também a personagem passa por uma transformação, sem chocar os 

familiares, que se adequam à situação, sem questionamentos. Para Todorov apud David 

Roas (2013, p.63), o texto de Kafka rompe os esquemas da literatura fantástica 

tradicional, porque nele não existe vacilação. A sua finalidade é sugerir a existência do 

fantástico ao propor a passagem do natural para o sobrenatural. Destaco abaixo, um 

excerto da obra em que as características grotescas, humorísticas e fantásticas podem 

ser denotadas, conforme segue: 

Custou-me algum tempo perceber que a imagem que fazia de mim era 
profundamente distorcida pela vergonha que eu mesmo tinha de 
minha aparência; por isso, a imagem que eu enviava pelas ondas 
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mentais da nação, sorrindo como um gato de Cheshire era o mais 
medonho dos retratos: mostrava um nariz prodigiosamente ampliado, 
uma completa inexistência de queixo e manchas gigantescas em cada 
têmpora. Não era de admirar que muitas vezes eu fosse saudado por 
gritos de alarme mental (...). Quando me apresentei a Shiva, vi em sua 
mente a imagem aterradora de um menino baixo, com cara de rato, 
dentes desgastados e dois dos maiores joelhos que o mundo já viu 
(RUSHDIE, 2006, p. 294). 

Para Manna (2014, p.16), Tzvetan Todorov em sua Introdução à literatura 

fantástica promove uma expansão de perspectiva e passa a considerar o fantástico do 

ponto de vista da literatura em geral e da vida social. De acordo com Manna, as 

proposições de Todorov resultam no ponto de partida para se compreender a relação 

entre a narrativa fantástica e o saber moderno. Conforme o teórico italiano de literatura 

Remo Ceserani (2006, p. 103), o fantástico tem produzido uma forte reconversão do 

imaginário, ao apontar novos caminhos para os escritores fornecendo-lhes, assim, novas 

estratégias representativas. Em suas reflexões, Ceserani (2006, p.104), faz questão de 

enfatizar que o fantástico é um componente importante na formação da literatura da 

modernidade. Manna (2014, p. 19) complementa ainda que, o cinema tanto quanto a 

literatura se constitui em importante terreno para a constituição do fantástico como filho 

da modernidade. Para esse teórico, o dispositivo cinematográfico, com seu poder 

potencializador de imagens, possui um caráter privilegiado na realização do fantástico 

pelo fato de poder criar e extrapolar uma realidade invadida pelo sobrenatural, pelo 

insólito e pela crise da normalidade. 

Para justificar as proposições teóricas até aqui abordadas, transcrevo abaixo 

outro excerto da obra muito emblemática da utilização do Fantástico como instrumento 

estético, como segue: 

Fato extraordinário: quanto mais próxima à meia-noite era a nossa 
hora de nascimento, maiores eram os nossos dons. As crianças 
nascidas nos últimos segundos daquela hora eram (para ser franco) 
pouco mais que aberrações circenses: meninas barbadas, um garoto 
com guelras (plenamente funcionais) de truta de água doce, irmãos 
siameses com dois corpos que pendiam de uma cabeça e um só 
pescoço – a cabeça falava em duas vozes, uma masculina e outra 
feminina, todas as línguas e dialetos usados no subcontinente; mas, 
apesar de todos os seus atributos prodigiosos, esses eram os infelizes, 
os equívocos vivos daquela hora numinosa (RUSHDIE, 2006, p. 268). 

D.C.R.A. Goonetilleke (2010, p. 16), pesquisador e crítico da literatura pós-

colonial a respeito da obra de Rushdie, e em especial Os filhos da meia-noite, relata que 

o autor estranhava a narrativa oral a qual se propôs escrever, haja vista certo preconceito 
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que havia cultivado a respeito da oralidade. Mas, quando se depara com alguém que 

começa a narrar uma história começando de manhã e que se prolonga até a noite, 

provavelmente essa história contém tantas palavras quanto um romance e, durante a 

narrativa, é bastante aceitável que o narrador esteja frequentemente presente em sua 

história e que converse sobre isso.  

Para Rushdie apud Goonetilleke (2010, p.17), todas as coisas que significam ou 

que existiram segundo a natureza da velha história oral, torna-se uma moderna e bizarra 

invenção quando são anotadas. Segundo o autor, ao olhar para a velha narrativa para 

usá-la como base para um romance fez com ele que se tornasse modernista por uma 

forma muito tradicional. Ainda segundo ele, recorrer às tradições muito antigas, é uma 

forma de se encontrar um método para bater a realidade de maneira diferente do 

realismo ortodoxo ou restritivo à maneira de Zola. Para Rushdie apud Goonetilleke, “a 

fantasia é um método de produção que intensifica as imagens da realidade”. Desse 

modo, torna-se imperioso na ficção o desenvolvimento de técnicas que possibilitem a 

intensificação dessas imagens que podem ser muito mais intensas na escrita do que fora 

dela.  

É assim que, a liberdade da imaginação é o elemento que dá à narrativa 

fantástica a propriedade de se contrapor com a ideia que temos de realidade, nestes 

tempos pós-modernos. Em outras palavras, “a literatura fantástica é aquela que oferece 

uma temática tendente a pôr em dúvida nossa percepção do real” (ROAS 2013, p. 51). 

Nesse sentido, a estratégia ocorre como uma maneira de levar o leitor a se questionar 

sobre a validade da ficção como forma de desvendar o mundo. Desse modo a literatura, 

fantástica ou não, sempre haverá de despertar no leitor a capacidade de imaginar um 

mundo real diferente. 

Retomando o cerne da questão, ou seja, do fantástico como instrumento estético 

debatedor de tensões sociais a qualquer tempo, sobretudo agora, é imperioso ressaltar a 

liberdade com que o autor pode construir o seu texto, pela falta de especificidade teórica 

do realismo mágico, em que se pode contextualizar a narrativa de Os filhos da meia-

noite. É como se o autor, sentindo-se livre das viseiras de uma identidade nacional ou 

cultural, fosse capaz de oferecer ao leitor uma visão crítica e alternativa da Índia, com a 

finalidade de desmentir a versão oficial dos fatos. Sendo assim, na perspectiva do pós-
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colonialismo, o realismo mágico como integrante do fantástico, se converte em uma 

espécie distinta e reconhecível de discurso literário. 

 Salman Rushdie, ao recontar a história nacional indiana servindo-se de 

elementos da cultura oral, juntamente com os registros oficiais dos fatos, utiliza-se 

também de códigos novos, experimentais e com resultados que engrandecem a sua 

narrativa. Dessa forma, muda a concepção de um fantástico romântico, decadente e 

sobrenatural, para um fantástico oriental sublimado pela intercalação de acontecimentos 

e pela pluralidade de personagens, em seus contextos históricos e sociais, para 

representar a criação e o desenvolvimento do estado-nação pós-independência. Rushdie 

apud Goonetilleke (2010, p.27), sintetiza esse tipo de fenômeno da seguinte forma: 

“Chega um momento que vem, mas é raro na história, em que saímos do antigo para o 

novo. Nós temos que fazer da Índia uma nobre e livre mansão, onde todos os seus filhos 

possam habitar”.   

 O protagonista Salim Sinai com seu grande nariz carregado de significados pode 

ter em Shiva, representado por seus grandes joelhos, o seu duplo. Rushdie sugere o 

mapa da Índia como mais uma justificativa para o nariz de Salim que, de acordo com 

ele, lembra um grande nariz pendurado no mar. É possível que Rushdie tenha elaborado 

essas personagens para refletirem entre si as anomalias, o grotesco, o humor e demais 

características extraordinárias ou não, que constituíram a sociedade e o pensamento 

crítico após a colonização. Esse é um procedimento que tem sido utilizado de maneira 

original e característico da literatura fantástica. Segundo Goonetilleke (2010, p. 22), é 

um modo de fazer literário que denota a consciência de Rushdie acerca da estreiteza, da 

rigidez e do domínio da tradição.   

 Ceserani (2006, p.90), ao fazer uma abordagem no modo fantástico da escrita de 

Hoffmann, demonstra um perfeito e amplo repertório de procedimentos e de temas da 

literatura fantástica. Em sua obra, o inexplicável está dissimulado no mais simples e 

banal cotidiano e os procedimentos de hesitação, que é a condição sine qua non do 

fantástico, se tornam técnicas de narrativa. Entretanto, é a metáfora, como potência 

criativa da linguagem, o elemento gerador do fantástico na opinião do crítico italiano. 

Para finalizar, acho oportuno trazer uma reflexão de Remo Ceserani (2006, 

p.129), quando cita que dentre as tantas revisitações feitas pela literatura pós-moderna 

dos modos e dos gêneros literários, desde os clássicos e medievais até os mais 
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modernos, o Fantástico é indispensável. Pode-se dizer, inclusive, que o Fantástico 

sempre ocupou um lugar privilegiado nas mais variadas escritas que se caracterizam 

pela recuperação do humor, da fantasia, assim como pode retornar na forma de 

revisitação das modalidades que se aproximam dos primeiros contos românticos. 

Entretanto, o grande Fantástico, aquele que inspirou os melhores contos, de acordo com 

Ceserani, raramente é baseado na alegria, no humor ou nas coisas positivas. 
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TRÂNSITOS ENTRE O SURREALISMO E A MODERNIDADE LATINO-

AMERICANA: A ESTÉTICA PICTÓRICA DE FRIDA KAHLO E SEU MODO 

FANTÁSTICO DE CONVERGÊNCIA COM A ESCRITA DE CARLOS 

FUENTES 

Jucelino de Sales (FAP/DF)1 
Sidney Barbosa (UnB)2 

 

Resumo: Discutiremos nesse artigo relações entre arte e literatura, apresentando aproximações e 
singularidades entre as estéticas de Frida Kahlo e Carlos Fuentes. Procuramos discutir e 
demonstrar que suas linguagens artísticas desmontam a sensibilidade e a estética europeia, 
distanciando-se de uma tradição ocidental, por séculos orientadora de certa consciência literária 
elitista, recriando uma nova sensibilidade a partir dos elementos simbólicos e imaginários do 
universo fantástico latino-americano. Assim, ambos os estetas, em seus campos de linguagem 
próprios, possibilitam uma releitura histórica e simbólica da América-Latina, a partir da voz dada 
aos excluídos, pelo viés da arte simbólica e da literatura fantástica.  
Palavras-chave: Modo fantástico; estética; imaginação simbólica; modernidade. 
 

Introdução: arte e literatura como linguagens intersemióticas da forma 

estética 

 

Universos que dominam a história da sensibilidade humana, Arte e Literatura são 

campos que possuem suas áreas de influência quando não similares, muito aproximadas. 

Significações paralelas de seus espaços de atuação costumam aparecer senão 

simultaneamente, por vezes em proximidades temporais, que em determinados períodos 

históricos, essas semelhanças tornam-se patentes. Ortega y Gasset no livro Adão no 

Paraíso (2002) disserta que a técnica em pintura se compara ao instrumento literário, 

sendo para cada qual o seu idioma. Essa vinculação a partir do idioma, isto é, da semiose, 

(linguagens aproximadas) nos coloca a refletir que em certas conjunturas históricas, a 

similitude entre esses dois espaços de expressão humana parece inegável.  

                                                           
1Pesquisador da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF). Doutorando em Literatura 
pela Universidade de Brasília (UnB). Professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal (SEDF), e professor contratado da Universidade Estadual de Goiás (UEG – Campus Formosa).  
Contato: disallesart@hotmail.com. 
2Doutor em Língua e Literatura Francesa (1990) pela Universidade de São Paulo. Livre-docente em Teoria 
e Crítica do Romance (2005), pela Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, Campus de Araraquara. Pós-
doutor pela Université de Paris VIII - Vincennes-Saint-Denis, França. Professor Adjunto de Literatura 
Francesa do Departamento de Teoria Literária e Literaturas da UnB. Contato: sidneyb@unb.br. 

626



  
 
 
 
 

Sob o lustre dessa derrocada, em certos intervalos históricos aparecem artistas e 

escritores com aspirações e poéticas que inovam e renovam as antigas demarcações do 

real.  

Nosso olhar investigativo se debruça sobre dois desses estetas, ambos de 

nacionalidade mexicana, ambos compondo nos interstícios do contexto latino-americano: 

Frida Kahlo e Carlos Fuentes. Nela, procuraremos ressaltar nalgumas de suas obras 

pictóricas o olhar transgressor enviesado pelo universo latino que com as rupturas do 

século XX se afasta dos seus laços manchados pela imposta origem europeia; o que nos 

aproxima dele e da obra sua que trazemos como referência para o debate: a novela 

fantástica Aura, narrativa em que existe uma ruptura com o pensamento histórico oficial, 

redimensionado, sob o crivo da modernidade latina, por intermédio da forma literária. 

 

A desintegração na estética de Frida Kahlo 

 

Aproximar e encantar-se com as obras de Frida Kahlo, presume-se, ainda que 

minimamente, o conhecimento de situações, acontecimentos da vida pessoal da artista. 

Os desdobramentos dolorosos desses eventos pessoais se urdem intimamente 

relacionados com as suas obras capitais. Talvez esta seja exatamente a chave: sua dor, sua 

interioridade, o seu território subconsciente.  

Não o sonho, não a ilusão, mas a realidade intra-subjetiva permeada pela fantasia; 

a realidade inventada. Não a fantasia dos contos de fadas com finais felizes, mas a fantasia 

das feiticeiras que povoam o imaginário latino-americano. Para tal acepção, evocamos 

Michelet e sua psicologia sobre o enigma da Mulher:  

 

A natureza fê-las feiticeiras. É o espírito próprio da Mulher e o seu 
temperamento. Ela nasce Fada. Pelo retorno regular da exaltação, é 
Sibila. Pelo amor, torna-se Mágica. Pela finura e a malícia (muitas 
vezes fantasiosa e benéfica), é Feiticeira e enfeitiça, ou pelo menos 
adormece e ilude os males (MICHELET, 2003, p. 11) 
 

Com a magia do pincel, a malícia das cores, a finura do traço fantasioso, como 

uma feiticeira de mil anos, soberana entre mulheres numa época em que elas dormitam 

na sombra dos homens, Frida desencanta a realidade através da agressão estética. Ela 

enfeitiça, ou pelo menos adormece e ilude os males. Sua dor é o seu feitiço, o remédio 

contra os malefícios da vida. Sua malícia é a transgressão: em diversas tramas sociais ela 
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se coloca além de sua época. Não seria isto uma visão vaticinadora do futuro, o 

enfeitiçamento da vidente diante de sua bola de cristal onde antevê aquilo que será, mas 

ainda não é, e paradoxalmente já foi?  

Para nós que olhamos desse lugar do futuro (hoje, o nosso presente), é possível 

afirmarmos que Frida Kahlo, essa mulher além do seu tempo, fez de sua arte a estética da 

transgressão. Geralmente trajando seus longos vestidos mexicanos, impávida em suas 

pinceladas, uma de suas marcas é justamente a aproximação com o seu universo 

simbólico mexicano. 

No quadro O abraço amoroso no universo, a terra (México), Eu, Diego e o Senhor 

Xólotl, (figura em anexo) de 1949, ela traz a explicitação engenhosa desse motivo. Nessa 

tela se dispõem alguns símbolos do imaginário mítico estetizado pela pintora. A imagem 

permeada por um semblante notadamente colorido se divide entre o dia e a noite; há a 

marcada presença de elementos nativos, principalmente a flora, com destaque para as 

raízes povoando a parte inferior do quadro. O abraço do deus Xólotl é o abraço não no 

México ocidentalizado, mas na própria terra latina, ainda nativa, pura, primigênia. A 

personalidade de Diego Rivera representada na figura não-convencional de uma criança, 

e ainda o autorretrato da artista ocupando o lugar de feiticeira-mãe dessa criança propõem 

como uma possível leitura do quadro o mito da criação.  

Como Foucault nos diz “a origem está sempre antes da queda, antes do corpo, 

antes do mundo e do tempo; ela está do lado dos deuses, e para narrá-la se canta sempre 

uma teogonia” (FOUCAULT, 1979, p. 18). Frida canta essa teogonia na tela, através das 

cores e das formas imagéticas. Subversiva, ela recria a linguagem do mito na pintura. 

Como Mircea Eliade aponta, realidade cultural extremamente complexa, o mito define-

se pelo seguinte: “conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 

tempo primordial, o tempo fabuloso do ‘princípio’” (ELIADE, 1963, p. 11). Frida vai a 

esse tempo fabuloso das origens de seu México através da imaginação do fantástico e da 

autodestruição criadora da pintura.  

Ela narra, na linguagem estética, a história do México em suas origens, ainda não 

manchada pela chegada dos europeus. Toda a estrutura pictórica nos aproxima de uma 

alusão a esse espaço de origens, em que a mulher como uma deusa participa da criação. 

Conforme Octavio Paz nos salienta, a Mulher “é a imagem da fecundidade, mas também 
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a da morte. Em quase todas as culturas as deusas da criação são também deidades da 

destruição” (PAZ, 1976, p. 63). 

É com o arrimo dessa imaginação efusivamente povoada pelos símbolos do 

fantástico, que a pintora mexicana traz para a tela a estrutura imagética da história 

subterrânea não relatada nos livros da história oficial. Com esse artifício transgressor, a 

artista corrige e completa inesgotavelmente a inadequação da história estabelecida que 

teima em relutar no apagamento e no esquecimento das origens dos povos prístinos, 

anterior aos processos de colonização, massacre e genocídio dos povos nativos. 

Ao recriar as origens mexicanas antes da conquista, atuando como uma feiticeira 

que exerce o seu poder através da arte, Frida destrói o mito de ouro do colonizador, 

recuperando a história deixada às margens, antes da gananciosa dizimação indígena 

imposta por Cortês e seus pares. 

Michelet se questiona “de quando data a Feiticeira?”, e responde sem hesitar “do 

tempo do desespero” (MICHELET, 2003, p. 17). O desespero profundo do século XX, 

do século da destruição e da aniquilação, do século da experiência atômica e do genocídio 

burocrático, cria essa mulher que reinventa a origem de seu universo latino sem hesitar 

diante do discurso histórico autorizado. Se com a conquista e a colônia “os deuses vão 

embora porque seu tempo acabou” (PAZ, 1976, p. 87), com a modernidade, com a 

libertação do inconsciente, esse tempo primitivo, em sua instância cíclica, retorna com 

força transgressora, inventando um lugar para si paralelo ao discurso do colonizador. 

Na artista, essa marca da criação já se exerce desde suas origens. Filha da 

Revolução, há uma alusão de Carlos Fuentes, nesses termos, a ela, suas práticas sociais 

se constroem sob a influência política do socialismo. Mulher politizada e que reconhece 

na Revolução o lugar de ruptura para com os laços tradicionais de raízes europeias, nas 

palavras de Octavio Paz: “a Revolução Mexicana é um movimento de reconquistar o 

nosso passado, assimilá-lo e torná-lo vivo no presente” (PAZ, 1976, p. 134). 

Como Fernanda Assunção cita Fuentes na introdução do artigo Frida Kahlo: um 

auto-retrato íntimo, o escritor nos apresenta a relação singular dessa mulher com a sua 

terra:  

 

O México é um país que vem sendo feito pelas suas feridas [...]. Nossos 
corpos estão partidos ao meio [...] nascida com a revolução, Frida Kahlo 
tanto reflete como transcende o evento central do México no século XX. 
Ela o reflete em suas imagens de sofrimento, destruição, chacina, 
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mutilação, perda, mas também nas imagens de humor e de alegria que 
tanto marcaram sua vida penosa (FUENTES apud ASSUNÇÃO, 2011, 
p. 6). 
 

Para Fuentes, Frida é o espelho da revolução. Suas imagens mutiladas, sua dor, é 

a dor da perda desse México por tantos séculos mutilado pelo discurso da colonização. 

Mas também é a imagem do humor e da alegria desse mexicano sofrido, que não se deixou 

perecer, e com a revolução reconquista o passado no presente. 

Conforme sintetiza Luiz Nazario,  

 
revolucionária na política, na arte, no comportamento, Frida pintava 
obsessivamente sua dor em cores fortes, produzindo imagens 
angustiantes de seu corpo perfurado, rasgado, amputado, entre flores, 
cactos, tubos, camas e instrumentos hospitalares (NAZARIO, 2008, p. 
44).  
 

Como não alijar nessa mulher a imagem da feiticeira engendrada por Michelet? 

 

Autodestruição criadora: Aura desintegrada, Aura reintegrada 

  

Publicada em 1962, logo no início da carreira do escritor Carlos Fuentes, Aura é 

uma pequena novela cuja trama simples diz respeito à contratação do jovem historiador 

Felipe Montero pela senhora Consuelo para o ofício de terminar as memórias inacabadas 

do seu falecido esposo, o General Llorente. A trama desenvolve-se praticamente no 

interior de um casarão, descrito como mausoléu, em comparação às construções 

modernas dispostas ao seu redor. É nesse espaço, lúgubre, que há o encontro entre Felipe 

e Aura, a sobrinha da senhora Consuelo, que nomeia a trama e por quem o historiador 

perdidamente se apaixona.  

Nesse ínterim, a narrativa apresentará uma porção de minúcias que permitem 

aproximá-la e compreendê-la sob os arrimos da literatura fantástica. Alguns desses 

indícios notam-se nas refeições do jantar, quando são dispostos quatro lugares na mesa, 

sendo que na casa estão residindo três pessoas. No caso da suposta quarta pessoa, como 

se verá no transcorrer da narrativa, trata-se da presença ausente do falecido general.  

Numa dessas ocasiões, Felipe observa que as ações de Aura durante a refeição, na 

verdade, são repetições dos movimentos produzidos pela senhora Consuelo: “[...] Aura 

deixa a faca sobre o prato e permanece imóvel e você se lembra que, uma fração de 
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segundos antes, a senhora Consuelo fez a mesma coisa” (AURA, 1998, p. 39). O que mais 

adiante, a voz narrativa constata: “[...] você repete para si mesmo que sempre, quando 

estão juntas, elas fazem exatamente as mesmas coisas” (AURA, 1998, p. 62). 

Essa similitude nas ações rechaça-se na ocasião em que ele presencia Aura 

sacrificando um cabrito na cozinha, e se afastando atordoado dali, dirige-se para o quarto 

da senhora Consuelo, onde antevê a anciã de pé defronte ao seu altar de santos e 

demônios, realizando com as mãos movimentos semelhantes aos de sua sobrinha “você 

verá claramente, como se tirasse a pele de um animal [...]” (AURA, 1998, p. 50). Como 

se ambas estivessem sintonizadas sob a fina camada de um ritual, na medida em que as 

ações imaginárias da anciã socando o ar, como se ela estivesse ordenhando um feitiço, se 

duplicam no trabalho de açougueiro de Aura. 

Enquanto faz a leitura das memórias do falecido general, Felipe se envolve 

fisicamente com Aura, consumando com ela duas relações sexuais, que se desenvolvem 

sob a atmosfera do sonho, do delírio. De um para o outro envolvimento, o protagonista 

percebe com estupefação que Aura envelheceu. Diante de uma jovem de uns vinte anos 

na primeira relação onde ela murmura-lhe afirmando “Você é meu esposo” (AURA, 

1998, p. 43), na segunda ocasião encontra-se nos braços de uma mulher madura de uns 

quarenta anos, a quem jura que amará para sempre, ainda que ela morra. 

Quando toma em mãos a derradeira parte das memórias, Felipe vem a conhecer 

integralmente os fatos que alcançam à juventude da senhora Consuelo. Descobre que ela 

tinha quinze anos quando se casou com o General Llorente, um homem já maduro, e que 

o casal se exilou na França, onde o marido numa ocasião confessa a ela que mesmo depois 

de passados cem anos sua beleza juvenil jamais se apagaria.  

Lendo a biografia do general, sabe então que essa passa a ser uma obsessão da 

jovem Consuelo: conservar, a qualquer custo, a beleza no tempo. Para conseguir tal feito, 

ela usa de artifícios, recorrendo à imaginação enfermiça e a poções e beberagens que 

remetem à feitiçaria, onde se lê numa das passagens: “Gritava: ‘Sim, sim, sim, consegui: 

eu encarnei; posso convocá-la, posso dar-lhe vida com minha vida” (AURA, 1998, p. 69). 

Essa consumação do feitiço recebe do general o último comentário de suas memórias em 

que declara que o demônio também tinha sido um anjo. 

Por fim, Felipe encontra algumas fotografias atrás da última folha. Em uma das 

fotos, ele se depara com a imagem de Aura, e a assinatura Consuelo Llorente. Num outro 
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retrato, observa duas pessoas sentadas: Aura na companhia do velho general. Ao 

aproximar os olhos da imagem do velho e tapar-lhe a barba com a mão, Felipe 

assombrosamente se enxerga; o que vê na imagem “é ele, é... você” (AURA, 1998, p. 70). 

Com a cabeça dando voltas, o jovem historiador se encontra em face do seu rosto 

antigo, o que teve antes e tinha esquecido, constata a voz narrativa. Imerso nessa 

atmosfera entrementes à realidade e o sonho, Felipe se depara com o labirinto da 

incerteza. O delírio em que se encontra na narrativa, incerto entre o natural e o 

sobrenatural é a provocação acometida pela técnica do modo fantástico. Segundo 

Todorov “o fantástico ocorre nesta incerteza [...]. O fantástico é a hesitação 

experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento 

aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2008, p. 31).  

Ideia basilar esta que, retomada em estudos recentes numa percepção atualizada, 

o teórico espanhol David Roas pontua que  

 
a narrativa fantástica provoca – e, portanto, reflete – a incerteza na 
percepção da realidade e do próprio eu; a existência do impossível, de 
uma realidade diferente da nossa, leva-nos, por um lado, a duvidar desta 
última e causa, por outro lado, em direta relação com isso, a dúvida 
sobre nossa própria existência, o irreal passa a ser concebido como real, 
e o real, com possível irrealidade (ROAS, 2014, p. 32). 
 

Submerso nesse interstício, o jovem historiador se posiciona na bifurcação entre 

o ceticismo da razão e a misteriosa e tentadora atmosfera elementar do sobrenatural. De 

fato, na novela Aura ocorre uma quebra com o presumivelmente determinado. A realidade 

manifestamente pautada no raciocínio-lógico-causal se desintegra. O método cartesiano 

ou a ideologia iluminista como formas de explicação do mundo não possuem mecanismos 

suficientes para abordar e contemplar esse universo estético. Estamos diante de uma 

literatura indubitavelmente fantástica. Mas que se reveste desse adereço para desconstruir 

e recriar o indigesto real. A alma do General Llorente transmigra e retorna num novo 

corpo: Felipe Monteiro. A alma da Senhora Consuelo perdura e se repete em Aura. O que 

tais artifícios, à primeira vista, incoerentes, querem significar? 

Parece que nessa narrativa, a forma literária possibilita a recuperação daquela 

história que as formas convencionais se negam a narrar. Para usar uma expressão do 

historiador Jim Sharpe, “a história vista de baixo” (SHARPE, 1992, p. 42), que delega a 

voz aos subalternos. Fuentes, ao trabalhar na forma estética os artifícios do modo 
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fantástico, reorienta o descaminho dessa história perdida, pois o discurso literário, aqui 

vazado por esse modo de ordenação de sua consciência, permite a transgressão dos 

códigos vigentes e a superposição de uma narração com a moldura do insólito como forma 

de reatualizar o passado, agora com o olhar pós-colonial do subalterno. 

Nesse caso, o literata se dispõe do imaginário latino, incrustado nos mitos das 

origens, lançando mão de materiais subversivos como a feitiçaria e dando voz à mulher 

como fonte dessa transgressão e, consequentemente, elemento simbólico desse “novo 

mundo”, que através da pluma de Fuentes, traz para a cena literária a desconstrução do 

tempo histórico filiado à tradição ocidental, personalizado na figura do historiador Felipe.  

Através da escritura fantástica, Fuentes desarticula a estrutura vigente e a 

rearticula por meio da reelaboração do tempo histórico. No caso dessa novela, essa 

reversão temporal tem na mulher e na feitiçaria seus articuladores, dando vazão aos 

símbolos que perduram no imaginário coletivo do universo latino-americano. 

Outro elemento literário que aparece com pujante força nessa novela é a presença 

ativa do leitor na engrenagem da obra. Como postulado por Roas: “a participação ativa 

do leitor é, portanto, fundamental para a existência do fantástico” (ROAS, 2014, p. 45). 

Desde as primeiras linhas, o leitor parece imerso num imenso feitiço que vai se 

desvendando paulatinamente. Escrito na segunda pessoa do singular com os verbos e 

ações mantendo-se no presente ou no futuro do indicativo, a narração se constrói no 

momento da leitura, levando o leitor a participar da narrativa. Essa participação 

mensurada, a partir do lugar que Felipe ocupa na intriga, faz com que os mistérios que 

rondam a atmosfera da novela venham se desconstruindo lentamente, na medida em que 

as ações prosseguem no curso elencado pela trama. 

Assim, não parece premeditada a epígrafe que abre a novela, retirada do livro A 

Feiticeira, de Jules Michelet, obra a qual o autor provavelmente consumiu em algum 

lugar de sua juventude: “Os deuses são como os homens: nascem e morrem sob o peito 

de uma mulher...” (FUENTES, 1998, p. 15). Dessa intertextualidade explícita, sabemos 

que a mulher é a mãe da fantasia, dos deuses, possuidora da segunda visão. Esse ser de 

mil anos, dotada de dois dons: “o iluminismo da loucura lúcida” (MICHELET, 2003, p. 

18, grifos do autor) e o “poder da concepção solitária” (MICHELET, 2003, p. 18, grifos 

do autor), que sozinha concebeu e deu à luz a “um outro que se lhe assemelha e com ela 

se confunde” (MICHELET, 2003, p. 19). Por essa versão, inverte-se a concepção original: 
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não Adão, o primeiro homem, mas Eva, a primeira mulher, que ocupa o lugar do começo. 

A história já não é mais esse outro, essa história que veio depois, que aportou nos trópicos 

com as navegações e a conquista, com a pólvora e a aniquilação do homem civilizador, 

mas a história anterior, a que já existia, gravada nas poções, artimanhas e sutilezas da 

mulher. 

Como reporta Octavio Paz, a mulher é o próprio conhecimento “o conhecimento 

que jamais possuiremos, a súmula de nossa definitiva ignorância: o mistério supremo” 

(PAZ, 1997, p. 63). A senhora Consuelo representa na narrativa a força dessa mulher 

transgressora que por meio do feitiço se duplica na personalidade jovem de Aura, como 

também fazendo uso da magia personifica o falecido esposo no jovem historiador Felipe.  

Assim, a duplicação (ou o duplo), subterfúgio da feitiçaria, aproxima dois tempos: 

o antigo e o moderno. Há um importante apontamento do teórico David Roas que revela 

a desarticulação da história oficial, dita normal e desfeita em Aura pelo reconhecimento 

de sua anormalidade nessa narrativa que revela, pela via do sobrenatural, no trânsito da 

magia e do feitiço, a história subterrânea do povo mexicano: 

 
O que caracteriza o fantástico contemporâneo é a irrupção do anormal 
em mundo aparentemente normal, mas não para demonstrar a evidência 
do sobrenatural, e sim para postular a possível anormalidade da 
realidade, o que também impressiona o leitor terrivelmente (ROAS, 
2014, p. 67) 
 

Desse modo, no trânsito entre a hesitação e o estranhamento provocado no leitor-

personagem Felipe e no leitor (real) da novela, a história oficial se reconcilia com a posta 

à margem, e a outra história do México, aquela que assim como a mulher fora violada e 

conduzida ao subterrâneo, vem, através da narrativa literária, assumir um espaço 

reconquistado pela modernidade.  

Essa mulher violada pelo processo civilizatório, que na Conquista “o símbolo da 

entrega é doña Malinche, a amante de Cortés” (PAZ, 1997, p. 80 grifos do autor), com a 

Revolução Mexicana e a modernidade do século XX, reconquista a sua filiação histórica. 

Desse modo, preenche as lacunas seculares ordenhadas e assentadas pela colonização 

através da retomada das origens, na construção de uma história híbrida, que não privilegie 

um, mas narre ambos os lados. A obra literária acomete essa possibilidade, que no caso 

dessa novela, tem em Felipe a personalidade do historiador europeu, jovem e moderno, 
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posto diante da anciã Consuelo, personificadora do tempo, da história (a musa Clio), e 

dos artifícios fantásticos que subvertem esse tempo e essa história.  

Negando a condição de si mesmo, do único pela condição do outro (da alteridade) 

nega-se o projeto moderno do iluminismo, mina-se o império da razão (ocidental) e abre-

se um espaço rico de contingência, imerso nas profundezas do inconsciente e que se 

liberta das amarras do recalcamento através da linguagem subversiva dos mitos, sonhos 

e fantasias. Nessa destruição das amarras através da força impávida da linguagem 

simbólica operada pelos elementos do fantástico, privilegia-se a revolução temporal. A 

duplicação do velho no novo (Consuelo/Aura - General Llorente/Felipe) é a injunção de 

que o tempo simultâneo (circular) é o tempo da modernidade latino-americana.  

Em Aura, esse tempo aparece transubstanciado na imagem da mulher e da 

feitiçaria. São esses dois elos, juntamente com a beleza inconsútil e a intriga feminina que 

devastam e reordenam a intriga histórica. Assim como os deuses, Felipe (homem do seu 

tempo), nasceu e deve morrer sobre o peito de uma mulher... 

 

Conclusão: De Frida à Fuentes, uma experiência transgressora 

 

Aproximar Carlos Fuentes de Frida Kahlo, no que tange às suas estéticas, como 

pudemos acompanhar nas considerações anteriores, é preencher as linhas que se seguem 

com a intelectualidade revolucionária dessas duas personalidades mexicanas. O próprio 

século XX é berço e testemunha da acurada produção dessa mulher que transgrediu a dor 

e as normas sociais através do pincel e do comportamento.  

Esse mesmo século viu a pluma do escritor iniciar sua produção literária 

sutilmente enfeitiçando suas folhas com a força mágica do enigma da mulher. A senhora 

Consuelo/Aura não poderia ser mais um, entre os diversos autorretratos da mulher Frida 

Kahlo? Muito além de mais um, é um autorretrato encantado desse México por muito 

tempo esquecido no deserto da história suprimida dos anais oficiais. 

Assim, a mulher Frida e, posteriormente, o homem Fuentes, produzindo em um 

mesmo espaço de experiência, cada um no ofício estético (semiótico) que lhes cabe, 

colorem os seus mundos pessoais e vivenciais com os artifícios do modo fantástico 

singular ao universo latino – o maravilhoso, o delírio, o sonho. Recursos essenciais para 

a reconstrução do inconsciente histórico segundo os valores da experiência moderna.  
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Obras que resgatam a história silenciada dos povos pré-colombianos, e que têm 

em seus articuladores a condição de serem filhos dessa história, nada mais admissível que 

através de suas narrativas estéticas encantem o admirador de suas artes com a magia que 

faz desembrulhar do recalcamento os passados esquecidos. 

 

Anexo: 
 

Figura: (O abraço amoroso no universo,                                  
A Terra (México), eu, Diego e o senhor Xólotl)                                                                             
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O FANTÁSTICO GENOLÓGICO: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E OUTRAS 

CONSIDERAÇÕES 

Karla Menezes Lopes Niels (UFF)1 
 

 
Resumo: Antes dos estudos de Todorov acerca do gênero fantástico, na década de 1970, “a crítica 
designava como fantástica toda narrativa de fatos que não pertenciam ao mundo real, contrariando 
a realidade que nos cerca” (BATALHA, 2011, p.13), caracterização pois bastante abrangente, que 
englobava desde o onírico ao sobrenatural, tendo sido usado para designar as mais diferentes 
manifestações literárias, às vezes de gêneros não afiliados entre si, dificuldade que remonta às 
“diferentes concepções filosóficas do final do século XVIII”  (CESARANI, 2006, p. 12). Além 
do mais, o termo fantástico foi muitas vezes usado como sinônimo de excêntrico, mirabolante e 
exagerado (cf. VOLOBUEF, 1999, p. 199). Por isso, o termo foi em alguns autores tomado como 
equivalente a fantasia e vice e versa.  Ora, não há uma mesma realidade, com o mesmo valor 
cultural para todas as épocas. Seria, portanto, um gravíssimo erro simplesmente opor fantástico a 
real sem considerar as implicações sócio histórico e culturais pertinentes uma vez que a realidade 
é uma construção complexa cujos valores dependem de uma série de relações que envolvem tanto 
a religião, como política, língua, arte e ciência (Cf. OROPEZA, 1999). Sendo assim, o gênero 
fantástico não é e nem pretende ser antônimo de real. Paradoxalmente parte de um sistema realista 
para questionar o que se entende por realidade num dado momento histórico e cultural. Dessa 
forma, e de acordo com Jean Fabre, “o efeito de real não é um simples acessório estilístico” 
(FABRE Apud BATALHA, 2012, p. 499) do fantástico, mas elemento crucial para a irrupção do 
inexplicável. Há pois uma flutuação entre aquilo que se considera como fantástico ainda hoje, 
haja vista os pontos de encontro entre o gênero fantástico e outros gêneros literários tais como o 
romance gótico e o realismo mágico, por exemplo (Cf. CAMARANI, 2014). Ademais, os estudos 
do gênero em causa, desde Todorov, parecem seguir “duas tendências contrapostas”. A primeira 
limita o gênero a determinadas estratégias narrativas e temas e o localiza historicamente no século 
XIX. A segunda o alarga de tal modo a abranger não somente outros períodos históricos como a 
abraçar os outros gêneros com os quais se imbrica, como uma espécie de macro-gênero ou 
modalidade literária. (Cf. CESARANI, 2006, p. 8, 9). Ciente disso, o presente trabalho, seguindo 
a primeira tendência, ocupar-se-á da discussão acerca de um fantástico genológico a partir das 
considerações teóricas de Tzvetan Todorov (1970), Jean Bellemin-Noël (1072), Felipe Furtado 
(1980) e  Pampa O. Aràn (1999). 
 
Palavras-chave: Fantástico, gênero, modo 
 

 

Introdução 

Antes dos estudos de Todorov sobre o gênero, na década de 1970, “a crítica 

designava como fantástica toda narrativa de fatos que não pertenciam ao mundo real, 

contrariando a realidade que nos cerca” (BATALHA, 2011, p.13), caracterização pois 

bastante abrangente, que englobava desde o onírico ao sobrenatural, tendo sido usada para 
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designar as mais diferentes manifestações literárias, às vezes de gêneros não afiliados entre si, 

dificuldade que remonta às “diferentes concepções filosóficas do final do século XVIII”  

(CESARANI, 2006, p. 12). Além do mais, o termo fantástico foi muitas vezes usado como 

sinônimo de excêntrico, mirabolante e exagerado (cf. VOLOBUEF, 1999, p. 199). Por isso, o 

termo foi em alguns autores tomado como equivalente a fantasia e vice-versa.  Ora, não 

há uma mesma realidade, com o mesmo valor cultural para todas as épocas. Portanto, 

seria um gravíssimo erro opor fantástico a realidade sem as implicações sócio histórico e 

culturais pertinentes. A realidade é uma construção complexa cujos valores dependem de 

uma série de relações que envolvem tanto a religião, como política, língua, arte e ciência 

(Cf. OROPEZA, 1999).  

O fantástico não é e nem pretende ser antônimo de real. Paradoxalmente parte dele 

para questionar o que se entende por realidade num dado momento histórico e cultural. 

Dessa forma, e de acordo com Jean Fabre, “o efeito de real não é um simples acessório 

estilístico” (FABRE Apud BATALHA, 2012, p. 499) do fantástico, mas elemento crucial 

para a irrupção do inexplicável. 

Há ainda hoje uma flutuação entre aquilo que se considera como fantástico, haja 

vista os pontos de encontro entre o gênero fantástico e outros gêneros literários tais como 

o romance gótico e o realismo mágico, por exemplo (Cf. CAMARANI, 2014). Ademais, 

os estudos do gênero em causa, desde Todorov, parecem seguir “duas tendências 

contrapostas”. A primeira limita o gênero a determinadas estratégias narrativas e temas e 

o localiza historicamente no século XIX. A segunda o alarga de tal modo a abranger não 

somente outros períodos históricos como a abraçar os outros gêneros com os quais se 

imbrica, como uma espécie de macro gênero ou arquigênero. (Cf. CESERANI, 2006, p. 

8, 9).  

 

O fantástico 

O termo fantástico, no campo dos estudos literários, foi usado, e ainda é, para 

designar as mais diferentes manifestações literárias, às vezes de gêneros não afiliados 

entre si, dificuldade que remonta às diferentes concepções filosóficas do final do século 

XVIII que lhe atribuíram os mais diversos sentidos. Sem contar os problemas 

relacionados à tradução do termo de uma para outra língua europeia.  
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Cristina Batalha (2011, 2012) argumenta que os românticos franceses ao se 

apropriarem do termo tentaram desvinculá-lo do gótico, gênero que dera à luz o fantástico 

(Cf. ARÁN, 1999; ROAS, 2006). Diz ela: 

[...] aquilo que [Walter] Scott descreve criticamente como absurdo, 
inverossímil, o francês Jean-Jacques Ampère, tradutor e introdutor de 
E.T. A. Hoffmann na França, aponta como as marcas originais de um 
novo gênero que, graças a um modismo, invade rapidamente o campo 
da edição e tudo passa a ser adjetivado como “fantástico”. Na França, 
por volta de 1830, quando os românticos se apropriaram do termo 
tentando desvinculá-lo da tradição gótica, eles o reinvestem de um 
sentido radicalmente novo, ao mesmo tempo que o substantivam: a 
partir desta época para os românticos franceses estará ligado 
definitivamente ao nome de E.T.A. Hoffmann, embora não tenha sido 
ele o criador deste tipo de narrativa literária (BATALHA, 2012, p. 484) 

 

Ora, aquele fazer literário que para Walter Scott fora considerado inferior 

justamente por ser inverossímil, foi considerado por Ampère, bem como por outros 

literatos patrícios seus como Charles Nordier (1780-1844), Gérard de Nerval (1808-

1855), Téophile Gautier (1811-1872) e Guy de Maupassant (1850-1893), como uma nova 

e ascendente modalidade literária (Cf. BATALHA, 2012; CAMARANI, 2014).  

No que diz respeito a Nordier, em ensaio pioneiro sobre o gênero, “Du fantastique 

em literature” (1830), mostrou-se um grande precursor dos estudos do gênero ao intuir 

que o fantástico surge imediatamente a partir do real. Ao contrário do maravilhoso, gênero 

dos contos de fadas, o mundo representado pela narrativa fantástica não é regido por leis 

diferentes do mundo empírico, mas por uma espécie de hiperbolização das leis positivas: 

“La fantasie [...] n’eut pour objet que de présenter sous un jour hyperbolique toutes les 

séductions du monde positif” (NODIER Apud CAMARANI, 2014, p. 15). Questão para 

a qual também apontará Gautier em artigo de 1936 ao afirmar que o fantástico seria uma 

espécie de maravilhoso “que tem sempre um pé no real” colocando-se entre a narrativa 

feérica e a narrativa realista (GAUTIER Apud BATALHA, 2012, p. 486). 

No prefácio a Histoire d’Helène Gillet, de 1832,  Nordier desenvolve sua teoria 

iniciada no ensaio de 1930 e aponta para a existência três tipos de fantásticos; (1) a história 

fantástica falsa, (2) a história fantástica vaga e (3) a história fantástica verdadeira, sendo 

esta última aquela que “abala o coração profundamente sem custar sacrifícios à razão” e 

que, por isso, propicia ao leitor compartilhar das angustias da personagem tal qual o 

“espectador de uma cena de ilusões” (NORDIER, 1832, s/p): 
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A divisão proposta pelo francês antecipa o estruturalista Tzvetan Todorov que em 

Introdução à literatura fantástica apresentou uma divisão similar do gênero ao 

demonstrar sua flutuação entre dois outros gêneros, o maravilhoso e o estranho. Ademais, 

ao referir-se à “história fantástica verdadeira” como aquela capaz de produzir fortes 

emoções coloca-se também na linha dos teóricos que admitem uma relação do leitor com 

a narrativa, como é o caso não só de Todorov como do contemporâneo David Roas. 

Antes de discorrermos sobre o que diz Todorov sobre o fantástico, cabe aqui um 

adendo. Como é sabido, seu estudo tem o mérito de ser o primeiro a abordar o fantástico 

sob a perspectiva de gênero; o que deixa claro em sua introdução. Os estudos anteriores 

a ele fizeram tão somente uma abordagem filosófica de uma modalidade literária. Mesmo 

Charles Nodier, que parece ter aproximado o fantástico da noção de gênero, não o fez tão 

explicitamente como Todorov. Entretanto, apesar da orientação estruturalista do ensaio 

desse, adverte-nos que “não há qualquer necessidade de que uma obra encarne fielmente 

seu gênero, há apenas uma probabilidade de que isso se dê. [...] Uma obra pode, por 

exemplo, manifestar mais de uma categoria, mais de um gênero”. Isso porque “o trabalho 

de conhecimento visa a uma verdade aproximativa, não a uma verdade absoluta” 

(TODOROV, 2010, p. 26,27).  

Entendemos que a narrativa não precisa se amoldar ao gênero perfeitamente, 

desde que apresente algumas de suas características, em especial aquelas que se 

relacionam ao período histórico e sociocultural de sua composição já podemos falar em 

filiação genológica. Ademais, ao falarmos em gênero fantástico não estamos pensando 

numa forma fixa e imutável, mas em algo maleável com limites mais ou menos difusos 

(Cf. ARÁN, 1999).  

O gênero é mais que um conjunto de preceitos e formas, é um produto de uma 

enunciação e de uma interpretação, posto que, a concretização da leitura é  

[...] inseparável das imposições de gênero, isto é, as convenções históricas 
próprias ao gênero, ao qual o leitor imagina que o texto pertence, lhe permitem 
selecionar e limitar, dentre os recursos oferecidos pelo texto, aqueles que sua 
leitura atualizará. O gênero, como código literário, conjunto de normas, de regras 
do jogo, informa o leitor sobre a maneira pela qual ele deverá abordar o texto, 
assegurando dessa forma sua compreensão. (COMPAGNON, 2003, p. 158) 

Para Todorov, a essência do fantástico na narrativa ficcional advém de um efeito 

decorrente de um acontecimento ambíguo e inexplicável pelas leis positivistas. Diante do 

sobrenatural e do impossível tanto personagem como leitor questionam-se sobre até que 
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ponto aquilo é real ou imaginário, natural ou sobrenatural, sólito ou insólito. Noutras 

palavras, implica a existência de acontecimentos aparentemente inexplicáveis e 

imprecisos, bem como a “possibilidade de fornecer duas explicações ao acontecimento 

sobrenatural e, em consequência, o fato de que alguém devesse escolher entre ambas” 

(Ibid., p.32). Essa incerteza diante da apreciação de eventos ambíguos na narrativa seria 

a força motriz da narrativa fantástica. Pois o efeito do gênero ocorreria justamente nesse 

momento de hesitação do narrador, da personagem e, em última instância, do leitor. Em 

outras palavras, mais do que a sobrenaturalidade misturada à realidade, é necessária a 

instauração da dúvida.  

A noção de hesitação é central para a configuração do gênero, ocorra ela em 

momentos da narrativa ou mantenha-se até o final desta. Citando Louis Vax, Todorov 

ressalta que “a arte fantástica ideal sabe se manter na indecisão” (VAX Apud 

TODOROV, 2010, p.50). Assim como Nordier e Todorov, o francês Vax considera o 

fantástico como o gênero que visa “perturbar o seu leitor” (VAX, 1972, p. 28), mas não 

completamente, somente em parte; pela “metade” para usar seus termos. E adverte: “para 

que o estado de pseudo-crença se mantenha, é preciso que a natureza das visões 

permaneça equívoca.” (VAX, 1972, p. 28) No entanto, discorda da opinião proposta, 

aliás, por autores que viriam após ele, como Todorov, por exemplo, que consideram “o 

bom fantástico” como aquele que permanece inexplicável. Para o francês, “o fantástico 

convincente não acumula maravilhas: é discreto e se impõem combatendo a razão em seu 

próprio terreno” (CAMARANI, 2014, p. 47), o real. Uma vez instaurada a dúvida, 

resolva-se ou não, estamos no campo do fantástico. 

Jean Bellemin-Nöel, por seu turno, propõe que o fantástico é como fruto de uma 

fórmula dupla: (1) uma forma de narrar assaz ambígua, a que ele denomina 

fantasmagórico e que, (2) aparece estruturada como fantasma. O fantasmagórico seria um 

conjunto de procedimentos narrativos que caracterizam o gênero e os distinguem do 

discurso realista, do maravilhoso e da ficção científica (o francês não admite a existência 

do estranho, segundo postulado no estudo de seu antecessor, Todorov2). O 

                                                           
2  Ana Luiza Silva Camarani adverte-nos: “[...] Bellemin-Nöel mostra sua discordância a respeito da 
classificação que coloca o fantástico (“gênero sempre evanescente”) entre o estranho e o maravilhoso, isto 
é, na fronteira que separa as narrativas em que o sobrenatural é explicado, daquelas em que é aceito. Enfatiza 
que o estranho e o maravilhoso não estão no mesmo plano, pois não existe gênero estranho, o estranho não 
é uma categoria literária, nem uma categoria estética; isso levaria à impressão de que o fantástico se 
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fantasmagórico nos conduz aos fantasmas, ou seja, aos argumentos – conjunto dos 

eventos descritos em uma obra literária e a partir dos quais é desenvolvido. Mas, para não 

incorrer no que ele considera um erro em Todorov – a redução do fenômeno fantástico a 

uma lista de temas, insiste em considerar o fantástico como sendo aquele “estruturado” 

como fantasmas; assim valoriza-se o discurso e não o evento narrado. Discordamos disto 

profundamente, haja vista que, mesmo que se valorize a forma (a concretude de todo e 

qualquer gênero jaz nela) não podemos deixar de verificar que no gênero em causa há 

temas que lhe são recorrentes, como mostraremos no quarto capítulo desta tese. Ademais, 

é a partir desses temas que surge o evento insólito e, por conseguinte, a hesitação. 

A impossibilidade de o narrador, e com ele o leitor, optar por alguma das 

possibilidades fornecidas pelo texto é a força motriz do fantástico porque essa é a própria 

base do fantasmagórico: 

 
La irresolucíon, de la situacíon o del lector, es la base de lo 
fantasmagórico. Todorov la bautiza “vacilación” mientras que, por su 
parte, Freud habló de “incertidumbre intelectual” (BELLEMIN-
NÖEL, 2001, p. 109). 

 

O teórico português Felipe Furtado, por sua vez, enfatiza: 

Só o fantástico confere sempre uma extrema duplicidade à ocorrência 
meta-empírica [...]. A ambiguidade resultante de elementos 
reciprocamente exclusivos nunca pode ser desfeita até ao termo da 
intriga, pois, se tal vem a acontecer, o discurso fugirá ao gênero mesmo 
que a narração use de todos os artifícios para nele a conservar 
(FURTADO, 1980, p. 35-36).  

 

Ressalte-se que para o português a narrativa fantástica necessita não somente da 

instauração da ambiguidade como do surgimento do acontecimento meta-empírico. 

Entendemos, em consonância com os outros autores aqui citados, que a ambiguidade pode 

surgir também de impossibilidades não necessariamente sobrenaturais, mesmo que esses 

sejam os mais recorrentes a esse tipo de narrativa.  

 

 

 

                                                           
encontraria imobilizado entre o maravilhoso e o nada ou não importa o quê (o estranho) ali colocado por 
conveniência.” (CAMARANI, 2014, p. 75).  
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A hesitação 

Para Irene Bessière o fantástico privilegia o trabalho com a incerteza ao supor 

“uma lógica narrativa que é tanto formal quanto temática e que, surpreendente ou 

arbitrária para o leitor, reflete, sob o jogo aparente da invenção pura, as metamorfoses 

culturais da razão e do imaginário coletivo” (BESSIÉRE, 2009, p. 186).  

Mesmo que a autora não  considere o fantástico um gênero, no que tange à 

incerteza, a autora se aproxima de Todorov e Furtado. Entrementes, para ela a dubiedade 

pode ou não se extinguir, pois o relato fantástico permite uma multiplicidade infinita de 

respostas. Da mesma forma, entendemos que o fantástico surge a partir do movimento 

ambíguo da narrativa que engendra a hesitação comungada entre personagem e leitor que 

pode ou não ser dissolvida ao fim da narrativa.  

Há dois tipos de hesitação, segundo a perspectiva todoroviana, uma que se 

formaliza no ato de leitura – o que é defendido também por Filipe Furtado (1980) – e 

outra que se dá durante o ato de leitura (Cf. CAMARANI, 2014, p. 60). E, para que a 

segunda ocorra, é necessário que as estratégias narrativas da primeira se desenvolvam de 

forma a manter a ambiguidade no plano do discurso e, assim, atinja-se o efeito desejado 

no plano da leitura.  

Dentre as estratégias estariam a presença de elementos vinculáveis ao sobrenatural 

e ao extraordinário, a intertextualidade com o discurso científico, a alusão ou invocação 

a figuras de autoridade (tanto no plano das personagens quanto na formulação de 

documentos históricos ou geográficos, fazendo-se menção a personagens, fatos ou locais 

de fácil reconhecimento pelo leitor empírico ou real), a utilização de recursos discursivos 

modalizantes como a aplicação de verbos no modo subjuntivo e nos tempos do imperfeito, 

o emprego de pontuação específica como pontos de interrogação e reticências e o uso dos 

topoi góticos – cenários amedrontadores, castelos em ruínas, noites com neblina, cidades 

medievais italianas; heróis e heroínas em perigo, temas como a loucura; segredos de 

família, cartas, encontros secretos, embustes, traições; duelos entre os personagens 

antagônicos; cenas de terror, violência gratuita, o  limite entre a vida e a morte, pesadelos, 

fantasmas, cadáveres, esqueletos e eventos sobrenaturais.  

Trata-se de características comuns à literatura gótica, mas também à de cunho 

fantástico, posto que,  

La constituición del fantástico en la serie literária europea se vincula 
a la época de apogeo de la novela gótica (1780 – 1790), y aparece como 
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experiência de lo insólito y de la existência de un ordine diferente, 
dando forma estética a imaginários legendarizados y enfatizando en 
forma deliberada e intencional la creación de mundos entrópicos  y 
siniestros. (ARÁN, 1999, p. 11) 
 

Tais recursos discursivos propiciam a criação de uma atmosfera ideal para a 

instauração da dúvida. O italiano Remo Ceserani considera a atmosfera, o medo e o 

envolvimento do leitor como parte essencial dos procedimentos narrativos da literatura 

fantástica. Diz ele: 

 

O conto fantástico envolve fortemente o leitor, leva-o para dentro de 
um mundo a ele familiar, aceitável, pacífico, para depois fazer disparar 
os mecanismos da surpresa, da desorientação, do medo: possivelmente 
um medo percebido fisicamente, como ocorre em textos pertencentes a 
outros gêneros e modalidades, que são exclusivamente programados 
para suscitar no leitor longos arrepios na espinha, contrações, suores 
(CESERANI, 2004, p. 71).3 

 
Lovecraft ainda ressalta que “atmosfera é a coisa mais importante, pois o critério 

final de autenticidade não é a harmonização de um enredo, mas a criação de uma 

determinada reação” (LOVECRAFT, 2007, p. 17)4 no público leitor. Entendemos que o 

ficcionista norte-americano referia-se às narrativas de horror sobrenatural, mas cremos 

que a premissa também é válida para o gênero em consideração. Ademais o norte-

americano adverte que não se deve confundir a literatura fantástica com a de horror, 

ambas filhas do mesmo pai, o gótico. Se essa se funda na produção de “medo físico" 

(LOVECRAFT, 2007, p. 16), aquela produz um tipo peculiar de medo:  o “medo 

cósmico” (LOVECRAFT, 2007, p. 17), aquele relacionado aos resquícios da primitiva 

consciência humana, suscetível a crenças em realidades obscuras e desconhecidas e a 

margem do que se entende por natural. Nesse a incerteza e o perigo seriam os 

catalisadores do medo e suas variações.  

Vax já apontava para a produção do sentimento tanto no plano da diegese como 

fora dele. Segundo o ensaísta “as imagens fantásticas [...] inquietam-nos e ameaçam-nos 

sorrateiramente” (VAX, 1972, p. 25). O que nos leva diretamente às considerações do 

contemporâneo David Roas acerca dos efeitos estéticos do fantástico. Para ele  

                                                           
3  Ceserani abandona o leitor ideal e considera aqui o leitor empírico. 
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[...] toda narrativa fantástica (seja qual for a sua forma) tem sempre um 
mesmo objetivo, a abolição da nossa concepção do real e, produto 
disso, um mesmo efeito: inquietar o leitor. [...] E, além disso, o efeito 
buscado [...] é sempre o mesmo em ambas as formas [o fantástico 
tradicional e o neofantástico]: atemorizar, inquietar o leitor com a 
possibilidade do impossível (ROAS, 2011, p. 136, 137). 

 
Nesse caso, a hesitação de que fala Todorov funcionaria como um mecanismo de 

mobilização do leitor. Filipe Furtado, por seu turno, já não admite a intervenção de um 

leitor empírico, pois o gênero deveria, segundo ele, ser reconhecido pela modalização da 

linguagem e pela estrutura do texto, e não pelas idiossincrasias do leitor. Assim, a dúvida 

e a hesitação que são indispensáveis para a caracterização do gênero na visão todoroviana 

ocorrem somente no plano da narrativa e não como decorrência de um efeito de leitura. 

Os personagens podem duvidar; os leitores, não.  Pois isso, na ótica de Furtado, colocaria 

“as obras literárias em permanente flutuação entre vários gêneros sem alguma vez se 

permitir fixarem-se definitivamente num deles.” (FURTADO, 1980, p. 77) 

Para o teórico português a incerteza diante dos acontecimentos deve ser construída 

através das estruturas textuais características e representada por um narratário invocado 

explícita ou implicitamente pelo narrador. Daí ser tão comum ao fantástico oitocentista a 

figura do contador de histórias, aquele que vai relatar algo que lhe ocorreu no passado, 

ou alguma experiência que ouviu de outrem. Esse tipo de narrativa pressupõe a figura do 

narratário, seja na forma de uma personagem que figura como ouvinte da personagem-

narrador. Ou mesmo um leitor virtual, implícito, que cumpre esse papel. 

   Diferentemente de Furtado, mas consonante com Bellemin-Nöel, Todorov admite 

a identificação empática do leitor com a personagem, e que, diante de acontecimentos 

incomuns, este também oscile entre as possibilidades disponíveis, hesitando e optando, 

em última instância, por uma saída (cf. TODOROV, 2007, p.32). Pressupõe, desse modo, 

a necessidade da intervenção de um leitor que se integre à narração, e que, ao se identificar 

com o personagem, preencha os “vazios” (Cf. ISER, 1996) da narrativa e hesite junto à 

personagem quando diante do acontecimento insólito. 

 

O leitor 

O leitor de um texto fantástico vivencia os acontecimentos narrados, e, através das 

pistas que os modalizadores da linguagem – o emprego do verbo no imperfeito, o uso do 

modo no subjuntivo, os advérbios de dúvida, o ponto de interrogação e as reticências (que 
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suspendem a informação e criam um “vazio” a ser preenchido) – e os topoi góticos lhe 

deixam, participa ativamente da construção da narrativa. 

 Ao perceber a presença do sobrenatural, do improvável, o leitor vê o fenômeno 

como uma transgressão à sua experiência coletiva da realidade, ao seu horizonte de 

expectativas a respeito do real. Por isso, compartilha da hesitação e do medo do 

personagem e, quando não explicitado na narrativa, é ele, o leitor, quem decidirá que 

solução dar ao acontecimento aparentemente sobrenatural; é ele quem preencherá o 

“vazio” da dúvida, articulando seu presente, fazendo conexões relevantes com sua 

história, com aquilo que entende por real para, por fim, tomar uma decisão sobre o sentido 

do texto. Roas ainda argumenta que mesmo que narrador e personagem não se inquietem 

diante do acontecimento insólito, o leitor, envolvido com o universo narrativo, não deixa 

de fazê-lo, visto que se depara com fenômenos vão além de sua concepção do real. (Cf. 

ROAS, 2011). 

Entretanto, esse leitor não goza de total liberdade ao construir o sentido da 

narrativa fantástica; é conduzido pelas estratégias narrativas do texto, pelos 

modalizadores da linguagem, e algumas vezes pelas leituras anteriores de textos do 

mesmo gênero que compõem o seu repertorio cultural (cf. Iser, 1996).  

O processo de leitura de um texto fantástico, na verdade, é um processo circular, 

em que o leitor cria hipóteses a partir do seu horizonte de expectativas e do seu repertório 

cultural. Essas devem ser confirmadas pelo texto, cujas partes interpretadas precisam 

convergir com o próprio texto, mesmo que se estabeleça relações com o mundo 

extratextual do leitor (ECO, 2002, p. 11). 

 Ao dialogar com o universo do leitor, o fantástico solicita seu envolvimento com o 

universo narativo para (re)construir os sentidos ali expressos.  O leitor, portanto, parte de 

seu conhecimento de mundo, horizonte de expectativas e repertório para preencher os 

“vazios” da narrativa. Teme, inquieta-se e hesita quando o inexplicável surge, mas o texto 

não fica à mercê de suas indiossicrasias, pois serão as estruturas narrativas e a 

modalização da linguagem que o conduziram à decisão final, dissolvendo ou não a 

hesitação. 
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 Considerações finais 

Mantenha-se até o fim da narrativa ou não, o fato é que a hesitação é mais que 

apenas uma característica desse tipo de literatura, mas a sua principal condição. A 

capacidade de um texto de fazer com que seu leitor hesite diante dos acontecimentos 

irreais, insólitos ou sobrenaturais da narrativa é o que define a fantasticidade5 do texto. E 

de fato assim o é, pois mesmo que os estudiosos do gênero discordem quanto a 

considerarem o fantástico como gênero (TODOROV, 2007; FURTADO, 1980; ARAN, 

1999), modo (BESSIÈRE, 2009; CESERANI, 2006; FURTADO, 2012), discurso 

(BELLEMIN- NÖEL, 2001) ou categoria (ROAS, 2014) concordam que o fantástico 

implica a existência de acontecimentos aparentemente inexplicáveis e imprecisos, que 

fuja às leis lógicas da nossa realidade posta e que conduzam personagem e leitor a 

questionarem-se acerca do que entendem por real. 
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VINTE E ZINCO DE MIA COUTO: UM DIÁRIO MARCADO PELA 

PRESENÇA DO INSÓLITO EM UMA SOCIEDADE PÓS-COLONIAL 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é pontuar a presença do insólito que envolve a narrativa sem 
deixar de destacá-la como narrativa confessional, dando ênfase aos diários. Segundo Maciel 
(2013), a narrativa confessional alcança seu apogeu no início do século XX e continua em voga 
até os dias atuais, pois a literatura íntima tornou-se produto de consumo e passou a ser digerida 
por grande massa de leitores interessados no secreto. É o que se pode comprovar em Vinte e 
Zinco, visto que a família Castro é burguesa e a personagem Irene procura guardar seus 
segredos escritos em cadernos transformados em diários íntimos em que são permeados pelo 
insólito. 
Palavras-chave: Insólito; Diário; Colonialismo; Racismo 
 

A narrativa Vinte e Zinco do escritor moçambicano Mia Couto foi publicada pela 

primeira vez em 2013. Jane Tutukian, em seu livro Velhas Identidades Novas, assegura 

que o título Vinte e Zinco é uma ironia ao Vinte e Cinco de Abril de 1974, que marca o 

fim da ditadura salazarista em Portugal, fato que antecede e colabora para o fim da 

guerra colonial em Moçambique em 1975. Isto é possível ver nas palavras da 

personagem Jessumina: “Vinte e cinco é para vocês que vivem nos bairros de cimento. 

Para nós, negros pobres que vivemos na madeira e zinco o nosso dia ainda está por vir.” 

Em outras palavras, a mudança tanto do governo português, quanto à independência de 

Moçambique não afetaria tão cedo aos pobres que continuariam na mesma situação. 

Quanto a sua constituição, a narrativa se assemelha a um diário em que os onze 

capítulos são datados em 19 a 30 de Abril. Esta característica também é ressaltada por 

meio das citações dos cadernos da personagem Irene, o que afiança o seu caráter de 

narrativa confessional. 

Assim, baseando-se nessa característica, objetiva-se nesse trabalho pontuar a 

presença do insólito que envolve a narrativa, sem deixar de destacá-la como narrativa 

confessional, abordando um pouco sobre o assunto, dando ênfase aos diários. 

De acordo com Maciel (2013), os diários pertencem ao gênero confessional junto 

às memórias e às autobiografias. As histórias de vida centradas no “eu‟‟ são tão antigas 

quanto o desejo de perpetuar a espécie humana. Contudo, a literatura íntima começa a 

ganhar força enquanto gênero somente com a consolidação da classe burguesa onde o 
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homem adquire a convicção histórica de sua existência. É importante destacar que a 

narrativa escrita na primeira pessoa é de caráter subjetivo e conta histórias de vida que 

sempre existiram; mas só a partir do século XVIII, que se pode pensar em gênero 

confessional ou em literatura íntima, apesar de obras esparsas como De Bello Gallico 

(51 a.C.), Júlio César ou Ensaios (1580), de Montaigne, serem exemplos isolados de 

escrita autobiográfica (MACIEL, 2013). 

Com a ascensão da burguesia surge um novo público leitor, e as mulheres 

passaram a ter um acesso maior às letras, registrando acontecimentos do dia-a-dia num 

caderno e este costume passa a ser mais tarde utilizado também pelos homens. 

Segundo Alain Girard (1996, p.32), as origens do diário íntimo podem ser 

situadas com exatidão, uma vez que surgem entre os dois séculos (por volta de 1800) e 

são frutos da exaltação dos sentimentos e da moda das confissões que assolavam a 

Europa pouco antes da eclosão romântica. O crescimento populacional foi responsável 

pelo aumento das narrativas autobiográficas, pois quanto mais sentia a necessidade da 

exploração da individualidade, mais deveria ter conhecimento do‟‟eu‟‟interior por meio 

da literatura íntima. As histórias de vida nunca estiveram tão em voga como no final do 

século XVIII e a partir do século XIX. 

De acordo com o historiador Gay (1998, p. 23), esta valorização da privacidade 

impulsiona o aparecimento, nesta época, de uma infinidade de novelas, diários e 

autobiografias: “Pense, por exemplo, como a ideia de privacidade era até fisicamente 

impensável em famílias, cujos membros eram obrigados a dormir juntos num quarto, 

algo comum no século XVIII”.  

Desse modo, com a conquista da privacidade, o “eu” interior, registrado pela 

literatura íntima, alcança seu espaço individual no mundo ocidental. “Foram meros 

detalhes como quartos privativos ou escrivaninhas com chaves, mas, no geral, serviram 

para que a classe média respondesse à nova intimidade com confissões, viciando-se em 

tudo o que remetesse à busca do „‟eu‟‟ no cotidiano e nas artes”. ‟ (GAY,1998, p.24). 

O diário, por outro lado, difere-se dos demais textos confessionais porque é 

escrito conforme os fatos vão ocorrendo. Ele também registra acontecimentos anteriores 

num espaço de tempo menor entre o ocorrido e o escrito. Portanto, por meio do diário, 

pode-se voltar ao passado, mas a um passado recente de acordo com a vontade de quem 

o escreve ou lê. 
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Contendo resquícios biográficos ou informações puramente ficcionais, 
os diários apresentam características que os delimitam e os sustentam 
como gênero específico. A característica mais expressiva diz respeito 
à presença do cotidiano, pois só há escrita em forma de diário quando 
o texto acompanha o compasso do calendário. Ao registrar a sua 
vivência do cotidiano, anotando fatos, pensamentos e procurando 
conter a passagem do tempo, o diário quer organizar o que a priori, 
não é subordinável. A tentativa de racionalização da experiência do 
cotidiano é a base do gênero. As datas que costumam aparecer nas 
anotações de um diário, além de tentativa de organização de uma 
possível existência, é uma ordenação dos acontecimentos dentro da 
narrativa, criando um elo que une, muitas vezes, acontecimentos sem 
nenhuma ligação entre si (MACIEL, 2013, p. 10). 

 

Os diários fazem parte de um subgênero conhecido como literatura do íntimo, 

conforme dito anteriormente. Segundo Andréa L. Gonçalves (2006), os diários pessoais 

tornaram-se moda febril em muitos países do ocidente no século XIX. Eles não foram 

escritos para serem lidos pelos amigos mais chegados de seus autores, mas pela 

necessidade de registrar fatos, acontecimentos e sentimentos vivenciados em 

determinado momento. Os diários eram produtos de uma cultura de cujos assuntos 

privados deveriam permanecer secretos. 

Segundo Maciel (2013), a narrativa confessional alcança seu apogeu no início do 

século XX e continua em voga até os dias atuais, pois a literatura íntima tornou-se 

produto de consumo e passou a ser digerida por uma grande massa de leitores 

interessados no secreto. Os leitores do século XX, ao buscarem conhecimento de um 

testemunho único, na verdade visam a obter a ligação inevitável entre os seres humanos 

e a dor que os une. É o que se pode comprovar em Vinte e Zinco, visto que a família 

Castro é burguesa e a personagem Irene procura guardar os seus segredos escritos em 

cadernos transformados em diários íntimos.  

Em seguida será pontuado o insólito presente em cada capítulo após apresentar 

uma discussão teórica sobre o assunto. Para tanto, faz-se necessário fazer um estudo  

sobre  o que é insólito e como ele está presente na narrativa estudada. Inicia-se este 

estudo pelo dicionário Larousse Cultura (1992, p. 635), que aponta a palavra “insólito” 

como sendo “contrário ao uso, às regras; extraordinário,” isto é, o que não é usual, 

infrequente, raro, incomum, anormal. 

Segundo Garcia (2013, p. 10), o termo insólito vem sendo empregado nas 

tradições teóricas, críticas e históricas da literatura, principalmente nos estudos das 

literaturas de língua portuguesa e espanhola. O termo é utilizado nesse contexto “ora 
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como substantivo, ora como adjetivo, variando em gênero e número e nas diferentes 

formas do modo gramatical – as diferentes maneiras de se fazer afirmações” 

García (2013) afiança que dependendo da corrente teórica adotada, o termo 

insólito aparece, por vezes, significando uma categoria ficcional comum a variados 

gêneros literários, sendo, desse modo, um aspecto intrínseco e interno às estratégias de 

construção narrativa presentes na produção ficcional do Maravilhoso – clássico ou 

medievo (Le GOFF,1989) –, do Fantástico-genealógico (TODOROV,2010; 

FURTADO,1980), ou modal (BRESSIÈRE,2001; FURTADO, 2011)-, do Estranho- 

todoroviano (TODOROV,2010), ou freudiano (FREUD,1996)-, do Realismo 

Mágico(ROH,1927), Realismo Maravilhoso(CARPENTIER, 1966 e 1987; 

CHIAMPI,1980), ou Realismo Animista (PEPETELA,1997), variando a adjetivação a 

partir do lugar do qual o crítico fala-, do Absurdo(RIBEIRO,1996), do Sobrenatural- 

que Todorov propõe ser a atualização contemporânea do Maravilhoso 

(TODOROV,2010)-, e mesmo de toda uma infinidade de gêneros híbridos em que a 

manifestação do inesperado, imprevisível, incomum seja marca definitiva, como sói 

acontecer com grande parcela da literatura gótica- em sentido lato-, terrorífica, 

horrorífica, policial, de mistério, de ficção-científica. Roas (2011, p. 62-66), por 

exemplo, reúne e rotula parte dessas manifestações híbridas, sob a designação de 

“pseudofantástico e suas variantes”. 

Ainda, nas palavras de Garcia (2013, p. 11), “um primeiro recurso à etimologia do 

vocábulo leva, inevitavelmente, ao seu antônimo „afirmativo‟, o „sólito‟, remetendo para 

a forma verbal soer”.  

Cunha (1982, p. 733), em seu Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua 

afirma que a remissão faz ao verbo, tem-se “soer ser comum, frequente, vulgar, do 

Latim solere. Insólito como adjetivo significando desusado, inabitual XVIII, do Latim -

in-solitus- sólito adj. Habitual, usual XVIII. Do Latim Solitus. Part. Pass. De solere. 

Logo, tomando-se suas anotações como precisas não é vulgar, não é usual. 

Faria (1975, p. 936), em seu outrora clássico Dicionário Escolar Latino-Português, 

apresenta: “solitus,-a,-um.I-Pat.pass.de soleo.II-Adj.: habitual, costumeiro”. E soleo,-

es,-ere,solitus sum, verbo: costumar, estar acostumado, estar habituado” (FARIA, 

1975,p.935). Daí, “insolitus,-a,-um. Adj. I-Sentido próprio: 1- insólito, que não tem o 

hábito de [...] Daí : 2- Desusado, estranho, novo” (FARIA, 1975,p.515). 

De acordo com Reis (2001, p. 253), “o termo insólito tem sido empregado para 

nomear uma espécie de macrogênero, tipo de arqui-estrutura sistêmica, em oposição a 
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um sistema real-naturalista, sob o que estariam ordenados”. Como subgêneros Reis 

(2001, p. 263-265), “aqueles que acima foram listados como gêneros independentes”. 

Dessa maneira, variáveis entre si por suas singularidades, esses subgêneros se 

agrupariam, como tal, a partir da irrupção do insólito, comum a todos eles, funcionando 

como marca de sua construção narrativa e emprestando-lhes certa similaridade 

apropriada, que daria forma ao todo. 

Para Jozef (2006, p. 25), “uma das condições do desenvolvimento da literatura 

fantástica é estabelecer rigorosamente o real, como premissa básica onde jorra o insólito 

que, rompendo a lógica tradicional, estabelece a dimensão imaginária”. 

Covizzi (1978, p. 25-26) sugere, de princípio, que o insólito seja um “gênero” 

entre aspas, todavia, logo adiante, refere-se ao termo como designativo de: (uma) 

importante categoria, “[...] que carrega consigo e desperta no leitor o sentimento do 

inverossímil, incômodo, infame, incongruente, impossível, infinito, incorrigível, 

incrível, inaudito, inusitado, informal [...]”. A autora destaca em itálico a partícula 

negativa do insólito a fim de mostrar a oposição deste ao que é previsível. Para a 

pesquisadora “não é o insólito um novo atributo da arte contemporânea, pois ele é uma 

característica que está na própria condição do ser fictício” (COVIZZI, 1978, p.29) (grifo 

da autora). Ela salienta “que ele passou a ser o elemento determinante de que nos 

utilizamos para ressaltar as transformações que a ficção vem sofrendo ao longo do 

século XX” (COVIZZI, 1978, p.29). Ainda, “destaca, no insólito, seu atributo 

desestruturador da ordem, sua força de ruptura frente ao conhecimento perceptual, 

oriundo do senso comum, ancorado nas convenções socioculturais”. Ela sintetiza a 

conceituação do termo englobando manifestações congêneres como: ilógico, mágico, 

fantástico, absurdo, misterioso, sobrenatural, irreal, supra-real. Desse modo, observa-se 

que ela não se refere ao insólito como macrogênero, mas como traço distintivo comum 

na estruturação narrativa de diferentes gêneros. 

Assim, para nortear a leitura desse trabalho, optou-se por seguir o conceitos de 

García quando afiança que o termo pode ser utilizado “ora como substantivo, ora como 

adjetivo, variando em gênero e número e nas diferentes formas do modo gramatical – as 

diferentes maneiras de se fazer afirmações” e de Covizzi quando enfatiza o elemento de 

ruptura e de desestruturação do insólito. 

O insólito se apresenta pela primeira vez na narrativa Vinte e Zinco por meio das 

palavras da personagem Irene: “- Pois, eu vos digo: esta casa vai definhar, até nela 

apodrecer o espírito desse monstro que foi seu pai. [...] – Haveis de enterrar mil vezes 
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esse falecido. E será sempre enterro falso. Que essa terra nunca, mas nunca o irá aceitar 

[...]. Esses que mataste ainda estão por aqui, deste lado da vida. Só matas os que se 

deixam morrer.” (p. 24,25). 

Observa-se junto ao insólito a presença da metáfora (prosopopéia) ao personificar 

a casa e o país com a decadência de uma por abrigar o espírito do PIDE e a negação da 

outra em receber o seu corpo, como também a crença de que os homens assassinados 

por Lourenço continuam vivos a persegui-lo.   

Neste capítulo também é apresentada a personagem Lourenço de Castro.  Ele é 

inspetor da PIDE e teve a infância roubada pelo pai que não lhe dava carinho, pois o 

considerava um fraco devido às atenções dispensadas pela mãe. Tornou-se adulto sem, 

contudo, deixar de ser criança, fato que se apresenta na hora de deitar, uma vez que não 

consegue dormir sem a presença da mãe, sem embalar o cavalinho de brinquedo e sem 

ter a fralda chegada ao rosto, como é comum a muitas crianças. 

Verifica-se que existe uma possível relação entre pai e pátria no comportamento 

de Lourenço: o pai e a pátria transparecem ser um só para ele. Ele segue os passos do 

pai que também era um agente da PIDE e tortura os pretos como esse o fazia. Vê o pai 

como ídolo, assim como idolatra a pátria portuguesa, já que é ela que o mantém seguro 

e o anima a seguir em frente vivendo em um lugar o qual detesta, pois tem como lema 

de vida servir e honrar a Portugal e cuidar da família Castro valorizando assim o nome 

do pai.  

É importante ressaltar que Castro vem do verbo castrar, cujo significado é cortar 

contra a vontade. Ele é um Castro e foi castrado por seu pai que não lhe permitia ser 

criança, pois isso era sinônimo de fraqueza; e no decorrer da narrativa comprova-se que 

procura fazer o mesmo em relação à tia Irene, tentando cortar qualquer afinidade que ela 

tem por África e seus pretos e não obtém sucesso. “E a tia Irene? (...) Que vergonha, 

uma branca proceder daquela maneira, desapossuída de juízo. E o pior que ter perdido a 

razão: ela perdera o pudor” (p.15). 

Encontra-se também na narrativa a presença do discurso de superioridade do 

colonizador em relação ao colonizado:  

 

Ninguém avalia o custo de ser inspetor da PIDE, em pleno mato 
africano, lá onde o pé de branco nunca assentou. A vila de Moebase 
tem outros brancos, sim, mas poucos. Os dedos das mãos sobram se os 
quisermos contar. Há quem?  O padre Ramos, o médico Peixoto, o 
administrador Marques e o agente Diamantino. Mais as duas mulheres 
da casa, a mãe e a tia Irene. Mas as mulheres não contam. Assim, se 
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dizia em casa dos Castros.Maior parte das vezes até descontam, 
acrescentavam. (p.13) [...] Dormir? Se a mãe soubesse o ódio que 
tenho a esses pretos. (p.15) [...] – Isto só pode ser feitiço da 
pretalhada. É esse cego, mãe. (p.17) [...] Margarida foi à varanda e 
sentiu o cheiro de África, como se fosse de um corpo de macho 
transpirado. (p.45) [...] Uma branca de Portugal! – Lhe peço 
Jessumina: essa é uma visita muito privada. – Aqui já vieram uns 
brancos, sim, mas desses brancos das pedras, naturais.Sua irmã, Irene, 
me visita, mas ela é diferente. Agora a senhora, uma autêntica, de 
origem. Até que enfins me sinto um alguém. (p.49) [...] Se admirou: 
chamara a outra de “dona”? Que diria Lourenço? Ou pior: como 
reagiria seu falecido marido? (p. 52) [...] Lembra esse Marcelino, 
como pode a irmã se apaixonar por um quase- preto? Tudo nele estava 
errado: a raça, a condição, a política. [...] O homem tinha ingressado 
nas tropas coloniais- em vez de cumprir fidelidades à pátria lusitana 
ele encontrou lá outra pátria: Moçambique. Veio contaminado por 
essa doença- sonhar com futuros e liberdades. (p.56) 

 

Constata-se assim o discurso de superioridade do colonizador em relação ao 

colonizado também por meio da natureza: o cheiro de África se assemelhava ao corpo 

suado de um macho, mostrando assim ao utilizar o vocábulo “macho” e não homem que 

o cheiro de África era de animal, portanto os nativos são considerados animais para a 

portuguesa, logo, com menor valor na escala evolutiva da humanidade. Quanto ao 

comentário de Jessumina, verifica-se o sentimento de inferioridade que o colonizado 

tem em relação ao colonizador, cuja visita de um, faz com que ela se sinta importante. 

Sentimento esse imposto pelo próprio colonizador a fim de suplantar o colonizado, sua 

cor e sua cultura. A visão do colonizador prevalece com a indignação da personagem 

Margarida, mãe de Lourenço, pelo fato da irmã se envolver emocionalmente com um 

nativo e ainda por cima mulato, cujos objetivos eram ajudar na independência de 

Moçambique, a fim de se desvencilhar do jugo colonial. Para ela, Portugal fazia um 

favor à África ao dominá-la. 

No capítulo 21, a presença do insólito se dá por meio das reflexões do cego 

Andaré Thuvisco que dizia:   

 

Os vivos têm sombras que se desenham no tempo. Vocês não vêem 
essas sombras? [...] Se os visuais enxergavam luzes, como não 
distinguiam penumbras que se sucedem? Cada ser tem duas margens, 
uma em cada lado do tempo. - Os senhores apenas avistam a primeira 
margem como  também em relação às possíveis origens de sua 
cegueira: Estava o pai aguardando os quenquelequezês,  a 
apresentação do menino à lua. A criança repousava num cesto, 
resguardado desses maus cacimbos que impedem o encerramento da 
cabeça. As doenças entram pela moleirinha, essa fresta onde não 
somos nem corpo nem alma. Foi então que ele foi mordido. Mais 
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rasteira que poeira, veio essa cobra, a tal que rasteja só pelo luar. Não 
é que é nocturna,não. É bicho luadeiro [...].  A serpente lhe fincou os 
dentes e, no imediato, seus olhos se azularam, opacos de porcelana. E 
nunca mais ele leu em nossa visibilidade. Outros avançavam outra 
versão. O ventre de sua ainda o fabricava quando a morte com ele fez 
encontro.E disse: -Venho roubar o seu Moyá.- Mas tão cedo/?-
perguntou o antenascido [...]. E a morte iniciou suas inactividades para 
anular naquele ser o milagre de estar vivo. Mas, nisto, um estranho 
som se aventurou pelos ares. Era a mãe de Andaré que cantava. É 
sabido: a morte não suporta canto de mãe. E assim, 
atrapalhoadamente, a morte levantou voo e se retirou. Mas já seus 
malefícios se haviam praticado: os olhos do menino nunca mais 
descortinariam a luz [...]. - Sou íntimo do nada. Por isso, chego a 
arredores que vocês nunca tocarão [...]. Mas nem no sonho o povo se 
permitia invocar o cego. Que os olhos azuis de Tchuvisco não 
sossegavam quem os contemplasse. Como quem trouxe o céu no rosto 
só para nos fazer cair do voo abaixo. (p.28-31). 
 
 

Assim, observa-se o mistério que se cria em torno da origem da cegueira de 

Andaré se dá por meio de explicações insólitas, visto que os habitantes de Moebase 

desconhecem o verdadeiro motivo que o deixou assim. E também pelo fato dos olhos 

azuis de Andaré intimidarem a quem tenta encará-los: primeiro pelo mistério que 

amedronta, pois ele parece enxergar mais do que aparenta, fato que pode ser explicado 

pelo seu nome Andaré Tchuvisco, que remete a chuvisco, chuva fina a qual atrapalha a 

visibilidade de quem anda pelas ruas, como também quando a imagem da televisão está 

ruim, no entanto em ambas explicações não há cegueira e sim dificuldade em 

enxergar,visão conturbada ; segundo porque seus olhos são iguais aos de muitos brancos 

os quais se impõem aos nativos como raça superior. 

O insólito continua marcando sua presença no decorrer da narrativa, como se pode 

constatar nos exemplos abaixo:  

 

E sucedeu o estranho: a viúva desapareceu. Entranhou-se nos matos e 
extinguiu-se em definitivo. Procurou-se pelos lugares e para além 
deles, revolveu-se o campo e a selva. Nada, Graça deixara este mundo 
do modo mais obsceno:sem nunca ter chegado a morrer.[...] Lourenço 
sentado no chão, chorando como criança.A seu lado, o cavalinho de 
madeira jazia,destroçado.-Veja o que lhe fizeram, mãe! [...]-
Arrancaram-lhe as penas. Veja o sangue, mãe. Veja o sangue 
escorrendo [...]. -Não é sangue, meu filho. Deixe isso, que amanhã se 
arranja [...]. -Mãe?-O que é filho? [...] -Se não era sangue, então por 
que é que tenho o pano sujo de vermelho? (p.47). 
 

 

Assim, o estranho e inexplicável desaparecimento de Graça e as visões de 

Lourenço diante dos destroços de seu brinquedo, ganho na infância, com o qual, porém, 

657



continua embalando antes de dormir. E o sangue que verte dos destroços, somente 

Lourenço o vê. Poder-se-ia dizer que o ódio aos pretos e a África fizeram com que ele, 

sem querer, assimilasse os costumes locais e por isso revolta-se atribuindo suas 

desgraças aos pretos e seus feitiços. Tal conduta leva sua mãe procurar a feiticeira 

Jessumina.  

 

Aos seus ouvidos chegaram as versões que explicavam as faculdades 
de Jessumina. Dizia-se que, durante um sonho, ela fora avisada: estava 
destinada. Em breve ,iria receber o espírito do nzuze e desaparecer nas 
águas do lago Nkuluine. Na semana seguinte, Jessumina entrou na 
lagoa e sumiu nas suas águas durante anos(...). Lá no fundo do lago, o 
povo do lago lhe ensinava os segredos de um outro saber (p.48) (...). 
Se dizia que o lago se enchia apenas quando o céu se acendia de 
faíscas. Essa água não provinha das nuvens mas dos relâmpagos. Era 
água da luz. Quem vivia dentro dessa água ganhava memória de 
outras vidas. Como ela, a adivinha Jessumina, essa que ganhara 
poderes enquanto peixara na água sagrada. E se dizia ainda mais. Que 
no dia em que a aldeia recebeu o recado de seu regresso, os tambores 
do xibungo soaram a noite inteira. Quando ressurgiu, nada lhe 
perguntaram. Jessumina era uma nyanga. E tudo estava dito completo 
e sem retorno. -Lá onde vivi tudo é rápido, mas sem pressa. Tenho 
saudade do lago. (p .49). 
 

 

Verifica-se que tanto o desaparecimento, quanto a volta e a vivência no lago de 

Jessumina não causam espanto aos habitantes de Moebase, apesar de romperem com a 

ordem diária da vila, comprovando-se a presença do insólito. O mesmo ocorre no final 

da narrativa quando Irene, a exemplo de Jessumina, entranha-se nas águas da lagoa: 

 

-Irene! Menina Irene! As mulheres erguem o rosto, surpresas. 
Pareciam não esperar ninguém, manhã tão prematura. Irene ainda 
acena. O cego corresponde. E um aperto lhe retrai o gesto. Aquele 
aceno era o da despedida? Andaré esgueira o olhar para aperfeiçoar o 
horizonte. As mulheres caminham para o centro do lago. Quando a 
água lhes dá pelo peito, Jessumina pára e passa as duas mãos pela 
cabeça da branca. Depois, a adivinha lhe vira as costas. Irene segue 
avançando, em demorado naufrágio, até submergir por completo na 
lagoa. O cego reza para que tudo aquilo não seja mais que desvisão. 

   

Neste trecho, o insólito está presente no comportamento dessa personagem que 

desde o início da narrativa desestrutura e desobedece à lógica tradicional da família 

Castro e da cultura colonial branca ao se misturar com os negros, ela passa a agir e 

pensar como eles na visão de Margarida e Lourenço. No entanto, de acordo com a 

narrativa, para os nativos Irene sempre foi uma deles, diferente dos outros brancos. E ao 

658



submergir nas águas como a adivinha fez no passado, Irene passa a viver com o povo da 

lagoa, provavelmente para aprimorar seus conhecimentos da vida atual e das vidas 

passadas causando uma ruptura definitiva com suas origens e com as convenções 

impostas pela cultura branca. O ato de entrar na água, imitando Jessumina a faz romper 

com a lógica tradicional branca e portuguesa e estabelece a dimensão imaginária e 

ilógica africana. 

Logo, tudo se encaminha para o final da narrativa, para o final da dominação 

branca com Irene assimilada (africanizada), com a partida de Margarida e com a morte 

de Lourenço permeada pelo insólito 

 

- Nós matamos o pide preto. - Então quem matou o branco?  
- Cada qual mata o da sua raça. [...] O cego fica só com essa dúvida 
roendo-lhe a mente. Quem matara Lourenço de Castro? Por 
momentos, naquele silêncio de tumba, lhe parece reconhecer um 
perfume familiar. É aroma de mulher. (p.101) 

 

Verifica-se que tudo o que Lourenço abominou na África em vida, passou a fazer 

parte dele em sua morte, visto que esta é causada por alguém branco e provavelmente 

mulher, segundo as impressões de Tchuvisco por ser o perfume familiar seria Irene ou 

Margarida a dar cabo à vida dele? Resta a dúvida. Ele que sempre enalteceu os brancos 

portugueses foi morto pela própria raça. Odiava os pretos e suas crenças e tem uma 

morte que, pelo mistério, envolve sua autoria, que se assemelha a essas crenças. 
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DESLOCAMENTOS CRONOLÓGICOS DO FANTÁSTICO: 
REPRESENTAÇÕES DO TEMPO EM BORGES E CALVINO 

Kleber Kurowsky (UFSM)1 
 

Resumo: No decorrer do século XX, a noção humana de tempo passou por profundas 
transformações. Isso se reflete nas mais diversas esferas da sociedade humana; na arte, isso 
resulta em um questionamento constante do tempo: a literatura passa a se ocupar, mais do que 
em qualquer outro momento da história, da temática do tempo. Isso é bastante demarcado na 
literatura fantástica, que permite situar personagens em realidades com modelos de tempo 
diferentes do nosso. Exemplos disso podem ser encontrados nas obras de Borges e Calvino. Este 
artigo tem como objetivo apresentar de que maneira o fantástico manipula o tempo e como isso 
dialoga com todo o questionamento do tempo que se instaura na modernidade. 
Palavras-chave: Borges; Calvino; Fantástico; Tempo. 
 

Introdução 

O começo do século XX foi marcado pelo questionamento e a eventual queda de 

muitos valores e conceitos sobre os quais a humanidade se sustentava, criando um clima 

de instabilidade e receio que se espalharia no decorrer do século e que se tornaria cada 

vez mais acentuado. É lugar comum, na história e na teoria literária, citar as duas 

guerras mundiais como principais vértices dessas transformações; Walter Benjamin 

(1987) dissertou sobre como os horrores da guerra de trincheiras esvaziaram os 

soldados de suas experiências, os quais voltavam mudos dos campos de batalha; 

Octavio Paz (2014) explicou a maneira com a qual o holocausto e a paranoia nuclear 

resultaram numa profunda incerteza sobre o futuro e sobre os ideais humanos. Foi o 

início de uma época de incertezas, em que as relações humanas passaram a ser cada vez 

mais líquidas; ideais sobre as quais nos sustentávamos já não podem mais ser utilizadas 

para nortear o progresso humano (se é que ainda é concebível pensar em progresso 

como um ideal a ser alcançado). Dos muitos conceitos que foram questionados, o tempo 

foi um dos principais: sua natureza passa a ser incerta. 

Os efeitos disso podem ser sentidos em boa parte da arte do século XX: desde A 

persistência da memória de Salvador Dalí até as peças de Brecht, um questionamento 

do tempo foi sentido nas mais diversas iterações artísticas do período. Na literatura, isso 

já começa a ocorrer nos poemas de T. S. Eliot, passando pelos romances de William 

Faulkner e Kurt Vonnegut até às crônicas de Clarice Lispector. Dentre os muitos 

aspectos recorrentes ao tratar do tempo, um deles se destaca, e sobre o qual nos 
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concentraremos para esta argumentação: a eternidade. Há um exame constante desse 

conceito na literatura do século XX, tendo forte presença nos autores mencionados. O 

mais comum é haver uma desconfiança do eterno, apresentado como incompatível com 

a realidade humana; a eternidade, muitas vezes, resulta num esvaziamento dos 

personagens: manifesta-se a noção de que vida perde seu valor a partir da eternidade, 

algo que pode ser observado no conto Medo da eternidade, de Clarice Lispector, ou, 

mais recentemente, no conto Os outros, de Neil Gaiman. 

Nesse questionamento do tempo e seus efeitos, a literatura fantástica2 se destaca 

por permitir que os personagens sejam inseridos em realidades que se distanciam das 

nossas, em mundos que funcionam a partir de suas próprias regras. Aqui se destaca o 

conceito de literatura maravilhosa, a qual se abstém da hesitação, em que aquilo que é 

estranho e anormal é aceito pelos personagens e pelo leitor como parte natural da 

realidade. Uma extensão desse modo narrativo é o que Irlemar Chiampi (2015) chama 

de realismo maravilhoso o qual segue nessa linha de inserção de personagens em 

realidades fantásticas e distintas daquela que conhecemos. Foi também um modo 

narrativo popular na América Latina, no século XX, contando com nomes conhecidos: 

Julio Cortázar, Gabriel García Marquez, Humberto de Campos e, em quem nos 

concentraremos mais, Jorge Luis Borges. Outro motivo pelo qual escolhemos trabalhar 

com Borges, além do fato do autor ter lidado com narrativas fantásticas, é a sua ênfase 

no tempo: diversos são os contos, poemas e ensaios do autor que lidaram com este tema, 

em específico no que concerne à eternidade; Borges é, até mesmo, autor de uma obra 

intitulada História da eternidade (2010), na qual disserta, em diversos ensaios, sobre o 

conceito de eterno. 

Devido a isso, decidimos estudar os contos “A biblioteca de Babel” e “O imortal”, 

das obras Ficções e O Aleph, respectivamente, para verificar de que maneira o autor 

emprega os elementos do fantástico – ou, mais especificamente, do realismo 

maravilhoso – para realizar um exame do tempo moderno e do conceito de eternidade. 

Entretanto, para construir um panorama mais amplo, também estudaremos a obra As 

cidades invisíveis do autor Ítalo Calvino, que também se vale de um modo narrativo 

fantástico, com o objetivo de contrapor as diferentes maneiras com as quais o tempo e a 

                                                           
2 Por literatura fantástica, estamos pensando aqui em suas mais diversas ramificações: literatura 
maravilhosa, realismo mágico, realismo maravilhoso, etc. 
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eternidade se manifestam nos dois autores, tendo em vista que Calvino foi leitor de 

Borges e herdou muito do estilo e dos temas do autor argentino. Nosso objetivo, 

portanto, com a argumentação aqui proposta, é de estabelecer um itinerário dos usos do 

tempo e do eterno nas obras mencionadas a partir dos moldes da literatura fantástica e 

verificar de que maneira ocorre o questionamento deste tempo. 

 

Revisão teórica 

Com o objetivo de melhor compreender as mudanças na percepção do tempo que 

ocorrem no começo do século XX, bem como seus efeitos na sociedade e, por extensão, 

na arte, nos sustentaremos, principalmente, sobre a argumentação proposta por Octavio 

Paz (2014). O autor explica que com a queda da bomba atômica instaura-se uma 

paranoia generalizada na humanidade; o mundo pode acabar a qualquer instante, com o 

apertar de um botão. O tempo, agora, é finito. “O tempo tem um fim e esse fim será 

imprevisto; vivemos num mundo instável: a mudança não é mais sinônimo de 

progresso, mas de repentina extinção” (PAZ, 2014, p. 321 – 322); o eterno já não é mais 

compatível com a realidade humana, não é mais plausível sonhar com um mundo em 

que haja tempo o suficiente para dominar as mais diversas esferas do conhecimento 

humano; um sentimento de urgência se espalha. Segundo Paz (2014), seria necessário 

rejeitar a eternidade, pois a solidez do instante estaria em sua finitude: a morte é parte 

inegável da vida humana, apenas assumindo a mortalidade pode-se fazer uso pleno da 

vida. A literatura seria vital nesse sentido, pois, diferente da religião, por exemplo, ela 

força o leitor a contemplar seu próprio fim, une a vida e a morte num único instante e 

assim permite que a vida seja vivida de forma completa. André Lira (2010) comunga 

dessas opiniões ao propor que “a morte está unida ao homem e à literatura pelo nada da 

linguagem: não o vazio ermo, nem o negativo relacional, mas o abismo criador que 

recheia cada qual com tudo que é.” (LIRA, 2010, p. 95). É importante contemplar a 

morte, negar o eterno, pois apenas dessa forma a vida pode exercer sua potência. 

Seguindo nessa linha de pensamento, também abordaremos os postulados de 

Nadja Hermann (2005), a qual trata de como a instabilidade ideológica que inicia no 

século XX resulta em transformações na forma humana de perceber a estética, 

afirmando que o “homem moderno foi capaz de perceber o caráter fictício da própria 

moral, da religião e da metafísica, e o desencanto é a tomada de consciência de que não 

663



  
 
 
 
 

há estrutura, leis e valores objetivos.” (HERMANN, 2005, p. 20). A partir disso, o 

indivíduo moderno passa a ter que buscar amparo existencial em estruturas incertas e 

movediças. Segundo a autora, isso resulta num exame constante dessas estruturas 

através da arte: elas passam a ser dissecadas, questionadas. É isto que ocorre com o 

tempo: pelo viés da arte – no nosso caso, pela literatura – manifesta-se um estudo 

constante de suas relações com o homem moderno e/ou contemporâneo. Os 

personagens e o leitor passam a ser confrontados com novas maneiras de organizar o 

tempo, já que os preceitos antigos vão sendo derrubados. 

Essa acaba sendo uma das marcas da literatura fantástica, pois, através de suas 

estruturas particulares, ela possibilita um exame único desse tempo incerto com o qual a 

humanidade passa a coabitar. Para entender melhor como o fantástico se organiza, 

partiremos, num primeiro momento, daquilo que é proposto por Tzvetan Todorov 

(1981). Segundo o autor, o elemento fantástico, no texto literário, surge sempre a partir 

de um intervalo entre a fé e a descrença, em que o personagem e o leitor observam 

eventos que eles não sabem se são dotados de algo sobrenatural ou não. A esse intervalo 

o autor chama de “hesitação”, e ainda explica que “„Quase cheguei a acreditar‟: eis a 

fórmula que melhor resume o espírito do fantástico. A fé absoluta, como a incredulidade 

total, nos levam para fora do fantástico; é a hesitação que lhe dá vida.” (TODOROV, 

2003, p. 149). Entretanto, Todorov (2003) ainda cria uma série de subcategorias para o 

fantástico, cada qual dotada de suas particularidades, mas é categoria de literatura 

maravilhosa que mais nos interessa aqui, na qual 

 

os elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação particular 
nem nas personagens nem no leitor implícito. Não é uma atitude para 
com os acontecimentos contados que caracteriza o maravilhoso, mas a 
própria natureza desses acontecimentos. Os contos de fadas, a ficção 
científica são algumas das variedades do maravilhoso; […] 

(TODOROV, 2003, p. 159). 
 

No maravilhoso, portanto, a hesitação é deixada de lado e os fatores incomuns da 

narrativa são aceitos como constitutivos da realidade. Isso é importante para refletir 

sobre os pormenores do tempo, pois permite ao leitor contemplar situações cronológicas 

totalmente distintas daquela com o qual estamos habituados sem que sejam estranhadas, 

pois a ficção, em especial, o maravilhoso,  
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liga entre si momentos que o tempo real separa. Também pode 
inverter a ordem desses momentos ou perturbar a distinção entre eles, 
de tal maneira que será capaz de dilatá-lo indefinidamente ou de 
contraí-los num momento único, caso em que se transforma no oposto 
do tempo, figurando o intemporal e o eterno. (NUNES, 1995, p. 25). 

 

Irlemar Chiampi (2015) expande nessa linha de pensamento ao propor a categoria 

de realismo maravilhoso, marca essencial das expressões literárias da América Latina 

durante o século XX, na qual estaria inserido Borges. A diferença do realismo 

maravilhoso para com outros modos narrativos é de que 

 

À diferença do maravilhoso, ela [a relação de causalidade] é 
reestabelecida e à diferença do fantástico, ela é não-conflitiva, mas à 
diferença do realismo não é explícita, mas difusa. O regime causal do 
realismo maravilhoso é ditado pela descontinuidade entre causa e 
efeito (no espaço, no tempo, na ordem de grandeza). (CHIAMPI, 
2015, p. 60, grifos da autora). 

 

Observa-se que o realismo maravilhoso é consonante com as ideias de Paz (2014) 

e Hermann (2005) a respeito da modernidade: trata-se de um universo em que causa e 

efeito se encontram descompassadas. Isso dialoga com o trabalho de Mauro Eduardo 

Pommer (1985) a respeito do tempo na literatura de Borges, na qual 

 

A eternidade seria, portanto, uma invenção humana capaz de dar 
sentido às nossas vidas fugazes, já que o tempo é algo que nos escapa 
por completo à compreensão. Mas não é apenas este sentido positivo 
que a eternidade possui para Borges. Para o autor, a eternidade se 
reveste também de aspectos aterrorizantes. (POMMER, 1985, p. 200). 

 

É aqui que os novos modelos de tempo se encaixam, os quais surgem a partir de 

toda a instabilidade do final do século XIX e começo do XX: uma vez que o tempo 

linear e sequencial, como era entendido anteriormente, é desconstruído na consciência 

popular, a eternidade, como conceito, passa a ser examinada; nesse caso, dentro da 

literatura.  

Partiremos, portanto, de uma análise dos elementos fantásticos das obras, 

conforme propostos por Chiampi (2015) e Todorov (1981), (2003), para explorar as 

maneiras com os quais o tempo é desconstruído, nos orientando a partir do que foi dito 
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por Paz (2014) e Hermann (2005), utilizando o de Pommer (1985) para melhor 

compreender os pormenores textuais da obra de Borges. 

 

Análise das obras 

A eternidade, embora seja tema constante na obra de Borges, não se manifesta de 

forma única, assumindo diferentes interpretações e consequências. O conto “A 

Biblioteca de Babel”, por exemplo, trata de um universo infinito e perpétuo que se 

manifesta na forma de uma biblioteca. As pessoas que vivem nessa Biblioteca podem 

não ser eternas ou imortais, mas o ambiente que habitam certamente é. O eterno, aqui, é 

muito mais voltado à questão espacial, como se observa na seguinte passagem: “a 

Biblioteca existe ab aeterno. Dessa verdade cujo corolário imediato é a eternidade 

futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar.” (BORGES, 2007, p. 71). O 

ambiente é eterno, as pessoas que nele vivem, não. Há também a noção de que as 

prateleiras da Biblioteca são isentas de repetição: não há dois livros idênticos. A 

Biblioteca, portanto, é infinita, mas não cíclica. 

O que mais merece destaque, neste aspecto, é a maneira com a qual as pessoas, 

mortais e finitas, reagem perante a eternidade do mundo em que vivem. O narrador 

explica que, quando descobriram que a Biblioteca é infinita, houve um período de 

euforia e esperança, motivadas pela busca de um conhecimento infinito, mas “À 

desmedida esperança, sucedeu, como é natural, uma depressão excessiva. A certeza de 

que alguma prateleira em algum hexágono encerrava livros preciosos e de que esses 

livros preciosos eram inacessíveis pareceu quase intolerável.” (BORGES, 2007, p. 75). 

O infinito, portanto, é insustentável. Isso é consonante com as ideias de Paz (2014) a 

respeito da relação do tempo com a vida humana, o qual afirma que “A eternidade 

desabita o instante. Porque a vida e a morte são inseparáveis. A morte está presente na 

vida: vivemos morrendo. E cada minuto que morremos é vivido.” (PAZ, 2014, p. 154). 

O que os habitantes da Biblioteca vivenciam é isso: um esvaziamento causado pelo 

eterno, embora não sejam eles os perpétuos. A eternidade da Biblioteca, a certeza de 

que todo aquele conhecimento jamais poderá ser conquistado, resulta em depressão e 

suicídio. “A certeza de que tudo está escrito nos anula ou faz de nós fantasmas” 

(BORGES, 2007, p. 78). O perpétuo é incompatível com a realidade humana; se os 

contos de Borges, como explica Pommer (1985), podem ser lidos como exames a 
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respeito das potencialidades do eterno, então em “A Biblioteca de Babel” esse exame 

confirma o prognóstico proposto por Paz (2014) em relação à impossibilidade do 

homem lidar com o infinito e o perpétuo. 

Partindo da argumentação de Chiampi (2015), podemos observar que o autor se 

vale, portanto, de estratégias pertencentes ao realismo maravilhoso para expor a 

disjunção entre causa e efeito: o narrador, por exemplo, não passa por nenhum tipo de 

estranhamento por viver num universo que é uma biblioteca; para ele, trata-se de algo 

normal, sua realidade é aquela. Não ocorre a hesitação. Através disso, o narrador pode 

ser inserido num ambiente em que o tempo segue uma lógica particular e assim 

discorrer a respeito dela, opondo-se ao real do leitor, sem precisar passar pelo processo 

de estranhamento; isso, segundo Todorov (2003), não seria possível em uma narrativa 

do fantástico puro, por exemplo, pois seria necessário um instante de dúvida, no qual a 

eternidade não poderia se manifestar de forma concreta. O realismo maravilhoso, ao 

inserir personagens num ambiente de espaço infinito, injeta-os com melancolia e 

solidão. 

Como mencionado anteriormente, entretanto, neste conto, o que se encontra em 

estado de congelamento devido à eternidade é o espaço físico, não os indivíduos que 

povoam esse espaço. Encontramos o oposto disso no conto “O Imortal”. Esta narrativa 

trata de um personagem – que é também o narrador – que ao passar por um rio numa 

cidade antiga se torna imortal; primeiro há euforia, mas esta logo é substituída por 

desespero devido ao fato de que a imortalidade torna inválida a vida humana, e passa 

então a buscar uma forma de restituir sua mortalidade. Novamente, se repete a ideia de 

que o eterno realiza um esvaziamento da vida humana. Sem a morte, ela perde uma 

parte importante de si, pois, como o narrador coloca:  

 

A morte (ou sua alusão) torna preciosos e patéticos os homens. Estes 
comovem por sua condição de fantasma; cada ato que executam pode 
ser o último; não há rosto que não esteja por se dissipar como o rosto 
de um sonho. […] Entre os imortais, por sua vez, cada ato (e cada 

pensamento) é o eco de outros que no passado o antecederam, sem 
princípio visível, ou o fiel presságio de outros que no futuro o 
repetirão até a vertigem. (BORGES, 2008, p. 21). 
 

Como Paz (2014) argumenta, é apenas na finitude que um instante pode alcançar 

real valor; ao repeti-lo ad infinitum, ele se torna apenas eco de momentos passados, 
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perdendo seu sentido de ser. Neste conto, o realismo maravilhoso se manifesta na forma 

dessa eternidade que, ao ser alcançada pelo narrador que tanto a almejava, resulta num 

sentido inverso do que esperava: causa e efeito, como Chiampi (2015) postula, se 

encontram novamente afastados. 

Ao se tornar imortal, alcançando a eternidade que sempre almejou, o narrador 

entra numa busca inversa: ele deseja voltar a ser mortal, tornando-se angustiado pela 

repetição de seus pensamentos e dias. Ele realiza a busca que Lira (2010) argumenta ser 

constitutiva de todo ser humano que deseja exercer ao máximo a potência de sua vida, 

pois “qualquer esforço de renegar a morte ao homem é renegá-lo de sua essência. O 

findar-se humana só escapa a um entendimento estritamente biológico quando é posto 

no horizonte do ser.” (LIRA, 2010, p. 94). O narrador de “O Imortal” renegou a morte, 

agora ele busca uma forma de inverter isso e assim retomar a essência de sua vida. Lira 

(2010) ainda argumenta – assim como Paz (2014) – que a literatura seria uma forma de 

unir o homem à sua morte, impedindo-o de negá-la: a literatura força o indivíduo a 

aceitar sua finitude e assim fazê-lo viver cada instante com mais propriedade. De certa 

forma, é isso que vemos no conto, pois a busca de respostas em obras literárias do 

passado é uma das constantes na narrativa: diversas são as referências à Odisseia e à 

Ilíada, as quais se manifestam como motor de reflexão a respeito da vida e da morte. 

No momento em que o narrador reconquista sua mortalidade, ele declara que até a 

dor o deixou feliz e apenas assim ele se torna capaz de dormir novamente. Na 

mortalidade, a vida recupera seu valor e os postulados de Paz (2014) são confirmados. 

“O Imortal”, portanto, se aproxima muito de “A Biblioteca de Babel” no que 

concerne ao tratamento do tempo, mas há uma separação crucial entre as duas 

narrativas: em “O Imortal” a eternidade se manifesta na forma de repetição, enquanto 

que em “A Biblioteca de Babel” o infinito surge pelo inverso disso, pois é dito que não 

há dois livros idênticos em toda a Biblioteca, ou seja, o eterno aqui é representado pela 

sequência de objetos e instantes que não se repetem. Entretanto, os dois resultam em 

esvaziamento. Ou seja, enquanto em que em “O Imortal”, o narrador explica que “Nada 

pode acontecer uma única vez, nada é preciosamente precário.” (BORGES, 2008, p. 21) 

e isso resulta numa vida que já não tem mais propósito em seguir adiante, em “A 

Biblioteca de Babel” o esvaziamento se dá pelo fato de que o eterno acarreta informação 
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demais, conhecimento demais, para que possa ser dominado plenamente. Dois tipos de 

eternidade, um mesmo vazio. 

Na obra As cidades invisíveis, que trata da descrição de diversas cidades 

fantásticas por Marco Polo para o Kublai Khan, a eternidade se manifesta de forma 

semelhante a de “O Imortal”, pois na obra de Calvino o infinito também se dá como 

repetição, embora o eterno não esteja presente em todas as cidades da obra. Na cidade 

de Melânia, por exemplo, cada habitante se encontra dentro de uma função bem 

definida, a qual exerce até morrer e é então substituído por alguém que realizará a 

mesma função que ele detinha antes. 

 

A população de Melânia se renova: os dialogadores morrem um após 
o outro, entretanto nascem aqueles que assumirão seus lugares no 
diálogo, uns num papel, uns em outro. Quando alguém muda de papel 
ou abandona a praça para sempre ou entra nela pela primeira vez, 
verificam-se mudanças em cadeia até que todos os papéis sejam 
novamente distribuídos; mas enquanto isso o velho irado continua a 
retorquir a camareira espirituosa, o usuário não para de perseguir o 
jovem deserdado, a nutriz de consolar a enteada, apesar de que 
nenhum deles conserva os olhos e a voz da cena precedente. 
(CALVINO, 1990, p. 76). 

 

Não há mudança na ordem da cidade, as alterações são de caráter ilusório, pois se 

trata do entrar e sair de pessoas em funções bem definidas e que, apesar de tudo, não se 

modificam. Observa-se uma letargia existencial nas pessoas que povoam essa cidade, 

elas parecem alienadas ao fato de que realizam atividades repetitivas e coordenadas. 

Esta, de certa forma, é uma visão bastante moderna da vida humana; uma vida, como 

Paz (2014) argumenta, dominada pela técnica e tendo em vista um funcionalismo chulo. 

Eles morrem em funções que nunca chegam a verdadeiramente compreender, cegos pela 

repetição eterna. 

Uma vez mais, a eternidade surge como algo que esvazia as pessoas que nela 

habitam, por mais que aqui, assim como em “A Biblioteca de Babel”, as pessoas não 

sejam imortais, apenas o ambiente e a situação em que se encontram. Mas o que destaca 

As cidades invisíveis, e Melânia especificamente, é o fato de que as pessoas parecem 

não ter noção da eternidade que os cerca. De certa forma, os habitantes de Melânia não 

se encaixam no diagnóstico social de Hermann (2005), pois eles não se deram conta do 
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caráter fictício dos valores que enredam suas vidas, continuam a viver elas sem nada 

perceber.  

As cidades invisíveis é bastante interessante de ser estudada no que se refere aos 

aspectos do fantástico e do maravilhoso, pois cada cidade é dotada de suas 

particularidades. Em Melânia, pode-se dizer, até mesmo, que os elementos do 

fantástico, conforme postulados por Todorov (1981), se encontram ausentes: não há 

nada de explicitamente fantástico nela, pelo menos nada que possa ser percebido pelos 

personagens ou pelo leitor. Há uma substituição incessante de pessoas em funções 

estanques, mas esta parece ser, muito mais, uma condição social do que uma função do 

fantástico. 

A eternidade, nas obras estudadas, por mais que possuam diferenças entre si, 

mantem um caráter principal: o esvaziamento dos indivíduos que nela vivem. Seja pelos 

infinitos livros nas estantes de “A Biblioteca de Babel”, pela repetição de “O Imortal” 

ou pela alienação criada pelas funções exercidas em As cidades invisíveis, o eterno se 

apresenta como incompatível à realidade humana. 

 

Considerações finais 

Segundo Hermann (2005), a sociedade ocidental entra num período de profunda 

instabilidade de valores no início do século XX; as utopias se desmancham e já não há 

nada sólido sobre o qual possamos nos sustentar; o que antes era certo passa a ser 

duvidoso, passa a ser questionado. Paz (2014) propõe que um dos valores questionados 

é o do próprio tempo, o qual passa a ser alvo dos medos e da desconfiança da humidade. 

Esse questionamento pode ser sentido na literatura fantástica do século XX, a qual 

possibilita um exame do tempo através de suas particularidades narrativas, as quais 

fogem do realismo conceitual. Isso é válido, principalmente, no que Chiampi (2015) 

chamou de realismo maravilhoso, o qual lida, principalmente, com a instabilidade entre 

causa e efeito, com todo o caos, que o período em questão impõe à humanidade. 

Nas obras estudadas – “A Biblioteca de Babel”, “O Imortal” e As cidades 

invisíveis – essa reavaliação do tempo é evidente, apresentando-se, principalmente, 

como um exame da eternidade, a qual Paz (2014) e Lira (2010) afirmam serem 

dissonantes com aquilo que preenche a vida humana. A busca pelo eterno seria a busca 

pelo esvaziamento da vida, e é isso que observamos nas obras. Em “A Biblioteca de 
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Babel” a eternidade se encontra em conjunto com o espaço físico, não nas pessoas em 

si, mas mesmo isso já suficiente para resultar em melancolia e suicídio; no conto “O 

Imortal” o narrador se encontra em estado de eternidade após se tornar imortal, mas isso 

resulta em repetição, em uma vida em que logo tudo já foi visto e nada mais resta de 

novo: todas as experiências possíveis já foram vividas e, por isso, a imortalidade passa a 

ser ressentida, afinal, o instante perde seu valor se existem outros infinitos instantes 

iguais; já em As cidades invisíveis, na cidade de Melânia, o eterno se dá no sentido de 

alienação, em funções que se mantem as mesmas, embora sejam exercidas por 

diferentes pessoas: há um ritmo estanque na vida das pessoas que povoam esta cidade, 

pois elas não percebem a ausência de mudança, alienadas a todo o resto. 

A eternidade, nessas obras da literatura fantástica, portanto, confirma os 

prognósticos de Paz (2014) ao revelar a maneira com a qual elas esvaziam as pessoas. 

Nesse sentido, as obras estudadas expõem, e não nos permitem negar, a incerteza de 

valores que a modernidade instaura, ao menos no que se relaciona ao tempo, e que 

carregamos até os dias de hoje. 
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O SONHO DO NÃO-EU 

Luís Paulo Fiúza Marques1  

 
 
 
Resumo: Neste trabalho, temos como objetivo analisar o conto “Os anéis da Serpente”, 
de Rubens Figueiredo, que faz parta da obra “O livro dos lobos”, do mesmo autor, 
publicada em 1994 e reeditada em 2009. Por meio de um estudo afinco nos conceitos de 
literatura fantástica, sobretudo aos que se referem a Tzvetan Todorov (2012), David Roas 
(2011) e Ana Lucia Trevisan e Maria Luiza Guarniere (2012), analisaremos neste estudo 
a estrutura da narrativa onírica de Figueiredo e como o protagonista se relaciona com o 
seu não-eu, isto é, com o seu duplo no decorrer da narrativa por meio do sonho. 
   
Palavras-chave: Literatura fantástica, sonho e duplo.  
 

O Livro dos Lobos 

A obra de contos de Rubens Figueiredo foi publicada em 1994 e praticamente 

reescrita pelo autor em 2009, na segunda edição. O livro contém sete contos, nos quais as 

personagens parecem estar presas em seus próprios pensamentos. O conto que 

escolhemos para analisar é Os anéis da serpente, que faz parte da obra, e é narrado a partir 

de uma atmosfera fantástica.  

O autor de O livro dos lobos, Rubens Figueiredo, já tem publicado 8 livros na sua 

carreira de escritor, dentre eles As palavras secretas, 1998 e Barco a seco, 2002, ambas 

as obras premiadas pelo Prêmios Jabuti.  

 

Análise do conto Os anéis da serpente 

 

O conto inicia-se com a personagem principal afirmando que não tinha problemas 

com sonhos. Faz essa afirmação já na primeira linha do conto “Nunca me preocupei com 

sonhos” (FIGUEIREDO, 2009, p. 125) e também no segundo parágrafo “nunca me 

preocupei com o que sonhava” (FIGUEIREDO, 2009, p. 125). Tal constatação já na 

introdução do texto nos indica que talvez haverá um problema com sonho no decorrer do 

enredo, o que ocorre de fato.  

Narrado em primeira pessoa, o protagonista (que não é nomeado, assim como todas 

as personagens do conto, exceto Mendonça, colega de trabalho do protagonista) narra a 
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história de um sonho que vem tirando o seu sono. No começo ele traduz tudo isso como 

uma bobagem, mas com o desenrolar do enredo, o sonho vai se tornando cada vez mais 

real, isto é, parece participar da vida da personagem na sua rotina. E isso o incomodava a 

ponto dele começar a colocar grampos, espetos, cascas duras embaixo dos lençóis para 

que o seu sono fosse interrompido (FIGUEIREDO, 2009).  

Segundo o narrador personagem, ele sonhara com um homem que estava numa 

cama. Era sempre o mesmo sujeito em um quarto de uma pensão pobre que, apesar de 

estar acordando, sempre era no período da noite, fato que pela janela o narrador vê um 

poste acesso na rua. O homem sonhado parecia mais velho que o protagonista e segundo 

este “mal-educado, agressivo e sem paciência” (FIGUEIREDO, 2009, p. 125). O narrador 

parece que o vai conhecendo à medida de que sonha e pode descrevê-lo de maneira mais 

profunda “notei que o sentimento mais constante naquele homem era a raiva” 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 128).  

Conforme o narrador vai nos apresentando os elementos da narrativa do conto, o 

sujeito trabalha à noite como segurança de uma boate, talvez isso explicasse o fato de ele 

sempre estar acordando à noite. Ele parece ser vaidoso com sua aparência, pois de acordo 

com o narrador ele se preocupa com as suas roupas e, às vezes, descia brigar com as 

lavadeiras da pensão que não limparam direito as suas camisas.  

Além disso, havia também a preocupação com um acessório, o anel da serpente:  

 

No dedo, enfiava sempre um anel dourado e lustroso. Aquilo se repetia 
e tentei me concentrar no anel, que eu só podia ver à distância. Com o 
tempo, consegui focalizar melhor a joia, e valeu a pena, pois se tratava 
de um anel muito bonito, em forma de cobra (FIGUEIREDO, 2009, p. 
128) 

 

  Até aqui o narrador nos apresentou a história de seu sonho que se repetia todas as 

noites, mas nada de anormal havia, a princípio, no enredo do conto. Aliás, esse fato 

narrado se pautando em uma apresentação de realidade muito próxima do leitor é uma 

das técnicas da narrativa fantástica segundo Todorov, pois é nesse mundo parecido com 

o nosso “que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros” é que se dá o âmago do 

fantástico (TODOROV, 2012, p. 30). 

 Essa proximidade se dá porque o narrador personagem é uma pessoa comum, que 

trabalha o dia todo em um escritório, mora sozinho em uma cidade grande (a qual não é 

nomeada). Portanto, tudo isso nos aproxima de uma realidade parecida com a nossa, 

diferente de um conto de fadas, por exemplo. É nessa aproximação que vai ocorrer o conto 
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fantástico, pois alguma ordem do mundo será quebrada por meio de uma hesitação ou 

dúvida com determinado fato.  

 No decorrer do conto, percebemos que o sonho, aquilo com o que o narrador 

personagem não se preocupava no início do texto, passa a tirar o seu sono e agora o 

narrador afirma que “comecei a ter medo de dormir e passei a pôr grampos na cama” 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 129). Fato é que há uma mudança no discurso do narrador.  

 Essa mudança é o primeiro sinal da hesitação, a qual ocorre quando o narrador 

sonha que o homem está voltando da boate e passa por uma banca e compra o jornal do 

dia. Como a manchete do texto jornalístico ficou gravada na sua memória, ao passar por 

uma banca percebe que a manchete com a qual havia sonhado era a mesma que realmente 

estava em vigor naquele dia no jornal. Temos nesse instante a instauração da dúvida e, 

portanto, do fantástico no conto. Conforme Todorov, “o fantástico é a hesitação 

experimentada por um ser que só conhece as leias naturais, face a um acontecimento 

aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2012, p. 31).  

 Segundo Todorov, no conto fantástico “produz-se um acontecimento que não 

pode ser explicado pelas leis deste mundo” (TODOROV, 2012, p. 30). E é nesse momento 

que a personagem fica na dúvida se aquilo aconteceu mesmo ou se é apenas uma 

coincidência. Para o autor russo:  

 

Aquele que percebe [ a dualidade] deve optar por uma das duas soluções 
possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produtor da 
imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; 
ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da 
realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas 
para nós (TODOROV, 2012, p. 30). 

 

Ao se deparar com essa dúvida, a personagem resolve contar o seu problema para 

Mendonça, como já foi referido, colega de trabalho do escritório. O que parece é que o 

narrador quer uma explicação, isto é, uma racionalização para o fato. Para Mendonça o 

que ocorreu é “mais comum que a gente pensa” e exemplifica isso contando que uma vez 

sonhara que lera um livro e achava piamente que o lera, e depois percebeu que não havia 

lido, mas que havia sonhado com esse fato. Há aqui uma racionalização do fato, uma 

tentativa de trazê-lo para as leis naturais e manter a ordem das coisas na narrativa. 

Após essa explicação do sonho feita por seu colega de trabalho, a personagem toma 

seu lugar e faz uma das coisas que mais gosta para passar o tempo no escritório, olhar 

pela janela. Através dela, pode ver vários escritórios e fica algum tempo observando para 
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as pessoas e analisando suas roupas e acessórios. Havia uma mulher que era a sua 

personagem preferida, e já a conhecia de tanto observá-la:  

 

Notei que nos dedos não tinha anéis. Conheci seus brincos, um por um, 
para a par, e quando brincos novos apareciam eu logo lhes dava uma 
atenção especial. Minha curiosidade tentava descobri em casa nova 
peça alguma alteração significativa na vida daquela mulher 
(FIGUEIREDO, 2009, p. 131).   

 

Apesar de toda observação na vida real, a personagem não era um bom analista de 

seu próprio sonho, ele mesmo percebe essa importância pela pratica de olhar, mas como 

diz “demorei a prestar atenção em meu sonho” (FIGUEIREDO, 2009, p. 132).  A partir 

daí, quando a personagem se dá conta dessa análise para o sonho, começa no conto uma 

profunda observação do protagonista para com o mesmo “com o tempo, certos gestos e 

olhares do homem, talvez linhas mais fundas ao lado da boca e na testa, criaram em mim 

a sensação de que sua irritação havia aumentado (FIGUEIREDO, 2009, p. 132). 

É nesse instante que nos traz uma segunda hesitação, a que não apenas o 

protagonista vê o sujeito de seu sonho, como também o sujeito sonhado vê o seu 

“demiurgo” pelo espelho. Nessa dúvida, a personagem fica com mais medo ainda do seu 

sonho, medo de que este sujeito venha ao seu encontro, pois assim como ele pode vê-lo, 

talvez o sujeito do sonho também o possa ver. A dúvida é construída por meio do 

imperfeito do verbo parecer – parecia -, as narrativas fantásticas estão repletas de 

atenuações verbais ou de advérbios de dúvida para criar esse efeito no leitor, pois como 

Todorov observa “a hesitação que lhe dá vida [...] a hesitação do leitor é pois a primeira 

condição do fantástico” (TODOROV, 2012, p.36-37) Para este teórico há três condições 

determinantes para que ocorra o fantástico:  

 
Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo 
das personagens com um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma 
explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos 
evocados. A seguir, esta hesitação pode ser igualmente experimentada 
por uma personagem, desta forma o papel do leitor é, por assim dizer, 
confiado a uma personagem e ao mesmo tempo a hesitação encontra-se 
representada, torna-se um dos temas da obra; no caso de uma leitura 
ingênua, o leitor real se identifica com a personagem. Enfim, é 
importante que o leitor adote uma certa atitude para com o texto: ele 
recusará tanto a interpretação alegórica quanto a interpretação 
“poética”. Estas três exigências não têm valor igual. A primeira e a 

terceira constituem verdadeiramente o gênero; a segunda pode não ser 
satisfeita. Entretanto, a maior parte dos exemplos preenchem as três 
condições (TODOROV, 2012, p. 39) 
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Pela leitura do conto, percebe-se que o autor nos leva pelos caminhos teóricos que 

Todorov propôs. Talvez por mera coincidência, ou quem sabe por que ele conhece esse 

conceito já que o autor foi professor de teoria literária na PUC-RJ e tradutor de livros de 

língua russa (nesta está incluído o próprio teórico que estamos nos pautando para análise 

– Todorov). 

 Enfim, coincidências à parte, as condições estabelecidas por Todorov relacionam-

se com a estrutura da narrativa, pois a primeira condição que é de nos levar a pensar que 

esse mundo da personagem é similar ao nosso é elaborado de uma maneira muito natural 

no texto, até mesmo porque não temos um mundo diferente daquele que nos é apresentado 

pela realidade que conhecemos. A segunda condição, que não tem o mesmo valor que a 

primeira e a segunda de acordo com Todorov, é a hesitação do leitor a partir de algo que 

ocorreu no nível textual e que não pode ser explicado pelas leis naturais, o que faz com 

que a personagem e o leitor fiquem suspensos na dúvida se de fato ocorreu algo estranho 

na narrativa ou apenas coincidência. A terceira condição se dá no campo da interpretação 

do texto narrado, esta não pode ser nem alegórica e nem poética caso contrário a hesitação 

teria uma explicação, mesmo que metafórica como no texto poético. A hesitação precisa, 

portanto, deixar o leitor e a personagem na dúvida do fato.  

 Sabe-se, por outro lado, que o gênero fantástico não segue uma fórmula de 

apresentação ao leitor, assim como a própria literatura nunca se encaixa exatamente no 

conceito de um teórico, parece-nos que a arte sempre está acima do próprio conceito de 

arte. É como se a literatura escapasse das estéticas que histórica e didaticamente a 

enquadramos para estudá-la. Desta forma, entendemos que a proposta de Todorov, no 

entanto, não se pode tomar como regra geral para análise de contos de fantásticos, 

sobretudo dos textos do século XX em diante. Mas, de certa forma, neste conto de maneira 

especial (como já citado, devido à biografia do autor do conto) pautamo-nos nesse 

conceito para uma possível análise do texto.  

 Por outro lado, não vamos rejeitar os novos conceitos do fantástico, como os 

elaborados por Roas. É interessante percebermos que apesar de algumas mudanças no 

conceito de fantástico na mudança de século, alguns elementos do gênero permanecem 

como o da proximidade com  a realidade que nos circunda. Para Roas: 

  

Para compreender las implicaciones de esa confrontación entre ló 
real y l´imposible, es necessário empezar por examinar qué idea 
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de realidade estamos manejando. Porque lo fantástico va a 
depender siempre, por contrates, de lo que consideramos como 
real (ROAS, 2011, p. 15)   

 
 A realidade da personagem do início do conto é muito parecida com a que 

conhecemos de um sujeito comum e, portanto, não causa estranhamento no leitor, até 

mesmo sonho é algo comum para nós, é claro que respeitada às devidas proporções se 

comparado com o do protagonista. 

 Porém, o sonho dessa personagem não é algo comum, ele incomoda o 

protagonista, faz com que ele sinta medo, ainda mais quando há uma mudança na ordem 

daquele. Ocorre que o sujeito com quem sonhava toda noite toma outra direção da qual 

estava acostumado “vi o homem tomar outra direção” (FIGUEIREDO, 2009, p. 133). 

Nessa mudança de rotina o sujeito vai ao ponto de ônibus e pega o mesmo ônibus que o 

protagonista toma para ir ao trabalho. Nesse sentido, dá-se ênfase ao medo do narrador, 

pois parece que o sujeito está a sua procura: 

 

O ônibus parou e ele subiu. Eu conheci aquele número, conhecia aquele 
ônibus. Era a linha que eu mesmo pegava todos os dias para ir para o 
trabalho e voltar. O segurança da boate nunca andava por aquele lado, 
jamais pegava ônibus. (FIGUEIREDO, 2009, p. 133). 

 
Desta forma, o conto vai tomando a direção da ambiguidade, conforme os estudos 

de Ana Lucia Trevisan e Maria Luiz Guarnieri Atik no artigo Um conto de Rubens 

Figueiredo: A narrativa onírica afirma-se que “a presença de personagens introspectivas 

provoca a desestabilização de um entendimento de mundo mais imediato, tal aspecto 

conjuga-se às formulações da ambiguidade2”. Esta é instaurada no conto quando o sujeito 

do sonho se torna quase uma realidade para o narrador-personagem, já que o incomoda e 

praticamente muda um pouco a sua rotina, sobretudo quando o guarda-chuva que 

esqueceu no ônibus fora encontrado pelo seu personagem onírico em uma de suas “ronda” 

para encontrar o protagonista. 

 

Só mais tarde, já sonhando, fui lembrar que tinha esquecido o guarda-
chuva enfiado no vão estreito entre o banco e a parede do ônibus. Era 
noite de folga do segurança da boate e, no meu sonho, assim que ele 
sentou no ônibus para cumprir sua ronda, fez gestos de quem procura 
alguma coisa. Num instante encontrou meu guarda-chuva no lugar onde 
eu mesmo o havia deixado (FIGUEIREDO, 2009, p. 133). 

 

                                                           
2 Revista Graphos, vol.14, n°1, 2012/ UFPB/ PPGL ISSN 1516-1536 p. 166 
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Há, de certa forma, uma interação com o duplo no conto, como se ambas as 

personagens estivessem passando pela mesma situação. É claro que temos a narrativa 

contada na primeira pessoa do singular, que nos direciona uma interpretação do 

protagonista já que temos o seu prisma narrativo. Não há em nenhum momento o discurso 

direcionado ao outro no conto, as personagens se conhecem, supostamente, apenas pelo 

sonho. A ideia que nos é possível interpretar é que o homem que trabalha na boate sonha 

durante o dia com a personagem do escritório, e durante a noite o narrador-personagem 

sonha com o indivíduo da boate.   

Essa procura de “pistas” do duplo começa a causar muito medo no narrador-

personagem, pois não sabia o que poderia acontecer caso esse sonho se tornasse uma 

realidade, isto é, as personagens se encontrassem. Lembrando que sempre o sujeito 

parecia irritado, de mau humor, o que talvez agravasse o sentimento de receio de 

encontrar este homem.  

Nesta narrativa “o narrador situa-se no centro do relato e depare-se com situações 

de absurdo desconcertante” (TREVISAN; ATIK, 2012, p. 168). Ela se torna 

desconcertante porque a própria personagem não consegue lidar com a situação a ponto 

de mudar a sua rotina noturna para não dormir, ou atrasar o seu sonho (pesadelo) diário 

“certo dia, depois do trabalho, resolvi ir ao cinema, o que me deixaria acordado até mais 

tarde do que era costume. Disse “resolvi”, mas hoje parece mais correto, mais sensato, 

dizer que fiz força para acreditar que era uma decisão minha” (FIGUEIREDO, 2009, p. 

135). Não estava mudando apenas o seu cotidiano, mas também a sua saúde “meu sono 

incompleto” (FIGUEIREDO, 2009, p. 137), como afirma a própria personagem. Além 

dele, também havia consequências para o sujeito do sonho, pois parecia estar sofrendo 

também por não dormir “agora ele às vezes se via acometido por sonolências ou desmaios 

súbitos – na boate, na rua, em qualquer lugar. Seus amigos zombavam dele por esse 

motivo, chamavam-no de velho, senil, fracote, alguns quiseram até falar em epilepsia 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 137). 

Algo que nos chama atenção em determinado momento no conto é a atividade de 

ver da personagem, buscando traços e detalhes nas pessoas e, sobretudo no sonho, a fim 

de encontrar pistas para uma solução da situação que estava vivendo.  Para Chauí, “ver é 

pensar pela mediação da linguagem” (CHAUÍ, 1988, p. 39). E o narrador-personagem 

começa realmente analisar os fatos e por meio de uma visão mais apurada destes trazer 

um esclarecimento para si mesmo por meio do olhar “com certo orgulho, fui 

compreendendo que aquele homem não possuía um poder de observação tão 
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desenvolvida quanto o meu” (FIGUEIREDO, 2009, p. 134). A personagem orgulha-se de 

perceber o desenvolvimento da sua percepção por meio dos olhos. Ainda sobre a importância do 

olhar, Chauí reflete que: 

 

Ver é olhar para tomar conhecimento e para ter conhecimento. Esse laço 
entre ver e conhecer, de um olhar que se tornou cognoscente e não 
apenas espectador desatento, é o que o verbo grego eidô exprime. Eidô 
– ver, observar, examinar, fazer ver, instruir-se, informar, informar-se, 
conhecer, saber. (CHAUÍ, 1988, p. 35). 

 
É por meio desse olhar atento que a personagem percebeu que a mulher di escritório 

que ficava próximo ao seu não tinha anéis, como já citamos. Analisar por meio do olhar 

atento faz com que a personagem conheça mais o outro e, consequentemente, tente 

encontrar uma explicação para esse sonho, já que este o angustia e o aprisiona em seu 

próprio ser. O narrador-personagem está acometido pelo medo, pois percebe que cada vez 

mais está próximo de ser encontrado pela sua personagem onírica. Mas, certa noite, como 

diz o narrador:  

 

Um fato extraordinário aconteceu certa noite, alguma interseção sutil, 
algum fio que correu no frouxo nó que ligava meu sono incompleto aos 
demais abruptos do segurança. Sonhamos os dois ao mesmo tempo e 
sonhamos com uma cobra (FIGUEIREDO, 2009, p. 137).  

 
Nesse momento em que ambas as personagens sonham no mesmo instante devido 

um mal súbito do segurança e a personagem se sente feliz, pois via nesse ocorrido uma 

esperança de resolução do problema, ou seja, de liberação desse pesadelo. O sonho tratava 

de uma cobra que rastejava pela grama e formava um “S”, em torno dela havia listas 

negras, muito parecidas com anéis. 

No outro dia, no horário do almoço, o narrador-personagem escuta em pregador na 

calçada da rua discorrendo sobre a simbologia da cobra para o cristianismo, apegado ao 

texto bíblico, no livro de Gênesis 3. Interessante pensar que, segundo o texto bíblico, a 

serpente engana a mulher, Eva, para que ela coma do fruto proibido, assim como esta 

convence o homem, Adão, a comê-lo também. Há assim uma influência discursiva 

enganosa por parte da serpente para que Adão e Eva desfrutassem desse fruto, mesmo 

este sendo claramente proibido por Deus.  

Essa relação textual não se dá por acaso. Primeiro por meio do olhar como já 

discutimos, o sentido da visão que traz entendimento e conhecimento, pois segundo o 

texto bíblico “vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e 
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a árvore desejável para dar entendimento” (BÍBLIA SAGRADA, 2011, p. 5) comeu do 

fruto proibido e ainda deu o mesmo ao marido. A segunda relação possível, é que a mulher 

que o narrador-personagem sempre via pela janela foi novamente a boate onde o sujeito 

trabalhava, e após este ajudá-la a se livrar de um homem inconveniente, ela o convida 

para beber alguma coisa, ficam um tempo juntos, chegam até a dançar juntos e é nesse 

momento que o sujeito se vê na dúvida se já conhecia essa mulher.  

A personagem não lembra com clareza, mas a via em seus sonhos junto com o 

narrador-personagem. Após algumas bebidas ela pede para que ele a levasse embora, ele 

pede ao gerente para sair e é liberado, mas ao invés de deixá-la em casa, leva-a para a 

pensão onde passam à noite. 

Como já nos referimos a esta mulher, sabe-se pelo olhar atento do narrador que ela 

era bonita, que chamava a atenção dos homens. De certa forma, podemos compará-la com 

Eva, já que leva ao sujeito do sonho a fazer alguma coisa que está fora da sua rotina. Não 

há problema algum em o segurança dormir com a garota do escritório, mas ocorre uma 

mudança na mulher, pois ela pega o anel de serpente dele como observa o atento narrador: 

“havia um anel no seu dedo. Um anel dourado” (FIGUEIREDO, 2009, p. 141).  A percepção 

do olhar do sujeito ficou mais aguçada, como a própria personagem descreve: 

 

Vi o impossível: a serpente, o mais sábio dos animais do Paraíso, a 
verdadeira amiga do homem, dava três voltas completas ao redor do 
dedo da mulher, para terminar com a cabeça chata levemente erguida e 
dois olhos vermelhos que ardiam em rubis (FIGUEIREDO, 2009, p. 
141).   

 
A serpente segundo o relato bíblico veio para “abrir os olhos”, isto é, revelar alguma 

coisa. Trazer, talvez não a solução, mas apenas revelar um segredo da vida. E é assim que 

o narrador personagem analisa esse trecho “a serpente queria me salvar. Havia 

convencido a mulher a provar o fruto proibido para inverter a simetria e restaurar o 

equilíbrio a meu favor” (FIGUEIREDO, 2009, p. 141). 

 Nesse sentido, o narrador-personagem segue a mulher no final do expediente até 

o prédio da mesma e, quando entram no elevador e ficam a sós, ele a agarra e rouba o 

anel. Chega em casa tranquilo, como se tivesse resolvido o problema da sua vida, pois 

“ao chegar em casa, retirei da cama todos os grampos, gravetos, cascas secas, pinos, tudo 

que representava a negação do meu sono” (FIGUEIREDO, 2009, p. 143). Nessa noite o 

narrador-personagem consegue ir para cama de boa vontade, com desejo de dormir, mas 

logo o sonho volta, porém diferente.  
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 O segurança está deitado na cama da pensão, e ao ser chamado por uma voz que 

vinha de fora, não respondia, não se mexia, não dava sinal de vida. Isso era tudo o que o 

narrador esperava, que ele não acordasse mais. É interessante que esta personagem ainda 

faz uma pequena análise da situação do conto, considerando que o segurança para ele está 

morto “talvez estejamos os dois mortos” e ainda “se é assim, o sonho desse homem que 

dorme é o meu purgatório. Mas eu, para ele, sou o inferno” (FIGUEIREDO, 2009, p. 

143). 

 

Considerações finais 

 

Ficamos, assim, suspensos no final do conto. Não sabemos se tudo não passou de 

um sonho, ou se realmente sonhara com tudo aquilo de fato e o anel de serpente o “salvou” 

desse pesadelo. Algo parecido ocorre no conto Verá, de Villiers de L´Isle Adam. Enfim, 

a sequência da narrativa é bem estruturada e assim consegue criar certa hesitação, clímax 

e tensão no conto. No entanto, esses elementos narrativos são essenciais, segundo 

Todorov (2012) para a instauração do gênero por meio do estranhamento, incerteza e 

dúvida, não só da personagem como também do leitor. 

O que percebemos, então, na prosa de Rubens Figueiredo é uma narrativa intimista, 

de enredo que questionam a própria identidade do sujeito e também do próprio narrador. 

Segundo Trevisan e Atik, “as narrativas de Rubens Figueiredo recortam as nuances do 

cotidiano e expressam o incomodo provocado pelas ações, pelos desejos inconfessáveis 

ou ainda adormecidos” (2012, p. 166). 

O duplo da personagem se revela por meio do sonho, e mostra-se como talvez o 

próprio narrador gostaria de viver, já que as personagens são diferentes na maneira como 

levam a vida. O narrador-personagem é um sujeito preso a sua rotina de trabalho e nem 

amigos tem direito, a única referência de afeto fica por conta de Mendonça, que é, na 

verdade, um colega de trabalho3. A mulher que ele via pela janela era aquela que ele não 

alcançaria exceto por meio do sonho e do segurança da boate. Este se faz como o narrador  

fora da rotina que o prendia. 

Portanto, o narrador está enclausurado na vida “real” que leva na rotina de seu 

trabalho, pois a personagem nem mesmo tem um momento de lazer, exceto em uma noite 

que vai ao cinema, mas como ele mesmo sabe é apenas uma desculpa para atrasar o sono 

                                                           
3 No inicio do conto há uma referência a um casal de amigos que não surge mais no conto, parece-nos que 
abandonaram o “amigo” vendo-lhe nessa situação.  
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e, consequentemente, o sonho. Mas o indivíduo não está apenas preso à realidade, mas 

também ao seu sonho (pesadelo), que não o deixa dormir direito e ainda causa-lhe medo, 

mudando um pouco sua rotina.  
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SAVINIO E BONTEMPELLI E O UNIVERSO IMAGINATIVO DA 

LITERATURA FANTÁSTICA 

 

Sonia Cristina reis (UFRJ)1 

 

Resumo: Estudo de alguns aspectos do modo fantástico na Literatura Italiana, a partir da 
problematização das noções de fantástico e realismo mágico, em "La vita intensa" de Massimo 
Bontempelli e "Maupassant e l’Altro", de Alberto Savinio., bem como das diferentes 
circunstâncias de aproximação desses escritores italianos com as suas interlocuções com as 
estéticas vanguardistas, como por exemplo, o Surrealismo, movimento artístico e literário de 
origem francesa, que encontra também, exemplo na pintura, tendo presente o conceito de 
metafísica, em campo artístico italiano, por intermédio das obras de Alberto Savinio, Giorgio 
De Chirico, dentre outros. 
Palavras-chave: Alberto Savinio; Massimo Bontempelli; La vita intensa; Maupassant e l’Altro. 

 

 

Introdução: 

 

No século XX literário italiano fantástico e imaginário, de vez em quando, 

equilibram o indivíduo psicologicamente pela ausência dos mitos e da perda da fé, 

revelam problemáticas sociais e subjetivas, exorcizam solidões e morte: “O fantástico e 

o sonho como afirma Roger Caillois exprimem o conflito entre o poder e o querer e 

iludem de livrar-se da angústia do limite.” (CAILLOIS, 1973). 

Por sua vez, Bontempelli afirma que “Um século não é uma invenção arbitrária: 

cada século corresponde a um movimento e a um caráter da história [...] O Novecentos 

[periódico grifo nosso] nos faz entender esse momento. O século XIX não poderia 

terminar se não em 1914. O século XX teve início, portanto, um ano depois da guerra”. 

(BONTEMPELLI, 2006, p.15) 

O trauma da guerra para a Literatura Italiana não apenas não passa indolor, ma 

assinala mesmo a ruptura entre adolescência e maturidade. O belicismo nacionalista e o 

colonialismo exasperado, a corrida às armas, a guerra fratricida, a razão ao serviço de 

causas injustas, adiciona-se a isso a corrida ao mito da produtividade, ao consumismo e 

ao conformismo burguês, cada vez mais, acentuados e massificantes que exasperam a 
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crise do intelectual e impelem o artista a questionar-se sobre o sentido da vida e sobre os 

destinos do homem. 

A angústia e o desconforto geram medo e desorientação: há quem reage 

revisitando o passado, outros ao contrário arriscam a experimentação mais ousada. Na 

Europa se solidificam grupos e movimentos de vanguarda: os primeiros a surgirem na 

Suíça são os ‘dada’, que se expandem até a Alemanha para se transformar entorno de 

1920 em uma verdadeira ‘bomba’ em Paris, onde tais artistas pousaram para se 

fortalecer com as novas pólvoras produzidas pelos futuros surrealistas; e se a arte 

nascerá na boca de Tzara, aparecerá na mente de Duchamp, Arp. Man Ray, já na de 

André Breton germinará mesmo em todo o corpo e em todos os sentidos. 

A parceria entre dada e surrealistas durará pouco, mas das cinzas do então 

apagado niilismo dada surgirá o mais complexo movimento de vanguarda do 

Novecentos, o surrealismo, cujo Manisfesto foi publicado em 1924. 

Na Itália, encorpada a resposta ao “rappel à l’ordre” e à reavaliação do trabalho e 

da arte nacional - conforme as páginas das revistas literárias “La Ronda”, “Valori 

Plastici”, “Strapaese”, dentre outras – (BONTEMPELLI, 2006, p.43), o tom das obras 

se torna exasperado, às vezes até apocalíptico, que evidencia o processo de pesquisa  e 

neurose criativa de seus artistas , mesmo que, no entanto, o autor deva tratar de fazer as 

contas com o jovem, mas inflexível  regime fascista, que a partir de 1922 direciona e 

controla aquele país. 

 

A Literatura Fantástica na Itália, algumas considerações preliminares sobre 

o fantástico, o estranho e o maravilhoso 

 

A literatura fantástica na Itália nunca teve o reconhecimento e status de gênero 

literário, como aconteceu em outros países europeus como Alemanha, Inglaterra e 

França, para citar alguns. Prova disso é que, em 1983, Ítalo Calvino fez dois volumes de 

uma antologia de contos fantásticos do século XVII, mas não acrescentou em sua 

coletânea nenhum autor italiano. Ítalo Calvino aquiesceu às opiniões de Giacomo 

Leopardi e Alessandro Manzoni, ideia que fora reformulada pelo crítico Benedetto 

Croce, conforme o escritor afirma:  

 

nessun popolo crede meno agli spiriti degli Italiani [...] lasciava i 
fantasmi agli scrittori nordici [...] Possiamo dire insomma che il nostro 
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Romanticismo (italiano) ha avuto una componente più illuminista che 
romantica, rifiutando una letteratura dominata dal mistero e dalla 
paura. Benedetto Croce era ugualmente convinto che l’anima italiana 
tendesse naturalmente al definito e all’armonico. Gli Italiani, immersi 
nella loro atmosfera limpida e solare, avrebbero lasciato gli spettri e le 
streghe alle brume del Settentrione. ( 

http://www.repubblicaletteraria.it/LetteraturaFantastica) 
 

O fantástico, conforme o entende Todorov (2004) é definido como uma hesitação 

comum ao leitor e à personagem, estes devem decidir se aquilo que percebem na 

narração pertence ao mundo real ou sobrenatural. O leitor e a personagem ao optarem 

entre um ou outro, ou seja, entre o mundo real ou sobrenatural, deixa o fantástico para 

entrar num gênero vizinho: o estranho e o maravilhoso. 

O estranho, na literatura, refere-se às narrativas que possuem acontecimentos 

sobrenaturais com explicação racional. Todorov, na mesma obra, explica o estranho a 

partir de uma novela que muito bem ilustra este gênero “A Queda da Casa de Usher”, de 

Edgar Allan Poe. O estranho, nesta novela, aparece com a ressurreição da irmã de Usher 

e a queda da casa depois da morte de seus habitantes, e é explicado pelo autor 

racionalmente.  

Sobre a casa, Poe escreve: “Talvez o olho de um observador minucioso tivesse 

descoberto uma fenda quase invisível, que, partindo do alto da fachada, franqueasse 

caminho em ziguezague através da parede, indo perder-se nas águas funestas do lago” 

(POE, 1981 apud TODOROV, 2004, p.90). E sobre a irmã de Usher: “Crises frequentes, 

ainda que passageiras, de caráter quase cataléptico, constituíam singulares diagnósticos” 

(POE, 1981 apud TODOROV, 2004, p.94). Assim, é possível  observar que, nesta 

novela, os elementos sobrenaturais são explicados pelo autor de forma racional. 

Ainda soma-se a essa definição todoraviana a contribuição de Freud sobre o 

estranho. Segundo seu ensaio O estranho (1980), este termo está relacionado a tudo 

aquilo que causa medo e horror, sendo algo não familiar e desconhecido. “A palavra 

alemã ‘unheimlich’ [estranho] é oposto de ‘heimlich’ [familiar, doméstico], o oposto do 

que é familiar; e somos tentados a concluir que aquilo que é ‘estranho’ é assustador 

precisamente porque não é conhecido e familiar.” (FREUD, 1980, p.12)  

O maravilhoso, ainda na esteira de Todorov, na literatura, refere-se às narrativas 

que pertencem geralmente ao mundo imaginário e impossível para a realidade humana, 

pois no universo maravilhoso os animais falam e possuem poderes mágicos. Assim, 
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neste tipo de narrativa há acontecimentos sobrenaturais, porém ao contrário do estranho, 

o sobrenatural é aceito sem que haja uma explicação racional.  

O gênero maravilhoso (TODOROV, 2004) relaciona-se, geralmente, aos contos 

de fadas, pois os acontecimentos sobrenaturais não provocam, muitas vezes, qualquer 

surpresa: nem o boneco de madeira que vira menino, nem o lobo que fala e nem os 

poderes mágicos das fadas. Como é estabelecido que os acontecimentos sobrenaturais 

são produzidos por poderes mágicos das fadas, bruxas ou deuses, por exemplo, o saber 

sobre a origem do fato sobrenatural é deixado de lado e se funda na aceitação dessas 

premissas de base, que, às vezes, respondem por convenções folclóricas e/ou alegóricas 

e não são questionadas.  

O fato sobrenatural no maravilhoso irrompe e, nem os personagens, nem o 

narrador comentam o fato, este é apenas narrado e percebido como “natural”, 

produzindo no leitor o mesmo pacto de aceitabilidade. Ao contrário disso, o fantástico 

expressa um rompimento, que se torna quase insuportável no mundo real, promovendo 

a quebra de estabilidade de um mundo cujas leis eram tomadas até então como 

determinadas e imutáveis.  

Todorov em sua obra Introdução à Literatura Fantástica (2004), para melhor 

definir o gênero fantástico, elabora três condições que devem ser preenchidas para que o 

fantástico exista. Primeiro, é necessário haver hesitação do leitor; segundo esta 

hesitação pode ser igualmente experimentada por uma personagem e, terceiro, deve-se 

recusar uma interpretação tanto “poética” como “alegórica” do texto.  

Já para o estudioso italiano Remo Ceserani, em sua obra Il fantastico (1196), 

esclarece que o fantástico não é um gênero literário como define Todorov, mas um 

“modo”, pois o fantástico não pode ser caracterizado como uma lista de temas e de 

procedimentos narrativos que possam ser isolados e considerados exclusivos e 

caracterizadores de uma modalidade literária específica. Estes temas e procedimentos 

narrativos são frequentes e não exclusivos do modo fantástico. 

Ceserani (1996) indica ainda uma dezena de procedimentos narrativos e retóricos 

utilizados pelo modo fantástico, para o estudioso o primeiro procedimento se refere à 

colocação em evidência alguns procedimentos narrativos no próprio corpo da narração. 

Ou seja, o modo fantástico começou a concretizar-se em uma série de textos e de formas 

exatamente no momento em que a experiência narrativa da Europa moderna tinha 

alcançado o primeiro estágio de maturidade.  
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O fantástico, a partir disso, resolve o problema da relação do leitor com a obra e 

da obra com a realidade que  é lido de forma engrandecida e exaltada. Isso quer dizer 

que o fantástico revela o fundo de cada mecanismo narrativo e restitui a verdadeira 

função do imaginário, que é aquela de difundir a prática e o gosto pelo estranho, de 

restabelecer a produção do insólito e de passá-la como uma atividade norma. 

(GUATIER 1962, Tutte le opere, apud CESERANI, 1996, p. 77).  

Os demais procedimentos indicados pelo estudioso são a narrativa em primeira 

pessoa, um maior interesse pela capacidade de projeção e criação da linguagem, isto é, 

as palavras podem criar uma nova e diferente realidade; o envolvimento do leitor 

(surpresa, terror, humorismo), tendo em vista que a mais antiga e mais forte emoção da 

humanidade é o medo, e o maior tipo de medo é o desconhecido (idem p.79).  

Outro procedimento indicado pelo estudioso se refere às passagens através do 

limiar e da fronteira, como, atravessar a fronteira da dimensão do quotidiano, do 

familiar e do habitual para outra do inexplicável e do estranho, e o limiar da dimensão 

da realidade para aquela do sonho, do pesadelo, ou da loucura. O personagem 

protagonista se encontra de repente como dentro de duas dimensões diferentes, com 

códigos diferentes a disposição para orientar-se e compreender.  

O sexto procedimento se refere ao objeto mediador, este procedimento retoma 

aquele de passagem através do limiar, pois é possível a presença nesse modo de 

narrativas fantásticas de um objeto que com  a sua concreta inserção no texto se 

transforma em testemunho inequívoco do fato de o personagem- protagonista ter 

completado uma viagem,, ter entrado em outra dimensão de realidade e de onde trouxe 

o objeto consigo. (LUGNANI, apude (CESARANI, 1996, p.81. Os outros três últimos 

procedimentos indicados por Cesarani são a elipse, a teatralidade, a iconicidade e o 

detalhe da hierarquização dos elementos constitutivos do mundo narrativo.  

A esses procedimentos são recorrentes sistemas  temáticos na literatura fantástica, 

ocorrendo muitas vezes, conforme sublinha Ceserani (1996, pagina 85,  uma verdadeira 

tematização dos procedimentos formais pro meio de algun temas ou núcleos temáticos 

mais difundidos e praticados pela literatura fantástica, a saber: (i) a noite, a escuridão, o 

escuro mundo subterrâneo; (ii) a vida dos mortos;  (iii) o indivíduo, sujetio forte da 

modernidade (marcado pela individualidade burguesa, como Hans Blumenberg (paud 

CESERANI, 1996, p. 88) conceituou a auto-afirmação –conservação biológica e 

econômica); (iv) a loucura; (v) o duplo; (vi) aparição do estrangeiro, do monstruoso, do 
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incognoscível; (vii) o Eros e as frustrações do amor romântico; (viii) o nada. (sentido do 

abismo e do nada fortemente niilista). 

É interessante o estudo feito por Ceserani (1996) que sugere correções ou adições 

a tipologia proposta por Todorov (1996). Embora para Ceserani o esquema de Todorov 

apresente alguns aspectos pouco claros e problemáticos, reconhece a vantagem de sua 

definição: 

O sistema a que recorreu Todorov para a sua definição pode parecer muito 

abstrato, muito sistemático e muito fácil e ter em si mesmo, perfeição hegeliana de 

todos os sistemas triádicos, e ainda por causa de sua estrutura dialética que poderia 

aceitar em uma quantidade de elementos contraditórios (por vezes escondido, às vezes 

até mesmo negadas pelo crítico) e poderia fornecer uma ferramenta para discussão e 

análise muito útil e construtiva (Ceserani 1996: 58). 

Em sentido histórico-textual, Cesarani considera acertadas algumas aquisições de 

Todorov. Pois, em seu ensaio, ele dedica, principalmente, à investigação das raízes 

históricas da fantástica e define somente a grande literatura do sobrenatural romântico-

decadente (escritores europeus e americanos do século XIX). Ou, ainda, como informa 

Camra “Imaginário”. “Não real”.  “Produto da fantasia.” “Mera aparência”. Fantástico é 

o que não pertence à realidade, (CAMPRA, 2016, p. 20) 

Para o século XX Ceserani prefere tratar, retomando uma distinção do estudioso 

da literatura fantástica hispano-americana do século XX, Jaime Alazraki, de 

"neofantastico" ou fantástica "Pós-moderna" revisitada e reevocada conscientemente em 

maneira nostálgica e ironica.  

 

O realismo Mágico: Massimo Bontempelli e Alberto Savinio  

 

Críticos literários italianos que lidam com a produção literária de Massimo 

Bontempelli (1878-1960)usam geralmente o termo "realismo mágico" para descrever a 

característica de seu estilo literário. No entanto, pode-se perceber que nas obras de 

Bonempelli podemos identificar ambos os elementos típicos para seu realismo mágico e 

elementos que revelam a inspiração de outras correntes literárias, como o Surrealismo, 

por exemplo. A produção de Bontempelli, portanto, não pode ser definida no limite de 

uma só tradição literária, mas como o resultado da influência de vários movimentos 

literários, artísticos e filosóficos. 
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Tendo em visa que este artigo deve tratar de duas obras, uma de autoria de 

Bontempelli e, outra, de Alberto Savinio (Andrea De Chirico – 1891-1952 escritor e 

pintor), escritas a primeira metade do século XX, em que a influência do realismo 

mágico na produção do primeiro escritor se sobrepõe a outras tendências e do segundo a 

metafísica, vale a pena parar sobre estes dois conceitos necessários para o enfretamento 

dos contos desses autores. 

Ao examinar a expressão "realismo mágico", é necessário observar que há uma 

espécie de paradoxo, pois uma combina dois elementos semanticamente inconsistentes - 

por um lado o substantivo "realismo" que se relaciona com situações reais e ambientes, 

e o outro a "mágica", adjetivo que está associado com o mundo da fantasia e da 

imaginação.  

Entre as características típicas do realismo literário elas pertencem a uma 

ambientação precisa, aos protoganistas e à representação fiel da vida comum dos 

personagens. Os autores procuram descrever a realidade cotidiana, criando no leitor a 

sensação de dizer a verdade dos fatos. Do ponto de vista da forma, a narrativa tende a 

seguir a ordem dos eventos sem experimentação formal ou estilística, por estar 

continuamente referindo-se ao real.  

O termo "mágica", no entanto, é muitas vezes usado para se referir a eventos 

extraordinários, sobrenaturais e inverificáveis. Então, nessas narrativas em estudo são 

temas e situações inusitadas que se entrelaçam e se opõem ao molde tradicional usado 

no realismo de moldes italianos. O termo "realismo mágico" é uma síntese de dois 

termos opostos que formam um elo entre o mundo real e o fantástico. Em outras 

palavras, quando é referido o termo realismo mágico significa que elementos mágicos 

aparecem em um contexto realista. 

O termo "realismo mágico" foi usado pela primeira vez em 1925 pelo crítico 

alemão Franz Roh para descrever o estilo de um grupo particular de pintores alemães, 

pertencentes ao movimento artístico "Nova Objetividade". 

Os artistas pertencentes a esse movimento tentaram expressar o horror e o caos da 

guerra, mas suas pinturas são desprovidas de qualquer sentimentalismo. Além disso, em 

sua concepção da realidade, estes são muito influenciados pelo pintor italiano Giorgio 

De Chirico, principal expoente do movimento de artístico "A pintura metafísica".  

Dentre as características básicas da produção de De Chirico pertencem, por 

exemplo, as múltiplas perspectivas, a ausência de personagens humanos, cenas que 

acontecem em locais isolados e a atmosfera misteriosa, tudo para evocar o sentimento 
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de solidão e alienação. Portanto, as pinturas metafísicas retratam objetos e eventos que 

fazem parte da vida cotidiana, mas apresentá-los a partir de diferentes perspectivas, 

criando uma sensação de mistério e maravilha.  

Ao contrário do realismo mágico literário, na pintura, encontramos elementos 

mágicos ou fantásticos emoldurados explicitamente na representação da realidade, mas 

é sim uma visão de mundo atordoada, como se a realidade fosse vista através de uma 

lente misteriosa. Posteriormente, o realismo mágico está associado ao realismo 

incomum de artistas como Ivan Albright, Paul Cadmus e George Tooker que fazem 

parte do grupo de pintores americanos ativos nos anos 1940 e1950. 

Um dos elementos mais expressivos do texto Maupassant e l”altro ilustra a forte 

vinculação de Savinio com as artes plásticas, terreno muito freqüentado por ele e 

reforçado por seu irmão Giorgio De Chirico, um dos mais expressivos nomes da pintura 

metafísica.  

A aproximação dessa obra literária de Savinio àquela de Bontempelli, La vita 

intensa, pode ser percebida a partir da forma do texto ensaio, que une traços do 

diletantismo da escrita saviniana e e bonempelliana a fragmentos de biografia de ambos 

os escritores.  Em ambos as obras a questão do duplo aparece circunscrito nas temáticas 

que envolvem o final do século XIX até os anos de 1914, isso porque “ o aparecimento 

do duplo pode estar relacionado com o despertar da autoconsciência do sujeito. O 

desdobramento tem assim, [...] na semelhança do duplo, aspectos até então 

desconhecidos do seu próprio caráter”. (FRANÇA, 2009: 8 IN.: GARCÍA & MOTTA, 

2009, p .8)  

Savinio, na obra de Maupassant e “L’altro” (1944 apresenta ao leitor a  vida , a 

obra e o ambiente em que viveu Guy de Maupassant.  O avatar do autor Nivasio 

Dolcemare (personagem irônico, caricatural e ‘paratemporal”) é o protagonista dessa 

obra que lendo as biografias de Maupassat descobre a sua ‘ outra’ fisionomia , o seu 

duplo, o “inquilino nero”, desejoso de triunfo que termina por matar o próprio hóspede. 

Com La Vita Intensa, Bontempelli se apresenta o seu duplo, um escritor que 

renasce a cada obra. Usa de uma tática baseada no uso consciente de uma série de 

procedimentos estilísticos referentes à surpresa e ao estranhamento. Os contos breves 

giram em torno de um núcleo ideológico central: a representação da sociedade burguesa 

da primeira guerra mundial, pintada na sua cotidianidade, com a sua lógica, os seus 

ritmos, os novos ídolos da modernidade.  
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Críticos literários italianos que lidam com a produção literária de Massimo 

Bontempelli usam geralmente o termo "realismo mágico" para descrever a característica 

de seu estilo literário. No entanto, pode-se perceber que nas obras de Bonempelli 

podemos identificar ambos os elementos típicos para seu realismo mágico e elementos 

que revelam a inspiração de outras correntes literárias, como o Surrealismo, por 

exemplo. A produção de Bontempelli, portanto, não pode ser definida no limite de uma 

só tradição literária, mas como o resultado da influência de vários movimentos 

literários, artísticos e filosóficos. 

A critica italiana atualmente reconhece que a escrita de Savinio segue percursos 

vários e insólitos. Nessa escrita, os materiais culturais, as reflexões críticas, o 

desenvolvimento ensaístico se enlaçam  nas sugestões autobiográficas, com descrições 

de realidades  em que são inseridas algum traço irregular, com figurações fantásticas e 

divagações paradoxais. 

 

Considerações finais 

 

Em de conclusão se pode recorda que o conceito de uma realidade jaspeada de 

magia se forma no âmbito da metafísica. O primeiro que tratou dessa questão de forma 

explícita foi Savinio que, no primeiro número  da revista “Valori Plastici” 9novembro 

de 1918) escreveu para seu irmão Giorgio De Chirico, em que dizia; Egli giunge aldi lá 

dell’ogggetto stesso. Egli mette a nmudo l’anatomia metafisia del dramma. È il pittore 

moderno, ma più precisamente il ‘mago moderno. (Savinio: 2007, p.4 ). 

Estupor, suspensão, imobilidade, niidez enigmática são as categorias, conforme 

explica a teoria dechirichiana, em que a arte é a magia que revela a dimensão ulterior 

das coisas. Quando Bontempelli, em junho de 1927, na revista “900”, trata pela primeira 

vez na Itália de “realismo mágico” (Bontempelli, 2006, p. 28) se insere no debate com 

um atraso em relação à artista como Margherita Sarfatti, em 1922, e antes dela, Eugenio 

D’Ors.  

Em todo o caso, a propósito do nome realismo mágico não existem informações 

concretas de que Bontempelli tenha tido inspiração em outro textos, pois poderia ter 

conseguido a sua formulação diretamente na fonte da pintura metafísica, que constituiu 

a origem do conceito de magia. De resto, a sua consciência de realismo mágico tinha 

sido já formulada desde 1919-1920, mesmo que não tenha sido em texto teórico,, mas 

nos romances La vita intensa e La vita operosa. 
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Savinio, por sua vez, considera que artista deva estar livre de todo vinculo com a 

realidade, devendo mostrar aquilo que se esconde no presente. Entrever a interioridade 

essa é questão que é encontrada na cotidianidade.  Por meio de seus escritos, editados na 

Revista “Valori Plastici”, o autor se propôs a redefinir, na esteira a filosofia de Croce, a 

identidade e o destino da atividade do artista, em um tudo orgânico, aspecto de intuição 

e de expressão. 

De fato, nas narrativas de Botempelle e Savinio, utilizadas para a discussão nesse 

artigo, evidenciam-se uma atitude diferente da manifestação do conto fantástico do , em 

seu auge, no final do século XIX. Esses dois autores, advertem com essas duas obras, 

como também em outras, não citadas aqui, a impossibilidade de se reportar à realidade 

cada vez mais indecifrável, tendo diante deles o surgimento das vanguarda históricas, já 

ali observam a dificuldade que a arte tem de se entender como representação objetiva. 

Situação que irá ser intensificada durante o século XX. 

O duplo revelado tanto na obra de Bontempelli como na de Savinio, portanto traz 

um mundo cuja dimensão é ‘’libertadora’ de modelos literários (La vita intensa), 

apresentando um estado de “loucura” ou mesmo de “sonho” (Maupassant e “L’altro”) 

que é atingido ao se romper o limite da razão e, sobretudo, quando se recorre  a formas 

artísticas, como no caso da pinturas de Savino. Trata-se de uma liberação das pulsões 

inconscientes que se manifesta na escrita “automática”, não só isso, mas também é 

carregada de referências dessacralizantes da realidade. 
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O BEBÊ DE TARLATANA ROSA DE JOÃO DO RIO SOB A PERSPECTIVA 

DO MODO LITERÁRIO FANTÁSTICO 

Wellingson Valente dos Reis (IFPA / UNAMA)1 
Bruno Carvalho Marinho (IFPA)2 

 

Resumo: O presente estudo consiste em fazer uma análise literária do conto “O bebê de tarlatana 
rosa” de João do Rio. A presente análise tem como objetivo principal identificar o teor fantástico 
presente na narrativa de João do Rio; para isso, apresenta-se um panorama sobre o conto fantástico 
com o objetivo de responder os seguintes questionamentos: Como se constituem as narrativas 
fantásticas? E, quais teorias abordam o fantástico? Buscou-se utilizar teóricos que discutissem as 
especificidades do fantástico como Todorov (2014); Ceserani (2006); Bessière (2009) e Gama- 
Khalil (2013). Esta pesquisa consiste na análise do conto O Bebê de tarlatana rosa de João do Rio, 
evidenciando seu conteúdo específico tanto do ponto de vista formal, quanto do ponto de vista 
temático à luz das teorias de Ceserani (2006). 
Palavras-chave: Fantástico; João do Rio; O bebê de Tarlatana Rosa 
 

Introdução 

O presente estudo consiste em uma análise literária do conto O bebê de tarlatana 

rosa de João do Rio, com o objetivo principal de identificar o teor fantástico presente 

nesta narrativa. Para isso, apresenta-se os seguintes questionamentos: Como se 

constituem os contos fantásticos?  E, quais teorias abordam o fantástico? 

Buscou-se utilizar teóricos que discutem as especificidades do fantástico. No 

decorrer da pesquisa, notou-se que para o estudo de narrativas fantásticas se faz 

necessário uma reunião de fatores que a teoria empregada como base no gênero, as 

formuladas por Todorov (2014), não abarca alguns fatores inerentes à literatura fantástica. 

Por este motivo, questiona-se também a limitação da análise dessas narrativas por essa 

teoria, por isso se consideraram outros estudos, a partir de algumas observações sobre a 

problemática da classificação da Literatura Fantástica com base nos questionamentos 

levantados por Gama- Khalil (2013), no seu artigo Literatura Fantástica: gênero ou 

modo? Dentre os teóricos citados por Gama-Khalil optou-se pela utilização dos escritos 

de Ceserani (2006), pois, infere-se que a complexidade dessas narrativas não se resume à 
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resposta da existência ou inexistência do sobrenatural, defendida a priori pelo crítico 

russo.  

Tal argumentação foi respaldada na metodologia bibliográfica com base no O 

fantástico de Ceserani (2006), em que se faz um apanhado das principais teorias sobre o 

fantástico e proposições de sistemas temáticos e retóricos narrativos baseados, 

principalmente, nas teorias dos modos literários de Northrop Frey (1957) e nos escritos 

de Bessière (1974), esta última referida ao autor como aquela que destacou o 

enraizamento cultural e a influência do imaginário popular nos relatos fantásticos. 

A metodologia aplicada na análise do conto O bebê de tarlatana rosa de João do 

Rio e de pesquisa bibliográfica, consiste na identificação da estrutura narrativa, tempo, 

espaço e suas personagens. Verificou-se como e quais categorias do modo fantástico estão 

presentes no conto de Rio, evidenciando seu conteúdo específico tanto do ponto de vista 

formal quanto temático, demonstrando através comentários de trechos que demonstram o 

teor fantástico em O bebê de tarlatana rosa. 

O gênero e o modo fantástico 

O fantástico como gênero é discutido por Todorov (2014) que faz algumas 

considerações dos conceitos de gênero e modo, gerada por níveis e perspectivas diversas, 

apesar de definir regras ele reconhece a existência de um relativismo na determinação do 

conceito de gênero que provém dos formalistas, o autor fala do gênero fantástico como 

uma variedade na literatura e busca “descobrir uma regra que funcione através de vários 

textos e nos permita lhes aplicar o nome de “obras fantásticas” (TODOROV, 2014, p. 

27), e não o que cada um deles tem de específico.  

O autor indica a hesitação como característica fundamental da definição do gênero 

fantástico, isto é, o fantástico se sustenta na dúvida sobre manifestações estranhas que 

não deixam claro se são regidos por leis naturais ou sobrenaturais. 

Todorov (2014) escreve que na literatura existe a representação de um “mundo 

familiar”, segundo esta ideia as criaturas e acontecimentos inexplicáveis são classificadas 

como: a) apenas ilusões frutos da imaginação ou b) um fato, raramente vislumbrado, 

“inexplicável”, “misterioso”, “inadmissível”. Ambos se introduzem na “vida real”, para 

conjurar eventos de duas ordens: as do mundo natural/familiar e as do mundo sobrenatural 

respectivamente. Para o autor, o fantástico se caracteriza pela impossibilidade de 

determinar qual dessas duas ordens se origina o fato. 
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Portanto, esta hesitação define o fantástico, ao escolher uma resposta deixa-se o 

fantástico para entrar em um gênero vizinho, que são: o estranho se o acontecimento for 

natural ou o maravilhoso se for sobrenatural. O autor critica negativamente o caráter 

substancial conferido ao fantástico por alguns autores, de modo geral ele o define pela 

sua relação com os gêneros vizinhos (estranho e maravilhoso).  

Mesmo reconhecendo a transgressão, Todorov (2014), não destaca a relação desta 

com as personagens, com a narrativa e as temáticas, devido a natureza de sua perspectiva, 

contudo, estes aspectos (transgressão, personagens, narrativas, temáticas...) são 

atravessada pelo modo fantástico. 

Observa-se nas regras descritas por Todorov (2014) um grande avanço, porém, 

segundo Ceserani (2006), a invasão do mundo real pelo mistério é atrelado à realidade, 

uma ruptura com a hesitação, base da teoria de Todorov (2014).  

Ceserani (2006) trata ainda da análise psicológica e sociológica do fantástico, 

interpretado como uma linguagem inconsciente e simbólica. Ao discorrer sobre o modo 

Fantástico, o autor fala do conteúdo, da sua linguagem própria, todo universo fantástico 

seria autônomo e irreal, independentemente de sua explicação ou aceitação. Percebe-se 

que o autor apresenta diversas teorias sem anular estas, agrupando procedimentos 

narrativos e retóricos utilizados pelo modo fantástico e seus sistemas temáticos 

recorrentes. 

O autor encontra um caminho que abrange diversos aspectos sem negar a hesitação 

e engloba temáticas não abordadas pelas teorias de Todorov (2014). Adota-se nesta 

pesquisa, a perspectiva de Ceserani (2006) por ser a teoria que engloba diversos aspectos 

da narrativa fantástica, dentre as quais a atmosfera também ganha importância. 

Um dos principais aspectos que dilatam a perspectiva sobre o fantástico abordado 

pelo autor é a ideia deste promover “uma experiência inadmissível" (CESARANI, 2006, 

p. 47), tal experiência seria uma ruptura com os padrões semelhante à ideia todoroviana 

de dúvida sobre a natureza de algum acontecimento, a chamada hesitação. É na diferença 

dessas duas perspectivas que se apoia a teoria de Ceserani (2006), enquanto a primeira 

conceitua o fantástico em uma suposta intervenção do sobrenatural sobre o natural, 

intervenção esta que para Todorov (2014) não se confirmam nos mesmos estudos feitos 

por Cesarani (2006), mas se corrobora que a natureza pode se mascarar de sobrenatural, 

pois o irreal tem suas origens em aspectos naturais. Para Ceserani (2006) o sobrenatural 

697



  
 
 
 
 

ou irreal e o natural ou real não estão necessariamente em questionamento no fantástico, 

mas mantém neste uma relação de conflito e sedução.  

Bessière (1974) apesar de afirmar que aspectos psicológicos e a hesitação são 

recorrentes, eles não são suficientes para defini-lo, provocando uma cisão de aspectos 

próprios do fantástico, para a autora "o fantástico é uma maneira de relatar" e que "se 

estrutura como o fantasma" (BESSIÈRE, 2009, p 1). De acordo com a autora a 

generalização do fantástico provoca a exclusão do seu conteúdo semântico (sobrenatural 

e extranatural), e nega sua raiz cultural já discutida aqui anteriormente. Bessière (2009) 

afirma que tanto a hesitação quanto os aspectos psicológicos, a religiosidade, a mitografia 

alimentam e são recorrentes no fantástico, mas não são características específicas dele, 

para ela o fantástico não é definição de seres, estados, realidade ou sobrenaturalidade, 

nem deve ser determinado como um gênero, pois possui uma lógica narrativa tanto formal 

quanto temática polivalente. Bessière (2009) o define como descrições de expressões 

mentais resultantes de transformações culturais da razão e do imaginário cultural, por 

isso, sua definição deve determiná-lo por causar impressões puramente metafísicas já que 

ele se nutre da realidade sob o jogo da invenção pura, conjugando dimensões conflitivas: 

a racional e a antirracional, tese e antítese.  

Partindo dessas reflexões, Ceserani (2006) propõe os procedimentos de análise do 

fantástico, salientando que estes devem ser mutáveis com relação ao contexto, levando 

em consideração que este evoca uma postura transgressora, somada aos aspectos 

psicológicos, a sedução, a ambientação entre outros fatores recorrentes. Com isso o autor 

destaca elementos específicos e distintivos que caracterizam por meio de procedimentos 

formais e sistemas temáticos 'recorrentes' do modo fantástico. 

Ceserani (2006) caracteriza o fantástico como modo, não permitindo delimitar 

procedimentos retóricos nem uma lista de temas exclusivos, mas recorrentes, e explica 

que essas características distinguem o modo fantástico, mesmo não sendo absolutas nem 

exclusivas, são mutáveis e penetradas por diversas teorias já citadas, fomentado análises 

de textos fantásticos por perspectivas diferentes que se completam e se modificam 

conforme o contexto, propondo uma análise baseada em temas recorrentes do fantástico, 

definindo-o como um modo específico e não como um gênero. 

O Bebê de tarlatana rosa: A transgressão entre o fantástico e a carnavalização 
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O bebê de tarlatana rosa se trata de uma narrativa de ficção em prosa de pequena 

extensão, um conto, disposto em uma sucessão de acontecimentos organizados em duas 

séries temporais, uma cronológica que se passa em um gabinete e outra psicológica no 

contexto do carnaval carioca, mais especificamente, no festejo que ocorria nas ruas e 

clubes do Rio de Janeiro, do início do século XX. A trama deste conto segue a estrutura 

do conto moderno, apresenta poucas pausas e conduzindo o leitor a um desfecho que 

coincide com o clímax. Estrutura comum aos contos fantásticos, apresentando uma 

introdução, desenvolvimento de uma trama instigante que dirige o leitor ao momento no 

qual ocorre uma revelação extraordinária. Outro aspecto relevante para esta análise é a 

narrativa dentro de narrativa, característica encontrada em diversas obras fantásticas. 

As personagens são apresentadas pelo narrador observador, são estes: Heitor de 

Alencar; o Barão de Belfort, personagem recorrente em diversas narrativas de Rio, 

caracterizado em outros contos de Dentro da Noite como um manipulador e adepto do 

voyeurismo. Anatólio de Azambuja, descrito como uma pessoa que as mulheres tinham 

implicância. A última a ser apresentada é Maria de Flor descrita como uma boêmia 

extravagante. Ainda, tem-se mais uma personagem importante que é apresentada no 

decorrer da aventura de carnaval, esta é descrita usando uma fantasia de bebê, seu sexo e 

sua origem é dúbia, só se sabe de características como sua voz rouca, seu corpo gordinho, 

suas feições por trás da máscara (reveladas no clímax do conto) e que apenas no carnaval 

pode sair às ruas.  

Heitor é quem transmite as suas aventuras que envolvem o vagar entorpecido e 

anônimo nas ruas afastadas do centro desenvolvido, ultrapassando limites, quebrando 

regras sociais, camuflando-se para liberar suas vontades, é o que caracteriza estes tipos 

sociais típicos da Belle Époque. Ressalta-se que este intento do flâneur, de camuflagem 

na multidão para satisfazer-se, é acentuado no carnaval quando todos saem e festejam 

enchendo as ruas indistintamente em grande catarse, todas as portas estão abertas e todos 

saem em busca de suas estórias de carnaval. 

Neste conto, o autor utiliza alguns elementos narrativos e temáticos que 

representam categorias do modo fantástico, são elas; 

“Posição de relevo dos procedimentos narrativos no próprio corpo da narração” 

e “A narração em primeira pessoa”. 
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Esse conto apresenta dois narradores, o primeiro deles é um narrador observador 

em terceira pessoa que não se identifica, apenas pontua algumas considerações no 

decorrer do conto, este introduz a narrativa principal a partir do relato de Heitor, narrador 

em primeira pessoa. Partindo dos primeiros procedimentos narrativos e retóricos 

utilizados pelo fantástico “Posição de relevo dos procedimentos narrativos no próprio 

corpo da narração” e “A narração em primeira pessoa”3, aponta a experimentação de 

mecanismos de ficção e o gosto pela narrativa de casos de aventuras. Destaca-se que Rio 

utiliza das experiências narrativas como a manipulação da curiosidade e a paródia, 

explorando as possibilidades criativas sem se ater aos padrões vigentes. O narrador é hora 

em terceira pessoa e hora em primeira pessoa, descrevendo sensações e não pensamentos, 

mantendo impressões ambíguas fomentando o mistério e a curiosidade tanto aos 

personagens que ouvem Heitor quanto ao leitor implícito. 

Apesar de suas similaridades com o natural, os acontecimentos que se seguem são 

tão extraordinários que possibilitam dúvidas sobre sua natureza. Têm-se claras apenas as 

expressões aparentes que levam a crer que Heitor se satisfaz através da curiosidade que 

incita, ele concede poucas respostas objetivas. Infere-se que Rio, iguala os amigos de 

Heitor aos leitores implícitos, utilizando o cunho sexual (através da temática do carnaval) 

e sobrenatural (com a atmosfera e a face esquelética do Bebê) para seduzir os 

destinatários. O diálogo entre narrador e leitor é comum em contos de Poe e Machado de 

Assis, por exemplo, porém, não há um diálogo explícito do narrador observador com o 

leitor. 

"Um forte interesse pela capacidade projetiva e criativa da linguagem". 

O procedimento "Um forte interesse pela capacidade projetiva e criativa da 

linguagem" se refere à capacidade de utilizar a potencialidade criativa da linguagem e da 

capacidade plástica das palavras, as quais se identificaram no conto na escolha das 

palavras carne, máscara, mar, riso e carnaval, esta última utilizada de modo mais 

singular. No conto a palavra carnaval é utilizada para criar uma realidade fantástica, na 

qual personagens estranhas adentram o mundo real, sem confirmar sua real origem. Neste 

carnaval dois mundos se misturam, personagens de um ambiente comum ao narrador se 

aventuram em ambientes que não são os seus e vice e versa, preservando sua 

                                                           
3Os procedimentos narrativos e retóricos e os sistemas temáticos de Ceserani (2006) serão sempre 
destacados com aspas e itálico. 
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identidade/origem com o uso de máscaras e fantasias. Carnaval é sinônimo de diversão, 

mas também de abertura de portas, por onde saem todos e se divertem 

indiscriminadamente, como metáfora de um relacionamento de mundos distintos tal como 

a burguesia e as classes inferiores ou mesmo o mundo real e o sobrenatural. 

A palavra carne é uma representação figurada significando prazeres carnais, mas 

também é o próprio carnaval a festa da carne que precede a abstinência de seu consumo 

da quaresma, no conto representada não apenas como alimento, mas também é expressão 

de libertinagem, como no trecho “não há quem não saia no Carnaval disposto ao excesso, 

disposto aos transportes da carne e às maiores extravagâncias” (RIO, 1978, p 156). 

Ainda neste procedimento, podem-se destacar as analogias ao oceano, ao mar, um 

domínio de mistérios e medo, mas também de prazeres, algumas analogias podem ser 

identificadas nos seguintes trechos “Não me sentia com coragem de ficar só como um 

trapo no vagalhão de volúpia e de prazer da cidade. O grupo era o meu salva-vidas. [...] 

desliguei-me do grupo e cai no mar alto da depravação” (RIO, 1987, p.156). 

Heitor conta que convida alguns amigos e atrizes para não ficar só no meio da 

multidão sedenta por prazer, análoga a águas agitadas que inundavam as ruas em oceano 

de desejo desmedido no vagalhão de pessoas, ainda dentro da analogia com o mar Heitor 

compara seus amigos à salva vidas. Logo, seus companheiros da aventura de carnaval 

representam sua segurança. Na terça, decidiu se separar de seus companheiros e 

mergulhar profundamente na depravação, mais uma vez uma analogia ao mar, vestido só 

com uma roupa leve. 

"Envolvimento do leitor: surpresa, terror, humor”, “Passagem de limite e de 

fronteira”, “O objeto mediador” e “Teatralidade”. 

O aspecto que refere ao "Envolvimento do leitor: surpresa, terror, humor" é 

responsável por promover uma imersão do leitor a um mundo familiar para depois 

surpreender o leitor com um acontecimento estranho. No conto este lugar familiar é a rua 

durante o carnaval, essa sensação que envolve o leitor é gerada na ideia de amor pela rua 

que sugestiona prazer, mas quando esse espaço aceitável é invadido pela figura grotesca 

causando a surpresa pela revelação da face por trás da máscara do bebê de tarlatana rosa 

gera também uma surpresa e um terror. 

A quinta consideração sobre os procedimentos retóricos do fantástico é descrita 

como uma "Passagem de limite e de fronteira”, destes aspectos se pode salientar dois 
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limites que são ultrapassados, o primeiro é a fronteira entre a "cidade alta" onde vive o 

protagonista e o submundo do Rio de Janeiro de onde vem o bebê de tarlatana rosa, esta 

fronteira é ultrapassada pela permissão concedida pelo carnaval, e todos comemoram os 

últimos dias antes da quaresma.  

O primeiro espaço de fronteiras é físico é amplo, não se limita a um local específico, 

mas as ruas e clubes cheios de brincantes, dispostos tanto nos centros quanto nas 

periferias, sendo o primeiro aristocrata e iluminado e outro pobre e sombrio, descrito 

como um espaço decadente, sujo, onde pessoas postas à margem da sociedade se 

encontram para divertir-se sem se conter, tal diferença se nota nas seguintes falas de 

Heitor: 

 

Foi quando lembrei uma visita ao baile público do Recreio. -”Nossa 

Senhora! disse a primeira estrela de revista, que ai conosco. Mas é 
horrível! Gente ordinária, marinheiros à paisana, fufias dos pedaços 
mais esconsos da rua de S. Jorge, um cheiro atroz, rolos constantes…” 

- Que tem isso? Não vamos juntos? [...] Não havia o que temer e a gente 
conseguia realizar o maior desejo: acanalhar-se, enlamear-se bem. [...] 
senti que se roçava em mim, gordinho e apetecível, um bebê de tarlatana 
rosa [...] fiquei disposto a fugir do grupo. [...] era sem linha correr assim, 
abandonando-as, atrás de uma frequentadora dos bailes do Recreio. 
Voltamos para os automóveis e fomos ceiar no clube mais chic e mais 
seccante da cidade. (RIO, 1978, p. 157-158). 

 

Neste lugar, longe dos clubes e ruas iluminados, imerso em uma atmosfera dantesca 

semelhante às pinturas de Bruegel, são descritos personagens repugnantes e é onde Heitor 

encontra pela primeira vez o Bebê de tarlatana rosa. 

A segunda fronteira não é física, é justamente a fronteira entre o período do carnaval 

e o início da quaresma; como se sabe a quaresma é um período de penitência, de castidade 

e de redenção, a partir de seu início na quarta-feira de cinzas os excessos são proibidos 

pelos dogmas da igreja, sendo o consumo de carne condenado por esta. Como já apontado 

anteriormente, a carne tem um sentido de prazer sexual, e no momento em que Heitor se 

permite esses prazeres após o carnaval (período em que isso não era condenável), ele 

ultrapassa os limites seguros em um âmbito sobrenatural permitindo que o Bebê de 

tarlatana rosa conclua seu intento. Têm-se então a sugestão de duas fronteiras, uma "real" 

e outra sobrenatural. 

 Essas fronteiras representam um maniqueísmo em diversos polos tais como: ricos 

e pobres, central e periférico, resignação e transgressão, castidade e carnalidade, 
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penitência e pecado, terreno e infernal, quaresma e carnaval, entre outros, entretanto os 

limites entre esses extremos são estreitados no festejo carnavalesco. 

Ao confrontar o bebê e lhe arranca a máscara a força, Heitor traz consigo algo que 

garante que ele esteve realmente frente ao desconhecido, ao bizarro, ao fantástico, se trata 

do nariz ensanguentado do bebê que traz consigo para sua casa, este, segundo Ceserani 

(2006), configura-se como “o objeto mediador”, ou seja, algo concreto que o personagem 

traz como prova que esteve em outra dimensão. 

A “teatralidade e a figuratividade” aparecem através da descrição dos objetos e 

gestos que conferem aos personagens características de sua personalidade e até de seu 

status social, por exemplo, o divã em gabinete, o cigarro importado de ponta de ouro e a 

forma como Heitor o fuma demonstram respectivamente seu requinte, riqueza e seu 

prazer por fumar lentamente enquanto seus amigos imploram que continue a história. Por 

outro lado, os tecidos também atestam as personagens que brincam nos becos usando 

tecidos e maquiagens baratas, porém o personagem que aparece inicialmente entre estes 

usa um tecido fino chamado tarlatana, de cor rosa que remete a pureza e a delicadeza 

feminina. Por fim, o próprio uso da máscara como objeto simbólico evoca esta 

teatralidade na narrativa assim como figura do desejo, do fingimento, do misterioso. 

“A noite, a escuridão, o mundo obscuro e as almas do outro mundo” e a 

“aparição do estranho, do monstruoso, do irreconhecível” 

Para Ceserani (2006) a ambientação no mundo noturno é a escolha favorita do 

fantástico, este aspecto é delimitado como o sistema temático “A noite, a escuridão, o 

mundo obscuro e as almas do outro mundo”. Segundo afirma o autor, o fantástico se 

utiliza de uma visão maniqueísta na qual bem e mal, são relacionados ao dia e a noite, ao 

sol e a lua. A noite, como espaço propício do medo pode ser notada no início, quando 

Maria pergunta se a aventura de Heitor ocorreu de dia, este responde que foi de 

madrugada, temos aqui características recorrente dos contos fantásticos. Esta escuridão, 

este mundo obscuro é descrito com clareza, porém as criaturas do além-mundo são apenas 

sugestionados: 

 
[...] todo o pessoal de azeiteiros das ruelas lôbregas e essas estranhas 

figuras de larvas diabólicas, de íncubos em frascos de álcool [...]. As praças, 
horas antes incendiadas pelos projetores elétricos e as cambiantes enfumadas 
dos fogos de bengala, caiam em sombras - sombras cúmplices da madrugada 
urbana. [...] Oh! a impressão enervante dessas figuras irreais na semi-sombra 
das horas mortas, roçando as calçadas, tilintando aqui, ali um som perdido de 
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guizo! Parece qualquer coisa de impalpável, de vago, de enorme, emergindo 
da treva aos pedaços... (RIO, 1910, p.47). 

 

“A aparição do estranho, do monstruoso, do irreconhecível” é um dos mais 

sugestivos aspectos do modo fantástico presentes no conto, dentre os sistemas temáticos 

delimitados por Ceserani (2006), este é o responsável por promover a inserção do 

fantástico no mundo real. No conto, a personagem Heitor de Alencar fala de sua ida às 

ruas, enfatizando as localizadas fora do domínio burguês, dando indícios de que nesses 

lugares periféricos nada é censurado, por isso convidativo.  

Segundo Ceserani (2006) o próprio fantástico exerce sempre um convite à 

transgressão, mas diz também que quem se dispõe a um contato com esta potência, 

mesmo que à distância, não escapa aos seus efeitos. Em O bebê de tarlatana rosa, Heitor 

não apenas observa o proibido, mesmo ciente dos riscos, deseja “sujar-se bem” (RIO, 

1987, p.157) neste domínio, abrindo espaço para a intervenção do fantástico, que tem sua 

inserção na realidade no clímax do conto durante a madrugada de cinzas com a revelação 

do rosto por trás da máscara do bebê de tarlatana rosa. A face repugnante atrás da máscara 

é o próprio perigo que se anunciava na atmosfera e que se encontra ao permitir se 

aventurar por lugares desconhecidos. 

 “indivíduo, sujeito forte da modernidade”, “A loucura” e o “Nada”. 

Ceserani (2006) fala do sistema temático que trata do “indivíduo, sujeito forte da 

modernidade”, este aspecto é exemplificado pelo autor como uma autoafirmação do 

homem moderno, da sua dúvida e sua forte tendência pelo individualismo e da ruptura 

com o tradicional. Este eu-lírico moderno é posto entre positivo e negativo, o progresso 

e o fracasso, e tende a escolher o que mais lhe convém independente do que é mais 

indicado pelas normas vigentes. Esse sujeito moderno que nasceu com a burguesia, em O 

bebê de tarlatana rosa, está personificado no flâneur e sua busca desmedida por prazer. 

Esta categoria representa o domínio do drama e do fracasso que se traduz em “Loucura”. 

A loucura assume aspecto fantástica, flexibiliza os limites entre o homem louco e o 

homem de gênio ligando-se ao tema do conhecedor de monstros e de fantasmas.  

A personagem Heitor, dá indícios de suas falhas, patologias e vícios, assim como 

em outros contos de “Dentro da noite”, os aristocratas são neste contexto pessoas sem 

grandes propósitos indiferentes os valores tradicionais (o mais evidente é a quebra da 

penitência cristã durante a quaresma), para eles o prazer e o medo não se distinguem.  

704



  
 
 
 
 

Exemplificando com uma citação de Nietzsche (2001) “Quem deve enfrentar 

monstros deve permanecer atento para não se tornar também um monstro. Se olhares 

demasiado tempo dentro de um abismo, o abismo acabará por olhar dentro de ti” 

(NIETZSCHE, 2001, p.89), neste trecho de Além do bem e do mal, em comparação com 

a postura do barão Belfort que surge em várias narrativas de Rio representa a classe 

aristocrata em ascensão, o homem moderno sem escrúpulos, que já vivenciou os mais 

excêntricos desejos, e já viu os mais baixos acontecimentos, Heitor é aquele que se 

permite olhar o “abismo”, um discípulo do barão, que se torna cada vez mais semelhante 

ao seu corruptor.  

Pode-se perceber a apresentação do fantástico através da atmosfera que recria as 

ruas com seus prazeres e perigos. Mesmo que o enredo dê margem a hesitação, o 

fantástico em O bebê de tarlatana rosa se caracteriza não apenas pela dúvida da 

existência do sobrenatural, mas também através do grotesco, suscitados pelas crenças 

populares sugestionada nas entrelinhas do conto. 

Considerações Finais 

Apresentou-se neste trabalho a análise literária do conto O bebê de tarlatana rosa 

de João do Rio mediante a perspectiva do modo literário proposto por Ceserani (2006), 

com o objetivo de identificar o teor fantástico na narrativa analisada. Infere-se que a 

literatura fantástica se constitua de uma lógica narrativa tanto formal quanto temática, 

portanto, polivalentes, estas narrativas descrevem expressões mentais geradas pelas 

transformações culturais da razão e do imaginário. 

A análise literária do conto através do modo fantástico, possibilitou perceber no 

conto a relação de opostos no domínio das fantasias em uma comunhão democrática dos 

prazeres, em que o carnaval permite libertar desejos reprimidos sem discriminação de 

gênero ou classe social. O fantástico é um convite à transposição feito por um mundo 

outro, e o flâneur é convidado.  No O bebê de tarlatana rosa, as crenças e as classes 

sociais se encontram e o próprio domínio oficial se confunde com o popular, promovendo 

a carnavalização. 

A carnavalização é a aceitação do convite, a soma dos opostos em um embate. 

Através do encontro com o insólito se promove na narrativa a convergência de forças 

contrárias e personificadas por Heitor de Alencar e o Bebê. Este embate pode representar, 

de maneira mais ampla, o embate da cultura oficial com a cultura popular, aristocracia 
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representada pelo flâneur transita entre a esfera do popular e do oficial, aceita o convite 

do desconhecido e abre a possibilidade da intervenção pelo sobrenatural.  

A análise do conto fantástico pela perspectiva do modo literário permite considerar 

em seus procedimentos narrativos e os elementos temáticos e formais, além de considerar 

seu conteúdo específico que remete ao flâneur e ao decadentismo da Belle Époque no 

Brasil e ao processo de carnavalização incutido no imaginário popular brasileiro.  

Por mais que o enredo dê margem a uma hesitação, o fantástico em O bebê de 

tarlatana rosa se caracteriza pela presença do grotesco e pelas crenças populares 

sugestionadas nas entrelinhas do conto, justificando a escolha teórica feita por essa 

pesquisa. Dito isso, buscou-se utilizar teóricos que discutem as especificidades do 

fantástico sem se limitar apenas na hesitação, mas sem negar relevância desta para 

caracterizar estas literaturas.  
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MAKUNAÍMA E NAMBALISITA: HEROIS MITOLÓGICOS DA 

AMAZÔNIA E DO CUNENE 

Christian Fischgold (UERJ) 1 
 

 

Resumo: Makunaíma e Nambalisita são personagens provenientes das tradições orais dos 
povos ameríndios taurepang e dos povos africanos ovakwanyama. Tornaram-se símbolos 
importantes no contexto cultural brasileiro e angolano no decorrer do século XX. O trabalho 
realiza uma aproximação dessas personagens no âmbito das recolhas etnográficas realizadas 
pelo viajante alemão Theodor Koch-Grünberg e pelo padre português Carlos Estermann.  
 

 

Introdução 

Makunaíma e Nambalisita são dois importantes heróis mitológicos colhidos 

entre os povos taurepang e ovakwnyama originários, respectivamente, da região norte 

do Brasil, na fronteira com a Venezuela, e da região sul de Angola, na fronteira com a 

Namíbia. Dois estudiosos estrangeiros foram os responsáveis por fixar as versões que 

se tornariam as mais conhecidas dessas personagens: o alemão Theodor Koch-

Grünberg (1872-1924), e o padre português Carlos Estermann (1896-1976). As obras 

de ambos,  no que se refere especificamente ao resgate da matéria oral dos povos 

dessas regiões, são dois marcos na bibliografia coletada, publicada e difundida entre 

os “leitores civilizados” no decorrer do século XX. Koch-Grünberg recolheu as 

narrativas indígenas durante uma expedição à região compreendida entre o monte 

Roraima e o médio Orinoco, entre 1911 e 1913. Era a segunda viagem do etnólogo 

alemão pela região, já tendo passado entre 1903 e 1905 pelo alto Rio Negro, como 

comprovam os estudos sobre línguas e os costumes indígenas lançados pelo autor 

após o primeiro contato com o Brasil Amazônico (MEDEIROS, 2002, p. 15). O padre 

português Carlos Estermann, por sua vez, passou mais de quarenta anos na região sul-

sudoeste de Angola, sendo responsável por obras incontornáveis acerca da cultura dos 

povos da região.  

Apesar das boas intenções de ambos em registrar, conhecer e compreender o 

modo de vida dos povos em que estavam inseridos, os dois viajantes se saem melhor 

como etnógrafos do que como etnólogos. Koch-Grünberg acreditava no pretenso 

“infantilismo” da mentalidade indígena (tese corrente na sua época), e credita ao 

animismo corrente nos mitos karib ao fato que também “as crianças dão aos 
                                                             
1 Graduado em Cinema (UNESA), Mestre em Literatura Portuguesa (UERJ), Doutorando em Literatura 
Comparada (UERJ). Contato: chrisfischgold@gmail.com  
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brinquedos, conscientemente, outra significação, segundo o jogo do momento” 

(MEDEIROS, 2002, p.17). Carlos Estermann, por sua vez, considerava imoral e 

“chocante” a poligamia representada em um dos mitos contidos em sua obra, mas 

afirma, na sequência, que essas feições constitutivas “aviltantes” não desmereciam a 

personagem de seu lugar proeminente na galeria heróica dos “super-homens”.  

Os cinco volumes da obra de Theodor Koch-Grünberg, intitulada Do Roraima 

ao Orinoco – Von Roroima Zum Orinoco (1917) estão organizados em um diário de 

viagem (vol. I), narrativas de lendas Mayuluaípu e Akuli (vol.II), comentários e 

análises etnográficas (vol. III), vocabulário alemão-pemon (vol.IV) e um volume 

póstumo de fotografias (vol.V).  

Carlos Estermann considera a antologia Cinquenta Contos Bantos do Sudoeste 

de Angola (1971) como uma espécie de adendo aos três volumes das Etnografias do 

Sudoeste de Angola, lançados na década anterior. Frisa, no entanto, que o antologia 

apresenta um desenvolvimento de um parágrafo do plano geral que articula a obra 

completa, referindo-se ao capitulo sobre a literatura oral que cada volume das 

Etnografias oferecia. Segundo Estermann, convinha dar maior realce ao conto 

popular porque “nele se refletem melhor do que nos outros gêneros, as diversas fases 

da vida material e mental dos povos do Sudoeste de Angola” (ESTERMANN, 1971, 

p. 7).   

Essas obras compõem um quadro de cem contos - cinquenta ameríndios e 

cinquenta africanos - cujo breve panorama comparativo aqui apresentado pretende 

fornecer uma visão dos principais aspectos do universo cultural no qual estão 

inseridos os mitos de Makunaíma e Nambalisita. Esta primeira aproximação 

comparativa entre as narrativas propõem apontar convergências e divergências entre 

as personagens.  

Os Cinquenta Contos Bantos do Sudoeste de Angola aparecem divididos em:  

 

A. Contos de Animais (hiena, chacal, leão, antílope, lebre); 

B. Contos que intervém monstros antropófagos;  

C. Estórias da vida cotidiana; 

D. Contos contendo elementos de magia;  

E. Contos que encerram elementos mitológicos.  
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A classificação das duas primeiras categorias segue um critério não uniforme 

que visa mais a qualidade “física” das personagens do que o papel que desempenham. 

Nas duas seguintes prevalece a norma valorativa do conteúdo. Apesar da pouca 

representatividade quantitativa – apenas três narrativas -, a classe dos contos que 

encerram elementos mitológicos apresenta o comentário mais extenso do autor, o que 

demonstra sua importância qualitativa.  

O segundo volume de Do Roraima ao Orinoco (a parte da obra que contém as 

narrativas aqui analisadas) não aparece dividido em categorias, apresentando os 

contos unicamente sob o genérico título “Lendas”. Estamos de acordo, no entanto, 

com a divisão das narrativas pemon em ciclos, realizada por Lúcia Sá em Literaturas 

da Floresta: textos amazônicos e cultura latino-americana (2012):  

 

A. Do dilúvio e da criação do mundo; 

B. Das aventuras de Makunaíma e seus irmãos;  

C. Dos demais tricksters – Konewó e Kalawunsen;  

D. Da gente do céu e dos fenômenos astronômicos;  

E. Das origens dos venenos. 

 

A análise dessas narrativas nos leva a algumas conclusões: percebe-se nos 

contos africanos uma predominância dos seres humanos (homens, mulheres) e 

animais (chacal, hiena, leão, bambi, lebre, sapo-concho) como personagens principais, 

cujo objetivo, na maioria das vezes, é a busca por alimento ou bebida, o regresso para 

casa, a libertação da mãe ou da filha, o amor conjugal, ou vencer provas fantásticas. 

Dentre seus aliados estão outros seres humanos, alguns animais, insetos e Kalunga 

(Deus), que os ajudam nos desafios contra seus oponentes, que podem ser outros seres 

humanos, animais, monstros, fantasmas, Kalunga (Deus) ou árvores mágicas. A 

antologia é, também, rica em personagens monstruosas.  

Nos contos ameríndios encontra-se prevalência de personagens com poderes 

“sobrenaturais”, além de temáticas animistas, monstros antropófagos e espíritos 

malignos, narrativas em que o sol, a lua, as constelações e os fenômenos 

meteorológicos aparecem personificadas, adquirindo atributos humanos, além de 

terem em algumas narrativas (contos 42 e 44) um conteúdo moral, demonstrando a 

superioridade sobrenatural desses elementos sobre os animais. Aparecem também, 
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com alguma frequência, traços obscenos, motivos quase inexistentes nos contos 

africanos.  

Nesta centena de narrativas míticas africanas e ameríndias não há referências 

diretas a cosmogonias (embora aludam a criação dos homens por Makunaíma e 

associem a origem das constelações a acontecimentos terrenos, elas não referem a 

criação do Universo), nem a cosmologias ou a escatologias. Muito frequentemente 

elas adquirem caráter etiológico, explicando como o mundo atual e seus habitantes 

adquiriram, num tempo remoto, sua fisionomia definitiva, embora outras vezes 

possam parecer apenas cômicas, especialmente as ameríndias (MEDEIROS, 2002, p. 

16–17). Apenas nas três últimas narrativas da antologia africana aparece um embrião 

de antropogonia, com o herói nascendo de um ovo misterioso posto por sua mãe 

(conto 49 e 50) ou saindo do útero materno por seus próprios meios (conto 48). No 

entanto, as referências aos quatro elementos fundamentais - água, terra, ar e fogo - 

que aparecem como geradores e constitutivos dos seres, em todas as cosmogonias 

mitológicas, afloram frequentemente neste conjunto de narrativas. 

 

Mitos, lendas, contos 

Façamos uma breve consideração acerca das definições dos gêneros destas 

narrativas, uma vez que na obra de Theodor Koch-Grünberg apresentam-se como 

“lendas” e “mitos” e na obra de C.Estermann são intituladas como “contos”.  

Uma definição bastante difundida acerca desses referentes compreende o conto 

como “uma narração fingida, curta, ingênua e fácil, cômica e fantástica, a partir do 

qual alguns ensinamentos podem surgir” (ARMELLADA, 1989, p.19). A lenda é 

compreendida como uma “explicação para a curiosidade humana de fenômenos que 

enfatizam nosso espírito e cujas causas desejamos conhecer” (ARMELLADA, 1989, 

p.21). O mito é uma história sagrada que relata “um acontecimento ocorrido no tempo 

primordial, o tempo fabuloso do “princípio” em que, graças às façanhas dos “Entes 

Sobrenaturais”, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou 

apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, 

uma instituição. É sempre, portanto, “a narrativa de uma ‘criação’: ele relata de que 

modo algo foi produzido e começou a ser” (ELIADE, 1972, p. 9). Embora os 

protagonistas dos mitos sejam geralmente Deuses e Entes Sobrenaturais, enquanto os 

dos contos são heróis ou animais miraculosos, todos esses personagens têm uma 

característica em comum: eles não pertencem ao mundo cotidiano (ELIADE, 1972, p. 
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12). 

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) afirma, em entrevista para Didier Eribon 

(1953-) , que um mito pode ser definido como “uma história do tempo em que os 

homens e os animais ainda não eram diferentes” (LEVI-STRAUSS; ERIBON, 1990, 

p. 178). De acordo com o antropólogo francês,  

A substância do mito não se encontra no estilo, nem no modo de 
narração, nem na sintaxe, mas na história que nele é contada. O 
mito é uma linguagem, mas uma linguagem que trabalha num nível 
muito elevado, no qual o sentido consegue, por assim dizer, 
descolar do fundamento linguístico no qual inicialmente rodou. 
(LEVI-STRAUSS, 2008, p. 225) 
 

A razão pela qual Lévi-Strauss faz tal afirmação parte da constatação de que a 

estrutura profunda do mito mantém-se mais ou menos inalterável ao longo das 

gerações. As transformações sofridas pelas narrativas míticas, expressas nas variantes, 

só afetariam as estruturas na superfície. Daí a pouca importância que é atribuída à 

personalidade do narrador, ao estilo da narração e mesmo ao virtuosismo da tradução. 

Levi-Strauss está de acordo com Eliade ao afirmar que o mito serve uma função 

cosmogônica, para explicar por que, diferentes de início, as coisas se transformam no 

que são, e porque elas não podem ser de outra maneira. E reconhece, desde 1960, que 

todos os contos orais são mitos em miniatura em que as mesmas posições estão 

transpostas, em escala reduzida. 

Desde a publicação dos textos de Koch-Grünberg e C.Estermann, avançou-se 

pouco nas definições de conto e mito. Para Sérgio Medeiros, os referidos conceitos 

têm pouca eficácia na analise das narrativas colhidas por Koch-Grünberg, uma vez 

que “eles acabam por se confundir entre si (e não por acaso), tornando-se como 

etiquetas sem valor operacional algum (o mito é um conto que é uma lenda que é um 

mito que é um conto etc.)” (MEDEIROS, 2002, p. 19). 

Não nos interessa neste curto espaço a definição exata do que são contos, lendas 

ou mitos, uma vez que até aqui têm fracassado todas as tentativas para erguer uma 

tipologia dos gêneros “literários” das tradições orais, mas identificamos, no entanto, 

com base nas definições acima relatadas, que as narrativas em questão são 

pertencentes a um tipo de literatura mítica.  

 

Makunaíma e Nambalisita 
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Makunaíma aparece nas doze primeiras narrativas da coletânea de Koch-

Grünberg, enquanto Nambalisita aparece nas três últimas narrativas de C.Estermann. 

Para facilitar uma análise comparada desses textos é necessário realizar uma leitura 

dos dozes contos ameríndios como uma narrativa única, destacando suas principais 

características. Excetuando-se as duas primeiras, que são versões quase idênticas, as 

demais aparentam seguir uma ordem cronológica e, embora forneçam uma quantidade 

grande de “aventuras”, todas elas apresentam Makunaíma como personagem 

principal. As versões do mito de Nambalisita exibem pequenas variações de um 

mesmo mito, mas mantém, de forma quase idêntica, no entanto, a estrutura narrativa.  

A história de Makunaíma e seus irmãos inicia com a procura por comida. 

Encontram uma grande árvore de frutos e derrubam-na, causando uma grande 

enchente. Após a enchente, há um grande incêndio. Makunaíma, então, cria homens 

de cera, barro, e finalmente, em gente. Transforma homens e mulheres em rochedos, 

peixes em pedras. Transforma a si mesmo de criança em homem, e possui a mulher 

do irmão. Quando este descobre dá um surra em Makunaíma que, para vingar-se leva 

a casa, a mãe e os alimentos para o alto de uma montanha. Retorna a pedido da mãe 

ao perceber o irmão magro e com fome. Depara-se com Piai’mã, um gigante 

antropófago. Há uma série de disputas com Piai’mã, em uma delas Makunaíma é 

preso em um cesto, mas consegue fugir. Em outra, esconde-se em um buraco no chão, 

resiste e foge quando Piai’mã vai buscar cobras para jogar no buraco. Até que 

Makunaíma é morto por Piai’mã em cima de uma árvore, ao ser atingido por uma 

zarabatana envenenada. É seu irmão Ma’nápe que o salva, com a ajuda de uma 

lagartixa, que se transforma numa ponte e o ajuda a atravessar o rio, dando-lhe 

conselhos de como vencer Piai’mã. Ma’nápe mata Piai’mã e sua mulher, costura 

Makunaíma, que estava cortado em pedaços em uma panela para ser devorado, e 

ressuscita. Aparece o pai da lagartixa, e engole Makuaníma, que é salvo novamente 

pelos irmãos que o retiram da barriga dele. A frase final de Makunaíma é irônica: 

“Viram como eu sei lutar com um animal destes?” (Medeiros, 2002, p.76) 

Em Nambalisita dois jovens seguem um pássaro durante todo o dia até 

chegarem em uma casa. O homem de dentro da casa manda-os entrar, pega a menina 

para sua mulher, e mata o irmão. A jovem fica grávida e dá a luz a um ovo. “Eu saí do 

ovo, eu sou Nambalisita: o A-mim-me-gerei; não fui gerado por ninguém, eu mesmo 

me gerei...” (ESTERMANN, 1971, p. 268). Nambalisita e a mãe vão apanhar frutos e 

fogem. Prossegue caminhando até que o pai finalmente os alcança. Nambalisita 
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declara guerra ao “pai Nangolo” e mata-o. Nambalisita continua caminhando com sua 

mãe até que se separam em uma bifurcação no caminho. Sua mãe encontra um 

monstro antropófago que lhe devora. Nambalisita realiza um feitiço e salva sua mãe. 

Passado algum tempo Nambalisita é intimado para se apresentar a Kalunga (Deus), 

que pergunta: “Quem é esse homem que anda por aí a dizer que se gerou a si mesmo? 

Pois se todos os homens fui eu quem os criou!” (ESTERMANN, 1971, p. 271). 

Nambalisita responde que gerou a si mesmo, e convoca os animais – rinoceronte, 

elefante, toupeiras, lebres e aranhas para acompanha-lo. Segue-se uma batalha entre 

Kalunga e Nambalisita, em que Deus tenta enganá-lo e mata-lo queimado em uma 

cubata sem porta. Sem sucesso, Nambalisita e os animais seguem em frente.  

Resta assinalar algumas divergências marcantes entre as versões contidas na 

antologia de Estermann acerca do mito africano. No segundo conto não é um monstro 

que devora a mãe de Nambalisita, mas um imbondeiro que se abre e aprisiona ele e 

suas irmãs. A primeira versão encerra quando chegam ao rio e só conseguem 

atravessá-lo com a ajuda de uma aranha que arma teias por sobre o rio. Na segundo 

versão a viagem continua até uma disputa entre Nambalisita e Kalunga. Sem 

conseguir vencê-lo, Kalunga exclama: “Também tu, tens realmente força, nós 

equivalemo-nos” (ESTERMANN, 1971, p. 282).  

Toda a parte inicial do primeiro conto quando o tio de Nambalisita é morto por 

seu pai e a mãe é feita prisioneira e vítima de abuso – embora no conto não seja 

colocado nesses termos –, além do duelo e da morte do pai por Nambalisita é excluída 

do segundo conto. As razões pelas quais essas partes encontram-se suprimidas são 

desconhecidas, mas lembremos que o tio ocupa posição importante na linhagem 

patrilinear dos povos ovakwanyama, e que esses fatos dão contornos de violência 

familiar ao conto. 

A partir desses dois resumos é possível lançar algumas conclusões acerca dos 

contos e das personagens: 

 

a) A leitura das narrativas de Makunaíma como uma única narrativa aponta para 

uma possível divisão em sequências através de seus elementos mais 

significativos: (1) procura por comida como situação inicial, (2) Enchente e 

Incêndio, devastação do mundo, (3) criação dos homens, mulheres, rochedos, 

peixes, animais de caça e pesca, (4) auto-transformação em peixe e em homem, 
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(5) Encontros com Piai’mã, (6) ajuda da Lagartixa e encontro com o pai da 

lagartixa.   

 

Para Lúcia Sá, essa ordenação dos fatos demonstra uma outra afirmação 

filosófica igualmente comum a vários textos indígenas:  

a ‘criação’ dos seres humanos não tem apenas um sentido biológico, 
mas também social. Os pemons só podem existir, isto é, ser criados, 
depois que passam a existir os elementos que caracterizam sua 
cultura: o plantio, a cestaria, a cerâmica e os marcos geográficos 
mais significativos (SÁ, 2012, p. 56). 

 

b) Similarmente, Nambalisita pode ser representado pela seguinte sequência 

narrativa: (1) Pai mata o tio e pega a irmã como mulher (2) A mulher fica 

grávida e dá a luz a um ovo, (3) Nambalisita e a mãe fogem do pai, (4) O pai os 

encontra e Nambalisita o mata, (5) Sua mãe é devorada por um monstro / 

imbondeiro aprisiona Nambalisita e as irmãs (6) Nambalisita a salva, (7) É 

intimado a comparecer a Kalunga. (8) Disputas com Kalunga.  

 

Makunaíma apresenta-se como um transformador que consegue transformar 

pessoas em rochedos, peixes e feridas pelo corpo em pedras, mas também é um 

criador, foi ele quem criou os homens e as mulheres, os animais de caça e pesca. Mas 

ele não é o criador do mundo. Mircea Elíade descreve um grande número de 

sociedades que conhecem um Ente Supremo que, no entanto, não desempenha quase 

nenhum papel na vida religiosa.  

Acredita-se que esse Ente Supremo criou o mundo e o homem, mas 
que abandonou rapidamente as suas criações e se retirou para o Céu. 
Algumas vezes, ele não chegou sequer a concluir a criação, e é um 
outro Ente Divino, seu “filho” ou representante, quem se incumbe 
da tarefa (ELIADE, 1972, p. 69).  

 

Nas narrativas ameríndias, o mundo já foi criado e estabelecido, cabendo a 

Makunaíma a criação de outros fatores, como os homens, os animais, os rochedos, 

etc. Makunaíma é um demiurgo que, sem criar de fato a realidade, modela e organiza 

a matéria do universo pemon.  

O herói africano, por sua vez, é concebido de forma extra-natural, não é um 

criador, mas tem poderes mágicos, especialmente o de conversar e solicitar ajuda aos 

animais. Além de não ser o Deus criador, posição ocupada por Kalunga, é justamente 

contra ele que Nambalisita se opõe e duela.  
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Os adversários  

Os opositores são figuras de grande importância nos textos. Dentre os 

opositores de Makunaíma destaca-se o gigante antropófago Piai’mã, com o qual o 

herói disputa algumas provas, perdendo na maioria das vezes, mas sempre 

conseguindo fugir ou ressuscitar. Segundo Armellada, os Piaimás (na grafia do autor 

venezuelano) são uma espécie de seres antropomorfos e canibais de grande tamanho 

que veem o mundo no sentido reverso ao dos indígenas pemons. Ao amanhecer, por 

exemplo, os Piaimás dizem: “vámonos, que ya está atardeciendo, ya está 

obscurecendo” (Armellada, 1989, p.161). Por vezes, no entanto, os Piamás aparecem 

como ajudantes dos Makunaíma2. Embora a coletânea de C.Estermann também tenha 

uma grande quantidade de narrativas com monstros antropófagos, eles não se 

manifestam diretamente nas disputas com Nambalisita. Nesse contexto, apesar de não 

aparecer como criador ou transformador o herói africano parece ser ainda mais 

poderoso que Makunaíma, uma vez que enfrenta o próprio Kalunga (considerado 

como o Deus criador dos povos do sudoeste angolano/africano) e vence-o em todas as 

batalhas, até que este reconhece, “também tu, tens realmente força, nós equivalemo-

nos” (ESTERMANN, 1971, p. 282). À diferença de Makunaíma, que é vencido por 

Piai’mã e engolido pela lagartixa, necessitando da ajuda dos irmãos para ser salvo, 

Nambalisita vence os duelos com Kalunga, sendo vencido somente pelo imbondeiro, 

que o engole, necessitando de ajuda externa para livrá-lo. Creditamos esse fato ao 

valor extremamente alto e sagrado dado ao imbondeiro entre os povos do sudoeste 

angolano.   

Dentre os auxiliares, algumas coincidências marcam os contos. Quem ajuda 

Ma’nápe (irmão de Makunaíma) a vencer Piai’mã é uma lagartixa, que se transforma 

em uma ponte para ajudá-lo a atravessar um rio. Já Nambalisita e seus aliados são 

ajudados por uma aranha, que realiza a mesma função ao lançar sua teia e ajudá-los a 

passar sobre um rio.  

 

Tricksters 

                                                             
2 Há concordâncias e divergências entre a recolha dos mitos pemons entre a antologia de Theodor 
Koch-Grünberg e do padre Cesareo Armellada, talvez a mais marcante seja que para o segundo, 
Makunaíma não representa o nome de uma personagem mas de uma família de personagens: Os 
Makunaímas. (ARMELLADA, 1989, p.27) 
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As personagens em si apresentam muitas divergências. Makunaíma aparece nos 

contos como uma personagem cruel e egoísta, e que se aborrece facilmente, “mas 

também é astuto, sensível, criativo e é, sobretudo, o herói cultural do pemons, 

responsável pela definição de seu território, por lhes ensinar a usar ferramentas e o 

fogo, por transformá-los no que são” (SÁ, 2012, p. 58–59). Essas contradições de 

caráter apontam para uma personagem originalmente identificada com narrativas 

indígenas norte-americanas, mas que em análises mais recentes é visto como uma 

figura comum em literaturas de todo mundo: o trickster. 

A única questão moralmente contraditória no caráter de Nambalisita é o fato de 

vencer os duelos com Kalunga através de trapaças. Mas esse “desvio” também é 

realizado por Kalunga, ao tentar enganar Nambalisita. Makunaíma, por sua vez, 

distancia-se de categorias fixas como “bem” e “mal”, “sendo mais adaptável e mais 

criativo do que seus irmãos ou do que os demais personagens que o rodeiam” (SÁ, 

2012, p. 62). O trickster Makunaíma não é um solucionador de problemas, mas um 

transformador incansável, que na maior parte das vezes cria os mesmos problemas 

que terá de resolver, as vezes para adquirir poder, outras para matar o tédio.  

Mas para os pemons, o fato de um personagem ser descrito como 
“maligno” ou herói cultural não é, de maneira alguma, 
problemático, como parece ser em tantos estudos de tricksters. Pelo 
contrário: a inquietação e a criatividade de Makunaíma parecem 
sugerir que as capacidades de adaptação e transformação são 
atributos mais desejáveis para um herói cultural pemon do que 
conceitos rígidos como bem e mal. (SÁ, 2012, p. 63)  

 

Essa definição de Makunaíma, descrito como Grande Mau e como herói cultural 

apresenta severas divergências com as características da personagem africana. Se 

Makunaíma é lascivo, cruel e egoísta, esses termos não se enquadram em uma 

definição do caráter de Nambalisita. Verificada no contexto africano, no entanto, a 

figura do trickster apresenta outras características para as quais devemos estar atentos. 

Segundo William Hynes, em Mythical Trickster Figures (1997), a figura mitológica 

do trickster engloba posições sociais muito diferentes, sendo utilizada por diferentes 

sociedades para imprimir vários tipos de comportamento, e poderia, com isso, ter 

muitos modos de aparecimento em uma mesma cultura. Para Hynes,  

a more monochromatic figure would provide a simpler treatment, 
but with ‘the kaleidoscopic nature of trickster and his tendency to 
metamorfose into surrounding types with variant or diferente 
orientantions’, we are repeatedly led toward greater, not less, 
typological complexity. (DOTY; HYNES, 1997, p. 9) 
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Em artigo no mesmo volume da obra de Hynes, intitulado West African 

Tricksters, adaptação de sua obra intitulada The Trickster in West African: A Study of 

Mythic Irony and Sacred Delight (1980), Robert Pelton aponta para um caso 

filosófico-teológico em que a figura do trickster serve como símbolo do poder de 

transformação da imaginação humana e para a transcendência da condição humana 

(PELTON, 1997). Já William Hynes propõem uma analise mais atenta dos materiais 

contidos no The Zande Trickster (1967), de Evans-Pritchard (1902-1973), em que a 

função do trickster seria de equilíbrio entre criatividade e destrutividade.  

To question everything in society would lead to anarchy; to 
preserve everything would lead to stagnation; the conflict is 
presented, and the balance achieved, in trickster tales wich so many 
society possess. And in all of them a universal feature of the 
trickster is his role as both revolutionary and savior. (DOTY; 
HYNES, 1997, p. 19)  

 

Hynes enfatiza o funcionamento dos tricksters como personagens de fronteira, 

que define os limites da ação: ou seja, atuando nos limites da ordem, o trickster dá a 

definição desta ordem trazendo para a instituição social novas possibilidades para a 

ação e a compreensão própria. O trickster divulgaria o caráter radicalmente humano 

de todo o cosmos, enquanto, ao mesmo tempo,  demonstraria a sacralidade da vida 

comum.  

Concluímos que os principais aspectos da estrutura mítica das personagens é 

similar. Apesar de Nambalisita não ter o caráter lascivo e cômico de Makunaíma, seus 

duelos com Kalunga (Deus) o colocam em função semelhante à do demiurgo 

ameríndio, ou seja, (1) divulgar o caráter radicalmente humano de todo o cosmos; (2) 

dissipar a crença que qualquer ordem social dada é absoluta e objetiva; (3) atuar nos 

limites da ordem, fornecendo as definições desta ordem. 

No universo pemon, o herói cultural – aquele que causou o dilúvio, trouxe o 

fogo, definiu seu território, e ensinou-os a viver em sociedade – é retratado como um  

irmão caçula e rebelde, avesso a qualquer tipo de rigidez, o que mostra que, na 

história da organização social pemon, a definição de regras e a possibilidade de 

subverte-las são vistas como criações de um mesmo ser. Nambalisita, por sua vez, é 

uma personagem fundamental na mediação e na restituição da ordem do universo 

ovakwanyama, seus duelos com espíritos e deuses criadores atua nos limites da ordem 
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da sociedade ovakwanyama, dissipando a crença de que esta, ou qualquer outra ordem 

dada, é absoluta e objetiva.  

Apesar das diferenças – e estas se aprofundarão nas representações literárias e 

cinematográficas das personagens – concluímos que as personagens apresentam, no 

cerne de suas narrativas mitológicas, convergências importantes acerca de suas 

funções perante as sociedades taurepang e ovakwanyama.  
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TRANSFORMANDO A POÉTICA DO AMBIENTE: O LIVRO DAS 

TRANSFORMAÇÕES CONTADAS PELOS YANOMAMI DO GRUPO 

PARAHITERI  

Pedro Mandagará (UnB)1 
 

Resumo: Neste trabalho, tentarei uma primeira leitura do conjunto de quatro livros narrados por 
pajés yanomami do grupo Parahiteri, editados por Anne Ballester Soares para a editora Hedra 
em 2016. Os quatro volumes são: Os comedores de terra (Pitawarewë), O surgimento dos 
pássaros (Naroriwë), O surgimento da noite (Ruwëri) e A árvore dos cantos (Amoa hi ã he rë 
haanowehei). Juntos, eles formam o “livro das transformações contadas pelos yanomami do 

grupo Parahiteri”. Parte da Coleção Mundo Indígena, que inclui ainda três volumes com 

narrativas de outras etnias, os livros editados por Ballester Soares têm algumas peculiaridades 
frente a outras edições de textos orais indígenas. O caráter oral das narrativas míticas parece ser 
mantido nas traduções para o português, com diversos dos recursos próprios da oralidade 
(descritos por autores como Walter Ong) comparecendo no texto. É o caso de repetições, de 
perguntas retóricas, de idas e vindas temporais. Mais ainda, os livros são bilíngues: após cada 
versão em português, a transcrição em língua indígena (xamatari ocidental) também é impressa. 
Para a política da memória dos povos e línguas yanomami a importância da publicação é 
inegável. Nesta primeira aproximação a estes textos tão complexos, uma aproximação 
cuidadosa dado o desconhecimento da língua xamatari por parte deste pesquisador, pretendo 
investigar como os textos míticos dos yanomami do grupo Parahiteri constroem uma ambiência 
textual própria. Da teoria de Timothy Morton, em Ecology without Nature e outros textos, 
sabemos que há uma retórica própria para a construção de uma ambiência (ambience) textual, 
que não só tematiza mas evoca a Natureza. Morton trata da tradição literária ocidental, em 
especial de língua inglesa, a partir do Romantismo. Os diversos traços do conceito de ambience 
por ele descritos carregam o peso desta tradição. Uma primeira pergunta deste trabalho, 
portanto, seria: há uma forma específica de ambiência nos textos de base oral? Como estes 
textos constroem seu ambiente, evocam uma cadeia de sensações relacionadas a um lugar ou 
território específico? E como se pode sentir esta ambiência, se tão poucos dos leitores já 
puderam visitar a Amazônia (ou a Terra Indígena Ianomâmi)?  
Palavras-chave: Ianomâmi; Literatura indígena; Poética do Ambiente. 
 

Ecomimesis 

Em Ecology Without Nature (2007), Timothy Morton propõe o conceito de 

ecomimesis para lidar com expressões estéticas que evoquem o ambiente ou o “natural”. 

Em sua leitura, Morton recupera um conjunto heterogêneo de obras literárias e 

artísticas, desde o gênero textual do nature writing, característico da tradição de língua 

inglesa, até obras de arte sonora ultracontemporâneas. Em comum, há a construção de 

uma ambiência (ambience), que vai além do horizonte temático tradicionalmente 

preferido pela ecocrítica (textos sobre o “natural”) e vai até a possibilidade de leituras 
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ecocríticas de obras com horizontes de expressão que vão além do semântico, como as 

artes visuais e sonoras.  

Para Morton, as distinções entre background e foreground e entre interno e 

externo são definidoras da ecomimesis. Discutir e borrar estas distinções, ao mesmo 

tempo em que se as afirma, são a característica básica da arte ecomimética. Esta se 

constitui a partir de seis traços, que ocorrem como eventos nos textos ou obras 

analisados, e não precisam, necessariamente, estar todos presentes para configurar a 

ecomimesis. Os traços do que passo a chamar de uma poética do ambiente são definidos 

por Morton a partir de uma certa idiossincrasia terminológica, o desejo de representar, 

já nos termos em si, a multimidialidade que se quer alcançar com a ecomimesis. O 

operador mais importante, que aparece em último na lista do autor, parte da área da 

Filosofia. É o que o filósofo Jacques Derrida chama de re-mark (não encontrei tradução 

em português) e que permite a inscrição da distinção mínima (molecular, quântica) entre 

fundo e primeiro plano, entre dentro e fora. Conforme Morton, 

 

Although it tries with all its might to give the illusion of doing so, 
ambient poetics will never actually dissolve the difference between 
inside and outside. The re-mark either undoes this distinction 
altogether, in which case there is nothing to perceive, or it establishes 
it in the first place, in which case there is something to perceive, with 
a boundary. (p. 52, grifo no original) 

 

A ecomimesis, assim, é fundada na criação de uma ilusão (de indistinção entre 

dentro e fora, entre primeiro plano e fundo, entre sujeito e objeto, entre humano e 

natural). A criação de ambientes ecomiméticos traz ao corpo, como afeto, uma ligação 

que se pretende imediata com o mundo natural. No entanto, a imediatez é impossível, e 

creio que é esta tensão entre desejo de conexão e limitação necessária da linguagem que 

pode dar muito da força de textos que constroem ambientes. 

A partir da noção de re-mark, outros cinco traços compõem o quadro analítico da 

ambiência. Vinda do mundo audiovisual, a renderização (rendering) tenta criar a 

imediatez a partir de uma espécie de filtro aplicado sobre a narrativa ou a obra, seja uma 

certa corporealização do narrador, em obras literárias, seja, no caso original, a 

equalização de cores e sons realizada em filmes. Outro traço é o medial, baseado na 

função fática de Jakobson, que daria a textos ecomiméticos a característica de 
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constantemente apontarem o meio em que são transmitidos (encenarem a escrita, por 

exemplo). A imediatez, assim é construída transformando o texto em um objeto que 

poderia ter sido encontrado (lembremos da metaficção historiográfica). Em obras 

audiovisuais, a inserção de elementos do meio de transmissão caracterizam o medial 

(como a microfonia ou a inserção de frames queimados de filme). Outro traço da 

ambiência é o timbre, que toma a fisicalidade do som como modelo (o timbre de um 

violino independe da nota que é tocada). A presença do som puro ou da cor pura, da 

música concreta a Yves Klein, caracterizaria o timbral, que procuraria uma indistinção 

entre subjetivo e objetivo ao evocar “diretamente” o objeto na percepção. O penúltimo 

traço, o eólico, tira seu nome do som que vem do vento e que, por isso, parece vir de 

lugar nenhum. Segundo Morton, o eólico “ensures that ambiente poetics establishes a 

sense of processes without a subject or an author” (p. 44). A hesitação entre uma fonte 

obscura ou nenhuma fonte para o que ocorre na obra ecomimética caracteriza o eólico. 

Por fim, o último traço, o tom, faz uma referência mais direta a ambiente. Tom 

(tone) é como Morton traduz o termo alemão Stimmung, de carreira filosófica 

respeitável. O tom, ligado à vibração, traz uma referência ambígua tanto ao corpo 

quanto ao ambiente: sentimos o tom ao mesmo tempo que somos envolvidos por ele. É 

o “aqui-e-agora da sensação corporal” (p. 47). Em termos de texto, o tom está ligado à 

descrição e seu efeito rítmico ou temporal na narrativa (atrasá-la, pará-la). Também as 

elipses e silêncios dão um certo tom, assim como a indiferenciação entre sons em certa 

música ambiental ou eletrônica. Morton ainda alude a um certo uso político do silêncio, 

como no túmulo do soldado desconhecido ou nos minutos de silêncio em ocasiões 

públicas. Assim, também a nacionalidade teria algo de Stimmung. 

Para mim, nem todos os conceitos críticos desenvolvidos por Morton se 

diferenciam completamente uns dos outros. No entanto, até onde conheço a área, é a 

tentativa mais abrangente de construir conceitos ecocríticos que vão além da temática 

textual. Seu corpus heterogêneo passa por certa literatura popular (nature writing), por 

arte contemporânea e pelo romantismo de língua inglesa, sua área de formação. 

Não conheço bem algumas das áreas tratadas por Morton. Não posso sequer dizer 

que sou ignorante em sound art, tal o grau de meu desconhecimento. No entanto, tenho 

algum conhecimento razoável de música popular. Creio, por exemplo, que diversos dos 

traços delineados em sua obra podem descrever a música da banda Sonic Youth, que 
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explora paredes sonoras de guitarras que, com volume o suficiente, tornam-se como o 

ambiente ou Stimmung no qual vibra o corpo do ouvinte (tom). Sonic Youth explora as 

características físicas do som, os diversos timbres e afinações estranhas possíveis, mas 

pouco usadas, para uma guitarra elétrica. Diversas distorções (pedais) levam o som da 

guitarra a uma materialidade nova que se distancia da identificação com o instrumento 

que as produz; como o eólico de Morton, são quase sons puros que surgem e não parece 

crível que em algum momento tiveram algo a ver com cordas, palhetas e dedos. 

Microfonias localizadas nos lembram do meio, elétrico e sonoro, que produz o que 

ouvimos. E a passagem, o pequeno silêncio de uma faixa a outra de um álbum como 

Dirty (1992) re-marca a distinção entre viver dentro da música como fazemos por 

alguns minutos (vivi, e acho que vivo dentro deste álbum) e voltar ao silêncio, com uma 

leve dor da ausência de uma intensidade que se foi. (Uma leitura semelhante pode ser 

feita com João Gilberto.) (Meu inexistente conhecimento técnico me impede de falar 

adequadamente da renderização, que existe.) 

 

O livro das transformações contadas pelos yanomami do grupo Parahiteri 

Em 2016, foi lançada a Coleção Mundo Indígena, pela Editora Hedra. A coleção, 

em sete volumes, se propunha a trazer literatura indígena para adultos, usando como 

marca de diferenciação editorial o fato de que uma grande parte da produção literária 

escrita por autores indígenas brasileiros se insere no mercado infanto-juvenil. Dentro 

destes sete volumes, de quatro etnias, há um conjunto de quatro que editam narrativas 

orais do grupo yanomami (xamatari) Parahiteri, reunidas e organizadas por Anne 

Ballester Soares. Os volumes são A árvore dos cantos, O surgimento dos pássaros, O 

surgimento da noite e Os comedores de terra, e não têm uma ordem de leitura pré-

definida. Cada um deles traz um grupo de textos orais curtos, tanto na tradução para o 

português quanto no original xamatari. Há uma evidente preocupação ética da 

organizadora de reverter os benefícios da edição para a comunidade, tanto por editar o 

texto em língua indígena quanto por indicar que a autoria é dos pajés do grupo 

Parahiteri, e somente a organização sua (o que implica que os direitos autorais também 

revertam à comunidade). 

Não conheço, infelizmente, a língua xamatari. Ao trabalhar com a tradução em 

português, percebo um esforço em se manter traços da oralidade dos autores, imagino 
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que dentro do possível. Não há facilitação para o leitor em língua portuguesa. Numa das 

histórias do volume Os comedores de terra, o mesmo personagem, Yoasiwë, irmão de 

Omawë, é tratado por três nomes diferentes, que parecem funcionar como os epítetos 

dos deuses na tradição grega antiga, e não há aviso ao leitor, que só descobre a 

identidade entre os nomes lendo e relendo algumas vezes as duas páginas e meia da 

narrativa. 

Mais do que problemas de edição (seria fácil por uma nota), acredito que alguns 

destes traços difíceis dos volumes em questão cumprem uma função ecomimética. O 

ambiente, neste caso, comparece não como um corpo de descrições naturais temáticas, 

mas pela evocação de certa oralidade e transmissão comunitária de saberes. Da leitura 

contínua dos textos vem um efeito de renderização, de perceber aquele mundo a partir 

de certo filtro ligado à sintaxe frasal da oralidade. Traços do que Morton chama o midial 

transpassam todo o texto, como por exemplo na narrativa supracitada de Omawë: “Esta 

história começa com o nome dos Hoaxiwëteri.” (p. 47), ou em O surgimento da 

primeira mulher: “Agora vem a história dos Unissexuais.” (p. 85) e “Assim foi. Essa 

história acabou.” (p. 88). As onomatopeias e imitações de sons, comuns nos volumes, 

também, creio, podem ser ligadas às leituras sonoras de Morton (o eólico ou o timbral). 

 É o tom ou Stimmung, no entanto, que creio que pode ter um papel de leitura 

mais significativo para estes textos orais. As descrições são quase ausentes destes 

textos, então não pode haver tom enquanto ekphrasis, uma das modalidades propostas 

por Morton. Proponho que, em narrativas de base oral, possa se pensar o tom de Morton 

a partir de outros fenômenos de ritmo narrativo, como a clássica alternância entre 

sumário e cena (ou entre sumário de eventos e sumário de hábitos, para ser mais 

específico). 

Creio que esta é a forma de construção do ambiente em que nos sentimos na 

leitura do texto “Os comedores de terra”, do volume homônimo. Embora o texto 

comece com o mesmo tipo de frase midial já citada – “Essa é a história dos nossos 

antepassados que aos poucos se multiplicaram” (p. 15) – não há efetivamente história. 

Pelo contrário, há uma série de parênteses que vão desenvolvendo os mesmos temas, até 

que se chegou ao final do texto. 

Como em diversas narrativas de criação ameríndias, “Os comedores de terra” 

tematiza a passagem de um estado anterior, de uma outra humanidade, à humanidade 
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yanomami de hoje, passagem marcada pela conquista da alimentação que se tem hoje. 

É, de novo, a passagem do cru ao cozido, representada pelo “comer terra” dos 

antepassados: “Os Comedores de Terra sofriam, porque eles comiam terra. Nós também 

quase que teríamos sofrido, como as minhocas, por cavar a terra e tomar vinho de barro, 

se não fossem os acontecimentos que seguem” (p. 15). Os “acontecimentos” são 

mencionados alguns parágrafos abaixo: em sete linhas, se diz que o demiurgo Horonami 

ensinou os Comedores de Terra a comer os alimentos atuais. Em vez da conclusão da 

narrativa, temos então uma volta à descrição dos hábitos dos Comedores de Terra:  

 

Eles comiam a pasta que se forma nas árvores junto às casas de cupim. 
Dizem que a comiam com gula. Apesar de só comerem isso, não 
ficavam doentes, pois não existia malária, e não precisavam curar 
ninguém, pois não havia doença, não havia dor, nem tosse, portanto 
não havia necessidade de remédio – não havia doença, pois não havia 
napë. (p. 16) 

 

Assim, introduz-se o tema que complexifica o mito e o traduz em temática (além 

de poética) ambiental: o contraste entre antes e depois do cozimento, entre antes e 

depois da queda do primeiro céu é exposto como paralelo ao contraste entre antes e 

depois dos napë, ou dos brancos. A era dos Comedores de Terra acaba tendo valências 

opostas: valor de fome, pois se comia terra e madeira de cupim, e valor de saúde, pois 

não havia as doenças dos brancos. Há uma extraordinária confluência entre fraqueza e 

saúde como manifestação destes valores opostos convivendo: 

 

Era assim, no início: não sofriam com conjuntivite, nem com feridas, 
nem tinham marcas de furúnculo. Tinham a pele bonita e somente 
sofriam de fome, por causa da terra que comiam. Apoiavam-se em 
paus para andar, por causa da fome. Assim era. (p. 16-17) 

 

Os contrastes são, em poucas páginas, reiterados várias vezes (fome e saúde antes 

dos napë; depois deles, doença). A repetição desse sumário de ações contínuas ou 

hábitos cria um ambiente marcado pela falta: falta de comida antes, falta de saúde 

depois, falta dessa voz que nos atinge através de tantas mediações. Todos os efeitos de 

criação de autenticidade, como o tom oral da tradução e o texto yanomami, ilegível para 

mim, acompanhando o texto que leio, parecem ressaltar a falta que sinto ao ler a 

tradução. A construção da autenticidade, deste efeito textual que pretende que eu esteja 
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vivendo, ouvindo um pajé yanomami, convive conflituosamente com a re-marca 

inevitável da falta, de minha ausência e distância desta enunciação. Se houvesse que dar 

um nome para o tom deste texto, daria o nome de falta, a falta de um mundo que era 

difícil e que se foi, mas que parece constituir ainda a forma de leitura do violento 

mundo atual pelo autor do texto oral. 
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PRÁTICAS DE LEITURA NA AMAZÔNIA POR PERSONAGENS-LEITORES 
MARGINALIZADOS 

 
Regina Barbosa da Costa (UFPA)1 

Marlí Tereza Furtado (UFPA)2 

 

Resumo: O estudo tem por objetivo analisar a figuração de personagens-leitores marginalizados 
da ilha do Marajó, presente nos romances do escritor Dalcídio Jurandir (1909-1979), Chove nos 
campos de Cachoeira (1941) e Marajó (1947) que abrem o  ciclo do Extremo Norte, escrito e 
publicado pelo autor, entre os anos de 1939 e 1978. O foco do trabalho incidirá nos personagens 
Eutanázio e Ciloca, a partir dos quais é possível dimensionar a proposta literária do escritor e 
analisá-la a partir de um duplo escopo: o da escrita sobre uma realidade social na Amazônia e o 
da utilização da arte literária para simular a realidade amazônica. 
Palavras-chave: Personagem-leitor; Dalcídio Jurandir; Amazônia; Realidade social 
 

A Amazônia brasileira é percebida de forma singular pelo escritor Dalcídio 

Jurandir (1909-1979)3. Como um escritor que se iniciou na década de 1930, não só 

apresenta a  realidade social da região Norte, como se posiciona criticamente perante 

ela, ao expor as mazelas sociais locais mais evidentes, como a miséria, doenças e o 

analfabetismo, frutos não só das ruínas de um período econômico (o da borracha), mas 

também de uma política social excludente aliada a algumas vicissitudes da configuração 

geográfica da região. 

Jurandir simula artisticamente a realidade social da Amazônia paraense e, nesse 

projeto estético-ideológico, emprega um elemento interessante: a criação de 

personagens que praticam leituras nas narrativas. Esses personagens são aqui 

denominados de personagens-leitores, visto que são figurados entre atividades de 

leitura, escrita e narração de histórias de ficção. Neste estudo, focalizaremos dois deles 

que figuram nos primeiros romances do escritor: Eutanázio, um dos protagonistas de 

Chove nos campos de Cachoeira (1941) e Ciloca, personagem secundário de Marajó 

(1948). 
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Esses personagens-leitores, Eutanázio e Ciloca, por serem focalizados nos 

romances desenvolvendo práticas de leitura e narração de histórias, são distintos dos 

demais personagens na ficção jurandiana. Apesar disso, são indivíduos marginalizados 

social e moralmente, o primeiro, por apresentar comportamento antissocial e ter 

adquirido uma doença venérea que o vitima e o segundo, um padeiro, por ter contraído 

lepra, doença incurável, na época, mutiladora e que requeria isolamento social. 

Analisar esses personagens-leitores, localizados em uma ilha “distante” (a ilha do 

Marajó), em meio a uma comunidade de analfabetos,  nos permite questionar aspectos 

da  cultura local, ou seja, observar como a cultura letrada, de uma classe hegemônica, 

chega até a ilha e como alguns de seus propagadores, embora à margem, a utilizam 

como tradutores dela para um público menos privilegiado, mais à margem do que eles. 

 

O leitor da Amazônia e as representações de personagens 

 

Como já foi afirmado, Dalcídio Jurandir percebeu de forma singular a Amazônia 

brasileira. Essa singularidade faz sua obra diferir de uma série de outras que mais 

descrevem as paisagens da região do que os dramas dos homens dessa região. Tanto sua 

produção literária como sua obra jornalística nos coloca frente a um grande e bastante 

aparatado leitor, de onde resulta a forte presença de imagens de leitura em sua obra 

romanesca. E assim como nos textos jornalísticos, principalmente nas críticas literárias, 

questionava obras e a realidade, nos textos literários, criou espaços e personagens que 

nos conduzem à discussão de problemas sociais, observáveis tanto na Amazônia 

daquela época, como em outras regiões do Brasil, quando não de outros países.  

No premiado livro Chove nos campos de Cachoeira, (1941), que insere o escritor 

Dalcídio Jurandir no mercado editorial brasileiro, percebe-se que a leitura do escritor 

não é ingênua, mas  alinha sua vivência de leitor à situação enfrentada pelo homem da 

Amazônia. Após este primeiro livro, são produzidos mais nove, que compõem o ciclo 

do Extremo Norte: Marajó (1947), Três casas e um rio (1958), Belém do Grão-Pará 

(1960), Passagem dos Inocentes (1963), Primeira manhã (1967), Ponte do Galo (1971), 

Os habitantes (1976), Chão dos Lobos (1976) e Ribanceira (1978). Todos esses 

romances nos apresentam os dilemas sociais do homem nortista representados por 

dezenas de personagens e, entre esses personagens, há um número significativo 
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daqueles que praticam a leitura e narração de histórias. Juntos compõem um universo de 

leitores fictícios, marcado pela diversidade de maneiras de ler e de interpretar o texto 

lido.  

Cabe ressaltar que esta modalidade de leitor fictício já foi explorada em diversas 

obras da literatura universal e citamos como exemplo duas delas cujos protagonistas são 

delineados por suas leituras: D. Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes y 

Saavedra (1547-1616), publicado em 1605 e Madame Bovary, de Gustave Flaubert 

(1821-1880), publicado em 1857. Por outro lado, o estudo da leitura como processo 

complexo e dinâmico é analisado por pesquisadores pertencentes à História Cultural, a 

qual está vinculada à História da Leitura, como Michel de Certeau (2003), Robert 

Darnton (1990) e Roger Chartier (1994), que produziram pesquisas essenciais para 

compreender a prática de leitura no contexto social. No Brasil, lembremos das 

pesquisadoras Marisa Lajolo e Regina Zilberman4. 

Como o estudo da representação de personagens-leitores nos permite conhecer a 

relação dialógica entre leitor e produtor de texto, para nós, em nosso estudo, ela aponta 

um dos caminhos para a análise da produção do ciclo do Extremo Norte de Dalcídio 

Jurandir, sinalizando para essa relação dialógica. Assinalamos que a base da pesquisa 

sobre o escritor paraense, está fundamentada nos estudos e projetos acadêmicos da 

pesquisadora Marlí Tereza Furtado (2010) na dimensão que seus estudos nos dão sobre 

o escritor e sobre a existência de uma Amazônia “derruída”, no período logo após a 

queda da economia da borracha. 

 

A exclusão social de personagens-leitores 

 A exclusão social está atrelada à ideia de marginalização, sendo que nesse 

processo são intensificadas as desigualdades sociais e os sujeitos vítimas da 

marginalização sobrevivem com hostilidades e discriminações que podem ocasionar 

sequelas irreversíveis para o resto da vida.  Neste sentido, os romances-objeto deste 

estudo, Chove nos campos de Cachoeira e Marajó, trazem personagens marcantes para 

visualizar tal situação. 

 Por meio da imagem do personagem-leitor marginalizado, Dalcídio Jurandir 

também  discute a situação do intelectual ou artista, que consegue ver além daquilo que 

                                                             
4 Lembremos de sua obra conjunta A formação da Leitura no Brasil. São Paulo: Ática, 1998.  
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uma dada realidade supostamente apresenta. No entanto, este ser crítico, por vezes 

incompreendido, se revolta e subverte a situação inicial para tornar-se uma vítima social 

anarquizante, caso  de Eutanázio, personagem do livro de estreia e, mais ainda, de 

Ciloca, personagem do segundo romance do autor. 

Eutanázio, de Chove nos campos de Cachoeira, é bem emblemático neste 

processo de exclusão social. Ele representa, na ficção jurandiana, um ser humano que 

definhou e se excluiu dado o deslocamento que sentia no espaço em que habitava. 

Marcado por uma angústia existencial intensa, despertou para a reflexão crítica a partir 

de situações sociais que percebeu na cidade de Cachoeira, desprezadas por outros 

personagens mais eruditos e prestigiados. 

A linhagem do personagem-leitor Eutanázio é singular, posto que o pai, Major 

Alberto, e o irmão, Alfredo, personagem principal da saga do ciclo Extremo Norte, são 

leitores. O personagem em foco morava em Cachoeira com o pai, a madrasta D. Amélia, 

Mariinha e Alfredo, irmãos por parte de pai. Filho da primeira esposa do Major Alberto, 

já falecida, tinha três irmãs solteiras, Letícia, Natárcia e Marialva, cuja caracterização 

pode ser comparada à de Eutanázio, e juntos  representam um estágio de infortúnio do 

ser humano. As irmãs “[viviam] sós, numa casa triste e gasta, falando baixo como 

freiras de avental, os cabelos muito compridos, envelhecendo devagar sem vontade de 

nada” (JURANDIR, 1941, p. 66).  

No romance, Eutanázio é descrito como um sujeito de gênio difícil “raquítico, 

[com] olhos sombrios, [e] dedos trêmulos” (JURANDIR, 1941, p. 35). Sua 

problemática se traduz em frustração, como pessoa e enquanto escritor e  sua inclinação 

para a vida cultural nasceu na adolescência, quando selecionou as profissões de sua 

preferência: general, enfermeiro e encadernador. Destas, escolheu, primeiro, o serviço 

de encadernador, pois segundo ele “os livros, os bacalhaus, os pobres livros maltratados 

e doentes [...] seriam mais pacientes, mais resignados, mais agradecidos, mais 

humanos” (JURANDIR, 1941, p. 38), demonstração de que começou a ter certa afeição 

pelos livros, como se eles fossem pessoas e não objetos. 

Dos episódios sobre Eutanazio, presentes no enredo, merece destaque um trecho 

em que ele traça considerações críticas a respeito de livros, leitura e produção escrita, 

que intrigavam seus pensamentos. No episódio, um sujeito bêbado, lhe aparece em 

forma de miragem e faz os seguintes questionamentos: “por que os livros ficam à 
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margem? [...] Porque também... o homem... Fica também... Na margem da... da... vida? 

Da nossa própria da... nossa própria... Consciência? (JURANDIR, 1941, p. 38). Esta 

aparição, formada por um misto de realidade e ilusão, estimulou o personagem a iniciar 

uma inclinação que estava latente nele, como se fosse outra vida querendo desabrochar. 

Foi a partir deste belíssimo episódio, que o desejo pela leitura se revelou, 

embora a experimentação de leituras tenha surgido na infância, quando folheava revistas 

e olhava gravuras de livros da estante de seu pai, Major Alberto. Esses atos de 

experimentação são ações representativas de uma testagem inicial para a leitura e 

demonstram que o personagem foi criado em um mundo propício a isso. 

Quando Eutanázio se propôs a direcionar melhor seus estudos na escola, tinha a 

intenção de mudar radicalmente a “face das coisas [...] mudar a viagem do sol [e fazer] 

o sol nascer na meia-noite” (JURANDIR, 1941, p. 37), no entanto, o medo de receber 

castigos do professor o transformava num ser maquiavélico “seria capaz de matar o 

mestre com uma pedrada” (JURANDIR, 1941, p. 37), então, executava pequenas 

vinganças como a de desenhar a cabeça do mestre de forma deformada e enterrar o 

desenho no formigueiro para imaginar as formigas devorando a cabeça do monstro 

professor. Esses dados nos colocam frente à consciência da realidade que as leituras o 

ajudam a adquirir e, por outro lado, a ser aquele elemento que responde à exclusão e à 

violência de uma forma anarquizante, como dissemos acima. 

A prática de leitura do personagem Eutanázio pode ser considerada como leitura 

extensiva, termo empregado por Chartier (2007) para designar a modalidade de leitura 

que abrange variados gêneros e nacionalidades. Haja vista que seu percurso de leitor se 

iniciou nos catálogos e revistas do pai, ao mesmo tempo que desenvolvia a leitura 

ouvida, pois sempre solicitava ao seu tio Jango que lesse para ele um dos livros da 

Bíblia, denominado Apocalipse, que julgavao mais interessante. Em seguida, sua prática 

de leitura foi desenvolvida em contato com a natureza: debaixo ou entre os galhos de 

árvores “leu o Paulo e Virgínia, A vingança do Judeu, O Conde de Monte Cristo” 

(JURANDIR, 1941, p. 40). Observa-se que, mesmo lendo romances de aventuras, 

relacionados a outros países, ele consegue fazer relação com o seu mundo amazônida. 

Ressalve-se que Eutanázio possuía predileção especial pelo gênero poesia, 

“decorava o Se se morre de amor, O Amor e o Medo e o Ouvir Estrelas. Tinha paixão 

pelo As Pombas” (JURANDIR, 1941, p. 39). Percebe-se que seu processo de  leitura 
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literária acontece de modo gradual e o narrador nos apresenta de forma gradual as 

diferentes fases literárias a que pertencem os textos: do Romantismo, da primeira fase, o 

Se se morre de amor, de Gonçalves Dias; do Romantismo, da segunda fase, Amor e 

Medo, de Casimiro de Abreu; do Parnasianismo, Ouvir Estrelas, de Olavo Bilac; e As 

Pombas, de Raimundo Correa. 

O leitor Eutanázio não se acomodou apenas com as leituras que fazia. Ele 

alargou o seu campo cultural e iniciou a produção de versos, porque o seu grande desejo 

era ser poeta. No entanto, recebeu severas críticas do pai, leitor do cânone, que o queria 

poeta tradicional como os parnasianos, com métricas e rimas. Eutanázio, porém, não 

desistiu: “animou-se quando leu isso num Almanaque: [o verso é tudo]” (JURANDIR, 

1941, p. 39). Esta observação o fez prosseguir no seu intento de produzir poesias 

(=poemas), o que não foi muito longe na forma erudita, mas se expandiu na forma 

popular, como versos para as festas folclóricas. 

A preferência deste leitor pela arte literária se propagou, então, com a produção de 

versos para as festas tradicionais de bois da região. Desta forma, ele alcançou até certo 

reconhecimento, já que “o povo gostava, o boi saía bem ensaiado e original, com as 

músicas do Miranda e os versos de Eutanázio [...] achava assim que a sua pobre poesia 

tinha sempre alguma utilidade” (JURANDIR, 1941, p. 109). O momento de 

representação de seus versos musicados significava, para ele, o ponto máximo de sua 

arte, por conseguir alegrar um povo tão sofrido, ao vê-lo cantar e representar seus versos 

que eram encobertos por tristezas. Só assim, era reconhecido e as pessoas podiam 

usufruir de sua arte. 

Além da contribuição às festas tradicionais de Cachoeira, Eutanázio também 

praticava pequenas ações sociais como a de ler e de escrever cartas para as pessoas 

analfabetas daquele lugar. Na elaboração das cartas, brincava com essas pessoas 

analfabetas, especialmente os enamorados, pois sabia que era ele quem iria escrever e 

ler as cartas, por ter grande disponibilidade para fazer o trabalho e também por ser um 

dos poucos que sabia ler e escrever em Cachoeira. Desta forma, tirava proveito para se 

divertir “daquela felicidade analfabeta e cheia de boa-fé” (JURANDIR, 1941, p. 233). 

Recebia dos correspondentes muitos agradecimentos, porém estes não desconfiavam 

que as cartas produzidas por ele contivessem outro conteúdo. Aqui, ressalta-se o 

grotesco daquela sociedade miserável: o erudito, mesmo que excluído, vinga-se de sua 
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exclusão, naqueles mais excluídos do que ele e Jurandir demarca seu inconformismo 

com aquela realidade de analfabetos. 

A história de vida de Eutanázio é trágica e sua existência sombria, sua figuração 

de pessoa não era bem vista em Cachoeira e por fim se apagou na meia idade, não 

conseguiu o objetivo de tornar-se um escritor canônico, não conquistou a mulher por 

quem era apaixonado, não constituiu uma família, não teve filhos. No entanto, ele foi 

um personagem que, a seu modo, contribuiu culturalmente para a comunidade de 

Cachoeira. 

Em Marajó, o personagem Ciloca, desponta como padeiro, leitor, narrador de 

histórias e tocador de violão. Ele contraiu uma doença de registro bíblico: a hanseníase, 

também conhecida como mal de Hansen, mal de Lázaro, morfeia ou lepra. Essa 

enfermidade, naquela época, era incurável e mutiladora e requeria do doente isolamento 

social. 

O universo retratado na ficção de Jurandir não difere da realidade, pois de 

acordo com Silva (2009) “uma das estratégias historicamente desenvolvida para barrar o 

avanço da endemia foi a implementação das colônias de hansenianos, [...] chamadas de 

leprosários, hospital de lázaros, lazarópolis, sanatório e hospício dos lázaros” (SILVA, 

2009, p. 4). Este entendimento sobre a doença não considerava que a área mental do 

paciente não era afetada, assim seu sofrimento moral, possivelmente, às vezes, se 

tornava  maior do que o sofrimento físico.  

Na trama da obra, o personagem Ciloca é convocado pelo oficial de polícia a se 

recolher a um leprosário. O sentimento de rejeição o revoltava e suscitava nele o desejo 

de vingança, como “fazer uma necessidade na porta da igreja, [...] servir-se das grandes 

orelhas de Úrsulo [além de] morre[r] cuspindo em todos os poços da vila” (JURANDIR, 

1947, p. 257). Naquele contexto, a exclusão social de alguns, os doentes,  era a saída 

para liberdade social de outros e, às vezes, de poucos. 

Esses poucos pertenciam à elite local, formada principalmente pelos grandes 

proprietários de terra, no romance, representados pelo personagem  do coronel 

Coutinho, que determinava a exclusão, ao exercer o poder político- partidário e social 

em sua grande propriedade. Em razão disso, em suas terras, pessoas como Ciloca 

poderiam ser descartadas para o bem-comum da elite. A figura do coronel latifundiário 
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é bem representativa neste segundo romance de Jurandir e demonstra de que forma os 

pobres ficaram mais pobres e propensos a doenças naquele universo. 

As condições sociais e sanitárias em que vivia o personagem Ciloca são bem 

assinaladas pelo narrador que asinala que Ciloca morava em uma “casa em ruínas, velha 

armação derreada cheia de ninhos de cabas. Só restava o quarto esburacado onde 

dormia” (JURANDIR, 1947, p. 276). No romance, são descritas não só as condições 

sociais e sanitárias em que viviam os habitantes de Ponta de Pedras, mas também se 

destacam a falta de higiene e a miséria, elementos indispensáveis para a aquisição de 

doenças como a hanseníase,  a tuberculose, a malária, a helmintíase, dentre outras que 

compõem a lista de enfermidades expostas naquela realidade.  

A difusão da cultura letrada, canonizada ou não, bem como de narrativas orais 

dão o diferencial ao personagem Ciloca, uma vez que, apesar de ser marginalizado, 

percebia a necessidade da leitura e da transmissão destas para outras pessoas, ou seja, 

ele não guardava pra si o apreendido na leitura. Ele lia para narrar a outros e chegava até 

a ampliar algumas histórias, dando sua própria versão a respeito do assunto lido, 

fazendo-se um autor aos seus interlocutores, formados pelos meninos pobres da vila de 

Ponta de Pedras. 

As narrativas de Ciloca, às vezes, eram inventadas e maldosas, possivelmente 

fruto da rejeição que sofria, no entanto sua capacidade de criar deixava os meninos 

silenciados e fãs féis de suas narrativas,  

contava amores que inventava, vícios que não tinha, padre que vira 
agarrado às devotas na sacristia, charadas d‟ „O Malho‟ que decifrara, 
bruxarias de São Cipriano que o livro do santo bruxo não contava. 
Falava do Pedro Malazarte e de proezas que o herói nunca fizera. 
(JURANDIR, 1947, p. 37-38).  
 

Como se percebe, as leituras de Ciloca compreendiam principalmente as 

narrativas de mistério e ocultismo, comédia e pornografia. No entanto são registradas 

leituras de contos de fada, como A bela adormecida no bosque, de Charles Perrault, as 

histórias de As mil e uma noites, especialmente o conto Ali Babá e os quarenta ladrões, 

além de contos e lendas de feiticeiros, como a lenda amazônica do Pajé Sacaca e os 

contos de meninos encantados. 

O local escolhido por Ciloca para contar suas narrativas eram os postes da Vila de 

Ponta de Pedras e as pessoas da comunidade evitavam os postes em que o padeiro se 
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encostava, mas o personagem contrariava a indignação popular e “conta[va] aos 

meninos anedotas obscenas, ensina[va]-lhes maldade, envenena[va]-lhes a curiosidade” 

(JURANDIR, 1947, p. 37-38). Ao contrário dos adultos, os meninos não sentiam medo 

de Ciloca, pelo contrário, estavam sempre disponíveis a conhecer as novidades trazidas 

pelas histórias narradas, as descrições de amor proibidas e os feitiços e pornografias 

ensinados por ele. 

Os receptores das narrativas de Ciloca não se preocupavam com a doença do 

personagem, talvez pela pureza de pensamento que ainda possuíam. Por outro lado, 

numa cidade em que impera a pobreza, o único momento de lazer a eles oferecido era 

cultivado com prazer, mesmo que acontecesse nos encontros com o personagem 

estigmatizado. Da mesma forma que contava as misteriosas histórias aos meninos, 

Ciloca desaparece na narrativa de Jurandir e não ficamos sabendo se ele foi para o 

leprosário, se cometeu suicídio ou se simplesmente ficou vagando pelos lugares 

sombrios da comunidade de Ponta de Pedras. 

Cabe por fim destacar que os personagens Ciloca e Eutanázio nutriam paixões 

avassaladoras: Ciloca vivia das lembranças de sua falecida Sinhazinha, com quem foi 

correspondido, e Eutanázio morreu amando Irene, que nunca correspondeu a seu amor. 

A entrega total ao amor representa nos personagens que o sentimento de amor e paixão, 

fazem parte do ser, que mesmo em situações adversas consegue sonhar, idealizar a 

realização do amor e, às vezes sublimar tudo por meio da literatura.  

 

Considerações Finais 

Este estudo mostrou que na construção do ciclo do Extremo Norte está presente o 

empenho do escritor Dalcídio Jurandir, que, com sua leitura e visão crítica, deixou 

marcas nos textos produzidos por ele e conseguiu criar na narrativa um lugar ficcional 

para discutir com ele, leitor solidário, a angústia de ver a miséria, as doenças e o 

analfabetismo assolando a população da Amazônia paraense. 

A artística simulação da realidade social da Amazônia, elaborada por Jurandir, 

mostrou que a prática de leitura empreendida pelos personagens-leitores Eutanázio, de 

Chove nos campos de Cachoeira (1941) e Ciloca, de Marajó (1947) vai além daquilo 

que consideramos um parâmetro normal a ser seguido, ou seja, também  representa uma 

subversão de caminhos e normas  que podem resultar em excelentes leituras de mundo. 
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No caso, Jurandir ironiza mostrando que os excluídos, além de detentores do saber, 

sabiamente propagam a muitos o que é desconhecido e ignorado.  

Eutanázio e Ciloca são personagens que não viviam de acordo com os paradigmas 

de sua comunidade no Marajó. Seu convívio social era precário, quer por razões mais 

existenciais, caso de Eutanázio, quer por razões sociais, caso de Ciloca, o que gerava 

neles sentimentos de revolta e vingança. Somente a prática da leitura e da narração os 

destacava dos outros personagens dos enredos desses romances, pois suas práticas 

culturais se multiplicavam. 

É assim que a Amazônia de Jurandir é representada na ficção, com sensibilidade 

e consciência social; uma região sem idealizações, com todas as suas chagas, como as 

doenças oriundas da pobreza e da falta de saneamento básico, a exploração dos pobres e 

analfabetos por coronéis, o sofrimento dos caboclos, não importando suas origens, se 

brancos ou negros. 
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O CICLO DA BORRACHA NA AMAZÔNIA: NAS LINHAS DA HISTÓRIA E 
NAS ENTRELINHAS DA LITERATURA  

 
Valderiza de Almeida Alves (UFAM)1 

 

Resumo: O ciclo da borracha é uma temática que permeia grande parte das obras literárias e 
históricas de meados do século XIX e XX na Amazônia. O grande volume de produções desse 
período evidencia a importância que esse evento teve na história do Brasil e também no mundo. 
Isso porque o látex, por meios de técnicas específicas, a vulcanização, se tornou comercializável 
nacional e internacionalmente. Com os olhos fitos à Amazônia, o mundo do seringal foi aos 
poucos sendo descortinado sob as perspectivas históricas bem como literárias. O presente artigo 
propõe discutir, a representação do ciclo da borracha nas linhas da História e nas entrelinhas da 
Literatura, buscando compreender como foi visto esse episódio que marcou o mundo amazônico. 
Palavras-chave: História; Literatura; Amazônia; ciclo da borracha. 
 

Introdução 

Se no passado as ciências buscavam isoladamente autoafirmar-se, a tendência na 

atualidade é a busca por aproximações, que não excluam o caráter das ciências enquanto 

autônomas, mas que contribuam de maneira plural para o desenvolvimento de abordagens 

comuns aos respectivos campos e paradoxalmente delimitem suas especificidades. A 

virada da historiografia para os estudos culturais, a partir da década de setenta do século 

XX, impulsionada pela preocupação com o simbólico e suas interpretações, proporcionou 

o surgimento de novos territórios a serem explorados pela pesquisa histórica. Nesse 

ínterim, se observa a aproximação da História com a Literatura.  

Os diálogos entre essas ciências se revolvem no plano epistemológico, “mediante 

aproximações e distanciamentos, entendendo-as como diferentes formas de dizer o 

mundo, que guardam distintas aproximações com o real” (PESAVENTO, 2004, p. 80). 

Um debate já antigo que remonta os tempos de Tucídides e Heródoto e que ainda causa 

estranheza no mundo acadêmico é a ficcionalização da história. Isso acontece porque “o 

historiador, quando constrói sua narrativa sobre o passado, tem uma pretensão a atingir a 

veracidade” (PESAVENTO, 2003, p. 36) e falar em ficcionalização da história seria, 

grosso modo, entendê-la como fingimento, fantasia, invenção e criação. Sem querer 

encerrar o significado de ficção a conceitos tão simplórios, é válido considerar o estudo 

de Carlo Ginzburg sobre a palavra, ao referi-la como “fictio, ligada a figulus, oleiro, que 

                                                           
1 Graduada em História (UNIMONTES), mestranda em Letras – Estudos Literários (UFAM). Bolsista da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). Contato: 
valderizaalves@yahoo.com.br  
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implica uma construção a partir do real” (GINZBURG apud PESAVENTO, 2003, p. 34), 

entendida por Pesavento como uma “forma positiva e construtiva, uma saída entre a 

verdade e a mentira, lugar que seria ocupado, por exemplo, pelo mito, pela Literatura e ... 

pela História! ” (PESAVENTO, 2003, p. 34)  

Ao situar ficção para além do verdadeiro e do falso, Ginzburg (2007, p. 9), observou 

que entre as narrativas ficcionais e as históricas há uma “contenda pela representação da 

realidade”, “um conflito feito de desafios, empréstimos recíprocos, hibridismos”. 

Estamos “diante de uma construção social da realidade, obra dos homens, representação 

que se dá a partir do real, que é recriado segundo uma cadeia de significados partilhados” 

(PESAVENTO, 2003, p. 35). A História e a Literatura, cada uma a seu modo, com 

diferentes discursos, recriam o mundo por meio de representações. Burke (2008), 

dialogando com Foucault, observou que é preciso deixar lugar para o imaginado e ir muito 

além de uma ideia empobrecida do real. Entretanto, existem algumas limitações que 

pesam sobre o trabalho ficcional do historiador: as fontes históricas. Estas limitam o 

historiador devido aos rigores dos métodos e a finalidade de atingir uma verdade possível. 

Enquanto a história se ocupa em buscar a verdade através dos vestígios deixados pela 

humanidade ao longo do tempo, a Literatura, “cria uma modalidade narrativa referencial 

ao mundo, com pretensão aproximativa. Não precisa comprovar ou chegar a uma 

veracidade, mas obter uma coerência de sentido e um efeito de verossimilhança” 

(PESAVENTO, 2003, p. 3). Desse modo, observamos que tanto a História quanto a 

Literatura obtêm o mesmo efeito de verossimilhança, com a diferença de que o historiador 

tem uma aspiração pela verdade. 

Apesar das peculiaridades de cada área, o diálogo não apenas é possível como 

também é fundamental. Esse pode ocorrer de diversas maneiras, seja através da narrativa, 

da ficção, do imaginário ou da representação. Para esse estudo, optamos em refletir essas 

aproximações a partir do conceito de representação, descrito por Chartier (1990, p.20), 

como um “instrumento de um conhecimento mediador que faz ver um objeto ausente 

através da substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em memória e de o figurar 

como ele é.” Notadamente, representar é apresentar de novo. E mesmo com discursos 

distintos, tanto a História quanto a Literatura, almejam representar inquietações e 

questões que mobilizaram os homens em cada época de suas histórias.  Nesse sentido, o 

objetivo deste texto é realizar uma análise comparativa sobre a representação do ciclo da 
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borracha nas linhas da História e nas entrelinhas da Literatura, desvelando um período na 

história da Amazônia que até hoje é motivo de muitos estudos e questionamentos que vão 

muito além do tema aqui proposto.  

1 O ciclo da borracha nas linhas da história  

O Brasil conheceu vários ciclos na economia que renderam vultosas produções e 

um expressivo quantitativo econômico. Dentre os ciclos que tiveram importância 

significativa em território brasileiro, podemos destacar o do pau-brasil, da cana de açúcar, 

do ouro, do algodão, do café e o da borracha. A maioria dos ciclos econômicos passam 

pelas seguintes fases: descoberta, auge, declínio, recuperação, estagnação e substituição 

deste por outro. É claro que isso não é uma regra, há ciclos que não conhecem todas elas, 

ou pelo menos não nessa ordem. Temos o exemplo do ciclo da borracha, em que a 

substituição já fora feita logo na descoberta. Simultaneamente ao gomífero, desenvolveu-

se no Vale do Paraíba e no oeste paulista a cultura do café que por estar geograficamente 

mais próximo ao governo central, recebeu maior importância e investimentos.  

Antes da chegada do europeu à América, os mesoamericanos já conheciam a 

propriedade da espécie nativa que possibilitou a exploração e progresso econômico na 

região amazônica. “O próprio Cristóvão Colombo dá a notícia de sua existência, em uma 

segunda viagem à América, observando os habitantes do Haiti utilizarem o látex na 

fabricação de bolas miraculosas” (SOUZA, 2009, p. 238).  No século XVIII, à serviço da 

Academia de Ciências de Paris, o sábio francês Charles Marie de la Condamine foi à 

América do Sul para determinar com precisão os meridianos e assim demonstrar que a 

terra era achatada nos polos. Não diferente dos demais estrangeiros que passaram pela 

Amazônia, la Condamine registrou minuciosamente a exuberância da região. A 

seringueira foi um dos recursos naturais que despertou o seu interesse. Assim, em 1736, 

o astrônomo descreve “rudimentarmente o processo de coleta e preparação de tais bolas 

e de outros objetos já correntemente usados pelos colonos portugueses, como bombas, 

seringas, garrafas e botas” (SOUZA, 2003, p. 102). A partir daí, iniciou-se o emprego 

industrial da goma na Europa. 

A grande dificuldade encontrada, a princípio, foi tornar a goma resistente ao calor 

e ao frio e mesmo assim manter a sua elasticidade inalterada. Charles Goodyear, em 1844, 

desenvolveu a vulcanização. Esse processo era a resposta que a indústria europeia 

precisava para alargar consideravelmente no processo industrial. Com a combinação de 
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enxofre, a borracha passou a adquirir maior força, elasticidade e resistência a altas e 

baixas temperaturas. Souza (2009), assinala que o rápido desenvolvimento tecnológico 

dos países industrializados fez com que o mercado internacional recusasse os 

rudimentares produtos artesanais que vinham do Brasil. A grande procura não era mais 

por produtos clandestinos2 manufaturados do Brasil, mas sim da borracha silvestre, como 

matéria-prima. Houve uma corrida à extração do ouro negro. “Onde existia árvore 

produtora de látex registrou-se a aventura” (REIS, 1997, p. 105). 

A compra de terras não era a base para montar um seringal. Os seringais formavam-

se pela ocupação de áreas onde tinha em maior quantidade a hevea brasiliensis. Apesar 

de aparentemente simples, era uma “tarefa inacessível ao mais solerte agrimensor, tão 

caprichosa e vária é a diabólica geometria requerida pela divisão dos diferentes lotes” 

(CUNHA, 2011, p. 219). O mateiro, por ter conhecimento da floresta para marcar as 

“estradas”, é quem desempenhará essa ocupação.     

O número de seringueiros dependia da quantidade de seringueiras encontradas por 

área. O funcionamento do seringal ainda necessitaria de mercadorias suficientes para 

alimentá-los. Esses artigos de consumo geralmente vinham das casas aviadoras que eram 

“estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringais mediante 

pagamento em pelas de borracha” (LOUREIRO, 1982, p. 31). Além de fornecerem 

créditos nas mercadorias, as casas aviadoras muitas vezes financiavam a vinda dos 

seringueiros à Amazônia. Porém, a maioria deles, desde 1852, eram transportados pela 

Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, uma linha de transportes de 

mercadorias, criada pelo Barão de Mauá e que também era responsável por transportar 

nordestinos para o trabalho de coleta do látex. Esse empreendimento do governo, fazia 

parte de um plano maior, que constituía uma dupla solução para o governo do Norte e 

Nordeste: “aumentava a oferta de mãos de obra nos seringais amazônicos e diminuía o 

excedente populacional no Nordeste, que aumentava com o desenvolvimento da 

economia algodoeira no início do século XIX” (LIMA, 2009, p. 40). É desse período o 

                                                           
2 Sobre esse assunto Márcio Souza comenta que o comércio amazônico, se tinha meios de burlar a alfândega 
portuguesa, não conseguiria superar as proibições para a instalação de estabelecimentos industriais, e, 
assim, a indústria da borracha, cercada pelas leis coloniais, atrofiaria na caminhada aniquiladora que iria, 
mais tarde, absorver as outras formas da economia regional. De atividade manufatureira, retrocederia para 
o extrativismo em rápida ascensão. (SOUZA, 2009, p. 239) 
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slogan “terra sem homens para homens sem terras”, como estímulos à migração do 

nordestino à Amazônia.  

No entendimento dos estudiosos desse período, além dos incentivos 

governamentais, há pelo menos mais dois motivos aparentes para a migração do 

nordestino: 1) o espírito arrivista e aventureiro – que não é unânime, uma vez que “não 

há um tipo essencialmente aventureiro” (BENCHIMOL, 2010, p. 287), visto que as 

razões modificavam à medida que chegavam na região; e 2) a seca – que assolou o sertão 

nordestino em 1870, justificaria a maioria dos casos, devido à falta de condições de 

sobrevivência na região. 

A viagem até os seringais era exaustiva. Centenas de migrantes eram transportados 

em condições subumanas nos infectos porões de navios, muitos desses conhecidos por 

gaiolas. O nordestino já chegava nos seringais “com uma pequena experiência, advinda 

das primeiras conversas nos ‘portos de lenha’, nas cidadezinhas da beiro do rio...” 

(BENCHIMOL, 2010, p. 204). “Chegavam como ‘brabos’, que desconheciam por 

completo aquele ofício ordinário do corte da seringa, mas aos poucos iam se tornando 

‘mansos’, por meio da dura aprendizagem, orientados por outros conterrâneos que 

chegaram antes deles” (GUEDELHA, 2013, p. 247). Miranda Neto (1986, p. 45), ressalta 

que o nordestino na Amazônia começava sempre a trabalhar endividado, 

pois via de regra obrigavam-no a reembolsar os gastos com a totalidade 
ou parte da viagem, com os instrumentos de trabalho e outras despesas 
de instalação. Para alimentar-se dependia do suprimento que, em 
regime de estrito monopólio, realizava o mesmo empresário com o qual 
estava endividado e que lhe comprava o produto. As grandes distâncias 
e a precariedade de sua situação financeira reduziam-no a um regime 
de servidão.  
 

Além disso, a solidão era muito comum nos seringais, inclusive no Acre, onde a 

densidade maior das seringueiras permitia a abertura de dezesseis estradas numa légua 

quadrada, toda essa vastíssima área era folgadamente explorada por oito pessoas apenas, 

como assinala Cunha (2011). Isolado na mata fechada, “o seringueiro opulento estadeia 

o parasitismo farto, pressente que nunca mais se livrará da estrada que o enlaça, e que vai 

pisar durante a vida inteira, indo e vindo, a girar estonteadamente no seu monstruoso 

círculo vicioso de sua faina fatigante e estéril” (CUNHA, 2011, p. 221). Para o 

seringalista, a constituição de família seria um empecilho para o negócio da borracha, 

pois assim como a agricultura de subsistência, significavam redução de produção nos 

741



  
 
 
 
 

seringais. Por isso, a mulher era tão escassa, principalmente no auge da produção de 

borracha. Com essa escassez de mulheres no seringal, tornaram-se comuns as práticas 

homossexuais, assim como alguns desvios sexuais: o onanismo, a zoofilia, dendrofilia, 

pedofilia, entre outras. 

Souza (2003), confirma que a presença feminina era rara, quase sempre em sua mais 

lamentável versão e que chegava ao seringal sob a forma degradante de prostituição. Eram 

mulheres velhas, doentes, em número tão pequeno que mal chegavam para todos os 

homens, eram comercializadas a preços aviltantes.  

Esse comércio era feito pelo próprio seringalista, sendo detentor do título de 

coronel, resolvia todos os percalços no mundo do seringal. A patente de coronel ou 

“coronel de barranco”, não era oficial, sendo ressalvada pelo grau de importância que os 

proprietários dos seringais tinham na região. Através dessas relações políticas locais, os 

seringalistas tinham amplos poderes sobre o seringueiro. Se este estivesse em débito com 

o seringalista, o que ocorria na maioria das vezes, o seringalista poderia caçá-lo, com o 

auxílio do poder público, e recebê-lo de volta.  

O auge do ciclo da borracha se deu no ano de 1911. Após esse ano, o que se viu foi 

uma queda vertiginosa nas exportações da seringueira como matéria-prima. A Coroa 

Inglesa logo encontrou meio de quebrar o controle brasileiro sobre o produto: tratou de 

cultivar as seringueiras nas colônias do Oriente, desenvolvendo ali um sistema de plantio 

racional, diferentemente da Amazônia, que não eram plantadas, por serem nativas. Com 

investimentos nas técnicas do plantio, os ingleses ofereceram ao mercado mundial 

abundância do produto a um baixo custo.  

O Estado brasileiro “eximiu-se de lutar pela borracha e recusou qualquer 

envolvimento dos cofres públicos com subsídios aos empresários da borracha” (SOUZA, 

2009, p. 236). Era muito mais cômodo para o governo brasileiro investir no café, no 

centro-sul, do que na produção da borracha perdida nos confins da Amazônia. Até que na 

Segunda Grande Guerra um investimento feito em conjunto pelo governo brasileiro e os 

Estados Unidos objetivava produzir borracha silvestre para suprir os Aliados, visto que o 

japoneses (do Eixo) invadiram os seringais do Oriente. Os estoques de borracha dos 

Aliados começaram a diminuir muito, e a produção brasileira no mercado não era 

suficiente para a demanda. Além de aumentar a produção em pouco tempo, foi 

imprescindível a mobilização de milhares de migrantes nordestinos rumo à Amazônia, os 
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chamados “soldados da borracha”. Após a vitória do Aliados, para os Estados Unidos não 

compensaria mais investir no Brasil, e novamente a borracha brasileira caiu no marasmo 

econômico, e a Amazônia procurou aos poucos se recuperar através do extrativismo de 

produtos da terra. 

2 O ciclo da borracha nas entrelinhas da literatura 

Como já referido, a temática do ciclo da borracha foi frequentemente visitada e 

estudada no final do século XIX e início do século XX pelos veios históricos e literários. 

Na Literatura, a preocupação em retratar a saga do nordestino à Amazônia se fez sentir 

logo nas primeiras obras a abordar o ciclo, como no Paroara (1899), de Rodolfo Teófilo. 

Mário Ipiranga Monteiro citado por Lima (2009, p. 67), em uma crítica feita aos 

volumosos escritos desse período, observou que “(...) lamentavelmente todo contista que 

se inicia ou mesmo romancista já experimentado se deixa seduzir pelo denominador 

comum da economia da borracha (...)”. Monteiro criticou essas produções, declarando 

que elas contribuíram para se formar uma literatura infernista ao escandalizarem a 

paisagem e explorarem a tragédia em torno da figura opressora do coronel da borracha e 

da submissão do seringueiro. É fato que as descrições de seringalistas e seringueiros que 

vieram a lume pela ficção literária são apontadas na pesquisa histórica e também nos 

regulamentos do trabalho no seringal e se tornaram assuntos comezinhos durante o início 

do século XX.  

É comum, na literatura, a imagem do seringalista como um patrão truculento, um 

estereótipo criado com base nas relações estabelecidas nos seringais, onde “o patrão 

seringalista submetia o freguês seringueiro a um regulamento que estabelecia mais 

vantagens ao patrão do que ao freguês” (LIMA, 2009, p. 71). Dessa forma, a dicotomia 

mocinho e vilão se tornou um tema recorrente na ficção do ciclo da borracha, sendo o 

seringueiro representado como ingênuo e subjugado, e o seringalista como um vil e cruel 

patrão.  

Ao tomar conhecimento sobre algumas obras da época, percebe-se que o narrador 

põe-se claramente em oposição à personagem do coronel seringalista, sendo ele pintado 

com “cores fortes” que lhe acentuam o caráter perverso. A imagem do seringalista como 

perverso pode ser notada nos castigos aplicados aos seringueiros se infringirem o 

regulamento ou as ordens diretas do coronel, tais como: aprisionamento no tronco (Terra 

de ninguém e A Selva), castigos corporais (Regime das águas), queima de plantações 
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(Coronel de barranco), entre outros. As punições e os castigos físicos eram “uma forma 

do seringalista expressar sua autoridade e fazer-se respeitado. Expressando esse poder 

sem limites estabelecido no seringal” (LIMA, 2009, p. 80).   

Enquanto os seringalistas, na ficção, têm traços tipificados à vileza, os seringueiros 

não possuem traços tão marcados, apresentam caracterização mais coletiva do que 

individual, transparecendo a ideia de sujeição, característica comum aos migrantes 

nordestinos. Os seringueiros são representados também como tristes, cabisbaixos e 

apáticos. Apesar da sujeição ao sistema, raramente na ficção se observam manifestações 

de revoltas de seringueiros contra o seringalista. A única revolta que o seringueiro 

consegue esboçar é contra si mesmo. “Sente-se culpado pela ‘ambição maldita’ que o 

cegou diante dos traficantes de gente que o iludiram lá nas paragens nativas, para em 

seguida entregá-lo, manietado, para um impune sistema de escravidão” (GUEDELHA, 

2013, p. 237).  

Essa revolta é descrita no texto de Euclides da Cunha (2013), “Judas-Ashvero”, em 

que os seringueiros constroem no sábado de aleluia um Judas a sua própria imagem para 

depois destruí-lo, num processo cheio de simbolismos. Após fazer o “monstrengo”, o 

seringueiro o põe na jangada a vaguear pelo rio a fora, e nesse processo de descer ao rio, 

a vingança do seringueiro se completa, o silencioso viajante recebe altos tiros, pedradas 

e malsinações, “dois ou três minutos de alaridos e tumulto, até que o judeu errante se forre 

ao alcance máximo da trajetória dos rifles, descendo ...” (CUNHA, 2013, p. 125). Para 

Guedelha (2013, p. 243-244), nesse texto sobressai a ideia da descida representada na 

trajetória do Judas-Asverus: 

 
E ele é o alter ego do seu próprio criador, o seringueiro, cuja vida 
consiste em descer, degradando-se cada vez mais. E realça-se também 
a ideia de vingança. O viajante soturno da jangada improvisada recebe 
toda sorte de impropérios e descarga de chumbo porque ele tem uma 
ousadia que o próprio seringueiro não consegue ter: ele abandona a 
‘paragem maldita’ do seringal, e se liberta. Segue em frente sem nada 

temer, sendo que nem as saraivadas de tiros o detêm em sua viagem. Os 
seringueiros o alvejam por não terem essa coragem que ele tem e, 
indiretamente vingam-se de si mesmos.  
 

Somada a essa resignação, outro fator também contribuiu decisivamente para a 

desdita do seringueiro: a falta de uma companhia feminina. Como se sabe, a presença 

feminina no seringal era muito rara. Conforme a lógica do seringalista, as mulheres 
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poderiam travar a produção da borracha. Com a ausência da mulher, os seringueiros se 

viravam como podiam para reverter o quadro de solidão e abandono. No conto “Zeca-

dama” da trilogia “Três Estórias da Terra”, Erasmo Linhares (2005, p. 120), humoriza 

uma prática comum nos sábados ou domingos nos rincões dos seringais: a dança das 

quatro botas.  

Mas, como eu já lhe falei, mulher que é bom não havia. Por isso dançava 
homem e foi aí que ganhei fama. Experimentei a primeira vez só pra 
gosto ao Dorca, companheirão que me ensinou a cortar seringa, com 
paciência de santo. E quando começamos a dançar, os outros foram 
parando abestados olhando nós dois saracoteando pela sala. Desde 
aquela noite fiz nome e renome. Não me lembro mais quem inventou a 
moda, mas os homens que dançavam como damas amarravam um pano 
na cabeça para diferenciar dos outros. 
  

Conforme Guedelha (2013), muitas vezes, o calor da dança, somado ao estímulo do 

álcool e o apelo dos instintos, fazia aflorar desejos homossexuais em um dos dançantes, 

ou nos dois. E quando não correspondidas geravam, por vezes, atos de violência e 

assassinato. Os casos mais comuns de violências nos seringais eram os estupros de 

mulheres indígenas que viviam pelos arredores dos seringais e passaram a ser perseguidas 

e abusadas sexualmente. A violência ocorria também contra as mulheres de idades 

avançadas, meninas pré-adolescentes e até mesmo esposos de mulheres que eram 

atacados e mortos por outros seringueiros que tinham desejos pelas suas mulheres. A 

ausência da mulher “possibilita enfocar a prática do bestialismo, através do qual o 

seringueiro procura satisfazer o instinto sexual com fêmeas animais, entre elas a fêmea 

do boto e a égua” (LIMA, 2009, p. 89). Essa penosa situação legou uma mentalidade 

utilitarista em relação à mulher. Era muito comum a encomenda de prostitutas da capital 

para os seringueiros se divertirem ou até mesmo casarem, se porventura, tivessem saldo. 

É o que vemos no conto “João Carioca: mandão e famão – Juiz de paz”, de Linhares 

(2005, p. 127):  

Já lhe contei uma vez, uma mulher por aqui não havia, de começo (...), 
João Carioca sabia disso e sabia cuidar muito bem do caso. Mulher era 
prêmio. Trabalhou, ele arranjava mulher, (...) as decaídas na zona 
mesmo. (...) Enfeitava toda a mulherada e trazia de navio pra Manaus e 
de lá pra cá (...). Já perto do natal ele saia de viagem pra visitar os 
seringais, um a um. (...) e parava em cada porto. Parava, mandava 
chamar o seringueiro e o diabo do escrivão do lado, na mesa um livrão 
de capa dura, cheia de desenhos imitando couro. (...) Estava tudo ali 
anotado. Era a hora do prêmio pelo trabalho que o cabra tinha feito 
como escravo, o ano todo.  
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 Era necessário ter saldo para ter uma mulher e também para permanecer com ela: 

“se o seringueiro não conseguia quitar a sua dívida, e era casado, o patrão tomava-lhe a 

mulher para dá-la a outro seringueiro que tivesse saldo. O seringueiro que recebia a 

mulher assumia a dívida do outro, e este ficava quite com o patrão” (GUEDELHA, 2013, 

p. 8). Assim sendo, o seringalista poderia usar a mulher do devedor como moeda de troca, 

uma “transferência de débito, com o assentimento do credor, por saldo de contas” e que 

era “o mais comum dos arranjos comerciais”, conforme relata Rangel (2001, p. 126). 

Esses arranjos nem sempre acabavam bem. Após o acordo comercial, o seringueiro sentia 

como se estivesse aliviado de um fardo, mas ao mesmo tempo, recordava os momentos 

que tinha vivido ao lado da amada, “as carícias ardentes da moça iriam agora aplicar-se 

em outro ... Fora-lhe bem duro apartar-se; mas ‘era o jeito’. E o seringueiro procurava 

abafar pensamentos que o incomodavam” (RANGEL, 2001, p. 128).  

 Essa é a história de Sabino, que negociou sua esposa Maiby para pagar uma dívida 

acumulada ao longo de quatro anos. Invadido por “um misto de saudade e ciúme que aos 

poucos se apossava dele” (GUEDELHA, 2013, p. 8), a solução encontrada por Sabino foi 

crucificar a mulher e fincar-lhe no corpo doze tigelas, postas ali para aparar-lhe o sangue, 

à maneira de látex. Após esse ato bárbaro, “Sabino enlouquecera e, vagando pela selva, 

não muito longe dali, contorcia-se desesperadamente em paroxismos epilépticos” 

(GUEDELHA, 2013, p.10). Para Lima (2009, p. 90-91), esse desfecho possibilita 

relacionar a mulher com a seringueira: 

Como a seringueira, a mulher não pertence ao seringueiro, é um bem 
do qual só pode usufruir quem sobre ele adquire direito. ‘Maiby’ passa 

a ser propriedade de Sérgio porque ele possui condições de tê-la. A 
seringueira, por sua vez, pertence ao patrão que domina os meios de 
produção do seringal. Sabino tem a ilusão de que a seringueira lhe 
pertence porque é o extrator de sua riqueza, assim como ilude-se que a 
mulher lhe pertence quando, de fato, ela pertence a quem pode pagar 
por ela. As posses mal realizadas da seringueira e da mulher só podem 
ser compensadas com a morte de ambas. Cortar a seringueira para 
extrair seu leite é uma forma de matá-la, sangrar a mulher até que se 
esvaia todo o seu sangue, também. 
 

A leitura do livro Inferno Verde sem informações prévias das peculiaridades dos 

seringais amazônicos, provoca medo e indignação, especialmente no que tange ao 

assassinato de Maiby, mas à medida que consulta a literatura sobre o período, constata 

que tal brutalidade é constante. Daí muitos criticarem as produções da época alegando 

uma certa tendência à poética da violência.  
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Em suma, a representação do ciclo da borracha pelos veios literários demonstra que 

esse fato não ficou isolado. Apesar de algumas críticas surgirem sobre ter se formado uma 

literatura infernista, o que se observa, é a preocupação em retratar, por meio de artifícios 

literários, alguns temas que não foram tão bem explorados quando o assunto era retratar 

a Paris dos Trópicos. Hoje, muitos estudiosos recorrem à Literatura no intuito de 

desvendar o que por muito tempo se omitiu sobre a condição do seringueiro na Amazônia.  

Considerações Finais  

Como vimos, a representação é uma construção intertextual acerca de um fato 

passado, apresentando-o de novo. A História e a Literatura utilizam de alguns elementos 

ficcionais para reconstruir o passado e mostrá-lo de novo. Quando um fato se torna 

controverso, vemos uma atenção pela busca da realidade por parte de historiadores e 

também de literatos, como se percebe nas descrições dos contos referentes ao ciclo da 

borracha na Amazônia.  

Nesse sentido, verificamos através de uma lente microscópica, sob a percepção da 

ficção literária e histórica, o mundo dos seringais. Como se percebeu, a contribuição que 

a Literatura dá à História é necessária e vice-versa. Então entendemos que as 

proximidades dessas disciplinas ampliam os conhecimentos e possibilitam novas 

abordagens. Por fim, vimos que o contato entre essas ciências se faz necessário. Essa 

relação é saudável e não faz as especificidades de cada área desaparecerem.  
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DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ROMANCES EM UM PERIÓDICO 

OITOCENTISTA 

Andréa Correa Paraiso Müller (UEPG)1 
  

Resumo: No presente artigo, temos por objetivo estudar a presença de romances na Revista 
Popular (1859-1862), importante periódico publicado pela Garnier. A partir do ponto de vista 
da história cultural e da história da leitura, procuramos observar os critérios que nortearam a 
escolha das narrativas publicadas e as críticas veiculadas, o que nos permite refletir sobre as 
concepções de romance do periódico.  
Palavras-chave: Romance; Século XIX; Leitura 
 

Introdução 

Quando se busca estudar a literatura do passado, é preciso, sobretudo, evitar os 

anacronismos. Um equívoco comum, que acometeu, por muito tempo, a história literária 

e teve consequências sobre o ensino de literatura nas escolas e universidades foi basear-

se unicamente em critérios do presente do pesquisador para debruçar-se sobre textos do 

passado, ignorando a leitura que tais textos receberam quando de sua primeira 

publicação. Abreu considera que  

uma leitura plenamente histórica da literatura deveria reconstituir      os 
critérios de composição e avaliação dos textos na época de sua 
composição e primeira circulação e examinar as produções a partir desses 
elementos e não de características próprias a outros tempos (ABREU, 
2014, p. 42). 
 

Considerar a circulação e a recepção dos textos que se pretende tomar como 

objetos de estudo e conhecer os critérios que orientavam a leitura no período em que 

foram publicados contribui para uma compreensão mais apropriada de tais textos, bem 

como para uma visão mais ampla da literatura do passado, evitando, assim, os 

equívocos desencadeados por uma visão anacrônica. 

Tendo em conta tais considerações, o presente trabalho insere-se em uma pesquisa 

maior, que toma a imprensa oitocentista como fonte primária para melhor compreender 

a leitura literária no Brasil do século XIX, particularmente o processo de consolidação 

do gênero romanesco no país. Tanto a publicação de romances e narrativas de ficção em 

prosa de maneira geral quanto a veiculação do debate crítico sobre o gênero fazem dos 

periódicos oitocentistas fontes relevantes para se conhecer os critérios que nortearam a 
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apreciação de textos literários, particularmente romances, ao longo do século XIX. 

Conhecer tais critérios é fundamental para compreender, por exemplo, as razões pelas 

quais determinadas obras eram valorizadas em detrimento de outras, bem como avaliar 

a importância de textos hoje desconhecidos ou considerados menores, entendendo por 

que foram tão apreciados pelo público ou pela crítica de seu tempo. 

Buscaremos refletir, a seguir, sobre a presença de romances na Revista Popular, 

importante periódico da corte que circulou de 1859 a 1862. Procuraremos entender de 

que maneira dois dos principais parâmetros que balizavam as leituras críticas em 

meados do século XIX (a moral e a nacionalidade) estavam presentes − tanto nas 

críticas veiculadas quanto na escolha dos textos ficcionais publicados. 

A presença de romances na Revista Popular 

 Empreendimento da renomada casa Garnier, a Revista Popular era “um periódico 

eclético que publica textos sobre Literatura, sobre Língua e sobre Crítica literária, que 

conta com a colaboração de nomes importantes da época” (PINHEIRO, 2007, p.13). 

Circulou de 1859 a 1862, tendo sido substituída pelo Jornal das Famílias, hoje mais 

conhecido e objeto de um número maior de pesquisas, talvez por ter tido entre seus 

colaboradores Machado de Assis.  

        A Revista Popular situa-se em um momento da leitura no Brasil em que a 

circulação de traduções de romances estrangeiros, especialmente franceses, era 

marcante, mas preocupava muitos homens de letras, que viam a ficção estrangeira como 

concorrência para as produções brasileiras. Como diversas outras revistas do período, a 

publicação manifesta o intuito de “produzir e divulgar a então nascente literatura pátria” 

(LIMA, 2008, p. 89).  

        No texto de apresentação do primeiro número da revista, esse compromisso com a 

literatura nacional explicita-se: “Longe de banir a literatura estrangeira, dar-lhe-emos 

generosa hospitalidade, mas nunca nos esqueceremos de que escrevemos no Brasil e em 

língua portuguesa [sic]. Não correremos os de casa para afagar os de fora” (REVISTA 

POPULAR, 1859, p. 3).  

       Ainda no texto de apresentação, percebemos a presença de outro critério importante 

na avaliação da produção artística, sobretudo dos romances, na primeira metade do 

século XIX, a moral: 

Nem sempre seremos pois sérios, procuraremos também contribuir 
para o recreio dos nossos leitores. Mas recreando pode-se instruir 
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disfarçadamente, não nos esqueçamos disso. O recreio, que se busca 
nos livros, deve ser uma instrucção [sic] amena (REVISTA 
POPULAR, 1859, p. 3). 
 

        Até que ponto esses dois critérios tão caros à época foram efetivamente observados 

pela revista na escolha dos romances publicados e dos textos críticos veiculados? 

Muitos pesquisadores assinalam a forte presença de romances franceses na Revista 

Popular. É o caso, por exemplo, de José Paulo Paes, em Armazém Literário, quando, ao 

tratar do sucesso do folhetim no Brasil, afirma: “A Revista popular, depois convertida 

no Jornal das famílias brasileiras [...], também se dedicou ao gênero publicando 

numerosos folhetins franceses” (PAES, 2008). Miranda e Azevedo também consideram 

grande o número de romances estrangeiros publicados na revista e consideram que o 

periódico não cumpre a promessa, feita no texto de apresentação do primeiro número, 

de privilegiar a literatura nacional: “Porém, no caso da Revista Popular, a promessa não 

é cumprida, uma vez que o número de publicação de romances estrangeiros – em sua 

grande maioria franceses – se sobrepõe ao de nacionais” (MIRANDA; AZEVEDO, 

2010, p. 158). 

     Porém, ao estudar a revista focalizando as narrativas publicadas (tanto na seção 

“Romances” quanto na seção “Contos e narrativas”) e os textos de crítica literária (em 

sua maioria resenhas), a impressão de predomínio do romance francês se desfaz. Vamos 

aos dados coletados. 

     Ao longo dos seus quatro anos de circulação, a Revista Popular publicou, na seção 

denominada “Romances”, os seguintes textos: 

1. A dívida de jogo [La dette de jeu, de P.-L. Jacob, pseudônimo de Paul Lacroix. 

Edição original: 1849] 

2. O romance de um moço pobre [Le roman d’um jeune homme pauvre, de 

Octave Feuillet. Ed. Or. 1858] 

3. A filha de Affonso III – Luiz de Castro 

4. Lampo – P. Henriques 

5. Hyppolito e Izabel – Pedro Ernesto Albuquerque de Oliveira 

6. Aventuras sentimentaes d’uma amante abandonada [“Aventures 

sentimentales d’une maitresse délaissée”, capítulo XII de Les femmes comme 

eles sont, de Arsène Houssaye. Ed. Or. 1857] 

7. Um botão de rosa – Lino d’Almeida 

751



  
 
 
 
 

8. O agrião e a cicuta – F. C. [Fernando Castiço] 

9. O relicário de ouro – P. S. [?] 

10. Um raio – Insulano 

11. Os estudantes de Heidelberg – Charles Deslys [1857] 

12. História de uma moça bonita – [?] 

13. A lenda de Mimosa – traduzido pelo Pe. Francisco Bernardino de Souza 

14. A luneta – Mme. Émile de Girardin [1831] 

      Foram, portanto, 14 romances publicados, sendo: 

 6 escritos originalmente em língua portuguesa por autores brasileiros ou 
portugueses que viviam no Brasil e colaboravam com a revista;  

 6 estrangeiros traduzidos, entre os quais 5 franceses e um cuja origem não 
conseguimos identificar;  

 2 sem identificação de autoria, mas cujas histórias se passam no Brasil, o que 
nos faz supor tratarem-se também de textos produzidos por brasileiros ou por 
portugueses que aqui moravam.  

       Percebe-se, pois, que, ao menos na seção especificamente dedicada à veiculação de 

romances, as traduções não são maioria, e o propósito expresso no primeiro número da 

revista – de “não correr os de casa para afagar os de fora” – parece manter-se. 

       É interessante notar que 4 dos 6 romances estrangeiros publicados (A dívida de 

jogo, O romance de um moço pobre, Aventuras sentimentais de uma amante 

abandonada e A lenda de mimosa) foram publicados sem menção de autoria. Os três 

primeiros nem sequer foram apresentados como traduções. E no último, cuja autoria não 

identificamos, o destaque foi dado ao tradutor brasileiro, o Padre Francisco Bernardino 

de Souza, assíduo colaborador da revista. Haveria uma intenção de não chamar a 

atenção para os romances estrangeiros? Certamente, a revista não ignorava o sucesso 

que os romances estrangeiros, sobretudo os folhetins franceses, obtinham junto ao 

público; assim, não poderia deixar de publicá-los, mas, talvez, não quisesse dar-lhes 

grande destaque. 

     Além da seção “Romances”, havia também a seção “Contos e narrativas”, na qual o 

número de textos publicados foi bem maior: 33 narrativas ao longo dos 4 anos de 

circulação da revista. Dessas, observamos que: 

 28 foram escritas originalmente em língua portuguesa por autores brasileiros ou 
portugueses que viviam no Brasil e eram colaboradores da revista; 

 2 foram traduzidas, porém sem indicação de autor, apenas de tradutor; 
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 3 aparecem sem indicação  de autoria, mas narram histórias que se passam no 
Brasil, o que permite supor que foram compostas por brasileiros ou por 
escritores portugueses que aqui viviam. 

      Na seção “Contos e narrativas”, portanto, a predominância da ficção nacional é 

ainda maior do que na seção “Romances”.  

      Algumas outras seções da revista, como, por exemplo, “Variedades”, também 

publicavam, vez ou outra, algumas narrativas, mas não eram seções dedicadas 

exclusivamente a essa gênero. Por isso, optamos por nos ater às seções “Romances” e 

“Contos e narrativas”.  

      A existência dessas duas seções sugere que havia, na Revista Popular, uma 

tentativa, ainda que tênue, de diferenciar romance e conto. No entanto, ainda não eram 

nítidos os parâmetros utilizados para tal diferenciação. A princípio, parece que o critério 

era a extensão dos textos, uma vez que, em geral, as narrativas publicadas em “Contos e 

narrativas” eram mais curtas do que as publicadas em “Romances”. Entretanto, alguns 

textos pulicados como romances também eram bastante curtos; é o caso de Um raio, 

assinado por Insulano (pseudônimo de Duarte Paranhos Schutel), que foi veiculado na 

íntegra em apenas um número do periódico. Outro caso interessante a esse respeito é o 

da narrativa denominada História de uma moça bonita, texto não assinado: o primeiro 

capítulo foi publicado na seção “Romances”, mas, a partir do segundo, o texto passou a 

integrar a rubrica “Contos e narrativas”. Além disso, uma das narrativas estrangeiras 

publicadas na seção “Romances”, Aventuras sentimentais de uma amante abandonada, 

veiculado na revista sem nome de autor, fazia parte do livro Les femmes comme elles 

sont, de Arsène Houssaye, obra que intercala considerações sobre as mulheres com 

narrativas. Ou seja, curto ou extenso, não se tratava de um romance publicado como tal 

em livro ou folhetim, mas de parte de uma obra maior que foi extraído e publicado na 

revista. 

        Embora houvesse já, ao que parece, uma certa intenção de definir o que seria 

romance, distinguindo-o do conto,  ainda não havia parâmetros muito claros para essa 

definição. Como bem lembra Márcia Abreu a respeito do que se considerava romance 

até a primeira metade do Oitocentos, 

Até a primeira metade do século XIX, não havia uma estabilidade na 
definição do gênero nem em sua denominação. Chamava-se de romance 
coisas tão diversas como As aventuras de Telêmaco, de Fénelon, uma 
longa narrativa em prosa que revive a Odisseia por meio da viagem do 
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filho de Ulisses no encalço do pai, e O anniversario de D. Miguel em 
1828, composto por apenas seis capítulos distribuídos em 36 páginas 
(ABREU, 2014, p. 44). 
 

        Falamos, pois, de um período em que o romance ainda estava em processo de 

consolidação e aceitação; a tentativa de separar “Romances” e “Contos e narrativas” na 

Revista Popular dá testemunho desse processo em que, aos poucos, o gênero romanesco 

vai-se solidificando e se definindo nas concepções de críticos e escritores. 

        Resta observar, ainda, que, além de textos literários (não apenas prosa ficcional, 

mas numerosos poemas e alguns textos teatrais), a Revista Popular também tinha 

espaço para a crítica, sobretudo resenhas. Em seus quatro anos de circulação, o 

periódico publicou apenas sete textos críticos dedicados a avaliar romances. Nesses sete 

artigos, foram abordados seis romances, entre os quais apenas dois são estrangeiros: Por 

causa de um alfinete, de J. T. De Saint-Germain, elogiado por Joaquim Manuel de 

Macedo na “Crônica da Quinzena”, e Madame Bovary, de Gustave Flaubert, duramente 

reprovado por Nuno Alvares em um texto crítico cujo objeto principal era um romance 

brasileiro, A filha da vizinha, de Antonio José Fernandes dos Reis. Todas as críticas 

fizeram menção à moralidade das obras analisadas, como se pode observar na avaliação 

que Paulina Philadelphia faz do romance Emilio, de João Antonio de Barros Junior: 

Com o titulo de Emilio acaba de publicar o Sr. João Antonio de Barros 
Junior um lindo romance que se recommenda não só pela belleza e 
elegância do seu estylo, como pela naturalidade das suas scenas e grande 
moralidade do enredo. [...] Continue o joven autor a estigmatizar o vicio e 
a elogiar a virtude (REVISTA POPULAR, 1862, p. 40-41). 
 

         Na escolha das narrativas publicadas e daquelas avaliadas em suas páginas, a 

Revista Popular parece, portanto, ter-se mantido fiel ao propósito expresso no texto de 

apresentação de seu primeiro número.  

Considerações finais 

        Os romances estrangeiros, sobretudo franceses, estavam presentes na Revista 

Popular, assim como em outros periódicos brasileiros de meados do século XIX, uma 

vez que eram sucesso em diversas partes do mundo ocidental. Jean-Yves-Mollier 

esclarece que o advento do folhetim fez ganhar impulso na França uma espécie de 

indústria do romance: depois de obter sucesso nos folhetins de jornais franceses e em 

livros de coleções de preço mais baixo, narrativas ao gosto popular ganhavam 

extraordinária aceitação em vários outros países (MOLLIER, 2008). Entretanto, tais 
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romances não eram maioria entre os publicados na revista. A nacionalidade parece ter 

sido um critério na escolha das narrativas a serem publicadas.  

        Além disso, é importante ressaltar que a maior parte dos romances e contos 

publicados na Revista Popular são desconhecidos pelo público de hoje. Mas o fato de 

terem sido publicados em um periódico de prestígio no seu tempo, indica que 

correspondiam aos critérios daquela época. Conhecer, portanto, os textos que a revista 

veiculava nos revela uma pequena parte do “espaço literário” daquele momento e nos 

permite conhecer um pouco melhor a leitura de romances no Brasil de meados do século 

XIX, para além do que nos dizem as histórias literárias. 
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CRÍTICA TEXTUAL E FONTES PRIMÁRIAS:  
REFLEXÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE UMA EDIÇÃO CRÍTICA DE  

PAPÉIS AVULSOS DE MACHADO DE ASSIS 
 
 

                                                                          Ceila Maria Ferreira (Labec-UFF)1 
 
                                                 
                       

Resumo:   Neste trabalho, iremos tecer algumas considerações sobre a edição crítica que 
estamos realizando no Laboratório de Ecdótica da UFF, Labec-UFF, da coletânea de 
contos intitulada Papéis Avulsos, obra da lavra de Machado de Assis e publicada pela 
primeira vez em formato livro no ano de 1882. Tal edição está sendo realizada em 
colaboração com alunos e ex-alunos da Graduação e da Pós-Graduação da UFF e conta, 
no momento, com uma bolsa PIBIC-UFF e duas bolsas PROAES-UFF. Falaremos 
também sobre problemas de edição, além de marcas do trabalho autoral em exemplos 
retirados da história de sua transmissão da referida obra.  
Palavras-chave: Crítica Textual; Edição Crítica; Literatura; Periódicos; Machado de 
Assis. 

 
 

 Estamos, no Laboratório de Ecdótica da Universidade Federal Fluminense 

(Labec-UFF), com a colaboração de discentes e ex-discentes da UFF, preparando uma 

edição crítica da coletânea de contos intitulada Papéis Avulsos, coletânea essa da lavra 

de Machado de Assis.  

Papéis Avulsos teve uma primeira e única edição em vida de seu autor no ano 

de 1882 e é uma das mais importantes publicações de contos daquele que é um dos 

maiores escritores da língua portuguesa. A edição saída em 1882 é formada pela reunião 

de doze contos anteriormente publicados em periódicos pelo próprio Machado de Assis, 

além de contar com uma Advertência e com Notas escritas por eles.   

Os contos que formam Papéis Avulsos são: “O Alienista”, “Teoria do 

Medalhão”, “A Chinela Turca”, “Na Arca”, “D. Benedicta”, “O Segredo do Bonzo”, “O 

Anel de Polícrates”, “O Empréstimo”, “A Sereníssima República”, “O Espelho”, “Uma 

Visita de Alcibíades” e “Verba Testamentária”.    

           Como já dissemos, todos os doze contos foram publicados em periódicos antes 

de serem reunidos na referida coletânea. Contudo, apresentam diferenças ou variantes 

em relação à redação que consta no formato em livro. 

             Uma edição crítica que tem como base a teoria e a metodología da Crítica 

Textual Moderna é uma publicação que dialoga com o estudo da história da transmissão 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Professora de Crítica Textual da Universidade Federal Fluminense. Escritora com, até o momento, um  
E-mails: ceilamaria@hotmail.com  labec@vm.uff.br   
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da obra que edita e tem como objetivos levar aos leitores e às leitoras um texto que seja 

uma representação do que o autor ou a autora  da obra escreveu e considerou como 

versão final, além de levar também a público marcas/informações acerca do processo de 

transmissão e, se possível, de criação da obra editada em suas páginas.   

           Sobre a Crítica Textual Moderna, podemos dizer que ela trabalha com originais 

autorais e, por conta disso, com arquivos e fontes primárias. Além disso, estuda a 

materialidade dos textos, as etapas do processo de sua construção e de sua gênese, assim 

como pesquisa a respeito de sua recepção e aproxima a obra, por meio de interpretações 

e de comentários, aos leitores e às leitoras de hoje. E quando fazemos menção à 

existência da necessidade de aproximarmos as obras de um passado recente ou 

longinquo dos leitores e das leitoras de hoje, nos vêm em mente o seguinte trecho de A 

lição do texto da filóloga italiana Luciana Stegagno Picchio: “[…] o problema do 

filólogo é exactamente esse: como vencer o ruído do tempo?” (PICCHIO, 1979, p. 214). 

Ou seja, além de a necessidade de fazermos uma espécie de restauração de textos no 

sentido de sua dimensão material, devemos também fazer um trabalho de pesquisa em 

relação às palavras que tiveram seus sentidos alterados com o passar do tempo e com as 

mudanças de mentalidades, sem nos esquecer de usos linguísticos que foram sendo 

esquecidos e substituídos por outros, além de expressões, nomes de lugares etc que 

foram modificados e espelham também modificações que a língua e mesmo o fazer 

literário sofreram e sofrem ao longo da história.    

          Acerca da transmissão da obra de Machado de Assis, após a morte do autor 

ocorrida no ano de 1908,  seus textos passaram por numerosas modificações em edições 

que não seguiam integralmente a última publicada em vida daquele que mais tarde 

recebeu a alcunha de Bruxo do Cosme Velho.  

         Foram tantas as alterações no texto machadiano que houve a necessidade de se 

criar uma Comissão para editar criticamente a obra de Machado de Assis. Seu nome: 

Comissão Machado de Assis. Ela foi instituída pela portaria número 483 de 19 de 

setembro do Ministério de Educação e Cultura do governo JK, em 1958. Tinha por  

finalidade “elaborar o texto definitivo das Obras de Machado de Assis” (COMISSÃO, 

1977, p. 5). Porém, a prestigiosa Comissão não chegou a publicar criticamente Papéis 

Avulsos nem Páginas Recolhidas nem as obras póstumas recolhidas principalmente 

por Raimundo Magalhães Júnior e Mário de Alencar , conforme consta na página 6 da 

obra de que acima citamos um pequeno trecho. A título de exemplo, citamos aqui e 

apresentamos as capas  das edições críticas de Memórias Póstumas de Brás Cubas e 
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de Memorial de Aires, ambas da saudosa Comissão Machado de Assis. Todas elas, na 

edição publicada nos anos 70 do século XX pela Civilização Brasileira e pelo Instituto 

Nacional do Livro, contam com um texto sobre a Comissão, um Prefácio, uma 

Cronologia Bibliográfica de Machado de Assis, uma Bibliografia ativa e passiva da obra 

de Machado de Assis, uma Introdução crítico-filológica em que são explicitados em 

pormenores as opções editorias da Comissão, seguida pelo texto crítico estabelecido 

pelos responsáveis pela preparação ou estabelecimento do texto da obra que foi 

editada.2 

 

 

   

               O fato de Papéis Avulsos não ter sido editado pela Comissão Machado de 

Assis foi um dos motivos que nos levou a escrever um projeto de edição crítica dessa 

importante obra machadiana, mas não foi o único. 

   A transmissão de Papéis Avulsos é marcada por problemas de edição, por 

ruídos que interferem na divulgação e na preservação da palavra escrita e trabalhada por 

Machado de Assis. Além disso, Papéis Avulsos é uma obra bastante atual e tal 

atualidade é potencializada pela situação temerosa por que passa o nosso país. Só para 

citar um exemplo dessa atualidade, o estudioso inglês John Gledson diz, na Introdução a 

uma edição de Papéis Avulsos saída pela Peguin/Companhia das Letras, publicada em 

2011 que “[...] o assunto meio escondido da coletânea é o Brasil – porém, um Brasil 

visto indiretamente, às avessas, com ironia, através de excursões no tempo e no espaço 

[...]” e conforme muito bem lembrou o hoje bolsista PIBIC-UFF do Projeto de Edição 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 A foto das edições foi tiradas por  aquela que escreve estas linhas. Tais exemplares fazem parte do 
“acervo do Laboratótio de Ecdótica da UFF, o Labec-UFF.	  	  
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Crítica de Papéis Avulsos: segunda parte dos trabalhos de edição, Édipo Ferreira, há até 

mesmo um golpe em “O Alienista”, o primeiro dos doze contos presentes naquela obra. 

A edição crítica que estamos preparando tem como modelo ou texto-base o texto 

da edição de 1882 com a grafia atualizada conforme o novo acordo ortográfico que 

vigora hoje. Nossa edição terá também uma introdução crítico-filológica; um aparato 

crítico de variantes encontradas no cotejo do texto crítico (no caso, o texto-base, o da 

edição de 1882 de Papéis Avulsos, com a grafia atualizada) com as seguintes edições: 

as versões, presentes em periódicos publicados ainda em vida de Machado e anteriores à 

publicação de 1882, dos doze contos que formam Papéis Avulsos; a edição publicada 

pela Garnier, provavelmente em 1920 e a edição publicada em 1937 pela Jackson. Tais 

edições apresentam muitas alterações em relação ao texto publicado em 1882. Contudo, 

antes de falarmos de uma dessas alterações, voltemos à relação de capítulos que irão 

compor a edição crítica de Papéis Avulsos. Pois bem, entre tais capítulos, estarão ainda 

o aparato de comentários exegéticos ou explicativos, o de atualizações de grafias 

(relação das mudanças de grafia da edição de 1882 para a publicada pelo Labec-UFF), 

os índices, a bibliografia e os anexos. Entre os anexos, estarão reproduções de algumas 

páginas de periódicos em que foram publicados os contos de Papéis Avulsos, dentre 

eles destacamos A Estação: Jornal Illustrado para a Familia, também publicado pela 

Lombaerts & Cia. E para fazermos a reprodução de tais páginas, na edição crítica, 

teremos que pedir autorização à Biblioteca Nacional (RJ), pois tal periódico faz parte do 

acerco daquela instituição e se encontra no Setor de Obras Raras, como também pode 

ser consultado via Internet3. Da edição de Papéis Avulsos de 1882, publicada pela 

Lombaerts & Cia, também estamos consultando uma cópia digitalizada de um exemplar 

pertencente ao acervo da referida Biblioteca Nacional. Contudo, para as dúvidas de 

leitura, vamos solicitar o exame do exemplar que faz parte do acerco da Seção de Obras 

Raras da Biblioteca Nacional em presença. Da edição de provavelmente 1920, há um 

exemplar no acervo do Laboratório de Ecdótica da UFF, o Labec-UFF, cujo endereço é 

a sala 410-b1 do Instituto de Letras da UFF. Campus Gragoatá. Rua Professor Marcos 

Waldemar de Freitas Reis, s/n. São Domingos, Niterói-RJ. CEP 24210-200. Da edição 

de 1937, consultamos uma cópia digitalizada do exemplar que compõe o acerco da 

Biblioteca Acadêmica Lúcio de Mendonça da Academia Brasileira de Letras. Vale 

informar que a Introdução crítico-filológica da nossa edição será composta de uma parte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  A grafia do título de A Estação foi mantida conforme o original. 	  
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inicial geral e uma segunda parte dividida os doze contos que fazem parte de Papéis 

Avulsos.   

   Dentre os documentos que pretendemos reproduzir na edição crítica estará o da página 

49 de A Estação publicada em 13 de março de 1882: 

  

 

 

Na página que acima reproduzimos, há gravuras que se referem à Tunísia. 

Contudo, não sabemos se Machado de Assis tinha alguma ingerência em relação às 

figuras que acompanham os textos que publicou em A Estação. Porém, em “O 

Alienista”, há referências a árabes e ao Corão. Para nós, tais referências a árabes e ao 

Corão podem ser um exercício de registro e de manutenção da memória daqueles que 

chegaram em situação de escravidão ao Brasil e que eram muçulmanos. É uma hipótese 

que estamos examinando e que recentemente ganhou um pouco mais de consistência 

com a divulgação de uma foto de Marc Ferrez em que aparecem pessoas que 

desembarcaram no Rio de Janeiro em situação de escravidão. No grupo de pessoas, 

estava um grupo de homens vestidos como muçulmanos.     

Em relação às diferenças que encontramos na comparação entre o texto de “O 

Alienista” publicado em A Estação para o publicado em formato livro, todos eles 

publicados em vida de Machado de Assis, está a retirada de alguns trechos, por 

exemplo, o do trecho final que aparece na publicação das páginas de A Estação. Tais 

mudanças contribuem para o crescimento da ambiguidade e da dúvida na narrativa 

machadiana, assim como retiram do texto do conto referência explícita e literal a uma 
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data – o ano de 1817, por exemplo. Em tal data se deu a Revolução Pernambucana, 

também chamada de Revolução dos Padres.  

Segundo a Wikipédia, na entrada sobre a referida revolução: 

Foi o único movimento separatista do período colonial que 
ultrapassou a fase conspiratória e atingiu o processo revolucionário de 
tomada do poder. 

Contou com relativo apoio internacional: os Estados Unidos, que dois 
anos antes tinham instalado no Recife o seu primeiro Consulado no 
Brasil e no Hemisfério Sul devido às relações comerciais com 
Pernambuco, se mostraram favoráveis à revolução, bem como os ex-
oficiais de Napoleão Bonaparte que pretendiam resgatar o seu líder do 
cativeiro em Santa Helena, levá-lo a Pernambuco e depois a Nova 
Orleans. 

 

 

Tal referência a Napoleão é bastante curiosa, mais curiosa ainda quando 

lembramos que o nome do famoso médico de Itaguaí tem uma sonoridade que se 

aproxima a do também famoso general francês: Simão Bacamarte/Napoleão Bacamarte. 

Além disso, o tema da loucura também está muito ligado ao nome Napoleão, inclusive 

em uma outra obra do próprio Machado de Assis, Quincas Borba. 

Também há referências, embora não inteiramente diretas, à América Latina, a 

América Latina que dia a dia é apartada de nós, por exemplo, por parte expressiva da 

mídia que reputa o termo “americano” apenas aos nascidos nos Estados Unidos da 

América. Sim. Nossa latinoamericanidade é dia a dia roubada e, no texto de Machado 

de Assis, ela está muito provavelmente presente, por exemplo, na referência às 

Hespanhas, logo no início do conto (ASSIS, 1882, p.1) e está efetivamente presente na 

citação literal a Santiago do Chile, que não consta do texto publicado em livro, também 

em 1882, mas alguns meses depois do de A Estação.   

   Das alterações que foram realizadas após a morte de Machado de Assis, neste 

trabalho, destacamos a troca de louros por ouros na edição de 1937 publicada pela W. 

M. Jackson Inc.  

       Na edição de 1882 de Papéis Avulsos, na página 3, podemos ler: “louros 

immarcessiveis” como podemos verificar na cópia que reproduzimos a seguir: 
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  Na edição de 1937, na página 11, há a alteração de “louros” para “ouros”: 

 

   

 

 

         Sobre imarcescíveis, podemos verificar, no Dicionário Moraes Silva, digitalizado 

na página do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o seguinte significado entre 

outros: 
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 immarcessiveis: “[...] Que não pode murchar [...]” (In: 
MORAES SILVA:  
http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/imagemVerbete.asp?
Verbete_Codigo=68684&Setor_Codigo=11). Acesso em 
20/08/2016.  

        

Os louros têm a possibilidade de murchar, mas não os imarcescíveis. Já os ouros, 

somente num sentido em que não é o empregado no texto machadiano e não foi a 

palavra ouro a que o autor escreveu.  

            Em nossa edição crítica de Papéis Avulsos vamos restabelecer o texto autoral e 

não vamos, no texto crítico, encontrar ouro no lugar de louro.  

Sabemos que a Crítica Textual trabalha com a materialidade dos textos e tal 

estudo da materialidade é essencial para o estudo da literatura e das línguas. Os sentidos 

estão intimamente relacionados à materialidade dos textos como muito bem lembraram 

Rosa Borges e Arivaldo Sacramento Souza na página 56 de Filologia e Edição de 

Textos. 

          Como podemos perceber, a Crítica Textual é fundamental aos estudos de 

literatura, mas sabemos que são poucas as universidades brasileiras que têm a Crítica 

Textual como disciplina obrigatória. Contudo: 

Ela resiste! 

Nós resistimos! 

A UERJ resiste! 

Fora Temer! 

Fora Pezão!  
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O GRAVADOR COMO DISPOSITIVO DE (AUTO)FICIONALIZAÇÃO DA

NARRATIVA (AUTO)BIOGRÁFICA

Christina Fuscaldo de Souza Melo (PUC-Rio)1

Resumo:  No livro “Zé Limeira, poeta do absurdo”, Orlando Tejo narra passagens da vida e
transcreve trechos da obra de um cordelista e repentista da Paraíba conhecido como Zé Limeira,
cuja existência sempre foi questionada. Usando como fio condutor a possível ficcionalização
desta  biografia  e  as  pitadas  de  autoficção  destiladas  por  Tejo  em  sua  publicação  e  os
pressupostos de Friedrich A. Kittler e de Adalberto Muller no artigo “Proust e as midias: o trem,
o telefone, a fotografia e o cinema”, este trabalho se propõe a debater a autoficionalização em
narrações registradas pelo gravador, a possibilidade de estarmos perante uma ilusao auditiva, a
diferença de posturas entre seres humanos reais e artistas frente ao aparelho de captação de
histórias e a evidência da presença de fatores tecnológicos nas mudanças de concepção e na
percepção do mundo.
Palavras-chave: Gravador; Entrevista; Autobiografia; Ficção

No livro “Zé Limeira, poeta do absurdo”, Orlando Tejo narra passagens da vida

do cordelista  e repentista  da Paraíba e transcreve trechos da sua obra.  Mas quando,

durante uma entrevista publicada na “Enciclopédia Nordeste”2 , o bacharel em Direito,

poeta,  ensaista,  jornalista,  folclorista  e  professor  paraibano  conta  que  chegou  a

questionar  se  esteve  equivocado sobre a  existencia  de seu biografado,  e  diz  que os

registros feitos em um “gravador da Radio Caturité, um bichao quadrado, deste tamanho

assim”  se  perderam,  ele  reforça  a  tese  defendida  por  muitos  de  que  o  personagem

principal da historia foi uma criaçao sua, com o auxilio de violeiros e cantadores, entre

eles Otacilio Batista, um expoente da cultura nordestina que defendeu até a morte a

importancia  de Zé Limeira  para a  formaçao de diversos escritores  e  poetas  daquele

estado brasileiro. E, vale ressaltar, tendo existido ou nao, Limeira influenciou também

gerações de musicos de todo o Nordeste, entre eles Zé Ramalho, paraibano que ficou

famoso na década de 1970, e Chico Science, pernambucano que lançou na década de

1990 o movimento musical intitulado Manguebeat. Segundo Otacilio, Zé Limeira “fazia

versos  sem  pé  nem  cabeça,  embora  perfeitamente  dentro  da  métrica  e  rima:  'Ele

esculhambava era com a oraçao'. Um exemplo:

1 Graduada em Letras (UFF) e Jornalismo (UniverCidade), Mestra e doutoranda em Literatura, Cultura e
Contemporaneidade (PUC-Rio). Contato: christinafuscaldo@yahoo.com.br.
2 MAGRO,  Eleuda  de  Carvalho.  Orlando  Tejo.  Disponivel  em
<http/www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?
Htulo=Orlando+Tejo&ltr=o&id_perso=1205>. Acesso em 24/06/2016..
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Eu me chamo Zé Limeira
Cantador qui num é tolo
Sei tirar coro de bode
Sei impaiolar tijolo
Sô o cantador milhor
Qui a Paraíba criou-lo3

Orlando Tejo alega que “a fita ninguém sabia manejar, e grande parte da cantoria

se  perdeu”,  e  ainda  fala  de  outras  gravações,  uma  de  um  amigo  e  outra  de  um

“agrônomo”,  que  também  não  teriam  ficado  para  a  posteridade.  Parecendo  querer

convencer o entrevistador de que sua história não se trata de uma ficção, de uma criação

literária, o auto-intitulado biógrafo afirma que sua memória era muito boa e que decorou

“um bocado de coisa” do que ouviu durante os quatro anos em que acompanhou Zé

Limeira nas cantorias de viola4, entre 1950 e 1954, quando o personagem conhecido por

não abrir  mão em suas  poesias  de distorções  históricas,  surrealismos  e neologismos

esdrúxulos teria falecido. Um dos motivos para a desconfiança do povo é o fato de não

haver uma fotografia do  “negro forte e alto, parrudo, dono de bela voz que igual nunca

existiu”,  conforme  descreveu  o  escritor  José  Américo  de  Almeida,  o  Zé  Américo,

criador do romance regionalista “A Bagaceira” e político respeitado, pois chegou a ser

ministro de Getúlio Vargas e governador da Paraíba, no prefácio do livro “Zé Limeira,

poeta  do absurdo”,  no qual  ainda  cunhou para  o personagem principal  as  seguintes

expressões:  “andarilho  de  sete  fôlegos”,  “meio  carnavalesco”,  que  “usava  roupa  de

mescla  com um  lenço  encarnado  no  pescoço”,  que  tinha  dedos  “grossos  de  anéis.

Quinze, para ser exato.” 5 

Objeto raro naqueles tempos,  o gravador poderia nem ter sido citado por Tejo

nesta sua fala. Até porque, quando em passagens como uma do capítulo 5 de seu livro,

em que ele afirma que Otacílio Batista lhe contou a história de sua parceria com Zé

Limeira, fica claro que a coleta de material para a produção da biografia foi feita, em

grande parte,  através  da  oralidade,  seguindo os  moldes  nordestinos  de  produção de

3 ASSIS,  Angelo.  A  cultura  popular  é  a  digital  de  um  povo.  Disponivel  em
<http://www.jornalistasecia.com.br/edicoes/culturapopular08.pdf>. Acesso em 24/06/2016.
4 FILHO,  Gonzaga.  Cantorias  de  viola.  Disponivel  em
<http://webradiopoesia.blogspot.com.br/2013/09/cantorias-de-viola.html>. Acesso em 24/06/2016.
5 ASSIS,  Angelo.  A  cultura  popular  é  a  digital  de  um  povo.  Disponivel  em
<http://www.jornalistasecia.com.br/edicoes/culturapopular08.pdf>. Acesso em 24/06/2016.
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poesia6. Se hoje, para se construir uma narrativa biográfica ou fazer qualquer tipo de

entrevista,  esse  aparelho  tornou-se  uma  extensão  da  memória  do

pesquisador/escritor/jornalista,  naquela  época,  pela  dificuldade  de  acesso,  não  se

considerava  essencial  o  uso  dessa  tecnologia.  Não é  à  toa  que,  os  autores  do  livro

“Conversas”, que reúne entrevistas concedidas por Graciliano Ramos a partir de 1937,

após o romancista sair da prisão, sequer comentam a existência de registros sonoros dos

papos do escritor brasileiro – era assim que ele gostava de chamar os encontros com

jornalistas –, mas reiteram que  as publicações do gênero mais bem-sucedidas foram as

que sofreram revisões do personagem.

Estampada em Vamos Ler! Em 1939, a biografia rendeu elogios a Joel
Silveira, que se compraz de partilhar esta história: “Como você pegou
o  espírito  de  Graciliano,  meu  Deus  do  céu!  Parece  ele  falando!,
louvavam-no; mas  depois  veio a confissão de Joel:  “Claro,  era ele
escrevendo.”Assim,  numa prática comum a grandes autores, cientes
da  força  de  seu  estilo  e  temerosos  de  deturpações,  percebe-se  o
cuidado  de  Graciliano  com o  texto  de  suas  entrevistas:  suas  falas
biográficas foram redigidas, e sabe-se que outras conversas registradas
passaram por seus olhos e por sua pena. (LEBENSZTAYN & MIO
SALLA, 2014, p. 26)

Ao que parece, ao avisar da inexistência de gravações que poderiam confirmar a

verdade  sobre  Zé  Limeira,  Orlando  Tejo  se  defende  de  qualquer  possibilidade  de

cobrança por provas. Se ele escreveu e publicou uma ficção com pitadas da autoficção

não totalmente fiel à defendida por Sérge Doubrovsky, afinal ele se utilizou da primeira

pessoa e não deu seu nome a um personagem7 – no capítulo 5 de seu livro, o escritor

abre parênteses na narração para dizer que aquela história em destaque lhe foi contada

6 Tem-se noticia de que a literatura de cordel surgiu no Renascimento, quando se iniciou impressao de
relatos orais feitos pelos trovadores medievais. Foi dado o nome de cordel devido à forma como eram
comercializados esses folhetos em Portugal: pendurados em cordões. Com a chegada dos portugueses na
Bahia,  veio  também a  literatura  de  cordel  e  os  relatos  orais  em forma  de  repente  para  sua  capital,
Salvador.  Dali,  irradiou-se  pelo  Nordeste  tornando-se  um  verdadeiro  fenomeno  principalmente  na
segunda metade do século XIX. Se na Europa renascentista as trovas e o cordel informavam o povo das
historias correntes, no Brasil, além desse papel, essa literatura também reunia contos heroicos, sempre
tendo  uma  problematica  a  ser  resolvida,  porém  utilizando-se  textos  bem-humorados  e  repletos  de
sarcasmo. A literatura de cordel aparece como um meio hibrido em que vocalidade e escritura se fundem
devido à presença de elementos como o ritmo, a musicalidade,  a estrutura de rimas e o vocabulario
proximo ao linguajar corrente.
7 “Os dois autores em questao assumem suas historias pessoais – seja em entrevista, no press-release da
editora ou no texto da orelha do livro – sem seguir a maxima de Doubrovsky: '[...] na autoficçao, o autor
deve dar seu proprio nome ao protagonista, pagar o preço por isso [...] e nao se legar a um personagem
ficrcio'.” (HIDALGO, 2013, p. 221).
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por  Otacílio  –  e  seguiu  afirmando  ter  produzido  uma  história  real,  nunca  ninguém

poderá provar o contrário.

Existiu mesmo. Mas, nesses anos todos, são tantas interrogações que
às vezes eu digo: mas será que eu estava equivocado? Será que aquilo
que eu vi não era Zé Limeira? E de vez em quando chega um cabra, -
ah,  não  existiu.  Mas  existiu,  tenho  certeza.  Aquele  caboclo  era
realmente Zé Limeira8.  

Se fosse hoje, não haveria possibilidade de se construir uma biografia desse jeito.

Os tempos mudaram.  E os processos ficaram mais  mecanizados com a evolução da

tecnologia. Supõe-se que essa evolução acompanhou o desenvolvimento da indústria da

guerra: o rádio teria sido produto da Primeira Guerra Mundial; na Segunda Guerra, a

estereofonia teria sido descoberta para a localização do inimigo e para a condução à

distância  dos  pilotos  bombardeiros;  o  toca-fitas  teria  surgido  em  1940  para

armazenamento de dados acústicos. No livro “Gramophone, film, typewriter”, Friedrich

A. Kittler sugere que o desenvolvimento medial passou por três fases: na Guerra Civil

americana,  surgiram  as  técnicas  de  armazenamento;  a  partir  da  Primeira  Guerra

Mundial, difundiram-se técnicas de transferência como o rádio e a televisão; a partir da

Segunda Guerra Mundial,  desenvolveu-se a técnica de computação.  “Kittler  chega a

mencionar  que  a  bomba  atômica  e  o  computador  são  produtos  dessa  guerra,  que

ninguém  os  encomendou  mas  ela  tornou-os  necessários.  Não  se  tratava,  desde  o

princípio, de meios de comunicação mas de meios da guerra total.” 9  Pensando sob esse

prisma, o gravador passou a ser uma espécie de escudo usado pelo entrevistador para se

prevenir de futuras reivindicações e uma arma para o entrevistado, que, ao percebê-lo

ligado, já sabe (ou começa a imaginar) o comportamento que precisa ter e o que pode ou

não falar. Exemplo disso é uma entrevista feita por mim com o cantor e compositor

cearense  Fagner  para  a  biografia  que  estou  escrevendo  sobre  um de  seus  parceiros

musicais, Zé Ramalho. Às vésperas das eleições presidenciais de 2014, o músico me

recebeu com muita simpatia em seu apartamento e, após me oferecer uma bebida e me

8 MAGRO,  Eleuda  de  Carvalho.  Orlando  Tejo.  Disponivel  em
<http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?
Htulo=Orlando+Tejo&ltr=o&id_perso=1205>. Acesso em 24/06/2016.
9 FILHO, Ciro Marcondes. Que melodias tocam as ranhuras de um cranio? Friedrich Kittler, o fonografo e
Rilke.  Disponivel  em  <http://revista.cisc.org.br/ghrebh9/arHgo.php?dir=arHgos&id=Ciro>.  Acesso  em
24/06/2016.
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convidar a sentar com ele em um sofá, disparou frases sobre política e sobre um vizinho

famoso e polêmico que havia morado no prédio onde ele e Zé moram, localizado no

Leblon. Ao perceber que eu já havia dado início aos trabalhos, ele se assustou.

Fagner: Cuidado com umas coisas que eu falei aí.
Entrevistadora: Não se preocupe, não. Preciso que você fale o máximo
que você puder. E eu vou filtrar depois o que for mais importante para
a biografia.
Fagner: Mas eu pensei que seu gravador não estava ligado.
Entrevistadora: Quer que eu apague esse áudio e comece de novo?
Fagner: Não, tudo bem. Acho que não falei nada demais. Mas vamos
considerar que estamos começando agora, tá? 10

Daquele  momento  para  frente,  eu  não  estava  mais  com o  Raimundo,  homem

comum, que bate no peito para dizer que é amigo do então candidato à presidência

Aécio Neves e contar aventuras que viveram juntos e que não se mostra em um pouco

preocupado  em  ser  discreto  quando  o  assunto  gira  em  torno  de  seus  parceiros

profissionais. Percebi que, dali pera frente, eu dividiria o sofa com Fagner, artista de

fama  nacional,  que  reconhece  os  valores  dos  partidos  de  esquerda  brasileiros,  mas

defende a politica de direita, e que ressalta, com elegancia, os musicos com quem fez

historia.  Definitivamente,  ficou clara  a diferença da postura do homem real e da do

artista que assume a autoficçao em sua narraçao. Uma entrevista como essa utilizada em

uma criação literária pode não mudar muito o sentido do que o autor deseja passar, mas

para uma biografia ela parece, no mínimo, comprometida. 

Em “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”, Walter Benjamin

argumenta que a arte em tempos de reprodução mecânica perdeu sua autenticidade. “A

reprodução técnica pode colocar a cópia do original em situações que são inatingíveis

ao próprio original. Sobretudo, torna possível ir ao encontro daquele que a recebe, seja

na  forma  de  fotografia,  seja  na  do  disco”.  Ele  continua  mais  adiante:  “Essas

circunstâncias modificadas podem deixar, no mais, a constituição da obra intocada –

desvalorizam, em todo o caso, seu aqui e agora” (BENJAMIN, 2012, p. 21). Para o

teorico  alemao,  cujo  discurso  foi  primeiramente  publicado  na  década  de  1930,  a

produçao em massa  deteriora  a  aura  de  qualquer  obra  de  arte.  Tentando transpor  a

10 Entrevista concedida à autora em 26/08/2014.
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defesa de Benjamin para a ideia de se construir uma biografia a partir de entrevistas,

seria  a  captaçao  através  da  caneta  e  da  transcriçao  da  fala  do  entrevistado  em um

caderno ou bloco de papel a forma mais auratica de se produzir um livro do genero?

Talvez nao seja o caso, afinal, Graciliano Ramos nao foi sempre retratado de forma tao

fiel  quanto o feito  por  Joel  Silveira.  O jornalista  foi  acolhido pelo romancista  apos

avisa-lo  de  que  seu  editor  queria  publicar  sua  entrevista  e  permitir  que  Graciliano

enviasse sua versao escrita do “papo” que haviam tido:

Apagando marcas  do  diálogo  travado  com Graciliano,  José  Condé
traça  o  perfil  biográfico  do  artista  alagoano.  Para  tanto,  opta  pelo
discurso  indireto  e  pelo  emprego  de  uma  estrutura  linear.  (…)  Se
mediante  tal  estratégia o repórter  ganha em objetividade e fluência
textual, por outro lado, ao interpretar e resumir a fala de Graciliano em
lugar  de simplesmente  reproduzi-la  (algo que seria  possível  com o
discurso direto), perde o efeito de proximidade e o impacto da voz do
romancista. (LEBENSZTAYN & MIO SALLA, 2014, p. 21)

Orientado para os estudos de mídia, Friedrich A. Kittler segue por outro caminho:

o filósofo pós-estruturalista  alemão faz uma espécie  de leitura  da “tecnicidade”  dos

textos  mostrando  a  evidência  da  presença  de  fatores  tecnológicos  nas  mudanças  de

concepção  e  na  percepção  do  mundo  na  passagem de  1800  para  190011.  Seu  foco

principal esta nos sistemas de gravaçao e reproduçao tanto da grafia quanto do som e da

imagem. Nao à toa, em seu livro, ele explora o surgimento do gramofone, do filme e da

maquina de escrever para tratar  de registros que transcendam a existencia  fisica das

pessoas e que imortalizem seus feitos. Ele ainda defende o termo “medium”, que estaria

alterando  o  jeito  de  perceber  o  mundo  e  a  existencia  humana.  Segundo  Kittler,  a

filosofia  teria  convencido  os  sujeitos  de  que  eles  tinham capacidade  para  aprender

procedimentos de imitaçao e de armazenamento para, em seguida, contar suas historias,

tornando-se autores. Mas a psicanalise teria mostrado a eles que a consciencia seria uma

visao imaginaria de um padrao medial, “que contrapõe às ilusões dos individuos uma

separaçao de funções tecnicamente limpas,  havendo,  meios  de transferencia  como o

espelho,  depois,  meios  de  armazenamento  como  o  filme  e,  por  fim,  antecipando,

maquinas que manipulariam palavras e numeros” 12.

11 MULLER, Adalberto. Proust e as midias: O trem, o telefone, a fotografia e o cinema. In: Revista USP,
Sao Paulo, n. 85, p. 140-152, março /maio. 2010.
12 Disponível em <http://revista.cisc.org.br/ghrebh9/artigo.php?dir=artigos&id=Ciro>
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The imaginary, however, comes about as the mirror image of a body
that appears to be, in terms of motor control, more perfect than the
infant's  own body,  for in the real  everything  begins  with coldness,
dizziness, and shortness of breathy Thus, the imaginary implements
precisely those optical illusions that were being researched in the early
days of cinema. A dismembered or (in the case of film) cut-up body is
faced with the illusionary continuity of movements in the mirror or on
screen.  It  is  no  coincidence  that  Lacan  recorded  infants'  jubilant
reactions to their mirror images in the form of documentary footage.
(KITTLER, 1999, p. 15)

Pensando  no  “imaginário  como  imagem  espelhada”  como  um  dos  agentes

responsáveis pela (auto)ficcionalização em uma narrativa (auto)biográfica,  é possível

especular  que  o  registro  de  uma  entrevista/conversa/depoimento/história  em  um

gravador  poderia  ser  considerado  uma  ilusão  auditiva.  Esta  ilusão  estaria  ainda

influenciada pela presença do observador, destacado por Adalberto Müller em seu artigo

“Proust e as mídias: o trem, o telefone, a fotografia e o cinema”: “O narrador constata

que as coisas, quando observadas, guardam em si algo do observador, ou seja, o ato

perceptivo  pressupõe  uma  via  de  mão  dupla,  o  que  invalidaria  a  ingenuidade  do

realismo cinematografico” (MULLER, 2009, p. 150). Estariam as tais gravações que

Orlando  Tejo  alega  ter  feito  com Zé  Limeira  comprometidas?  Seriam esses  audios

ilusões auditivas que o escritor paraibano preferiu nao guardar? Ou, simplesmente, sera

que os registros nunca existiram? Sem uma resposta, e de certa forma acreditando que,

se voltasse ao passado, descobrisse que Limeira existiu e fosse pessoalmente auxiliar no

processo  de  pesquisa  de  Tejo,  eu  perceberia  que  nao  seria  facil  obter  uma

entrevista/conversa/depoimento/historia nao contaminada, abraço a frase destilada por

Silviano Santiago em “Mil rosas roubadas”, que, apesar de ter a palavra “Romance”

impressa na capa, é um livro autoficcional em que o autor traça uma biografia de uma

pessoa  muito  proxima.  Ao  perceber  (ou  alegar  como  forma  de  fugir  de  alguma

obrigaçao confessional) que sua memoria nao esta lhe ajudando, ele diz:

Ou  bem  finco  o  pé  no  presente-do-passado  e  considero  como
simplesmente  esquecida  a  lomga  erudita  fala  sobre  as  borboletas-
azuis, fala que sucedeu à minha brincadeira maldosa sobre o jovem
entomologista  belo-horizontino  e  seus  alfinetes,  ou  bem  entro  na
máquina do tempo e, à imitação do personagem de H. G. Wells, tomo
o trem de volta ao presente-do-passado e, com o conhecimento que
tenhi hoje do hobby tal como descrito por ele, recomponho direitinho
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e falsamente  o relato poético sobre as borboletas-azuis,  na verdade
esquecido. (SANTIAGO, 2014, p. 76).
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PASOLINI E O JORNALISMO ITALIANO DOS ANOS 1970  

Cláudia Tavares Alves (Unicamp)1 
 

Resumo: O escritor italiano Pier Paolo Pasolini esteve envolvido com publicações em jornais 
desde o início da sua carreira, nos anos de 1940. Ao longo do tempo, essa atividade ganhou 
dimensões cada vez maiores e, nos anos de 1970, chegou ao seu ápice, garantindo-lhe um lugar 
de destaque entre os escritores-intelectuais que publicavam com certa regularidade nos jornais 
italianos. Devido ao caráter polêmico das reflexões presentes nesses escritos e sua repercussão 
para as leituras pasolinianas até os dias de hoje, a presente comunicação tem como objetivo 
localizar a importância de Pasolini nesse debate em jornais, além de apresentar algumas das 
principais características de sua produção jornalística dos anos 1970.  
 
Palavras-chave: Pasolini; Jornais; Literatura italiana; Intelectualidade. 
 

Nos anos em que Pier Paolo Pasolini morou em Bolonha, durante sua formação 

escolar e ingresso na faculdade de Letras, ele se dedicou a escrever para pequenos 

jornais locais. Eram textos que, timidamente, já colocavam em questão assuntos de 

ordem política, como a necessidade de rever o marxismo ortodoxo, e também de ordem 

social, como a formação da cultura italiana e a existência dos dialetos. Essa pequena 

produção para jornais, que remonta aos anos de 1940, ganhará novas dimensões com o 

passar dos anos. 

Na década de 1960, destacam-se duas colunas fixas mantidas pelo escritor. De 

1961 a 1965, no periódico Vie Nuove, publicou a sessão Diálogos com Pasolini, na qual 

respondia às cartas de seus leitores sobre assuntos variados. De 1968 a 1970, dessa vez 

no jornal Tempo, escrevia a coluna O caos, na qual se viam breves textos sempre sobre 

os mesmos assuntos políticos e sociais que interessavam ao intelectual.  

No entanto, é sem dúvidas a partir dos anos de 1970 que sua inserção nesse 

universo de publicações em jornais adquire força e passa a atingir um público leitor 

cada vez maior e mais abrangente. Em 1973, é convidado para assumir uma coluna fixa, 

Tribuna aberta, no jornal Corriere della Sera, um dos maiores e mais lidos jornais 

italianos. Na ocasião, aqueles assuntos que já haviam aparecido em seus escritos 

jornalísticos desde as décadas anteriores se tornaram cada vez mais presentes e 

passaram a ser vistos sob uma ótica cada vez mais carregada de inquietações. 

                                                             
1 Graduada em Estudos Literários (Unicamp), mestra e doutoranda em Teoria e História Literária 
(Unicamp). Contato: clautalves@gmail.com. Pesquisa financiada pela FAPESP (Processo nº 2016/07884-
0). 
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São os escritos desse período que dão origem a dois livros de extrema importância 

na obra de Pasolini: Escritos Corsários, organizado e publicado pelo escritor em 1975, 

pouco antes de sua morte, e Cartas Luteranas, de 1976, publicado postumamente. Hoje, 

a certa distância das publicações em jornais, nós leitores temos acesso facilitado a esses 

textos em tais livros. São obras que, apesar de ainda não traduzidas integralmente para 

português2, circulam entre bibliotecas e livrarias ao redor do mundo, com certa presença 

garantida entre os livros de Pasolini. Sendo assim, é natural que o primeiro contato com 

os escritos jornalísticos do escritor italiano se dê por meio desses livros. Entretanto, a 

pesquisa que proponho realizar busca fazer justamente o caminho inverso e ir em 

direção aos textos publicados originalmente nos jornais italianos, principalmente 

aqueles que saíram nos anos de 1970.  

É dessa forma que essa comunicação ganha espaço em um simpósio sobre 

arquivos, fontes primárias e periódicos. Acreditando na importância de retornar ao 

contexto original de publicação dos textos jornalísticos de Pasolini, o principal objetivo 

de tratar com as fontes primárias, isto é, com os próprios jornais e não mais com os 

livros organizados posteriormente, é ampliar as possibilidades de leitura dessa parcela 

fundamental da produção do escritor italiano.  

 

Entre livros e jornais 

 

Nas capas de Escritos corsários e Cartas luteranas, em edições que saíram por 

volta dos anos 1990, a presença de dois subtítulos chama a atenção do leitor. No 

primeiro, “os interventos mais discutidos de um testemunho provocatório”; no segundo, 

“um corsário de nosso tempo”. A escolha de termos nesse campo semântico da 

polêmica e da provocação não é ingênua: revela destarte o universo argumentativo pelo 

qual Pasolini ficou conhecido.  

O teor crítico desses interventos – que nada mais são do que os textos publicados 

em jornais durante a década de 1970 e em seguida reunidos em livros com poucas 

modificações e o acréscimo de alguns inéditos – está diretamente relacionado a temas 

                                                             
2 Há uma antologia brasileira chamada Os jovens infelizes (1990), organizada e traduzida por Michel 
Lahud e Maria Betânia Amoroso, na qual é possível encontrar uma seleção de alguns desses textos. Além 
disso, foi recentemente publicada a coletânea Poemas: Pier Paolo Pasolini (2015), traduzida e organizada 
por Maurício Santana e Alfonso Berardinelli, na qual também constam alguns trechos desses textos.  
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bastante controversos da sociedade italiana da época. Aborto, drogas, divórcio, 

educação, televisão, língua italiana, partidos políticos foram algumas das questões que 

apareceram sistematicamente nas reflexões de Pasolini e que, por serem assuntos muito 

disputados pela opinião pública, nem sempre foram bem recebidos pelos leitores em 

geral e movimentaram os ânimos da época.  

Vale notar que tais questões apareciam nesses textos a fim de corroborar teses 

elaboradas por Pasolini ao longo desses anos. Por exemplo, no artigo “O coito, o aborto, 

a falsa tolerância do poder, o conformismo dos progressistas”
3, de 19 de janeiro de 

1975, o escritor discute a questão da legalização do aborto, proposta por uma série de 

referendos que estavam prestes a serem votados na Itália. Sua posição era 

absolutamente contra essa medida, por entender que legalizar o aborto seria confundir 

liberdade sexual com uma lógica imposta pelo capitalismo e pelo consumismo. Ele 

acreditava que, a partir de determinado momento na Itália, isto é, a partir da 

consolidação desse sistema econômico, todas as relações sociais e culturais passaram a 

responder a esses mesmo valores econômicos. Quando se discute a possibilidade do 

aborto se tornar legal e, por isso, comum e naturalizado na sociedade italiana, Pasolini 

enxerga a lógica das relações de consumo sendo imposta também às relações sexuais, de 

forma que, travestidos de livres e emancipados, os jovens estariam apenas 

mercantilizando sua existência e seus comportamentos, inclusive o sexual. 

Com posicionamentos fortes e impactantes como esse, o intelectual defendia a 

ocorrência de uma grande “mutação antropológica” na Itália, a qual afetava 

principalmente os jovens que já nasceram imersos nesse contexto tomado pelos valores 

do capitalismo, do consumismo e de um modo de vida burguês. A principal 

consequência disso tudo seria a padronização cultural desses jovens: em poucos anos, 

todos estariam cada vez mais parecidos entre si, independentemente de sua classe social 

ou de sua origem, a ponto de não ser mais possível diferenciar um jovem da periferia e 

um jovem do centro, ou ainda, um jovem do sul e um jovem do norte da Itália.  

Quando se fala então de um “testemunho provocatório” emitido por Pasolini, o 

que vem à mente é justamente esse tipo de análise proposta por um intelectual 

                                                             
3 “Il coito, l’aborto, la falsa tolleranza del potere, il conformismo dei progressisti” (PASOLINI, 2001, pp. 
372-379) é o título que o texto recebeu quando passou a integrar o livro Escritos corsários. 
Originalmente, no jornal Corriere della Sera, o nome do artigo é “Sou contra o aborto” (“Sono contro 
l’aborto”). 
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extremamente atento à realidade em que vivia e às mudanças que estavam ocorrendo em 

seu país. A própria ideia de testemunho parece funcionar bem se pensarmos em um 

escritor que enxergava a sociedade da qual fazia parte através de um filtro bastante 

particular e, portanto, pessoal. Para ele, parecia incompreensível, ou antes, inconcebível 

ter outra percepção que não a sua do que estava acontecendo. Por isso, o tom é sempre 

provocatório, angustiante, por vezes agressivo: não haveria outra maneira de falar sobre 

questões tão sérias para o escritor.  

A própria alcunha de corsário, pela qual ficou conhecido, vem certamente do 

título Escritos corsários, escolhido pelo próprio escritor na década de 1970. Porém, é 

importante observar que no imaginário comum italiano, depois da repercussão dos 

escritos de Pasolini, o termo passa a remeter a alguém inconformado, carregado de 

empenho civil e de questões ideológicas4. Quando é então chamado de “um corsário de 

nosso tempo”, o intelectual está sendo reconhecido pelo caráter polemista de sua 

produção jornalística, o que me leva a defender a grande importância que a produção 

jornalística assume nas leituras da obra de Pasolini. 

Esse percurso nos leva de volta aos jornais, a fim de observar de que maneira 

esses escritos polêmicos eram apresentados em seu contexto original de publicação. 

Pelos exemplares com os quais já pude ter contato, chama inicialmente a atenção o 

lugar que um texto de Pasolini ocupava no jornal Corriere della Sera. O início do artigo 

“Os italianos não são mais aqueles”
5, por exemplo, aparece na primeira página, como 

um chamariz para o interior do jornal, onde consta o texto completo.  

Partindo desse ponto de vista, não é pouca coisa quando o texto de um intelectual 

de esquerda ganha espaço na primeira página de um jornal do alcance do Corriere della 

Sera, um meio de comunicação de massa e de viés reconhecidamente de direita. Por 

isso, nesse sentido, é apenas através desse tipo de retorno às fontes primárias desses 

textos que é possível revelar nuances que, muitas vezes, se perderam quando da 

publicação em livro. O lugar ocupado por esse escritor-intelectual nas páginas do jornal 

pode mostrar como seus escritos assumiam uma importância significativa nas 

                                                             
4 Essa análise foi desenvolvida mais longamente na minha dissertação de mestrado, “O ensaísmo corsário 

de Pier Paolo Pasolini”, publicada e disponível em 
<repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/270079/1/Alves_ClaudiaTavares_M.pdf>.  
5 “Gli italiani non sono più quelli”, de 10 de junho de 1974, é o título original do texto que depois 

aparecerá como “Estudo sobre a revolução antropológica na Itália” (“Studio sulla rivoluzione 
antropologica in Italia”) em Escritos corsários (PASOLINI, 2001, pp. 307-312).  
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discussões referentes à sociedade italiana, além de ressignificar seu próprio fazer 

literário.  

 

“Sou um intelectual, um escritor” 

 

Por outro lado, as próprias palavras de Pasolini, quando reflete sobre o lugar que 

ocupa enquanto intelectual, revelam caminhos para ler sua produção jornalística. Em 

primeiro lugar, porque foi um artista que produziu muito, em várias esferas, de forma 

que sua atividade em jornais é apenas uma das várias atividades às quais se dedicava. 

Em segundo lugar, porque essa produção parece assumir uma certa função pedagógica e 

social dentro de sua obra, o que me leva a acreditar que é essencial retornar aos 

pensamentos que o próprio escritor tinha sobre o que seria, para ele, escrever para 

jornais. 

Ainda na década de 1960, na abertura da coluna O caos, por exemplo, Pasolini se 

mostra preocupado com sua atuação intelectual. Ali explica como a frente jornalística se 

coloca para ele como um meio real de ação:  

 

Detesto o silêncio nobre. Detesto também uma prosa ruim e apressada. 
Mas é melhor uma prosa ruim e apressada do que o silêncio. Um 
homem anda ao mesmo tempo em várias frentes e segue adiante a 
diferentes alturas. O caos é uma frente de pequenas batalhas 
cotidianas e, portanto, algumas vezes, também mesquinhas; encontra-
se a uma altura jornalística (embora eu nem sempre tenha sido capaz 
de me manter nela, já que fiz incursões desordenadas no sentido da 
poesia e do ensaio) (PASOLINI, 1982, p. 193; grifo meu).  
 

O escritor parece assumir, logo de início, a ideia de que manter uma coluna no 

jornal é uma frente de atuação intelectual que se conjuga às suas outras frentes, como 

escrever poesia e fazer cinema. Dá, porém, a essa atuação um juízo enviesado, quando 

pressupõe que ela será uma prosa ruim, apressada, “à altura jornalística”. Apesar desse 

teor, prevalece que investir em tal atividade e se dedicar a essa batalha, ainda que seja 

pequena e cotidiana, é melhor do que estar em silêncio. Ora, Pasolini se coloca no lugar 

desse intelectual que vive o dilema da real comunicação dos seus escritos: coloca-se à 

disposição para reinventar sua escrita, rever suas produções literárias, reconfigurar seu 

discurso para que ele se torne de fato uma frente de batalha.  
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Vale notar que esse tipo de atuação jornalística, por outro lado, não foi uma 

escolha feita apenas por Pasolini. Nesse período, que perpassa os anos de 1960 e de 

1970, havia uma verdadeira geração de escritores-intelectuais italianos empenhados em, 

paralelamente à sua produção literária ficcional, ampliar seus horizontes de 

comunicação com um público não especializado e não reduzido aos leitores de suas 

literaturas. Por isso, a busca pelas publicações em jornais ganha novas significações, 

sobretudo no que diz respeito à presença desses intelectuais nos grandes meio de 

comunicação. 

Alguns nomes ganham destaque nessa pesquisa por serem importantes 

interlocutores de Pasolini. Vale a pena citar Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Alberto 

Moravia, Goffredo Parise, entre outros. É bastante recorrente notar, ao nos depararmos 

com os escritos jornalísticos de Pasolini, assim com os escritos jornalísticos desses 

outros escritores, uma verdadeira rede de diálogos mantida por eles. A dinâmica 

observada é basicamente baseada na ideia de provocação e respostas. Por exemplo, 

Pasolini publica um texto no Corriere della Sera sobre um dos assuntos polêmicos já 

citados; em seguida, alguns escritores respondem às suas provocações por meio de 

textos publicados no mesmo jornal ou em outros periódicos; eventualmente, o próprio 

Pasolini responde novamente às provocações feitas a ele pelos colegas; e assim 

sucessivamente.  

Mais uma vez, o caso do texto em que Pasolini afirma ser contra a legalização do 

aborto na Itália é um bom exemplo para elucidar esse debate público de ideias. Quando 

escreve esse artigo, em um tom impactante, que não faz concessões ou ressalvas, o 

escritor compra uma briga gigantesca. São dezenas de escritores e intelectuais, homens 

e principalmente mulheres, que passam a usar o espaço de diversos jornais para 

responder às suas provocações. Algum tempo depois, o próprio Pasolini publica novos 

textos sobre o assunto6, e assim o debate continua circulando por diversos meios, 

passando pela perspectiva de diversos pensadores. 

Nesse sentido, acredito que a atuação jornalística de Pasolini responde a um 

contexto maior de circulação de ideias. O momento político e social italiano, ao lado de 

                                                             
6 “Sacer” (PASOLINI, 2001, pp. 380-384), que fora publicado originalmente no Corriere della Sera como 
“Pasolini replica sobre o aborto” (“Pasolini replica sull’aborto”), de 30 de janeiro de 1975, e “Thalassa” 
(PASOLINI, 2001, pp. 385-389), “Uma carta de Pasolini: ‘opiniões’ sobre o aborto” (“Una lettera di 

Pasolini: ‘opinioni’ sull’aborto”) no jornal Paese Sera, de 25 de janeiro de 1975. 
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uma tradição já consolidada de que escritores literários escrevem também para jornais, 

permite levantar a hipótese de uma geração de escritores polemistas7 dispostos a se 

dedicarem a essa atividade de publicar em jornais. E, nesse contexto, o autor de Escritos 

corsários ganha uma importância fundamental por ter sido um dos mais atuantes e mais 

polêmicos escritores do período, como aponta a crítica literária contemporânea e 

também os estudos sobre sua obra. 

 

Considerações finais (ou o que fazer com os cacos) 

 

Diante do que foi exposto, espero ter conseguido mostrar como a produção 

jornalística ganha significância no conjunto da obra de Pasolini, sobretudo se vista a 

partir de seu contexto original de publicação. Além disso, a intenção foi mostrar de que 

maneira Pasolini se relacionava a uma série de outros escritores também envolvidos 

com essa atuação em jornais. A intenção é que, a partir dos próximos passos dessa 

pesquisa, que se encontra ainda em desenvolvimento, seja possível mostrar com mais 

precisão as minúcias desse jogo de relações.  

Para concluir, volto à ideia de Pasolini pensando sobre seu fazer intelectual, sobre 

suas frentes de atuação e o lugar que um escritor ocupa no mundo: 

 

(...) sou um intelectual, um escritor que tenta acompanhar tudo o que 
acontece, conhecer tudo o que se escreve a respeito, imaginar tudo o 
que não se sabe ou que se cala; que articula fatos mesmos distantes, 
que reúne os cacos desorganizados e fragmentários de todo um quadro 
político coerente, que restabelece a lógica ali onde parecem reinar a 
arbitrariedade, a loucura e o mistério (PASOLINI, 2015, pp. 249-251; 
grifo meu). 

 

Em tempos como o que vivemos agora, no mundo todo, acredito que valha a pena 

lembrar a lucidez desse intelectual que, mesmo ligado ao seu próprio tempo e ao seu 

próprio lugar de origem, se coloca na posição daquele que está disposto e apto a 

imaginar o que falta, observar o que está dado e o que não está, e, a partir daí, 

restabelecer um fio que procure conduzir a sociedade para além da loucura e dos 

mistérios – que parecem ser os únicos regentes das atrocidades que estamos vivendo. 

                                                             
7 O termo foi utilizado pelo crítico e professor universitário Bruno Pischedda, no livro Scrittori polemisti: 
Pasolini, Sciascia, Arbasino, Testori, Eco (2011).  
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Ler Pasolini hoje, sobretudo esse escritor que não se afasta das polêmicas necessárias, 

que não se omite diante dos “cacos desorganizados e fragmentários”, parece ser uma 

atitude cada vez mais incontestável e fundamental. Uma atitude de resistência, enfim.  
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L'ASSOMMOIR E GERMINAL, DE ÉMILE ZOLA, NA IMPRENSA 
BRASILEIRA 

 
Eduarda Araújo da Silva Martins (UFRJ)1  

Pedro Paulo Garcia Ferreira Catharina (UFRJ)2 

 
Resumo: Estudo da trajetória literária (BOURDIEU, 1996) do escritor naturalista francês Émile 
Zola a partir da análise da recepção crítica de dois romances, L’Assommoir (1876) e Germinal 
(1884), nas imprensas francesa e brasileira na perspectiva transnacional da circulação dos 
impressos (ABREU, 2011) e da República Mundial das Letras (CASANOVA, 1999), adotando 
o conceito de transferência cultural (ESPAGNE, 2012). Pretende-se identificar como se deu, na 
recepção crítica dessas duas obras em periódicos na França e no Brasil, o reconhecimento da 
aquisição de capital simbólico (BOURDIEU, 1996) pelo escritor ao longo de sua carreira. 
 
Palavras-chave: Émile Zola; L’Assommoir; Germinal; imprensa brasileira; capital simbólico. 

 

Émile Zola é, ainda hoje, reconhecido como chefe do movimento literário 

naturalista promovido na França na segunda metade do século XIX e que rapidamente 

se internacionalizou. O escritor iniciou sua carreira publicando críticas de arte e artigos 

teóricos em periódicos franceses, como Le Bien Public e Le Voltaire, e no periódico 

russo Le Messager de l’Europe. Esses artigos foram reunidos mais tarde em volume na 

obra O Romance Experimental e fundamentaram a conceituação desenvolvida por 

Émile Zola acerca do naturalismo. Entre os anos de 1870 e 1893, o escritor publicou um 

ciclo de vinte romances intitulado Os Rougon-Macquart – história natural e social de 

uma família no Segundo Império, no qual buscou retratar a sociedade daquele período 

histórico através da história de uma família. Zola elaborou esse grande projeto literário 

desenvolvendo um trabalho documental no qual observou a vida de diferentes classes 

sociais para, através do processo criativo, manipular os fatos documentados e criar 

personagens que pudessem habitar esse mundo imaginário, produzindo a ilusão do real, 

denominada por ele de naturalismo (MITTERAND, 1994, p. 1-9).  

Dentre as obras pertencentes aos Rougon-Macquart, destacam-se L’Assommoir 

(1876) e Germinal (1884). A primeira provocou grandes ataques da crítica, mas também 

foi responsável pelo aumento de capital econômico do escritor e lhe permitiu comprar 

sua casa de campo em Médan, na região Île-de-France, na qual se reunia com artistas e 

                                                           
1 Graduada em Letras Português-Francês (UFRJ), mestranda em Literaturas de Língua Francesa (UFRJ). 
Contato: eduarda_araujos@hotmail.com 
2 Doutor em Letras Neolatinas (UFRJ), Professor Associado de Língua Francesa e Literaturas de Língua 
Francesa (UFRJ). Contato: pp-conde@uol.com.br  
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jovens escritores para “discutir literatura, traçar estratégias no campo literário, fomentar 

amizades ou rivalidades” (CATHARINA, 2010, p. 84). A segunda obra, também 

sucesso de público, confirmou para o autor grande reconhecimento dos pares e da 

crítica, adquirido paulatinamente através da sua produção literária.  

No Brasil, o nome do escritor foi fortemente identificado na imprensa do século 

XIX, principalmente a partir da década de 1880. Nesse período, é possível encontrar 

todos os vinte livros da série dos Rougon-Macquart à venda nas regiões Norte e 

Nordeste do país, por exemplo. Além disso, contos e romances do escritor foram 

traduzidos e publicados nos jornais destas regiões. Essas informações, trazidas a lume 

graças à disponibilização online de periódicos pela Fundação Biblioteca Nacional, 

demonstram que Émile Zola era conhecido e muito lido no Brasil. As referências ao seu 

nome, no entanto, concentram-se nas décadas de 1880 – década da publicação de Naná 

(1880), do Romance Experimental (1880) e Germinal (1885) – e 1890. Isso demonstra 

que o escritor, que adquiriu capital simbólico na França em virtude de sua trajetória 

literária e do seu investimento na carreira, passa a ser reconhecido também no Brasil na 

década de 1880.  

Adotando a perspectiva transnacional da República Mundial das Letras de Pascale 

Casanova (1999), acreditamos que um escritor, ao adquirir consagração no espaço 

literário nacional, pode penetrar mais facilmente no espaço literário internacional. Desse 

modo, a partir dos conceitos de trajetória e capital simbólico, propostos por Pierre 

Bourdieu (1996)3, tentamos compreender o processo vivido por Émile Zola no que 

concerne à aquisição de reconhecimento no campo literário francês e sua projeção no 

campo literário brasileiro, em formação. Nesse sentido, Espagne (2012) e Casanova 

(1999) destacam a importância da figura do crítico enquanto mediador cultural, ou seja, 

como responsável por atribuir legitimidade à obra literária e ao escritor. Nessa 

perspectiva, primeiramente buscamos retraçar a recepção crítica das obras L’Assommoir 

e Germinal na imprensa francesa, já identificadas por Mitterand (2001) e Pagès (1989) 

para, em seguida, estudar a recepção das mesmas obras na imprensa brasileira.  

                                                           
3 Apoiamo-nos nos conceitos de capital simbólico e trajetória, entre outros, desenvolvidos por Pierre 
Bourdieu no livro Razões Práticas. Capital simbólico é entendido como o reconhecimento e a atribuição 
de valor a um agente dentro de um campo literário, sendo esta legitimação realizada por outros agentes 
sociais. A trajetória é definida como uma “série de posições sucessivamente ocupadas pelo mesmo 
escritor em estados sucessivos do campo literário”. Ver BOURDIEU, 1996, p. 107 e 71. 
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L’Assommoir apareceu pela primeira vez no dia 13 de abril de 1876 na seção 

folhetim do Bien Public, periódico de tendências radicais dirigido por Yves Guyot. Esse 

jornal, que havia oferecido a Zola uma coluna de crítica literária, é surpreendido com 

protestos de assinantes e se vê obrigado a interromper a publicação do romance. 

L’Assommoir só volta a ser publicado no dia 9 de julho de 1876, desta vez, em uma 

revista literária, La République des Lettres, de Catulle Mendès. O romance, que trazia a 

pintura da classe operária de Paris e tinha como tema as condições de trabalho e o 

alcoolismo, não foi bem acolhido pela crítica, que rotulou o escritor de pornográfico, 

bebedor de sangue, imundo, etc. Zola foi, assim, alvo de ataques publicados na 

imprensa através de caricaturas e de críticas ferozes (MITTERAND, 2001). 

Albert Millaud declara, por exemplo, no Figaro, em setembro de 1876, que a obra 

“não é mais realismo [...], mas pornografia”
4, ao que Zola responde educadamente em 

uma carta também publicada no Figaro do dia 7 de setembro na coluna “Lettres 

Fantaisistes – sur Paris”: “L’Assommoir é a pintura de uma certa classe trabalhadora, 

uma tentativa antes de tudo literária, na qual tentei reconstituir a linguagem dos 

faubourgs parisienses”
5.  

No Gaulois de 21 de setembro de 1876, o jornalista Fourcaud também ataca o 

escritor, publicando um artigo no qual afirma: 

 

É a coletânea mais completa que eu conheço de torpezas sem 
reparação, sem corretivo, sem pudor. O romancista não nos poupa de 
um só vômito de bêbado. [...] O estilo, eu o caracterizarei com uma 
palavra do Sr. Zola, que não poderá se aborrecer com a citação: ‘Fede 

fortemente’
6. 

 

Dessa maneira, observam-se alguns dos ataques sofridos por Zola à época do 

lançamento do sétimo romance da série Rougon-Macquart. Segundo Henri Mitterand, 

nenhuma obra do escritor havia antes ocupado a imprensa parisiense por tanto tempo 

(MITTERAND, 2001, p. 305). As polêmicas em torno desse romance provavelmente 

colaboraram para aumentar o interesse do público e para o enorme sucesso do livro que 
                                                           
4 “ ce n’est plus du réalisme [...] c’est de la pornographie ”. Neste artigo, as traduções de textos não 
editados em português são dos autores. 
5 “L’Assommoir est la peinture d’une certaine classe ouvrière, une tentative avant tout littéraire, dans 

laquelle j’ai essayé de reconstituer le langage des faubourgs parisiennes”. 
6 “C’est le recueil le plus complet que je connaisse de turpitudes sans compensations, sans correctif, sans 

pudeur. Le romancier ne nous fait pas grâce d’un vomissement d’ivrogne [...] Le style, je le caractériserai 

d’un mot de M. Zola, que ne pourra se fâcher de la citation : ‘Il pue ferme ’”. 
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vendeu, em seu primeiro ano, 38 mil exemplares, chegando a 100 mil em 1881 

(PAGÈS, 2014, p.150). O romance também recebeu elogios da crítica, como podemos 

observar no artigo de Albert Wolff na coluna “Gazette de Paris” no Figaro do dia 5 de 

fevereiro de 1877, no qual afirma: “É mais que um romance: L’Assommoir é uma 

revelação”
7; ou na crítica de Anatole France publicada no jornal Le Temps do dia 27 de 

junho de 1877 sob o título “Les Romanciers Contemporains: M. Émile Zola”: 

“L’Assommoir certamente não é um livro agradável, mas é um livro poderoso”
8.  

Zola publica o décimo terceiro romance dos Rougon-Macquart, Germinal, em 

folhetim, no Gil Blas entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, saindo em volume 

pela editora Charpentier no dia 2 de março de 1885. O romance tem como tema 

principal o movimento grevista e as dificuldades sofridas pelos mineiros no Norte da 

França em seu ambiente de trabalho. Ao contrário de L’Assommoir, como destaca Alain 

Pagès em La Bataille littéraire (1989), Germinal teve uma boa recepção da imprensa 

francesa, recebendo muitos elogios da crítica. O escritor naturalista é, desta vez, 

igualado a grandes nomes da literatura, como Dante Alighieri, Shakespeare e Homero 

(PAGÈS, 1989, p. 211). Observa-se, por exemplo, na resenha de Léon Allard na Vie 

Moderne do dia 14 de março de 1885 a comparação das minas de carvão ao Inferno de 

Dante: 

 

O Sr. Émile Zola [...] conduz nossa curiosidade, que se amedronta a 
cada página, até o fim das estreitas passagens onde os trabalhadores 
das partes inferiores da mina, condenados da vida, seminus, de lado ou 
de costas, esmagados entre as negras muralhas, sem espaço e sem ar, 
aí aprisionados como na morte, sob a umidade gelada das fontes, com 
fortes golpes de picareta soltam os blocos de hulha. Uma visão 
dantesca do inferno do grisu! (citado em PAGÈS, 1989, p. 213) 9 

 

Jules Lemaître, Philippe Gilles, Octave Mirbeau, Anatole Cleveau, Frantz 

Jourdain, Firmin Boissin e Gustave Touduze também são citados por Pagès, por 

compararem o escritor de Germinal a Dante. Em seu livro, Pagès ainda destaca críticas 

                                                           
7 “C’est plus qu’un roman : L’Assommoir est une revélation”.  
8 “L’Assommoir n’est certes pas un livre aimable, mais c’est un livre puissant”. 
9 “M. Emile Zola [...] conduit notre curiosité, qui s’épouvante de page en page, jusqu’au bout des étroits 

boyaux où les travailleurs des fonds, forçats de la vie, à demi nus, sur le flanc ou sur le dos, écrasés entre 
les noires murailles, sans espace et sans air, enfermés là comme dans la mort, sous le suintement glacé des 
sources, à grands coups de rivelaine détachent les blocs de la houille. Une vision dantesque de l’enfer du 

grisou !” 
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que elevam o romance de Zola a um clássico épico, como aquela de Jules Lemaître na 

Revue Politique et Littéraire do dia 14 de março de 1885: “O Sr. Zola não é de forma 

alguma um crítico nem um romancista ‘naturalista’ no sentido que ele pretende, mas um 

poeta épico e um poeta pessimista” (citado em PAGÈS, 1989, p. 240)10. 

Na perspectiva que adotamos, a saber, a da circulação transatlântica das obras 

(ABREU, 2011), tentamos traçar a recepção desses dois romances de sucesso na 

imprensa brasileira. Selecionamos, inicialmente, críticas ou comentários críticos 

encontrados na imprensa da região Nordeste e Sudeste e pretendemos ampliar 

futuramente o corpus para as demais regiões do país.  

Até o presente momento, não encontramos nenhuma crítica de L’Assommoir à 

época de sua publicação em folhetim (1876), livro (1877) ou adaptação para o teatro 

(1879) nas regiões Nordeste e Norte do país. No entanto, identificamos alguns 

posicionamentos na região Sudeste, no Estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o 

comentário do jornalista e poeta carioca Carlos de Laët, que se posiciona contra os 

escritores realistas que se tornaram inspiração para a nova geração de escritores. A 

crítica apareceu na “Chronica Literária” da Revista Brasileira de 1879, em sua segunda 

fase quando era dirigida por Nicolau Midosi:  

 

Com semelhantes ideias já se deixa ver onde poderá descer tão mal 
entendido realismo. As demasias eróticas, que naturalmente se fazem 
sentir nas produções literárias dos moços, assanham-se e engendram 
pinturas lascivas e torpes. Imundícias sobre as quais jamais se pensará, 
pudesse alguém demorar a vista, são minuciosamente estudadas e 
formam acessório obrigado de quaisquer romancetes que aspiram à 
celebridade do Assommoir. Fatal tendência, e tanto mais fatal quanto 
não vejo quem se lhe oponha com a franqueza de que uso e com a 
força persuasiva que me falta!     

 

Na “Seção Literária” do Apóstolo – periódico católico também do Rio de Janeiro, 

fundado em 1866 por João Scaligero, Augusto Maravalho e José Alves Martins do 

Loreto – em 4 de janeiro de 1878, sob o título “A propósito dos ‘Apóstolos do Mal’”, 

Izaias de Almeida destaca o sucesso de L’Assommoir na França e ataca o romance: “Um 

livro que a polícia devia tomar conta, teve em França quarenta edições em um mês! 

                                                           
10 “M. Zola n’est point un critique et n’est poin un romancier ‘naturaliste’ au sens où il entend. Mais M. 

Zola est un poète épique et un poète pessimiste” 

787



  
 
 
 
 

Falamos do Assommoir, de Emile Zola; com suas pinturas grosseiras, com o 

sensualismo torpe, com a poesia do vício e do horrível”.  

No periódico católico A Reforma, em artigo intitulado “Escola Realista”, Affonso 

Celso Júnior recebe mal a literatura de Zola, no dia 8 de maio de 1878, afirmando que 

“Zola gosta sobremaneira de carregar as tintas. Timbra em traços rudes, em acentuações 

grosseiras”.  

Izaias de Almeida ataca Zola novamente, desta vez na União Acadêmica do dia 16 

de agosto de 1879, em continuação do artigo que aparece na “Seção literária” com o 

título “Movimento Literário em Portugal” no qual critica o realismo. Nele chama Os 

Rougon-Macquart, inclusive L’Assommoir, de “torpe” e “nojento”.  

A recepção do romance no Rio de Janeiro não foi, no entanto, apenas negativa, 

como podemos observar em um longo estudo bibliográfico escrito por Luiz Zamith, 

com o título “Emilio Zola”, e que foi publicado na Revista Americana de 1878. O 

estudo discorre a respeito das obras dos Rougon-Macquart lançadas até então. O texto 

informa que o escritor naturalista é “injustamente [...] julgado no Brasil” sendo o 

Assommoir caracterizado equivocadamente de literatura obscena. Busca, portanto, fazer 

“justiça” ao trabalho do escritor Émile Zola explicando seu naturalismo e sua escrita: 

  

Os caracteres e os incidentes são tão reais e verdadeiros, que, dado o 
meio em que os seus tipos vivem, os atos que praticam não causariam 
admiração mesmo praticados fora da influência do temperamento, e o 
autor está tão convicto disso que dá-nos tipos eminentemente naturais, 
como Renée da Curée, o abade de Faujas da Conquête des Plassans, 
Coupeau e Lantier do Assommoir e Clorinde de S. Ex. Eugène 
Rougon, que estão na altura dos demais personagens e que contudo 
não têm uma nevrose hereditária a compeli-los para o mal brutalmente 
e quase contra a própria vontade. 

   

O Jornal do Commercio de 17 de fevereiro de 1879 publica uma crítica na seção 

folhetim “Caras e caretas”, enviada de Paris por seu correspondente, provavelmente o 

jornalista Santa-Anna Nery11, na qual chama o escritor de “Zola, o grande”. O texto 

afirma que L’Assommoir tem uma “descrição maravilhosa” e que a luta entre Gervaise e 

Virginie foi “homérica”.  

                                                           
11 Segundo Tânia de Luca, Santa-Anna Nery foi correspondente do Jornal do Commercio desde 1874, 
respondendo pela coluna “Ver, ouvir e contar”. Ver LUCA, 2016, p. 115. 
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Sobre o segundo romance, Germinal, observamos que sua recepção na região 

Nordeste e Norte do país também foi tímida. Identificamos apenas duas críticas à época 

de lançamento do romance: uma no Ceará e outra no Maranhão. No dia 25 de abril de 

1885, a Gazeta do Norte, jornal liberal da província do Ceará, reproduziu uma crítica 

que aparecera na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro do dia 4 de abril de 1885, escrita 

por Mariano Pina, jornalista português correspondente de Paris para a folha carioca12:  

 

Agora acabe ele de conquistar mais um novo triunfo com seu 
Germinal – uma obra-prima da força do Assommoir. Leiam esse livro 
e pasmem... pasmem diante desses prodígios do talento, que depois 
hão de confessar que do fundo dum tinteiro ainda saem coisas mais 
preciosas.  

 
No Maranhão, O Paiz do dia 7 de junho de 1886 publicou na seção folhetim do 

jornal uma crítica de Juillerat sobre o naturalismo intitulada “O que nós queremos”. 

Nela, o crítico elogiou o escritor afirmando que Zola escreveu “um mundo todo 

esplendoroso de verdade no Germinal”. Também destacou a grandiosidade da obra dos 

Rougon-Macquart, aplaudindo o escritor naturalista e o colocando na filiação de Honoré 

de Balzac: “[...] com o auxílio de sua faculdade de experimentador, é um artista 

completo, é um sábio profundo. A História natural e social dos Rougon-Macquart é 

como que a continuação da Comédia Humana de Balzac”.  

A recepção do romance na região Sudeste, ao contrário do que foi observado na 

região Nordeste, foi bem ampla, mas concentrou-se em um Estado, o Rio de Janeiro. 

Encontramos, no entanto, uma crítica no Espírito Santo no ano de 1885 que era, na 

realidade, uma reprodução da primeira parte do estudo de Ararípe Junior que aparecera 

quinze dias antes na Semana, periódico carioca.  

No Estado do Rio de Janeiro, o Jornal do Commercio publicou, na seção folhetim 

“Ver, ouvir e contar”, no dia 31 de dezembro de 1884, mais uma provável crítica de 

Santa-Anna Nery, correspondente de Paris, na qual Zola é comparado a Dante: “Zola, 

como Dante Alighieri, desceu aos infernos e no rodapé do Gil Blas, apresentou-nos a 

pintura simples da vida dos operários das minas”; e afirma que “Germinal é a sua obra-

prima”. 
                                                           
12 Tania de Luca destaca a trajetória do jornalista e correspondente lisboeta Mariano Pina que iniciara sua 
carreira colaborando com os jornais portugueses Diário do Comércio e Diário da Manhã, mas, em 1882, 
tornou-se correspondente do periódico carioca Gazeta de Notícias, enviando crônicas de Paris ao 
matutino até março de 1886. Ver LUCA, 2016, p. 112-125.  
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Em 30 de novembro 1885, o mesmo jornal publicou mais uma crítica de seu 

correspondente de Paris na seção folhetim. O texto traz considerações positivas acerca 

do romance: 

 

A sua última obra, Germinal, é mais do que um romance escrito com 
maravilhosa singeleza de estilo, enriquecido de pinturas que têm os 
atrativos dos painéis e a exatidão das fotografias: é um brado de 
compaixão em prol dos deserdados: é um arrazoado comovente em 
favor dos operários das minas.  

  

 A Semana, dirigida por Valentim Magalhães no Rio de Janeiro, publica em duas 

partes a crítica de Ararípe Junior acerca de Germinal. Aqui, Émile Zola é, mais uma 

vez, comparado a Dante: “A leitura de Germinal trouxe-me à lembrança o Inferno de 

Dante”. E reafirma: “A obra é grandiosa, repleta de coisas soberanamente terríveis. Não 

é mesmo possível ler o Germinal sem muitas vezes arquejar, impressionado por páginas 

verdadeiramente dantescas”. 

Na coluna assinada por “Eloy, o herói”, pseudônimo de Artur Azevedo, no Diário 

de Notícias do Rio de Janeiro de 18 de novembro de 1885, encontramos um comentário 

acerca dos dois romances abordados neste trabalho: 

 

[..] peço-lhes que releiam a obra de Zola. Não o façam prevenidos 
pela crítica reacionária de idealistas e românticos, e hão de reconhecer 
que o Assommoir e Germinal são dois sublimes esforços do engenho 
humano, dois livros imortais que se completam, e que se associam 
para a evangelização da moral bem compreendida.  

 

Na Gazeta de Notícias de 16 de outubro de 1884, Mariano Pina publica na coluna 

“Correios de França” um comentário sobre o novo livro do escritor naturalista, 

Germinal. O correspondente ainda faz uma comparação com L’Assommoir, o que 

corrobora a importância que atribuímos a estes dois romances nos Rougon-Macquart:  

 

Mas o grande acontecimento está reservado a Emilio Zola, que 
trabalhou com grande escrúpulo no seu novo romance Germinal, um 
estudo da classe operária sob a República, como o Assommoir é o 
estudo do povo sob o segundo Império. Nada de política. Como 
Assommoir, Germinal será apenas uma coordenação dramática de 
fatos, o estudo do povo d’après nature, uma larga observação da vida 
dos mineiros, a sua existência nos jazigos, a sua posição para com as 
grandes companhias exploradoras. 
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Pina, no entanto, comete um deslize ao afirmar que Germinal é um estudo 

ocorrido sob a República. É verdade que Zola acompanhou as greves que ocorreram 

durante a Terceira República na França a fim de documentá-las para escrever o 

romance, mas seus dados foram recolhidos e trabalhados literariamente para se 

adequarem à realidade do Segundo Império, uma vez que todos os romances dos 

Rougon-Macquart se passam nesse período histórico.  

O único comentário negativo ao romance foi encontrado em uma notícia do 

periódico católico O Apóstolo do dia 4 de dezembro de 1885. Versava sobre a proibição 

da peça em Paris. A adaptação do romance para o teatro havia sido feita por William 

Busnach, o mesmo dramaturgo que fora responsável pela adaptação de L’Assommoir 

em 1879. A peça seria representada no Théâtre du Chatelet, mas foi proibida pela 

censura que só voltaria a autorizar sua representação em 1888. A polêmica em torno da 

adaptação do romance suscitou a curiosidade do público que acompanhou tudo pela 

imprensa (PAGÈS, 1989, p. 193). A notícia do jornal brasileiro dizia respeito à 

proibição de sua adaptação para o teatro. O jornal afirmou se tratar de um “drama 

extraído do imundo romance de Emilio Zola”. 

A partir dos comentários críticos levantados neste artigo, vemos indícios de que a 

recepção do romance L’Assommoir na imprensa carioca foi bem dividida, apresentando 

posicionamentos positivos e negativos. A ausência da crítica nos demais Estados das 

regiões Nordeste, Norte e Sudeste à época da publicação do romance, no entanto, 

apontam para nossa hipótese inicial de que o escritor, na época de L’Assommoir, ainda 

não havia adquirido capital simbólico suficiente na França para se projetar no cenário 

cultural brasileiro. Também observamos que a recepção de Germinal foi quase ausente 

nas regiões Nordeste e Norte, ao passo que o Rio de Janeiro se mostrou muito mais 

atento à obra do escritor, publicando, sobretudo, comentários positivos. Nota-se, no 

entanto, que a imprensa católica tende a se posicionar, como era de se esperar, contra o 

escritor nos dois períodos observados. Identificamos que, tanto na imprensa francesa 

quanto na imprensa brasileira, Zola foi comparado a Dante. A imprensa do Rio de 

Janeiro destacou a grandiosidade da obra e elogiou o trabalho realizado pelo escritor em 

Germinal. Desta maneira, temos indícios de que Émile Zola, já com suficiente acúmulo 

de capital simbólico adquirido na França até a época da publicação de Germinal, parece 
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estar, naquele momento, igualmente gozando de maior reconhecimento e prestígio no 

campo literário brasileiro. 
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BORBOLETA: CONTRIBUIÇÕES PARA A LITERATURA PIAUIENSE 

Fabíola Nunes Brasilino (UESPI)1 
Raimunda Celestina Mendes da Silva (UESPI)2 

 

Resumo: Este artigo pretende explicitar as contribuições do periódico Borboleta para a literatura 
piauiense. Escrito apenas por mulheres, o jornal circulou em Teresina entre os anos de 1904 a 
1907. Projeto inovador para a época, a proposta de o Borboleta era dar oportunidade à classe 
feminina para que participasse ativamente da cultura. Com periodicidade mensal, promovia a 
divulgação da produção literária de artistas já conhecidos pelo público leitor, bem como favorecia 
a inserção de novos escritores na cena cultural do estado. A investigação deu-se pelo método 
bibliográfico e teve como aporte teórico autores como Arnt (2001), Pena (2016), (QUEIROZ, 
2011), Rocha (2012), Castelo Branco (2013).  
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Desde o século XIX, observa-se a estreita relação entre o jornalismo e literatura, 

vínculo esse que se tornou quase que inseparável, tendo em vista que grandes escritores, 

como Balzac, Machado de Assis, Dickens, etc., deram a sua colaboração em jornais. 

Dessa união entre informação e cultura, os dois lados saíram ganhando, haja vista que o 

jornal tornou-se um meio de comunicação mais atraente, ao passo que a literatura 

também agregou valor ao ter um olhar mais atento e acurado para as questões sociais, 

influência do jornalismo. Por esse vínculo ser tão importante e presente a ponto de 

interferir na maneira de se fazer e compreender o jornal, foi que surgiu o termo 

jornalismo literário. 

Neste artigo, para fins de esclarecimento, o termo jornalismo literário terá a 

acepção de Arnt (2001), que afirma que 

Não se refere à imprensa especializada em literatura, que foi um 
fenômeno que nasceu com os jornais e perdura, hoje, nos suplementos 
culturais e na crítica. Jornalismo literário é um estilo que se 
desenvolveu no século XIX e se caracterizou pela militância de 
escritores na imprensa e pela publicação de crônicas, contos e folhetins. 
(ARNT, 2001, p. 7-8). 

No Brasil, a imprensa periódica, durante muito tempo, atuou como importante 

ferramenta para a construção e difusão da literatura nacional, tendo em vista seu baixo 

custo, possibilitando um maior estreitamento de laços entre público leitor e as produções 

literárias, como se percebe na afirmação de Pena (2016, p. 31, grifo do autor), 
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Quase todos os grandes escritores brasileiros do século XIX (até o 
começo do século XX) passaram por jornais, como, por exemplo, 
Joaquim Manoel de Macedo, Raul Pompéia, Aloísio de Azevedo, 
Euclides da Cunha e Visconde de Taunay [...]. Mas o primeiro passo 
rumo ao folhetim foi dado por Manuel Antônio de Almeida, que, em 
1852, publicou Memórias de um sargento de milícias nas páginas do 
Correio Mercantil, 

consolidando as bases do romance nacional, demonstrando, dessa forma, a importância 

do jornalismo literário para a literatura brasileira. 

No Piauí, não foi diferente, posto que a imprensa assumiu, também, relevante 

função, atuando juntamente com outros fatores como, a implantação de escolas e a 

ampliação da rede pública de ensino, tanto em nível primário, quanto secundário, como 

aliada para o estabelecimento de uma literatura local, nos moldes de Cândido (2010). 

O jornalismo literário chegou ao Piauí por volta de 1850 e, já nas primeiras décadas 

do século XX, tornou-se a modalidade mais utilizada por escritores e jornalistas, atuando 

como importante fator de fomento à produção e difusão da produção literária. Conforme 

Sodré (1977), os motivos que levaram os literatos a publicarem seus textos em folhetins 

eram vários, dentre eles o prestígio e o retorno financeiro. No Piauí, o jornalismo literário 

contou com vários jornais que publicavam além de livros e novelas brasileiras, obras de 

autores piauienses. 

 

Jornalismo literário em Teresina 

 

Com a intensa modernização ocorrida em Teresina a partir do final do século XIX 

e início do século XX tanto na esfera urbana, com a canalização de água e a eletrificação 

das ruas, tanto na esfera tecnológica, com o telefone, o cinematógrafo e as primeiras 

tipografias, fato que impulsionou o panorama literário da cidade, a população passa a 

acompanhar, também, os avanços culturais decorrentes desse progresso (QUEIROZ, 

2011). 

É nesse contexto de efervescência cultural que um público leitor começa a se 

formar, com destaque para a elite feminina já alfabetizada, público-alvo em potencial que 

estimulou a publicação de periódicos voltados para esse universo, abordando assuntos 

variados, como literatura, vida familiar e notícias em geral. De acordo com Rocha 

(2012), os títulos dos jornais sempre faziam referência ao feminil, como por exemplo, A 

Aurora (1875), A Rosa (1875) e A Flor (1883). 

Dentre esses periódicos, surge em Teresina o primeiro jornal voltado para o público 

feminino que mesclava notícias, literatura e crítica. Escrito apenas por mulheres, o 
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periódico Borboleta circulou entre os anos de 1904 a 1907, sendo suas redatoras Helena 

M. Burlamaqui, Maria Amélia Rubim e Alaíde M. Burlamaqui. Projeto inovador para a 

época, a proposta de o Borboleta era dar oportunidade às mulheres para que 

participassem ativamente da cultura, despertando-as para a importância de uma formação 

intelectual, tratando de temas como educação e produções literárias, como se constata na 

citação de Castelo Branco (2013, p. 121-122), 

O jornalismo, enquanto atividade feminina, já tinha precursoras na 
segunda metade do século XIX, [...]. Em Teresina, essa atividade 
tomará vulto no início do século XX, com o jornal Borboleta que 
circulou de 1904 a 1906 e era dirigido e redigido por três senhoritas da 
sociedade teresinense -- Helena M. Burlamaqui, Maria Amélia Rubim e 
Alaíde M. Burlamaqui. Caracterizamos essa atividade como 
remunerada, devido ao fato de o jornal ser vendido e até mesmo ser 
aceito assinantes. [...] Um dos principais objetivos das jornalistas do 
Borboleta era abrir o mundo intelectual às mulheres, daí uma das suas 
mais frequentes reivindicações ser o aprimoramento cultural da mulher. 

Em relação ao período de circulação do periódico, há uma imprecisão em relação a 

alguns autores, devido às lacunas presentes na historiografia literária piauiense. Os 

números existentes do objeto de estudo que foram analisados são: Borboleta, 29 de 

outubro de 1905, nº 14; Borboleta, 29 de novembro de 1905, nº 15; Borboleta, 29 de 

dezembro de 1905, nº 16; Borboleta, 29 de janeiro de 1906, nº 17; Borboleta, 1º de 

março de 1906, nº 18; Borboleta, 1º de maio de 1906, nº 20 e Borboleta, 14 de agosto de 

1906, nº 23. Encontram-se disponíveis no Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e 

Comunicação (NUJOC) da Universidade Federal do Piauí e no Arquivo Público do 

Estado do Piauí em formato digitalizado. 

O jornal Borboleta tinha periodicidade mensal, com assinaturas mensal e 

trimestral. Na seção expediente tem-se os nomes das três redatoras, no entanto, o 

periódico recebia a colaboração de escritores como Jonathas Baptista, Abdias Neves, 

Esmaragdo de Freitas, dentre outros, o que demonstrava as boas relações e o prestígio 

social das senhoritas com a sociedade da época, assim como o apoio desses literatos à 

iniciativa das escritoras. 
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Figura 1 – Jornal Borboleta, nº 17, 29 de janeiro de 1906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação 

A edição de o Borboleta de número 14, do dia 29 de outubro de 1905, chama 

atenção pelo fato de ressaltar o aniversário de um ano do periódico que, antes, circulava 

em número reduzido, tendo em vista ser manuscrito. 

Um tema bastante recorrente nos textos de o Borboleta refere-se aos obstáculos em 

manter um empreendimento daquele porte para a época, sobretudo devido aos custos 

financeiros e ao preconceito da sociedade piauiense em relação ao papel da mulher no 

mercado de trabalho, fato que era visto de forma negativa, pois era sinônimo de 

subversão e desagregação familiar e social (FERREIRA; QUEIROZ, 2015). O papel que 

cabia à mulher era cuidar do lar, dos filhos e do esposo, circunstância essa vista nas obras 

literárias de autores como Clodoaldo Freitas, também retratado por Castelo Branco 

(2006), ao abordar a visão dos literatos em relação aos novos comportamentos femininos 

e a tentativa dos mesmos, através de suas obras, de criar padrões identitários para essas 

mulheres. No entanto, as escritoras não se curvavam perante as dificuldades. Abaixo, eis 

alguns trechos em que as mesmas expressam os enfrentamentos: 

[...] E sempre luctando contra os obstáculos que costumam se 
apresentar nas lides jornalísticas, conseguimos hoje vencer um anno de 
fugentes esforços e realizar o nosso mais ardente desejo, que era 
apresentar impresso o nosso pequeno jornal, denominado “Borboleta”, 

que até então era manuscripto. [...] 
“Querer é poder, disse alguem”, e, como temos muita força de vontade, 

não recuaremos jamais, e havemos de afrontar corajosas os escolhos 
que por acaso encontrarmos em o nosso caminho. [...] (sic) 
(BORBOLETA, 29 de outubro de 1905, p. 1) 
 
É com o espirito altivo e rígido que nos arremessamos aos perigos que 
atravessa a vida jornalística. 
[...] 
E por consequencia não ousaremos vacillar um passo se quer em favor 
da amplificação feminil. 
[...] 
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Luctar constantemente contra a turba de invasores da civilisação 
feminil é o que havemos de fazer, embora de queda em queda, de 
desastre em desastre. [...] (sic) (BORBOLETA, 29 de novembro de 
1905, p. 1) 

Na edição de número 16, de 29 de dezembro de 1905, no artigo intitulado „Adorno 

de mulher‟, a colaboradora que assina com as iniciais A. B. compreende a educação para 

as mulheres de forma mais ampla, fazendo alusão às escritoras Maria Amália Vaz de 

Carvalho, Júlia Lopes de Almeida e Ignez Sabino, evidenciando que, além de 

conhecimentos domésticos, as mulheres deveriam lutar pela formação intelectual, sendo 

a literatura um meio importante para a ascensão. 

A mulher, como todos sabem, devem ser instruida, não sò porque a 
instrucção lhe da mais realce como tambem porque a habilita para 
todos os misteres da vida, para o bom desempenho dos deveres que lhe 
são inherentes. 
Muitos pensam que a mulher deve esmerar-se mais na educação 
domestica, eu porem não penso assim, acho que ella não deve 
conquistar titulos que não estejam no seu alcance, mas deve estudar e 
trabalhar muito com o fim de ter certos conhecimentos seguindo assim 
o exemplo de Maria Amalia Vaz de Carvalho, Julia Lopes de Almeida, 
Ignez Sabino e tantas outras que teem sabido se impor pela sua vasta 
illustração. 
Educar a mulher diz Maria Amalia, é leval-a a compenetrar-se do seu 
papel providencial na família [...]. 
A instrucção è a base da vida, a mulher instruida tem entrada franca 
em toda parte, e finalmente a instrucção é um thezouro que todos 
devem buscar. (sic) (BORBOLETA, 29 de dezembro de 1905, p. 1) 

Ainda na mesma edição, no artigo „Em prol da educação‟, a colaboradora de inicial 

M. faz uma espécie de desdobramento justificando a importância da educação para a 

mulher quando relata a missão da mãe como formadora de caráter. 

[...] À sua mãe incumbe a delicada missão de formar seu caracter, 
educar seu espirito. [...] O primeiro cuidado de uma senhora que 
exerce o papel de mãi deve ser, tornar seu filho filho docil e obediente. 
[...] A mulher ignorante não pode ser a educadora d‟aquelles que para 

o futuro hão de exercer importante papel na sociedade. [...] (sic) 
(BORBOLETA, 29 de dezembro de 1905, p. 1) 

Jonathas Baptista, colaborador adepto às novas demandas no âmbito da educação 

feminina e da inserção da mulher em outros setores da sociedade (FERREIRA; 

QUEIROZ, 2015), publicou alguns poemas cuja temática predominante era o universo 

feminino. Adiante, o poema „A mulher‟, dedicado às redatoras do jornal, apresenta a 

mulher como um ser puro e angelical através dos termos „creança‟, „moça‟, „anjo‟, 

„formoso‟ e „perfeita‟. Ao se tornar esposa, tem-se a figura perfeita da mãe de família e 

da esposa dedicada, comparando-a a Santa Maria, elevando-a ao sagrado. 
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A mulher 

Creança-é o lyrio puro e nevado, 

Todo orvalhado do campo em meio; 

Anjo formoso do céo roubado, 

Sempre encantado, de graça cheio. 

 

Moça-é qual ave gentil, medrosa 

Fugindo airosa do caçador; 

Corando ás vezes treme nervosa 

Si descuidosa suspira Amor. 

 

Esposa é a imagem perfeita e pura 

Dessa ternura que em sonhos vejo; 

Do lar a graça-toda a ventura, 

Vida e duçura de um casto beijo. 

 

Mãi-terna amiga, doce alegria, 

Santa Maria, tão meiga e boa, 

Anjo da guarda, canto e poesia, 

Luz que erradia-Mai que abençoa!.. (sic) 

(BAPTISTA, 1905, p. 3) 

Ainda voltado para essa temática, o autor supracitado publica outro poema 

intitulado „Musa‟, no qual aborda a mulher sob outro aspecto. Encorajando-a, o eu lírico 

pede a sua musa que deixe as tristezas, as dores, os falsos amores e vá em busca de sua 

felicidade, revelando que, através da literatura, no caso em questão, vem em destaque 

com letra maiúscula na palavra „Poesia‟, ela encontrará o riso e a alegria. 

No trecho a seguir, o autor instigará sua musa a deixar as convenções sociais às 

quais ele qualifica de mentirosas e pede que ela saia cantando estrofes, fazendo 

referência à poesia. 

Musa 

[...] 

Na plaga azul da Poesia, 

Onde ha rastilhos de Luz, 

Procura o riso, a alegria, 
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Que deu conforto a Jesus!.. 

[...] 

De tudo que o mal semeia, 

De tudo que a dôr enluta, 

Procura fugir; receia 

As tempestades da lucta!.. 

 

Num sonho, bem longe e fóra 

Das convenções mentirosas, 

Vagueia, cantando agora 

Estrophes mil, vaporosas!.. [...] (sic) 

(BAPTISTA, 1905, p. 3) 

Diante disso, é evidente a preocupação de Jonathas Baptista para com a causa 

feminina no início do século XX, bem como a contribuição do mesmo para o jornal 

Borboleta e para a literatura piauiense, tendo em vista sua visão à frente do seu tempo. 

Nesta composição, nota-se o quão o autor valoriza a poesia, a ponto de colocá-la 

como porto seguro contra os dissabores da vida. No entanto, embora a considerando 

como algo importante, Baptista relata a árdua tarefa de ser um escritor no poema 

„Petulância‟, em que retrata a angústia por ter tanta ânsia e empenho e, contudo, não 

conseguir desenvolver um processo criativo quando quer. 

Do mesmo modo que Jonathas Baptista, Abdias Neves também publicou poemas 

no jornal Borboleta, como „Flores murchas‟, na edição nº 17, de 29 de janeiro de 1906, p. 

2, de caráter memorialístico. 

Outro aspecto que chama a atenção, no Borboleta, são as traduções que, embora 

não tenham as indicações dos textos originais, revelam a ousadia de tal periódico. Nas 

edições analisadas, foram encontrados dois textos, a saber: „O esquecimento dos pobres‟, 

nº 17, de 29 de janeiro de 1906, p. 2 e „O homem‟, nº 18, de 1º de março de 1906, p. 1. 

Além da parte literária, o jornal possuía algumas colunas que desempenhavam a 

função que atualmente é conhecida como coluna social, a saber: „Notícias‟: eram 

veiculadas notas diversificadas, como por exemplo, a aprovação em preparatório, 

„Pensamentos‟: como o próprio nome indica, eram reproduzidos pensamentos diversos, 

„Perolas azues‟: seção dedicada aos aniversariantes do mês, dentre outras. 

Ante o exposto, é notória a relevância do jornal em questão e da atividade 

jornalística desempenhada pelas redatoras do mesmo para a literatura piauiense e a 
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educação feminina no início do século XIX, haja vista que os mesmos romperam, de 

certa maneira, com algumas barreiras ao promover a formação intelectual das mulheres, 

mostrando que os espaços público e privado poderiam andar lado a lado e ao divulgar a 

produção literária de autores já consagrados, bem como alavancar a carreira de outros. 

Por essa razão, o estudo dessa fonte de informação primária é fundamental, para 

que as lacunas presentes na historiografia literária piauiense possam, cada vez mais, 

serem sanadas. 
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A MULHER NO ORIENTE: NOTAS DE VIAGEM DE EÇA DE QUEIRÓS 

Gisele de Carvalho Lacerda (UFF) 1 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo sinalizar algumas das variantes substantivas anotadas 
a partir do cotejo de alguns dos textos que formam a tradição direta de textos das narrativas de 
viagens de Eça de Queirós, mais propriamente, de alguns dos que falam sobre sua viagem ao 
Egito. Os fragmentos aqui examinados tratam sobre a questão da mulher no oriente, sendo este 
primeiro publicado por Eça, em 1871, no Almanaque das Senhoras para 1872. Em nosso trabalho, 
teceremos algumas considerações sobre as variantes encontradas no cotejo entre a edição de 1946 
e o texto publicado no Almanaque das Senhoras para 1872.  O exemplar do Almanaque, 
consultado por mim, faz parte do acervo do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro.  

Palavras chave: Periódicos; Crítica textual; Século XIX; Eça de Queirós 

 

 

 A mulher no Oriente é um dos capítulos que compõem as notas de viagem de Eça 

de Queirós, tal nota é um estudo minucioso sobre o tema, contrastando-o com a cultura e 

a veneração da mulher no Ocidente. 

As notas de viagem de Eça de Queirós não foram, ao que indica, escritas com a 

finalidade de publicação. Trata-se mais de um reflexo das primeiras impressões do 

escritor que pretendia registrar todos os momentos vividos em sua viagem ao Egito, 

Palestina e Alta Síria, iniciada em outubro de 1869, em companhia do Conde de Rezende, 

por ocasião da inauguração do Canal de Suez. 

Apresentam o jovem Eça, contando pouco mais de 23 anos e ainda sem o prestígio 

que o consagrou como escritor. Estes “dias cheios de excitação poética, intensos, 

movimentados, estimulantes e fecundos”, (QUEIRÓZ, 1946, p.8)  como bem define seu 

filho, José Maria D’Eça de Queirós foram compilados em volume e publicados 

postumamente. A decifração do manuscrito, já encontrado sem algumas partes, foi feita 

por José Maria, já citado, e seu irmão Alberto. 

Caracterizadas como uma lenta e penosa decifração, foi necessária a ajuda de 

mapas e vários livros sobre o Oriente, que ajudassem na decifração de termos árabes; um 

trabalho penoso, que levou meses.  

                         
1 Graduada em Letras (UCB), Mestre em Literatura  Portuguesa (UFF).  Contato: giclacerda@gmail.com 
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O passaporte do romancista facilitou a organização dos capítulos desta viagem. 

Contam desde a saída de Lisboa em outubro de 1869 e os lugares aos quais visitou: 

Alexandria, Cádis, Gibraltar e Malta, Cairo, Heliópolis, Palestina e Alta Síria. 

O conhecimento dessa leitura, compilada e publicada com o título de O Egito: 

Notas de Viagem foi relevante na altura em que José Maria buscava desmitificar alguns 

ditos a respeito de seu pai, como por exemplo o fato de considerarem que Eça de Queirós 

era um escritor lento e produzia pouco, sendo este pouco concebido com esforço. Primou, 

deste modo, em demonstrar o talento de um “verdadeiro escritor nato, este rapaz (...) sente 

a necessidade instintiva de comunicar ao papel as sensações  que recebe do mundo 

exterior e os pensamentos que elas lhe sugerem”. (QUEIRÓZ, 1946, p.15) 

Pensamentos estes que tiveram o seu esboço aproveitado na elaboração de alguns 

dos futuros romances do escritor. São exemplos: O Mistério da Estrada de Sintra,  A 

Relíquia e A Correspondência de Fradique Mendes. Parte desta nota sobre a mulher no 

Oriente foi publicada em 1871 no Almanaque das Senhoras para 1872. 

Quanto a natureza deste, como é característica dos almanaques da época, possui 

um conteúdo híbrido, em que encontramos, além da contribuição de escritores 

prestigiados no mundo das Letras e Artes, dentre estes: Alexandre Herculano, Antônio 

Feliciano de Castilho,  Antero de Quental, Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós;  

A natureza do Almanaque das Senhoras é híbrida, característica bem comum dos 

Almanaques que circulavam nesse período. Os feriados, fases da  lua e marés, dias de 

gala, dias de pequena gala, calendário brasileiro com meses e dias próprios, computos 

eclesiásticos/temporais, festas móveis e bênçãos matrimoniais, se intercalam com poemas 

escritos por leitores - aparentemente sem grande relevância nas letras portuguesas – e 

dedicados aos seus queridos. (Como é exemplo um poema encontrado cujo título é “À 

minha amiga Julia Ribeiro”, escrito por D. Amélia Jenny. Outro exemplo é o poema À 

minha amiga a Ema Sra D. Maria Joanna d’Almeida, escrito por D. Maria Adelaide 

Fernandes Prata). 

Apresento o texto do Almanaque das Senhoras para 1872, publicado por Eça de 

Queirós com o título de Fragmento do Cairo a Jerusalém. 
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O capítulo do romance intitulado A mulher no Oriente, edição de 1946 é um 

estudo sobre a cultura árabe e o modo como estas são tratadas em oposição ao trato no 

Ocidente da mulher europeia, com especial destaque para as mulheres portuguesas. 

A edição de 1946 utilizada para o cotejo é uma 5ª edição da Lello & Irmão 

Editores, faz parte do acervo da Biblioteca da Universidade Federal Fluminense e o 

capítulo em questão conta de 17 páginas. 

Para fins de comparação com o texto do Almanaque das Senhoras, apresento um 

resumo da fluidez do texto das notas queirosianas. 

Eça começa as suas notas observando os arredores das ruas do Cairo à noite: 

escuras, silenciosas e lúgubres, ao sair da ópera. Percebe então que o motivo de se 

encontrar assim, com poucas pessoas e apenas alguns cães latindo miseravelmente se dá 

porque toda a população teria se recolhido em seus haréns. 

Não  lhe sendo  permitido adentrar o Harém, movido pela curiosidade e também 

pela observação da cultura que estava vivenciando, o texto começa a fluir à medida em 

que o autor começa a imaginar possíveis respostas aos seus questionamentos: 

 “Não se estará ali cosendo num saco uma escrava infiel, para a 

arremessar ao Nilo? (...) Que pensamento contém aqueles 

cérebros? Que instintos os dominam? Que fórmulas, que 

diálogos, que atitudes, que imagens tem ali o Amor? (...)” 

(QUEIRÓZ, 1946, p.124) 

Nas linhas que se seguem, publicadas integralmente no Almanaque das Senhoras, 

talvez uma intervenção de José Maria para emendar os fragmentos das notas que tinha 

em mãos,  Eça questiona o porquê de o árabe nunca citar o nome da mulher, ainda não 

sabendo se o faz pelo fato de considerá-la sagrada, íntima, algo discreto ou por ser a 

mulher uma “coisa humilhante”. (QUEIRÓZ, 1946, p.125) 

Acredita que um árabe em contato com a cultura e a mulher europeia 

compreenderia a “imbecilidade” e “miséria” de seu harém por ser a mulher árabe “inútil, 

material, estúpida, física, simples adorno de carne”. (QUEIRÓZ, 1946, p.125) 

Compreende, em um segundo momento, que um árabe muçulmano despreza 

soberbamente não só a cultura européia, mas também as mulheres, que com seus decotes 
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e mostrando o rosto, riem e falam agitando o leque. Tais atitudes são consideradas 

impudicas por eles. 

Eça acredita que a mulher é o ponto de fraqueza do árabe, a mulher domina e 

impõe-lhes vícios e o cavaleiro digno e altivo transforma-se em indolente, passando a 

amar a imobilidade, o tabaco e a escravidão. 

Afirma que a mulher é responsável pelo pecado do Alcorão, fazendo da 

civilização árabe uma civilização fraca. Até mesmo Maomé teria sua maravilhosa obra 

infecunda pelas condescendências que a mulher teria introduzido. A mulher sendo 

imperfeita e perigosa, se opõe à essência do homem árabe: “imaginoso, viril e justo”  

(QUEIRÓZ, 1946, p. 126). 

Tal oposição seria a razão pela qual a mulher não pode ser a companheira deste 

homem, nem confidente, não tomando parte nas refeições e por fim, sendo rejeitada do 

ato mais sublime da vida muçulmana que é a oração. 

Apesar de enchê-las de adornos caros, não é permitido ao homem nutrir-lhes 

nenhuma estima e para proteger-se, o homem árabe as cerca de humilhações e ao 

considerar a sua natureza animal, justifica-se o seu encarceramento e a presença constante 

de eunucos ao seu lado, nunca sendo vista sozinha: seja na casa de banho, seja em passeios 

a cavalo. 

Porém, a presença da mulher é indispensável para estes, mesmo o Alcorão 

amaldiçoando aqueles que dizem que os Anjos têm forma de mulher. Sua companhia 

torna-se vital para os príncipes prisioneiros em guerra ou para largas viagens. 

A conclusão do texto do Almanaque das Senhoras para 1872 se dá em tom irônico, 

quando Eça de Queirós declara que os muçulmanos árabes atribuem paraíso perpétuo à 

suas mulheres, após sua morte: não por merecimento, mas para que sejam criadas de uma 

estalagem ou de um khaw, com a única finalidade de os receberem e lhes fazerem cortejo. 

O exemplar deste periódico, registrado Almanach das Senhoras para 1872 por D. 

Guiomar Torrezão. Lisboa, typographia de Souza e Filho, 1871; foi encontrado no acervo 

da  Biblioteca Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, cota 36N6. 

Segue abaixo a transcrição do mesmo, mantendo a grafia e a disposição da página, 

tal qual é encontrada no Almanaque das Senhoras. 
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Fragmento do Cairo a Jerusalem 

                          Inedito 

............................................................................................................................................ 

O arabe nunca fala na mulher; será para elle a cousa sagrada, intima ou discreta? 

ou é simplesmente  a cousa humilhante? Aquelle silencio é respeito ou é desdém? Sei de 

arabes que despresam o seu harem, que ao contacto com os nossos hábitos, das nossas 

ideas e da nossa critica, com a presença da mulher europea, compreendem o vasio, a 

imbecilidade e a miséria do harem; e veem quanto as mulheres árabes são inúteis, 

materiaes, estupidas e physicas, adornos de carne. Esses despresam o harem. No entanto, 

o sentimento geral não é este: o arabe e o muçulmano, que despresa as nossas idéas, os 

nossos costumes, a nossa architectura, o nosso Christo, os nossos vestuarios e o nossso 

tabaco, despreza2 soberbamente as nossas mulheres. Uma europea, rindo, falando, 

decotada, mostrando o rosto, agitando o leque, flexivel, nervosa, é para eles uma cousa 

grotesca, impudica, ridícula até; pode-o fazer rir como um histrião, mas enche-o de tedio 

como uma imundície. 

Supponho que o arabe evita fallar das mulheres por um sentimento de intima 

reserva, de pudor sensível, de áspera delicadeza. Supponho mesmo que evita falar  n’ellas 

como a sua grande fraqueza; porque é uma fraqueza.O arabe é honrado, activo, digno, 

nada é capaz de o domar, de o captivar, é o perpertuo cavaleiro, nomade nas tendas, 

especulador dos bazares, a sua dignidade é sempre a mesma, profunda, aparatosa e grave. 

Tem uma fraqueza apenas: a mulher: a mulher subjuga-o, dá-lhe vícios: por ella ama a 

indolência, ama o tabaco, ama a imobilidade, ama até a escravidão. É pela influencia da 

mulher que a civilização arabe é fraca e fluctuante; é  por ella que o alcorão pecca; foi 

ella que introduziu na vida de Mahomet as condescencias que tornarão infecunda a sua 

obra maravilhosa! A mulher é a chaga do Oriente. 

                         
2 Na transcrição do texto do Almanaque, respeitando a grafia vigente, desprezar aparece com S, porém 
nesta linha o verbo é apresentado com z. 
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O arabe inteligente, imaginoso, viril e justo, conhece quanto a mulher arabe é 

imperfeita e perigosa; não a aceita como uma companheira, não faz a ella sua confidente; 

não a estima: raras vezes vem comer em companhia d’ella; não a admitte ao acto mais 

sublime da vida de um muçulmano, á oração; exclue-a da mesquita; da escola, quasi do 

pensamento; dá-lhe joias, vestidos, mas bane-a do seu coração e da sua consciencia. O 

que daria a um amigo, nunca o diria a uma mulher. Atribue-lhe todos os vícios; cerca-a 

de humilhações; julga-a em revolta perpetua; considera-a como um ser cheio de instinctos 

animaes, que é impossivel transformar, e por consequencia que é necessario encarcerar; 

para isso cerca-a de muralhas, de ennucos, em casa, no banho, na rua se vae a pé, em 

redor do burro se vae a cavalo, se vae n’uma carruagem ao lado  

do cocheiro na almofada. O alcorão amaldiçoa aquelles que dizem que os anjos tem forma 

de mulher! 

E no entanto, a sua preocupação, o seu interesse mais vivo, a sua miséria é a 

mulher! Não a pode deixar um momento: considera-a como a cousa indispensável. Os 

príncipes prisioneiros podem levar comsigo as mulheres: levam- n’as para a guerra; 

levam- n’as para as largas viagens, e quando ellas morrem atribuem-lhes paraizo 

muçulmano; não para as recompensas; mas como criadas de uma estalagem, ou de um 

Khaw, para os receberem e para lhes fazerem cortejo.  

                                                                                             Eça de Queiroz 

 O fragmento apresentado conclui o que foi publicado no periódico de 1871, porém 

em suas notas, Eça prossegue o estudo sobre o tema, refletindo sobre algumas questões 

de grande interesse para aqueles que desconhecem a cultura local, como por exemplo, 

fatos relacionados a vida íntima dos árabes, informação que, segundo o autor, teria 

conseguido de um armênio –secretário de nubar pachá que viveu em Constantinopla, Asia 

Menor, na Síria, na Anatólia, o que o fazia grande compreendedor do mundo oriental e 

seus “vícios ocultos” – que ele conheceu. (QUEIRÓZ, 1946, p.126) 

 Eça começa a desmitificar a compreensão da poligamia no Oriente de acordo com 

os padrões ocidentais. Geralmente atribui-se  a questão da poligamia a uma necessidade 

em função do clima, de modo a fluir uma harmonia natural. 
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 O tom que o texto passa a adquirir então mostra um Eça mais conciliador do que o 

que expressou no Almanaque das Senhoras, onde apresenta cruelmente a realidade dos 

haréns: 

 “A poligamia foi de todos os tempos uma necessidade de harmonia 
social. (...) O estado de guerra entre as tribos isola o homem de todo 
auxílio , de toda a amizade, de toda comunicação de interesses. (...) o 
grande interesse do árabe nômada é ganhar auxiliares: a maneira mais 
natural de o conseguir é o casamento (...) A mulher é o auxílio, o pacto, 
o tratado” (QUEIRÓZ, 1946, p.129) 

 Nestes termos, a mulher se transforma em um elemento necessário à pacificação 

entre dois inimigos: para que a paz seja firmada entre ambos, celebra-se o casamento 

entre as famílias. 

 Considerando o momento em que vivencia em ares Orientais, Eça defende a ideia 

de que a poligamia em breve se extinguirá, transformando-se na monogamia, tal como é 

conhecida no Ocidente. 

 A substituição das habituais tendas –outrora no deserto, por casas de pedra – a   

formação das ruas e das cidades – típicos  da evolução natural da civilização árabe – não    

mudou o modo isolado do homem árabe que precisa de “auxiliares em volta de si para as 

ásperas lutas da vida”. (QUEIRÓZ, 1946, p.130) 

A mulher tem a função de protegê-los e é o que acontece nas altas famílias e entre 

os camponeses, sendo esta a verdadeira origem da poligamia. Acredita, contudo, que a 

poligamia estaria em decadência em virtude do enfraquecimento da riqueza turca e as 

exigências da vida moderna; posto que cada mulher tem direito a uma casa separada e aos 

luxos devidos, entre estes: escravas, jóias, banhos particulares, eunucos e proporção na 

fortuna do marido. 

A influência do Oriente no Ocidente acontece quando os Pachás são influenciados 

por Londres e Paris, tendenciosos a imitar os costumes, tornam-se monogâmicos. O 

mesmo acontece a suas filhas, educadas no Sacré Coer ou nos conventos de Londres, 

transformadas em “misses árabes” exigem como condição de casamento que elas sejam 

as únicas mulheres. (QUEIRÓZ, 1946, p.132) 

Há também o caso de casamentos feitos por Pachás com mulheres cristãs, não lhe 

dando companheiras. Tais modificações nos costumes transformou os Haréns que ainda 

existem no Cairo, Damasco, Palestina e Constantinopla em lugares fastigiosos, totalmente 

810



diferente do imaginário ocidental que o idealiza como um lugar delicado, voluptuoso e 

poético. 

Sobre o amor no Ocidente, Eça considera que este apenas existiu quando as 

mulheres tinham liberdade para andar descobertas, sendo confidentes e amigas. 

Eram celebradas nos poemas cujo conteúdo geralmente era a exaltação do amor, 

uma paisagem do deserto e uma exaltação do cavalo. Neste contexto, a mulher ainda era 

uma presença viva de Deus, uma graça infinita: “Na amante amava-se o amor”. 

(QUEIRÓZ, 1946, p.133) 

Este amor poético, segundo Eça em suas observações sobre o tema, se transformou 

em um amor decrépito cujos fins eram lucrativos e esta escassez de razões para que o 

amor exista, e essas origens estão principalmente na imaginação da literatura, do 

catolicismo e da influência da natureza e delicadeza das relações da vida. 

No Oriente, a literatura não existe, os poemas só celebram as guerras e façanhas 

da vida errante. Deste modo, a mulher torna-se um “objeto inerte, procriador e animal”. 

(QUEIRÓZ, 1946, p.134) 

O amor se torna compatível ao desprezo, o homem passa a desprezar a mulher, e 

esta por não ter uma existência ativa, simplesmente aceita. Para mostrar que o amor é 

algo sem importância nestes povos norteados pelas guerras e conflitos, conta a história de 

Maomé IV que ao ter seu harém cercado por viver ali de amores, desprezando a guerra e 

a glória, mostra sua lealdade a estes mandando degolarem sua escrava síria e mostrando 

nas mãos sua cabeça gotejada de sangue, demonstra a todos o caso que faz do amor. 

Se tratando de amor em mundos árabes, este se torna brutal, apenas uma atração 

epidérmica, mesmo o sentimento de beleza do árabe é diferente do europeu, que pode ser 

identificado na oposição entre a mulher magra, delicada e delgada e de andar leve, muito 

comum na Europa, e as formas volumosas e voluptuosas da mulher árabe. 

Outra característica do árabe é a sua imobilidade: assim como o deserto, nos diz 

Eça, prefere tudo o que é imóvel, daí a preferência pela calma do harém, não sendo 

necessário desejar, querer, esperar ou duvidar. 

O casamento se dá por conveniência, não por simpatia. O noivo não conhece a 

noiva e há mulheres separadas para tal função de unir os casais. Estas, adentrando o harém 

e sabendo todas as informações físicas e o dote das moças, apenas a descrevem para os 
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rapazes em idade de casar, uma descrição minuciosa, repetindo os mesmos detalhes dos 

rapazes para as moças. 

A facilidade do divórcio no mundo árabe se dá no dia do casamento em que se 

depois de tirar o véu da noiva, esta não agradar ao noivo, este pode divorciar-se ao fim de 

quatro semanas, bastando para isso dizer diante de testemunhas: “Estou divorciado”. 

(QUEIRÓZ, 1946, p. 139) 

Cria-se um novo conceito e o casamento se torna lucrativo e conveniente para 

ambos os lados: Homens ricos que mudam de mulher todos os meses e mulheres que 

fazem profissão de casar. 

Depois de divorciadas, levam o dote, conversam com as casamenteiras e logo 

alcançam novo marido e novo dote, assim se repetindo por muitas vezes.  

O fim deste negócio lucrativo que é o casório, é apresentado nas linhas finais em 

uma conclusão bastante irônica da parte do autor: com o capital acumulado em jóias, as 

mulheres retiram-se para o harém “ a gozar as economias feitas com cinquenta maridos”. 

(QUEIRÓZ, 1946, p.139) 
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LUTA ÍNTIMA: A VIUVINHA, DE JOSÉ DE ALENCAR, E O PERIÓDICO 

CATÓLICO A ABELHA – VERDADE E CARIDADE 

                                                                                           Iza Quelhas1 

Resumo: Em meados do século XIX, no Brasil, o Romantismo exaltou valores como o idealismo 
e a individualidade, elementos constitutivos de ideários políticos, culturais e religiosos, em suas 
respectivas especificidades. O romance A viuvinha (1857), de José de Alencar, em sua trama,  
apresenta um ideal de sociedade e de individuo, aproximando-se da doutrina propagada pela 
Igreja Católica. O periódico A Abelha – Verdade e Caridade, vinculado à Igreja Católica, em 
1854, representa um momento de disputa pelo poder, não estabilizada pela constituição 
promulgada em 1824. A complexa rede de relações na disputa pelo poder entre o Estado e a Igreja 
revela-se significativa para a cultura política e para a literatura.   

Palavras-chave: Literatura; Imprensa; Catolicismo; José de Alencar; A viuvinha.  

 

         Literatura e representações  

(...) a dor tinha dado lugar à reflexão; e ele podia enfim lançar um 
olhar sobre o passado, e medir toda a profundeza do abismo em que ia 
precipitar-se. (A viuvinha, s/d, p. 11) [grifos meus] 

          Esta comunicação investiga o ideário católico, em sua realização discursiva, em 

diálogo com A viuvinha (1857), de José de Alencar(1829-1877), ao contrastar alguns 

tópicos da ficção e dos elementos de teor doutrinário do periódico em questão. A pesquisa 

sobre os periódicos, como subsídios de fonte primária, incorpora a imprensa como 

agência de produção e difusão cultural, inserindo-a no campo de estudos da literatura e 

da história social. Em relação à proposta, destaco duas questões mobilizadoras: a 

dominância do poder da Igreja Católica, durante o Segundo Reinado, por um lado; a 

questão moral e civilizadora que Alencar defendeu, por outro, como intelectual e agente 

político vinculado às ideias defendidas pelo partido Conservador ao qual se vinculava.  

          O ideário romântico, os símbolos e valores da Igreja Católica funcionam como 

sustentação de um processo civilizatório na obra ficcional de José de Alencar. À figura 

do escritor canônico soma-se a participação do intelectual atuante, sintonizado com o 

catolicismo e com certos aspectos do progresso. Trata-se de um escritor que se incumbiu 

de divulgar o Romantismo ao propor representações de nação, de nacionalidade, de 

convivência social e urbanidade. A função de intelectual, portanto, adequa-se ao que 

                                                           
1 Doutora em Teoria Literária (UFRJ), Professora Associada (FFP-UERJ). E-mail: igquelhas@gmail.com 
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representa a cruz e a lei, sendo o Império do Brasil o “escolhido”, como herdeiro, para 

realizar a civilização da raça latina (DOMINGUES, s/d). A luta íntima travada pelo 

protagonista de A viuvinha é minimizada pelas escolhas que o escritor valoriza em termos 

de construção de uma sociedade que represente o país e uma cidade, a capital do império, 

em meados do século XIX.  

          O romance enfatiza habilidades. na ficção e na atuação numa cultura política em 

formação, de José de Alencar de representar maneiras de pensar ou de sentir, situando os 

protagonistas em determinados grupos sociais. O romance citadino ou urbano de Alencar 

não é um  retrato idealizado de uma sociedade ou de um indivíduo, muito menos um 

protesto contra a ordem instituída. Em A viuvinha há um descompasso em relação a 

correntes mais libertárias do Romantismo, a partir da valorização de ideias conservadoras, 

que se apropria dos hábitos do cavalheirismo, numa sociedade patriarcal e sustentada pela 

escravidão. A regra e o compasso estão nas mãos desse escritor que prioriza as 

instituições, a tradição e a Igreja, enquanto vislumbra em certo progresso – a melhoria 

material das condições de vida nas cidades, por exemplo – um caminho que se bifurca. 

Não por acaso, ao final do romance folhetim, o espaço desloca-se para um local bucólico, 

afastado da ebulição das cidades e do ambiente nefasto da corte. O isolamento e o 

conservadorismo vencem a crença que se mostra superficial no progresso.   

         Ao dar voz aos sentimentos contraditórios e intensos que atravessam o protagonista, 

num momento de mudanças (no caso da ficção, no estado civil), o suicídio que ocorre no 

pensamento de Jorge é uma ideia não consumada. A luta íntima vivida pelo personagem 

dimensiona o dilaceramento também da instância autoral, identificada com a imagética e 

temática românticas sem sentir horror à realidade. Tem-se uma autoconsciência 

atormentada que permanece por todo o romance após o casamento de Jorge e Carolina. 

Essa autoconsciência, no entanto, não promove rupturas com o status quo, pelo contrário, 

a luta íntima ocorre para que o indivíduo se adeque a uma sociedade que já tem esgotada 

sua cota de desgraçados e miseráveis. Estes não aparecem nos romances alencarianos. Ao 

protagonista é dada a possibilidade de renascer das cinzas, mantidos, inclusive, os 

privilégios de sua classe social.         

          Quanto ao gênero literário, o folhetim, criado pelos franceses, divulgado nas 

grandes cidades, era uma narrativa marcada pela função de entretenimento, que passou a 
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ocupar determinadas partes do jornal, os rodapés, nas primeiras décadas do século XIX. 

Na capital do Império, o gênero favoreceu o interesse pelos jornais diários que 

circulavam, com mais frequência, em ambientes citadinos. Na França, o Feuilleton 

(MEYER, 1996)  ocupou os rodapés de periódicos da época, dividindo o espaço da página 

com gêneros textuais e discursivos variados: receitas de beleza, receitas de cozinha, moda, 

eventos da corte considerados mundanos e toda a sorte de textos que atraíssem leitores, 

cansados de periódicos repletos de comunicações oficiais e controlados pela censura de 

Napoleão I (NADAF, 2009).     

           Na trama do romance, a importância da herança paterna, perdida pelo filho em 

jogos e apostas ou futilidades, introduz uma questão maior: a relação dos personagens 

com o dinheiro ou o capital, com o sistema de troca e de empréstimo, numa concepção 

de capitalismo atrelado às transformações urbanas, que implicam modos de sentir, agir, 

falar e comunicar em sociedade. Na esfera pública, em construção no Brasil oitocentista, 

a imprensa doutrinária, ao agregar pessoas, indivíduos em torno de valores, significados 

mentais e culturais, torna perceptíveis as práticas de inclusão e de exclusão, como 

acontece em relação ao suicida, rechaçado pelas leis eclesiásticas, citado em texto no 

periódico investigado e presente no enredo alencariano.  

          Em A Abelha – verdade e caridade, no primeiro número, no texto intitulado “O 

suicida”, é afirmado que um indivíduo que se mata deve ser tratado como um criminoso, 

da pior espécie, sem perdão. No romance de Alencar, o suicídio é uma saída imaginada 

pelo personagem, não consumada, pois predomina a racionalização do problema e a 

intervenção do tutor, elementos da trama que serão conhecidos pelos leitores apenas ao 

final da narrativa.  

         Os suicidas, em sua maioria, como afirma o narrador, tiram a própria vida por 

motivações financeiras, falências, ausência de perspectivas de futuro. O dinheiro, 

portanto, está no centro das motivações desses indivíduos. Em pleno movimento do 

Romantismo, as questões materiais e financeiras são colocadas no mesmo plano do idílio 

amoroso.  

          Periódicos e literatura: instâncias de produção, difusão e consumo 
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          Na História Cultural, a produção teórica e ensaística de Roger Chartier (1990) 

destaca o conceito de representação que resulta de práticas, na atribuição de sentidos e 

significados plurais. Os sentidos, para Chartier, são historicamente construídos, portanto, 

podem mudar. Em A viuvinha, as representações apontam um ideal de vida burguesa 

almejado por uma elite letrada na qual Alencar se move, perfeitamente integrado.  

          No âmbito da imprensa, o periódico A abelha religiosa - verdade e caridade, em 

circulação no ano de 1854, publicado pela Empresa Typográfica Paula Brito, destina-se 

a propósitos doutrinários e de divulgação dos feitos eclesiásticos. Cumpre observar que, 

nos estudos sobre a literatura alencariana, as representações acionam valores tão 

burgueses quanto católicos, implicam renúncia, sacrifício e devoção, virtudes que os 

protagonistas revelam no decorrer da trama. É nítida a identificação com a moral católica 

ajustada às qualidades dos protagonistas e à manutenção do patriarcado. 

           Dos números um ao sexto, o jornal apresenta teses e considerações a respeito de 

temas variados: a “Terra de Santa Cruz”, a canonização de Anchieta; as diferenças entre 

panteísmo, progressismo e catolicismo, com a superioridade deste último; a adoção do 

véu por parte de mulheres em “Triunfo da religião”; a “roda dos engeitados” (grafia 

original; grifos meus) como uma invenção ou filha da caridade; a comparação do ateu ao 

mais “imprudente mentiroso”, e a solução cristã para fazer desaparecer o “facho das 

revoluções”.  

         A Constituição de 1824 (NOGUEIRA, 2012) negou liberdade religiosa a todos que 

não fossem Católicos, mantida a religião do Império. As demais religiões serão apenas 

“permitidas”. De acordo com o artigo 5º:  

A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a religião do 
Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto 
doméstico, ou particular em casa para isso destinadas, sem forma 
alguma exterior de Templo. [grifos meus]  

         A contraditória noção de liberdade submete-se ao controle: a não participação em 

cultos ou rituais de religiões não católicas. Não poderia haver um templo fora do ambiente 

doméstico que não fosse católico. Atendidas tais condições, havia o que foi chamado 

liberdade religiosa. A Constituição Política do Império estabeleceu que a religião 

Católica Apostólica Romana se tornara, após 1822, a religião do Império (art. 5º), com 
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todas as implicações de um Estado confessional. O imperador, antes de ser aclamado, 

teria que jurar manter a religião (art. 103), sendo competência do poder executivo nomear 

os bispos e prover os benefícios eclesiásticos (art. 102, II). Havia, assim, pela Carta 

Constitucional de 1824 uma questionável garantia de crenças, sem liberdade de cultos, 

sem liberdade para a construção de templos como espaços de congregação e reunião. 

Outras religiões ou práticas religiosas são denominadas crenças e ignoradas pelo texto 

constitucional.   

           A Abelha religiosa – Verdade e Caridade 

          Em 29/07/1854, o periódico católico publica o primeiro número, propriedade da 

Empresa Dois de Dezembro. Foi distribuído gratuitamente aos senhores acionistas; 

quando não acionistas, o preço consistia em 80 rs. O jornal tinha uma sede na Praça da 

Constituição, número 64, publicado pela Empresa Typográfica Paula Brito. 

           Sobre a importância, apesar de negada pela Igreja, da Revolução Francesa, em 

publicações periódicas, há um reconhecimento de sua influência, o que deveria ser objeto 

de refutação e construção de estratégias (KLAUCK, 2016) que mantivessem a 

racionalidade no discurso católico.  Nas palavras de Costa Lima, no Capítulo II, de “O 

Iluminismo francês e Diderot”, na primeira parte, “Racionalismo e religião” (LIMA, 

1988) são analisadas as mudanças relacionais da religião e da razão. Esta, identificada 

com “uma faculdade comum a todos os homens normais, o senso comum” (Idem, p. 79-

80). No periódico católico, no texto intitulado “O que é ser homem”, às perguntas feitas 

sucedem negativas: ao homem não basta a razão, qualidade humana destacada pela 

Revolução Francesa, que o diferenciaria dos outros animais. Seriam necessários a 

“inteligência” e o seu uso para distinguir, conformar, isto é, harmonizar. É indispensável 

controlar, no caso, o controle seria o da Igreja.  

          A Abelha Religiosa – verdade e caridade aponta seu principal objetivo que se 

conforma, por sua vez, à racionalidade. No subtítulo, a “verdade” e a “caridade”, além do 

trabalho infinito que atribuem os religiosos a Deus, ao homem caberia identificar a 

verdade, formar ou dispor, saber a quem a caridade se destina, isto é, quem é merecedor 

ou não. No significado etimológico, a palavra caridade, substantivo feminino, reúne um 

primeiro conjunto de sentidos (‘benevolência, complacência, compaixão’), num segundo, 
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‘benefício, esmola’, documentada no século XIII (CUNHA, 1982). A razão e o uso da 

inteligência do homem são a realização mais plena da semelhança ao ser divino. Nas 

páginas seguintes, imagens do periódico, com data de 29 de julho de 1854.  

 

Imagem 1 A abelha – verdade e caridade,  

número 1, sábado, 29/07/1854, p. 3. 
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Imagem 2 

A abelha – verdade e caridade, 

 número 1, sábado, 29/07/1854, p. 4. 
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 No texto “O suicida” (Imagens 1 e 2), há uma defesa contundente do poder de 

exclusão das leis da Igreja Católica ao determinar a negação de sepultamento de um 

suicida em terreno abençoado, com os ritos católicos. O sujeito do discurso dirige-se, no 

início a quem chama “desgraçado”, por afrontar o “Onipotente” com seu crime (o 

suicídio). O fato de ser um suicida torna-o imediatamente sem razão, por não fazer uso 

da inteligência. É justificada a prática dessa “salutar determinação” (das leis eclesiásticas) 

por ser incumbência dos clérigos a exclusão e o banimento, ações dissimuladas num 

procedimento pedagógico disfarçado em bem comum. No último parágrafo, o eu do 

discurso dirige-se aos “legisladores brasileiros”, clama por concordância e o argumento 

final, ápice do que é defendido: “sem religião não há sociedade”.    

          A luta íntima 

         No texto do periódico “O Suicida”, há uma contundente crítica da igreja a quem tira 

a própria vida. Em termos de associação reflexiva, tanto o periódico quanto o romance 

dialogam: o valor da vida do indivíduo afeta a manutenção da Igreja, do Estado imperial 

e do capitalismo em ascensão. Em A viuvinha, destaco os capítulos V, VI e VIII, que 

reúnem comentários explícitos do narrador em relação aos suicidas e ao lugar que, na 

cidade do Rio de Janeiro, era chamado de “O templo do suicídio”. Este se localizava no 

terreno onde eram realizadas  obras para a construção de uma instituição assistencialista: 

os “largos alicerces do Hospital de Santa Luzia” (p. 15). Numa comparação com o que 

acontecia em outras grandes cidades como Lisboa e Paris, Alencar antecipa-se a críticas 

que pudessem atribuir as causas do suicídio a um processo civilizatório incipiente, no 

país.  

          Escritor comprometido com a representação do nacional e a um projeto edificante 

da literatura (ter o que ensinar a quem precisa aprender), Alencar elabora uma narrativa, 

com elementos de suspense, antecipação e retardo que emprestam à história ficcional a 

dimensão de um romantismo que dialoga com a realidade e os costumes sociais, 

marcando o alcance do folhetim por sua sintonia com o tempo presente no qual se insere.       

Longe de uma interpretação melancólica ou saudosista, Alencar problematiza 

designações atribuídas, em sua maioria, aos artistas românticos, reunidos em grupos 
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antagônicos:  “revolucionários” ou “reacionários” (SAYRE; LOWY, 1995). Sua adesão 

aos ideais católicos, num contexto amplo dos processos civilizatórios e às transformações 

urbanas e sociais implicadas, não invalida a modernização urbana, ao mesmo tempo em 

que mantem o conservadorismo nas relações sociais.  

          O texto “O Suicida”, no periódico, orienta seu discurso aos legisladores brasileiros, 

criminaliza o suicídio; o suicida é um criminoso que merece a exclusão e a punição social. 

No romance, o suicídio é um “quase”, não um ápice, revelado apenas ao final como um 

engano imposto aos leitores: são omitidos os detalhes do episódio que envolve a conversa 

entre Jorge e seu tutor, no momento em que, após o casamento, Jorge trava sua luta íntima. 

A ausência de informações, no tempo da história é um “gancho” que mantem o interesse 

de leitores no enredo ficcional. Jorge, o protagonista, reaparecerá com seu nome próprio 

ao surgir como um “renascido”, com a posse da fortuna construída pelo sacrifício e 

obstinação, virtudes que dominam sua participação na segunda parte do romance. Nesse 

desdobramento, o foco na viúva, Carolina, é um apêndice da exigência moral que prevê 

a submissão feminina, também sob o signo do engano, quando a personagem afirma não 

reconhecer no estranho o marido falecido. O engano e a virtude se completam.  

          Efêmeros e duradouros: a construção de memórias 

         O título do periódico anuncia a proposta de doutrinação do ideário católico, mas o 

faz com uma racionalidade afim a um pensamento livre ou às ideias propagadas, com 

mais vigor, desde os Renascentistas (LIMA, 1988). Estes preconizavam a razão e a 

irreligiosidade como necessidade de ultrapassar as escolhas e prioridades do  homem 

medievo. Por esse viés, a racionalidade se propaga em textos doutrinários religiosos, ao 

colocar em funcionamento e proximidade a fé, os avanços científicos e as transformações 

sociais. Nesse diálogo que explora a intersecção de ideários e valores, tem-se uma cultura 

política, para a qual a literatura e a imprensa contribuíram diretamente para formar.                              

          Segundo Almond e Verba (1963), a cultura política é expressão de um sistema 

político através de percepções, sentimentos e avaliações ou práticas sociais e culturais 

produzidas por grupos sociais, numa tentativa de agregar valores e compartilhamentos do 

que é mais ou menos abstrato, mas intensamente significativo para a vida em sociedade.  

        A orientação para a caridade, no periódico e no romance, ressalvadas as respectivas 

especificidades, sugere uma percepção de que há um crescente e, possivelmente, 
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ameaçador, número de pessoas sem meios de sobrevivência ou subsistência. Essa 

população de excluídos não é representada na obra alencariana, no periódico católico 

aparece como reunião de indivíduos que precisam ser doutrinados. O exercício da 

caridade, portanto, torna-se um problema e uma urgência inadiável.     

         A narrativa, nas últimas páginas, reassume sua feição epistolar. Trata-se de uma 

carta destinada a uma parente, desde o início, é uma confissão e pressupõe expiação. Jorge 

provocara a própria falência, no uso desmedido da herança paterna, ao fim, o tutor, senhor 

Almeida, elege os filhos do casal, Jorge e Carolina, como herdeiros legítimos de seus 

bens. Essa proximidade entre personagens que têm parentesco ou íntima relação permite 

enunciar  segredos valiosos.   

          A herança e seus significados assumem uma dinamicidade que tem a ver com a 

sociedade e o modo como opera as relações de parentesco e intimidade social no tempo. 

Aquele que foi um tutor deixa toda a sua fortuna, num testamento, aos filhos de Jorge, 

tornando-os seus legítimos herdeiros. O parentesco é, portanto, também construído, não 

se limitando aos elos de sangue.   

Jorge e sua mulher são hoje nossos vizinhos; têm uma fazenda 
perfeitamente montada. Para evitar a curiosidade importuna e 
indiscreta, haviam imediatamente abandonado a  corte.                                                

                                         A boa D. Maria já está bastante velha. O sr. Almeida partiu há seis 
meses para a Europa, tendo feito o seu testamento, em que instituiu 
herdeiros os filhos de Jorge.                 

 

          A rede de relações que se visualiza no final do romance pode identificar-se ao que 

Jacques Le Goff (1990) designa como comunidade discursiva. Le Goff assim nomeia, no 

campo das representações, quando estas se ligam a um circuito de significados validados 

socialmente. A comunidade discursiva é também a que aproxima conflitos e 

identificações, apropriações e produção de sentidos de uma cultura política em elaboração 

coletiva. A periodicidade do jornal, que divulga e promove o romance folhetim, na 

segunda metade do século XIX, funciona na esfera da produção e do consumo. Na 

comunidade discursiva que tanto a imprensa quanto a literatura construíram, com maior 

intensidade, no Brasil oitocentista, os periódicos são efêmeros e a construção da memória, 

tal como a ficção, infinita, em possibilidades. Tem-se a importância de estudos que 

explorem aproximações e/ou intersecções inter e transdisciplinares.    
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MEMÓRIA “ARQUIVADA” – PESQUISA EM ARQUIVOS PESSOAIS 
 

Juliana Cristina de Carvalho1 
 

Resumo: No interior de um arquivo e de pertences de uma determinada pessoa está conservado 
um pouco de sua vida, sua história, sua memória. O arquivo é uma reunião de documentos, 
objetos, que refletem as atividades e os pensamentos de um sujeito. Neste trabalho, 
ressaltaremos como uma pesquisa apoiada em fontes primárias pode contribuir no processo de 
conhecimento de um escritor e, até mesmo, de sua trajetória literária. Os arquivos que 
estudamos é do escritor Achilles Vivacqua, localizado no Acervo de Escritores Mineiros da 
UFMG. 
Palavras- chave: Arquivo; Memória; Vivacqua; Modernidade. 
                                                                                               
                                                                               

A memória é elemento essencial do que se 

costuma chamar identidade, individual ou 

coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades. 

                    (Jacques Le Goff)2 

 

 A título de iniciação do presente ensaio, será exposta uma breve apresentação do 

objeto de pesquisa aqui estudado: o arquivo e os documentos presentes no mesmo do 

escritor Achilles Vivacqua. Trata-se de uma trajetória de pesquisa e de descobertas 

acadêmicas já relatada na nossa dissertação de mestrado, realizada em 2013, que aqui, 

por considerarmos importante, resgataremos (CARVALHO, 2013, p. 8-10). 

 No percurso da graduação na Faculdade de Letras da UFMG, e, em seguida, no 

mestrado, fui bolsista de iniciação científica, sob orientação da Profª. Drª. Constância 

Lima Duarte e, já graduada, bolsista de apoio técnico, sob orientação da Profª. Drª. 

Eneida Maria de Souza. O meu local de pesquisa, durante os períodos apresentados, foi 

o Acervo de Escritores Mineiros da UFMG, órgão complementar da universidade já 

citada. O referido espaço foi planejado para abrigar bibliotecas, pertences, documentos, 

escritos, de autores nascidos em Minas Gerais, ou que consolidaram as suas vidas 

literárias no citado estado. Uma maneira de conservar a memória e a história de nomes 

                                                           
1 Mestre em Literatura Brasileira (Faculdade de Letras- UFMG), doutoranda em Literaturas de Língua 
Portuguesa (PUC- MG). Contato: jujucris@gmail.com. 
2 LE GOFF, Jacques. História e memória / Jacques Le Goff; tradução Bernardo Leitão ... [et al.] -- 
Campinas, São Paulo: Editora da UNICAMP, 1990. 
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da nossa literatura, brasileira e mineira. Um espaço de conservação memorialística 

importante. 

 Precisamente em dezembro de 2006 o Acervo recebeu a doação de três caixas 

contendo documentos e material biobibliográfico de um escritor chamado Achilles 

Vivacqua (1900-1942). Os autores da doação foram os filhos de Eunice Vivacqua, irmã 

do escritor, falecida no dia 13 de julho de 2006, atendendo ao pedido que ela havia feito 

em vida. Como bolsista, fui encarregada de receber, tratar, registrar e organizar todo o 

material recebido. 

 Apesar de herdeira da “fortuna” do poeta, conforme relata a própria Eunice em 

um documento (sem referência ao local e data, presente no acervo), muito se perdeu. A 

família de Achilles, preocupada com uma possível contaminação, ao ficar em contato 

com os pertences do poeta –– este faleceu de tuberculose e todos temiam pegar a doença 

por meio dos objetos do escritor ––, doou seus pertences ao Sanatório do Morro das 

Pedras. Em carta enviada a Dina3 (essa é a forma como essa é identificada), em 8 de 

outubro de 1972, Eunice menciona o fato aqui exposto:  

 

[...] Após a morte do meu irmão, os demais membros da família, com 
medo da ‘venerável doença do peito’, doaram todos os seus pertences 
para o Sanatório do Morro das Pedras; a maleta com os manuscritos 
inéditos e publicados, livros, coleções de revistas, móveis, roupas etc. 
 

 Indignada, com a intenção de recuperar o que lhe foi dado, foi ao sanatório. Mas 

não conseguiu recuperar todo o material. Muito se perdeu, infelizmente, após a doação. 

Ela, assim, levou o que conseguiu resgatar ao hospital Santa Casa de Misericórdia para 

uma desinfecção, para, por conseguinte, tomar posse do que lhe era de direito, conforme 

a vontade de seu irmão.  

 É esse material recuperado que chegou a nossas mãos.  

Por meio desses documentos, objetos etc. é possível resgatar um pouco a memória 

de um escritor e de um movimento importante: o movimento modernista mineiro, do 

qual Achilles participou.  

Durante o processo de organização e leitura das caixas, observamos a forte ligação 

entre o escritor e sua irmã e o respeito e cuidado dessa para com a sua imagem e 

                                                           
3 A carta citada pertence à Coleção Especial Achilles Vivacqua, do AEM, na Série Correspondência 

Pessoal. 
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memória e, também, de sua família –– fato esse que pode ser constatado por meio dos 

trabalhos de restauração, encadernação e de preservação dos pertences de seu irmão e da 

família Vivacqua ––. O cuidado com os documentos presentes no acervo, publicados no 

livro Salão Vivacqua: lembrar para lembrar, de Eunice Vivacqua, demonstra a riqueza 

do material que foi preservado. Além do trabalho e da preocupação em restaurar o que 

lhe foi dado, percebemos também uma preocupação e vontade em divulgar Achilles 

Vivacqua; em carta revela que tinha de fazer com que seu irmão e suas publicações 

fossem levados às mãos de todos. Antes de falecer, já pressentindo sua morte, Achilles 

disse à irmã, como ela relata em ofícios e em sua obra, que todo o acervo literário e 

pertences ficariam para ela e pediu- a que divulgasse seus inéditos, o seu projeto 

literário; tarefa essa que ela abraçou e se empenhou para tentar concretizar.  

 Para lembrar o conceito de Derrida4 sobre o arquivo, ela exerceu as funções de um 

“arconte” (guardião de documentos). Preocupou-se em restaurar, recuperar, preservar a 

memória de seu irmão e de sua família. E além de seus horizontes familiares também, 

pois atuou como restauradora de bens culturais durante um longo tempo.  

  É inegável e indiscutível que dentro de um arquivo pessoal está guardado um 

pouco da vida, da história, da memória de seu titular. O arquivo é uma reunião de 

documentos, objetos, que reflete as atividades de um indivíduo. E é também evidente 

que, por meio desses materiais, de seu estudo e análise, algo podemos apreender, 

descobrir e construir sobre seus donos. Porém, essa busca do passado, de uma história, 

dentro de um arquivo, é um caminho tortuoso e complicado. Repleto de lacunas, 

labirintos. Não é puramente uma narrativa completa, contínua.  

         Como nos diz Luciana Quillet Heymann (1997, p. 41- 66), em seu texto 

“Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre arquivos pessoais e o caso 

                                                           
4 Na visão de Jacques Derrida, o arquivo literário é uma instituição e, dessa forma, possui os seus 
responsáveis. Esses podem ser o próprio autor, a família, herdeiros de qualquer instância, pesquisadores 
etc. A todos estes guardiões, Derrida chama de Arcontes, termo que na antiga civilização grega designava 
os magistrados superiores que possuíam o poder político de fazer e representar as leis, a autoridade 
publicamente reconhecida, que interpretava os documentos oficiais sob a sua jurisdição. Ainda para o 
filósofo, quem trabalha com arquivo sofre do mal de arquivo porque ao classificar, selecionar, escolher 
este ou aquele documento para ser analisado sob um determinado aspecto, já está impondo o seu ponto de 
vista, fazendo os seus recortes de forma pessoal e quase inconsciente. Os dois mencionados termos serão 
aprofundados futuramente. 
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Filinto Müller”, fontes primárias, documentos, papéis, fotografias, podem revelar o que 

não se conhecia ou o que estava invisível na história e no mundo social. Contudo, há um 

risco que deve ser ressaltado nesse tipo de material. 

         Não podemos, conforme ela, analisar a "papelada" guardada como um local 

protegido, seguro, no qual se encontram os registros da vida, dos pensamentos do 

indivíduo. Não devemos também entender o arquivo pessoal como um espelho, um 

refletor, da vida de seu titular, que, ao ser utilizado, permiti-nos resgatar, reconstituir, 

todas as atividades desenvolvidas por ele. Isso porque é possível não haver equivalência 

entre história de vida e arquivo pessoal. Esse é um dos equívocos que ela levanta em seu 

artigo. Associarmos diretamente um ou outro, isto é, trajetória pessoal vivida e os 

“rastros”, as marcas, deixadas.  

Outro problema discutido é o de idealizar o arquivo como "a memória", algo 

fechado, em estado puro, de seu titular, ou seja, como o resultado de um processo, 

planejado, de selecionar o que ficará, o quanto ficará e como ficará. Um erro, que, 

segundo ela, é percebido como tal ao pensarmos nas diversas interferências que essas 

fontes (documentos contidos em arquivos de ordem pessoal) podem sofrer, como, por 

exemplo, processos de seleção, de reorganização interna, de descarte, consequentes do 

“caráter mutável e polissêmico da memória, (re) atualizável a cada momento”. 

(HEYMANN, 1997, p. 44). 

A estudiosa aponta ainda que um arquivo pessoal, se pensado sob a visão ilusória 

de ser um bloco fechado, uma unidade, um acúmulo documental “concomitante e 

homogêneo com relação aos ‘fatos’ relevantes da vida do titular” (idem), poderia 

apresentar uma concepção narrativa passível e possível de ser comparada à sequência 

descritiva dos inventários, nos quais a organização documental, geralmente, é efetuada 

acompanhando-se a cronologia da vida do proprietário. Neste cenário proposto, não 

existiria a ideia dos espaços em branco, dos silêncios, das lacunas documentais, das 

ações de agentes externos e internos –– que de fato há e deve ser considerada ao 

pensarmos no contexto de construção de um acervo pessoal, que pode ter sofrido 

interferência de terceiros e de seu titular–– e também das modificações ocasionadas, ou 

que serão ocasionadas, pelo próprio trabalho arquivístico empregado.  Muitos fatores 

que jogam por terra esta visão do arquivo pessoal como algo fechado, completo, a ser 

lido e totalmente apreendido. Quisera ser tão simples.  
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Assegura também que o trabalho do arquivista ou documentalista realiza uma 

“monumentalização”, muitas vezes criada desde o início de sua constituição, 

especialmente no caso de arquivos de homens públicos.  

Os arquivos, “instituições- memória”5, usando termo de Jacques Le Goff, 

portanto, como pudemos constatar por meio do que foi exposto, corresponde a um local 

de pesquisa que deve ser utilizado com muita cautela, por apresentar certos problemas e 

“perigos”. 

 Prosseguindo com a nossa reflexão acerca dos arquivos, de uma maneira geral, 

Menezes (1999)6 afirma que o status da memória é muito problemático e, com base 

nessa afirmação, aponta cinco dimensões desse problema: a epistemológica, a técnica, a 

existencial, a política e a socioeconômica.  

 Na primeira, diz que o que está em questão é a própria noção de passado e as 

relações com ele estabelecidas, em particular a que diz respeito ao conhecimento e à 

representação intuitiva. Afirma que há uma ruptura entre passado e presente e que não 

se tem mais, no caso, a imagem sincrônica, como a que encontramos na foto de família. 

Profere que é como se o passado fosse apenas um “antes”, com relação ao “agora”. A 

segunda dimensão diz, conforme o pesquisador, respeito a um progressivo processo de 

externalização da memória, que já tem início na modificação das sociedades orais em 

quirográficas e se acentua com a difusão da alfabetização e da escrita (avigora-se de 

maneira expressiva com a invenção da imprensa e chega a seu ápice com os registros 

eletrônicos). Como salienta o estudioso, o problema não se encontra na presença 

dominante das bases de dados eletrônicos (sem lembranças, recordações, 

reminiscências), nem na intermediação extrema e intensa, mas, sim, na “[...] 

qualificação do juízo crítico e sensibilidades políticas desse homem, que poderá ser 

desmemoriado, embora detentor de poderosa memória artificial”. (MENESES, 1999, p. 

15). A terceira dimensão, a dimensão existencial, corresponde, conforme o pesquisador, 

a outra dimensão à cerca do problema da memória, porque pelo fato de não mais existir 

a memória “espontânea” é que seria preciso a criação, fora das práticas, da memória 

vicária e seus “artificialismos”, como os arquivos, museus e monumentos. 

                                                           
5 O referido termo citado encontra-se no livro História e memória, de Jacques Le Goff, na página 429. 
6 Trata-se do capítulo “A crise da memória, História de documento: reflexões para um tempo de 

transformação”, presente no livro Arquivos, Patrimônio e memória: trajetórias e perspectivas, organizado 
por Zélia Lopes da Silva. 
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 Por sua vez, a dimensão política corresponde às pressões de amnésia vigorantes 

em sociedades, como a nossa, na visão do pesquisador. O contexto, conforme nos 

lembra Ulpiano T. Bezerra de Menezes, mais amplo das práticas sociais da memória é o 

da comunicação de massa e da indústria cultural, que priorizam a experiência do 

transitório e “abominam” (citando palavras do próprio estudioso) a memória dita longa. 

Por esse fato, segundo ele, apresenta “caráter estruturalmente anestésico”. Finalizando 

sua reflexão, o pesquisador cita pensamento de Adorno e Horkheimer, no qual toda 

reificação equivale a uma forma de esquecimento. Sobre a última dimensão, a 

socioeconômica, ele aponta que o foco é a “sociedade de informação” e, principalmente, 

a “economia da informação”, cujas variáveis interferem direta ou indiretamente no 

campo da memória. Nessa visão, a sociedade em si, como tal, torna-se campo aplicativo 

da tecnologia da informação, segundo Meneses (1999). E prossegue dizendo que a 

difusão da comunicação mascara as condições de centralização presente na produção. 

Conforme ele, doutra parte, a indústria cultural, a comunicação de massa, e a circulação 

“capilar” de documentos e dados (internet) propõem trocas intrinsecamente igualitárias. 

Porém, como salienta, seus efeitos de controle e eliminação, por meio de filtros 

técnicos, econômicos, políticos e sociais são conhecidos.  

 Para o pesquisador, ainda como vemos em seu capítulo, a memória deve ser o 

“objeto” da História e não o seu “objetivo”. Cito: “[...] A História não deve ser o duplo 

científico da memória; o historiador não pode abandonar sua função crítica; a memória 

precisa ser tratada como objeto da História” 7.  

 Ainda nas palavras de Ulpiano, a produção do conhecimento histórico deve ser 

indissociável do conhecimento (histórico) da produção do documento, no seu sentido 

mais amplo. Segundo ele, há uma necessidade de historicizar a memória e de estreitar a 

“solidariedade” do labor documental (em todas as suas instâncias) e da produção do 

conhecimento histórico.   

No arquivo do Acervo de Escritores Mineiros da UFMG, do escritor Achilles 

Vivacqua, encontram-se, aproximadamente, 900 documentos, dentre eles, alguns 

manuscritos (inéditos) e outros datilografados, sendo esses: correspondências (originais 

e cópias autenticadas em cartório); produções literárias do escritor; críticas publicadas 

em jornais e revistas da época; fotos diversas; exemplares de livros, revistas, jornais 

                                                           
7 Ibidem. P.22 
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etc.; objetos pessoais do escritor, dentre outas coisas. Todo esse conjunto de materiais e 

objetos foi de Achilles Vivacqua, e, por esse fato, estão impregnados de pedaços de 

momentos de sua vida. E não, recuperando e reforçando ideia já exposta, a sua 

trajetória, sem lacunas, interrupções, interferências, criações.   

Na visão de Antônio Carlos Villaça, em seu capítulo presente no livro Arquivos, 

patrimônios e memória: trajetórias e perspectivas, organizado por Zélia Lopes da 

Silva8, arquivo consiste em um conjunto de documentos arranjados de maneira 

orgânica, cujas informações presentes possibilitam reflexões acerca da vida de seu 

proprietário. Trata-se, portanto, de um processo de elaboração, a partir dos dados, 

informações, presentes. Construímos mais do que apreendemos pura e simplesmente.  

Por meio das investigações das caixas que foram doadas ao Acervo, e, também, da 

organização e estudo do arquivo do escritor, aprendemos um pouco sobre a sua vida, 

sua família. Mostremos algumas dessas descobertas9. 

No percurso da nossa caminhada pelo universo íntimo do escritor em questão, 

descobrimos a grande paixão e admiração que possuía pela cidade de Belo Horizonte; 

anunciada em alguns de seus textos literários e presente nos testemunhos de amigos e 

familiares, registrados em ofícios, textos publicados em periódicos, por exemplo.  

Nascido no estado do Espírito Santo, em 02 de janeiro de 1900, e falecido em 

Belo Horizonte em 1942, ou seja, capixaba por nascimento, considerava-se mineiro de 

coração. Era membro de uma numerosa família, conhecida como “os Vivacquas”. Uma 

de suas irmãs, Dora Vivacqua, é a nossa conhecida, controversa e polêmica Luz Del 

Fuego.  

A casa onde residiu, o casarão da família, desempenhou na época o papel dos 

salões, verdadeiros ambientes culturais, nos quais ocorriam sarais, serenatas, encontros 

de intelectuais. Este importante espaço para o cenário cultural da cidade de Belo 

Horizonte nos anos 20 ficou conhecido como Salão Vivacqua –– título atribuído, 

conforme relata Eunice Vivacqua em suas memórias, por Drummond ou Pedro Nava, 

que, assim como outros escritores, eram frequentadores assíduos do Salão ––. Foi nos 

corredores do casarão dos “Vivacquas” e, também, na Praça da Liberdade, nos espaços 

                                                           
8 A obra a qual fazemos aqui referência é Arquivos, patrimônios e memória: trajetórias e perspectivas, 
organizada por Zélia Lopes Silva, publicada pela editora UNESP: FAPESP, de São Paulo, em 1999.  
9 Os dados biográficos do escritor, vida e obra, foram estudados durante os trabalhos como bolsista no 
AEM da UFMG e, posteriormente, reunidos na tese de dissertação. Ver (CARVALHO, 2013, p. 81- 84). 
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cotidianos, que surgiu o movimento modernista realizado em Minas, especificamente, 

aqui, na cidade de Belo Horizonte (VIVACQUA, 1997, p. 19). O Salão Vivacqua foi o 

berço do nascimento desses movimentos de reforma ideológica, cultural e literária.  

Em 1920, ao contrair o mal da tuberculose, por expressa recomendação de seu 

médico, o Dr. Miguel Couto10, mudou-se com sua irmã, Maria, para Belo Horizonte. 

Aqui, os dois se hospedaram no Hotel Avenida, em pensões e sanatórios. Passado 

algum tempo, sua família mudou-se definitivamente para Belo Horizonte. Foi entre o 

sanatório Hugo Werneck, e outros, e a casa de sua família que se desenvolveu a vida e a 

produção literária do escritor Achilles Vivacqua. Para nossa sorte, o temido “mal do 

peito” não representou empecilho para que ele realizasse o seu ofício literário. Ao 

chegar à capital mineira, em pouco tempo, o jovem escritor criou laços com outros 

intelectuais da cidade mineira. 

Em 1922, assumindo o pseudônimo de Roberto Theodoro, o escritor adentrou o 

mundo das letras, oficialmente. Participou ativamente do movimento modernista 

mineiro e fez parte do grupo da revista Verde, de Cataguases, colaborando no seu 

primeiro número, de 1927, como Roberto Theodoro, juntamente aos poetas Carlos 

Drummond de Andrade, Guilhermino César, Enrique de Resende, entre outros. Em suas 

crônicas de moda, assumiu o pseudônimo de Maria Thereza. 

Ainda em 1927, atuou como redator-chefe da revista Cidade Vergel e como 

redator-secretário da revista Semana Ilustrada, que foi de grande relevância no processo 

de desenvolvimento da carreira literária do escritor, pois, ali, ele publicava várias de 

suas produções e se mostrava ao mundo. 

Um ano depois, em 1928, fundou, juntamente a Guilhermino César e João Dornas 

Filho, um polêmico suplemento chamado leite criôlo. Consistia em um panfleto que 

representou um movimento de reforma do pensamento e da estética, tendo grande 

repercussão em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e se filiou ao 

movimento antropofágico de Alcântara Machado e Oswald de Andrade.  

                                                           
10 No período em questão, década de 20, os clínicos recomendavam o ar puro de Belo Horizonte como 
ideal para o tratamento da doença do peito. Belo Horizonte era considerada como cidade-sanatório. Como 
nos conta Eunice Vivacqua, irmã do poeta, “[...] Respirar o verde assentando-se debaixo das mangueiras 
dos grandes quintais, respirar a terebentina da sua seiva e chupar suas mangas douradas era sinal de cura, 
de vida” (VIVACQUA, 1997, p. 21). Além do alívio físico, a cidade contribuiu muito para aprimorar a 

alma do artista/poeta/escritor Achilles Vivacqua. 
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Em sua vida dedicada à literatura, produziu poesia, conto, novela, ensaios 

políticos e sociais, críticas. Um escritor que escapa qualquer tipo de categorização, 

rotulação, devido a sua versatilidade. Essas produções foram publicadas esparsamente 

em revistas e jornais, nacionais e estrangeiros, da época.  

Também em 1928, consagrou-se, oficialmente, como escritor. Antes publicando 

em jornais e revistas esparsas, no citado ano, publicou, por conta própria, seu primeiro 

e, infelizmente, único livro: Serenidade. Dedicado à memória de Dona Margarida, sua 

avó paterna, trata-se de uma plaqueta11 composta por seis poemas, não muito extensos: 

“Arrabalde”, “Nocturno de Belo Horizonte”, “Frade de Sabugo”, “Serenidade”, 

“Sentimental” e “Peregrino do Sonho”.  

Em conclusão, apesar de tudo aqui exposto, dos problemas, das limitações, dos 

riscos apontados no processo memorialístico, histórico e nas pesquisas realizadas nos 

arquivos pessoais, não podemos descartar e negar a importância e o valor presente nas 

fontes primárias e no tipo de pesquisa aqui fundamentado.  

Desta maneira, dando continuidade, agora no doutorado e com um olhar mais 

maduro e crítico, prosseguimos com as nossas investigações no campo de pesquisa aqui 

discutido e, também, defendido, reconhecido. Em nossa tese em desenvolvimento, em 

linhas gerais, queremos propor e investigar uma veia melancólica na escrita de Achilles 

Vivacqua –– durante os nossos estudos, percebemos uma certa recorrência do que 

acreditamos ser uma condição melancólica do ser, que, no contexto estudado, dialoga 

com a condição real vivenciada pela pessoa empírica do escritor em questão. 

Intencionamos identificar, sinalizar, essa melancolia e investigar como, quando ela 

ocorre.    

Além disso, analisaremos, de maneira elaborada e crítica, a obra Serenidade, já 

evocada, dando vida a um projeto de edição crítica, como forma de levá-la ao universo 

editorial e, consequentemente, ao público, de maneira mais eficaz e abrangente, e, 

também, de preservação, pois os exemplares presentes no AEM datam de 1928. Logo, 

estão vulneráveis devido ao fator tempo e aos processos de modificações e deterioração 

aos quais todo arquivo, livros e fontes primárias estão sujeitos a sofrerem. Na 

dissertação de mestrado, já citada, realizamos o estudo dela e dos poemas presentes (ver 

                                                           
11 Segundo o verbete original que pesquisamos, no dicionário virtual Caldas Aulete, refere-se a um 
livrete, folheto, pequena brochura de poucas páginas. Disponível em: 
<http://www.aulete.com.br/plaqueta> Acesso em: 24 de setembro de 2017. 
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CARVALHO, 2013, pg. 184- 203) –– além de termos mostrado um pouco, de maneira 

geral, a recepção crítica do único livro de Achilles Vivacqua ––. Porém, mesmo assim, 

pretendemos retomá-la e estudá-la mais a fundo, dando vida a novas leituras e análises –

– isso, pois, ao revisitarmos textos já analisados, conferimos a ele novos olhares, já que 

estamos em constante processo de mudanças, amadurecimento, fazendo com a o ato da 

leitura seja por sua vez, também, modificado, ou melhor, reiniciado, como se fosse a 

primeira vez que mergulhamos nos textos que analisamos ––. Além disso na ocasião do 

mestrado, não estávamos focados, necessariamente, no tema da melancolia. Logo, o 

olhar que pretendemos lançar agora é, também, em certa medida, diferenciado.  
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LITERATURA PARANAENSE E FORMAÇÃO DE SISTEMA LITERÁRIO 

NOS CINCO PRIMEIROS NÚMEROS DE NICOLAU (1987) 

Marco Aurélio de Souza (UFPR)1 
 

Resumo: Este trabalho se propõe a discutir os cinco primeiros números de Nicolau, periódico 
cultural que circulou entre os anos de 1987 a 1996, tendo em vista o conceito de sistema literário 
e seus problemas (CÂNDIDO, 2014), bem como a posição que o jornal ocupa no conjunto da 
história literária paranaense. Pela relevância do veículo, bem como por seu conteúdo intimamente 
vinculado aos problemas da literatura paranaense, proponho um olhar sobre a formação de uma 
tradição e uma memória literária no Paraná, bem como a emergência de um diálogo 
intergeracional entre escritores que produziram no estado, certo de que tais elementos podem 
jogar nova luz sobre a configuração da história literária regional.      
Palavras-chave: Sistema literário; História literária; Nicolau. 
 

Em prefácio à antologia “101 poetas paranaenses” (2014), publicada pela Biblioteca 

Pública do Paraná, o poeta e crítico literário Ademir Demarchi, organizador da obra, 

aponta o que seria, na sua visão, uma das marcas da poesia paranaense contemporânea – 

a “metapoética”. O conceito se refere a uma forma de escrita que faz referência ao estilo 

ou à figura de outros escritores. Neste caso, textos e autores que fazem parte do imaginário 

literário do Paraná: 

 

Outra marca comum a vários autores é a metapoética, como na de 
Glauco Flores de Sá e Brito, que remete a Dalton Trevisan (no qual se 
pode ler Emiliano Perneta), ou na de Marcelo Sandmann em relação a 
José Paulo Paes, Dalton , Leminski, e de tantos outros poetas a estes 
últimos, como Sossélla, com um livro dedicado ao “cachorro louco 

Paulo Leminski”, além de vários livros ou poemas em que se refere a 
outros escritores paranaenses transformados em personagens, assim 
como João Manuel Simões com um livro de poemas que remetem a 
escritores. Essa escrita poética, assim configurada, estabelece uma 
prática de leitura crítica curiosa, alimentando um universo próprio de 
escritores que vão habitando esse espaço imaginário da poesia como se 
fosse o bairro imaginado do escritor português Gonçalo M. Tavares. 
(DEMARCHI, 2014, p. 20) 

 

De fato, não somente a poesia acima mencionada (se) alimenta (d)este universo 

próprio de escritores, como também alguma prosa produzida no estado, a exemplo do 

conto “A noite está velha”, de Marcio Renato dos Santos (2014). Desde o título, clara 

referência ao romance “Mano, a noite está velha”, de Wilson Bueno, o conto mergulha 

                                                           
1 Graduado em História (UEPG), mestre em Linguagem (UEPG) e doutorando em Estudos Literários 
(UFPR). Contato: aurelio.as25@yahoo.com.br 
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nesta sorte de bairro de escritores, todos paranaenses. Publicado em “2,99”, seu enredo 

retrata um concurso semanal de imitadores do Paulo Leminski, que reúne no bar “Bashô” 

dezenas de “poetas” bigodudos que, sob a chancela dos aplausos mútuos, enunciam seus 

joguetes vazios de linguagem. “Ananias/come até mesmo/melancias”, declama o mais 

festejado dos poetas presentes. Após uma overdose de imitações baratas da dicção 

leminskiana, todas elas devidamente festejadas pela plateia etílica, Claudio, o 

protagonista do conto, sobe ao palco e, no microfone, faz menção ao título de obras de 

autores como Jamil Snege, Wilson Bueno e Manoel Carlos Karam. Em resposta ao 

inusitado de sua apresentação, somente as vaias do público. O conto termina, enfim, com 

uma fuga – a turba do Bar Bashô persegue Claudio, o estranho no ninho, e este, depois 

de despistar os leminskianos enraivecidos, recebe o diagnóstico de um vendedor de 

cachorros-quentes: “Você é o verdadeiro leminskiano. O leminskiano de verdade não 

imita o Leminski, não usa bigode nem pratica trocadilhos. O leminskiano de verdade é o 

anti-Leminski” (SANTOS, 2014, p. 31).      

Meu propósito, aqui, não é discutir as qualidades do conto. Interessa-me, porém, a 

figuração de uma tradição que parece estar já consolidada, traduzida sob a forma do poeta 

forte e sua multidão de seguidores. Em “Passagens” (2002), outra coletânea de poetas do 

Paraná organizada por Ademir Demarchi, este aponta para a influência inconteste de 

Paulo Leminski sobre toda uma geração de escritores paranaenses contemporâneos, 

afirmando, inclusive, que a figura de Leminski se tornou um obstáculo criativo, uma 

referência a ser superada. Vale a citação: 

 

Por fim, dada a importância e propagação não só no estado, mas 
nacional, que a dicção peculiar de Paulo Leminski, bem como suas 
preferências poéticas – caso específico do haicai –, conseguiram, 
influenciou-se de forma incontestável os poetas das gerações seguintes, 
fato que é constatável numa enormidade deles hoje em dia. Muitos dos 
seus continuadores souberam sair desse gueto renovando sua linguagem 
e explorando caminhos próprios, como são os casos, nesta antologia, de 
Ademir Assunção, Marcos Losnak, Maurício Arruda Mendonça, 
Ricardo Corona, Roberto Prado, ou Édson de Vulcanis e Nivaldo 
Lopes, que ainda deixam a desejar. Mas não se trata apenas destes, pois 
a influência de Leminski foi evidente, a tal ponto que talvez não haja 
um poeta aqui que não tenha, em algum momento, repetido a sua dicção 
ou escrito um haicai, formato este que, pode-se dizer, alastrou-se de tal 
forma que parece ser o soneto nauseante da nossa época. Leminski, 
assim, tornou-se uma referência a ser superada, portanto a se opor, 
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sobretudo para estar à altura daquele poeta irreverente, militante e do 
contra, para dizer o mínimo. (DEMARCHI, 2002, p. 17)     

 

Seja no conto de Marcio Renato dos Santos, seja no ensaio crítico de Demarchi, a 

ideia é a mesma: é preciso sair da sombra de Leminski. O crítico, porém, vai além, 

advertindo que, em vista da força avassaladora desta influência, procurou, entre os 

critérios adotados na antologia, evitar poemas que emulassem a dicção leminskiana ou 

que sofressem com demasiada semelhança, não chegando, deste modo, a uma voz própria, 

diferente daquela utilizada pelo poeta curitibano.   

Se é certo que Paulo Leminski se tornou um ícone pop da poesia – e os números de 

venda da antologia “Toda Poesia” o comprovam –, e que em âmbito paranaense sua 

dicção poética é ainda mais usada e abusada, tal estado de coisas, contudo, parece 

contrastar com a análise realizada por Fernando Cerisara Gil, em seu artigo Notas sobre 

as Aporias da Literatura no Paraná (ou o porquê de a literatura do Paraná não ter a sua 

história) (2009). Nele, o autor desenvolve uma hipótese de trabalho a respeito da 

inorganicidade da literatura paranaense, a qual, de uma perspectiva candidiana, pode-se 

dizer que sequer existiria enquanto fenômeno social. Antes de nos atentarmos ao 

argumento de Gil, porém, relembremos do conceito de sistema literário defendido por 

Antônio Cândido. 

Em “Formação da Literatura Brasileira” (2014), Cândido elabora a noção de 

literatura propriamente dita em contraste com o que chamou de manifestação literária. 

Para ele, a literatura deveria ser entendida como uma prática coletiva, ancorada no tripé 

autor-obra-público, que dariam consistência a um sistema literário orgânico, ou seja, 

vinculado a uma realidade concreta de produção. O tripé de base, contudo, não seria capaz 

de sustentar um sistema literário na ausência de um elemento de cunho histórico ou 

temporal. Para o crítico, a formação do sistema depende, em grande medida, da existência 

de uma tradição, a “continuidade literária – espécie de transmissão da tocha entre 

corredores, que assegura no tempo o movimento conjunto, definindo os delineamentos de 

um todo” (CÂNDIDO, 2014, p. 25).  

Conduzindo tal reflexão para âmbitos regionais, Fernando Gil aponta para a marca 

de descontinuidade literária no que deveria ser a história literária paranaense, 

descontinuidade que implica numa ausência de coesão interna e explica, em partes, a 

sensação de inexistência de uma literatura propriamente dita no estado. Focando três 
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momentos importantes da produção literária do Paraná no século XX – o movimento 

simbolista, o advento da revista Joaquim e o diálogo com as vanguardas concretistas que 

se dá, especialmente, pela figura de Paulo Leminski –, o crítico assim elabora sua visão 

do conjunto: 

 

Em momentos literários importantes, a busca de legitimidade (seja no 
plano da convenção estética, seja no plano do reconhecimento social) 
se deu com olhos para além das fronteiras locais. Digamos que a 
conversa literária buscada era estabelecida diretamente com instâncias 
literárias prestigiosas do país ou mesmo fora dele. Isso pode ser 
traduzido, num primeiro instante, como a investidura de um desejo de 
expressão cosmopolita, de um “diálogo direto com o mundo” e de um 

desejo de ser visto e compreendido como tal. (GIL, 2009, p. 143) 
 

E assim resume a questão: 

 

A atitude de Paulo Leminski, da poesia Simbolista e dos “novos” da 

revista Joaquim sugere a presença de algumas constantes que se tentou 
apreender nesses três momentos da literatura no Paraná. (...) a) uma 
consciência literária que expressa um forte sentimento de 
descontinuidade com relação ao passado, como se este não pudesse se 
cristalizar dado o caráter rarefeito da experiência literária; b) na 
ausência de uma tradição, a interlocução em seus mais diversos níveis 
(os modelos a se seguir, o leitor prefigurado etc.) está para muito além 
das fronteiras locais, que pode se traduzir na convenção universalista e 
cosmopolita como a do simbolismo, pode ainda ser “os supremos 

valores da literatura nacional e universal”, ou quem sabe também o que 
de supostamente mais avançado há do ponto de vista da experimentação 
literária do momento; c) a literatura produzida no Paraná manifesta o 
que chamaria de uma compulsão à contemporaneidade, como se a sua 
legitimidade somente pudesse ser obtida através de modelos literários 
chancelados pela atualidade. (GIL, 2009, p. 149) 

 

Dada a inexistência de uma literatura paranaense propriamente dita, ou da passagem 

da tocha, conforme a expressão de Cândido, como explicar, então, a profusão de escritores 

paranaenses que se utilizam da matéria literária local na produção do que Ademir 

Demarchi chamou de uma “metapoética”? Ou ainda, como explicar a influência 

avassaladora de Leminski, que se tornou, retomando o conto de Marcio Renato dos Santos 

e a análise de Demarchi, uma figura a ser combatida? Daí que, procurando responder a 

esta questão, minha atenção tenha se voltado para o principal periódico paranaense do 

período posterior ao recorte efetuado por Gil. Ainda que preliminar, uma análise dos cinco 

primeiros números do jornal Nicolau pode nos sugerir alguns caminhos para uma 
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reavaliação do tema, tendo em vista a produção literária contemporânea do Paraná e seus 

diálogos com o passado, ou o processo de formação de uma tradição. 

 

Revisitando Nicolau 

Editado por Wilson Bueno entre os anos de 1987 a 1996 e financiado pela Secretaria 

de Cultura do Estado do Paraná, Nicolau marcou uma geração de intelectuais não apenas 

paranaenses, mas brasileiros, uma vez que sua circulação atingiu, à época de seu auge 

(sexta edição), o expressivo número de 162 mil exemplares distribuídos em todo o 

território nacional, chegando à expressiva marca dos 20 mil assinantes (DEMENECK, 

2014).  

Com a proposta de um veículo cultural independente de orientações políticas, 

ideológicas e estéticas bem definidas, o jornal abria espaço para um mosaico de vozes 

que, por sua pluralidade, fazia coro aos anseios democráticos da intelectualidade do 

período. Em suas páginas, contribuíram nomes conhecidos da literatura produzida no 

Paraná, a exemplo de Paulo Leminski, Jamil Snege, Manoel Carlos Karam, Valêncio 

Xavier e Domingos Pellegrini, mas também escritores de projeção nacional, como João 

Antônio, Rubem Braga, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Gullar e Lygia Fagundes 

Telles. A busca pela construção de um diálogo com o que havia de mais recente em 

âmbito nacional e – por que não? – universal, porém, não alheou o periódico dos debates 

efetivamente locais. Entre os assuntos de ordem local, deparamo-nos com ensaios sobre 

as dificuldades da cena cultural curitibana ou ainda reportagens sobre o patrimônio, a arte 

e a história do Paraná. As resenhas, quase sempre voltadas ao meio editorial regional, 

davam um panorama do que era lançado não apenas pelos grandes nomes como também 

pelas revelações do meio literário paranaense. Era nítida, portanto, a predileção da equipe 

pelos assuntos domésticos, à revelia de sua proposta e recepção cosmopolita, como se os 

responsáveis pelo periódico enfatizassem o tempo todo que, para ser universal, antes é 

preciso ser e reconhecer o que há de mais local à sua volta, a exemplo da própria escolha 

para o nome do jornal, ligada às marcas deixadas pela imigração na cultura do estado. 

Financiado pelo poder público, evidentemente que Nicolau mantinha certo 

compromisso com as coisas de sua terra natal. Não apenas seu conteúdo apresenta 

intimidade com a cultura paranaense como, também, e por diversas vezes, o jornal se 

abria para a colaboração de nomes políticos do estado. Não raro, a seção “Painel” – que 
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acompanhou o jornal em seu primeiro ano e promoveu uma constelação de debates que 

perpassavam as mais variadas facetas do social – trazia um ou mais congressistas 

paranaenses levantando algum tema pertinente à sua atuação. Os textos de cunho político, 

porém, não recebiam qualquer tratamento diferenciado: presentes, sobretudo, na seção 

“Painel”, tais intervenções recebiam a mesma medida de espaço que as demais 

colaborações publicadas na seção. A despeito da dependência do dinheiro público, a 

diversidade era uma marca registrada do periódico. Ideologicamente, matizes contrários 

coexistiam, muitas vezes em condição de proximidade tal que uma certa tensão (e uma 

lufada de liberdade) se estabeleciam imediatamente, por meio do contraste. A título de 

exemplo, em seu primeiro número, Nicolau publica texto assinado pelo então governador 

do Paraná, Álvaro Dias, lado a lado a uma crítica ferrenha à miséria cultural que o país e 

o estado viviam, assinada pelo escritor Roberto Gomes. Como se vê, prevalece o 

sentimento democrático de esforço pelo contraditório.  

Em meio à profusão de temas, porém, importa aqui dar relevo aos textos que 

fomentavam debates a respeito da cultura paranaense, em especial a literária. Some-se a 

isso, no entanto, aquilo que há de formação identitária no jornal, uma vez que entre o 

estabelecimento de uma literatura paranaense e o reconhecimento de uma identidade 

paranaense existe, evidentemente, uma relação de interdependência e retroalimentação. 

Assim, com foco no corpus estabelecido – o conjunto dos cinco primeiros números de 

Nicolau –, observamos elementos que contribuem para a discussão pretendida em todas 

as edições, sendo que o número inaugural já nos oferece uma mostra consistente do que 

pode se esperar dos debates do jornal. 

Destaca-se, tanto no primeiro número como nas edições subsequentes, a presença 

hegemônica de textos produzidos por autores paranaenses ou radicados no estado. Desde 

sua capa, os nomes da vida cultural do Paraná são os que tomam conta do periódico. Os 

debates que surgem aí, deste modo, apontam para questões específicas da cultura e da arte 

no Paraná. São muitos os exemplos, que percorrem todas as seções do jornal. Na seção 

“Painel”, encontramos Mazé Mendez criticando a situação das artes plásticas no estado e 

Luiz Mazza apontando para o problema da “evasão de cérebros” que ocorre nas regiões 

periféricas do país. As paisagens das mais diversas regiões do Paraná, por sua vez, 

também se espalham por todo o número. Adolpho Mariano da Costa escreve sobre o 

Oeste, apresentando, inclusive, certos laivos de rivalidade entre as diferentes regiões do 
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estado. Geraldo Teixeira, utilizando-se do artista plástico Michaud como pretexto, faz 

longa reportagem sobre a ilha de Superaguí e suas condições paupérrimas de vida, 

observando a pobreza da população, refém de uma única atividade econômica, a pesca. 

Além dos artigos de cunho cultural e geográfico, encontramos ainda outras abordagens 

da realidade paranaense, que vão desde a entrevista ficcional com Potty Lazaroto 

produzida por Valêncio Xavier, passando pelo ensaio fotográfico sobre carroções de Júlio 

Covello e o ensaio sobre o teatro em Curitiba, assinado por Zeca Corrêa Leite, além dos 

textos de ficção de autores paranaenses ou radicados no estado, quesito em que se 

destacam os contos de Manoel Carlos Karam, Jamil Snege e Domingos Pellegrini.  

A vida literária do Paraná, enfim, é foco também de crítica, o que revela um esforço 

para discutir e dar espaço ao que de novo estava surgindo no meio literário local. A esse 

respeito, podemos citar o artigo de Paulo Leminski, avaliando o “boom literário” que, na 

visão do autor, o Paraná vivenciava, resenhando três novas antologias poéticas publicadas 

à época em Curitiba. Não bastasse o esforço de Leminski, a seção de resenhas do jornal 

dedicou-se por um longo período inteiramente aos lançamentos do meio editorial 

paranaense ou aos autores que possuíam com o estado algum vínculo. Implicitamente, o 

periódico assumia sua responsabilidade para com o fortalecimento da “cena literária” do 

Paraná, especialmente da capital Curitiba.   

Isto quer dizer que Nicolau estava, naquele momento, voltada inteiramente ao 

próprio umbigo? Não necessariamente. Dividindo espaço com este material, temos ainda 

crônicas e artigos que elegem o Chile e a França como paisagem e tema, um ensaio sobre 

arte moderna e experimentalismo, além das traduções de Lezama Lima e Issa Kobayashi. 

Em comum, porém, os intelectuais e escritores do Paraná que assinam os textos e as 

traduções referidas.  

Assim, logo em seu primeiro número, Nicolau mostrava que, efetivamente, a 

intenção do periódico era dar voz a uma certa inteligência paranaense que, por 

contingências inúmeras, tinha pouca visibilidade a nível nacional. Percebemos, portanto, 

que desde sua estreia o Nicolau evocou temas como a identidade paranaense, as 

dificuldades do meio artístico local, a falta de vínculo entre a população paranaense e as 

produções artísticas regionais e, ainda, a “autofagia curitibana”, que se revela, entre outras 

coisas, através da valorização do artista que migra para outras regiões, o que, 

supostamente, não se daria com aqueles que ficam e decidem criar e produzir no Paraná.  
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Cabe ressaltar que tal espectro de temas não se limitou ao número de estreia – ele 

seria recorrente em diversas edições do jornal, criando as condições para um debate a 

respeito das dificuldades, carências, qualidades e potencialidades da arte, da cultura e da 

literatura do Paraná. Veremos, na sequência, como se dá o debate efetivamente literário 

entre os colaboradores do jornal. 

 

“Estamos fundando uma tradição”: repertório coletivo e cânone regional 

Se Joaquim professava orgulhosamente sua descontinuidade em relação às gerações 

precedentes de intelectuais e literatos do Paraná2, em caminho contrário, Nicolau resgata 

e valoriza figuras que compuseram a história literária do estado, formando, ainda que de 

modo incipiente e não anunciado, um projeto de cânone regional. Em suas páginas, 

escritores do início do século conviviam harmoniosamente com os nomes das gerações 

de 70 e 80, sem qualquer traço de iconoclastia ou afirmação do novo mediante a recusa 

do estabelecido. De fato, Nicolau promove o contrário: a construção de ícones ligados à 

literatura paranaense, projeto que colhe frutos na atualidade, vez que tais ícones são cada 

vez mais reconhecidos pelos meios oficiais do Paraná enquanto protagonistas de uma 

história literária local3.      

Nos primeiros números do jornal, observamos tal tratamento por meio de 

reportagens, ensaios e mesmo do espaço para textos de ficção e poesia. Assim, Ruth 

Bolognese escreve, no segundo número do periódico, a respeito de Dalton Trevisan e sua 

recusa à exposição social da figura de escritor, trabalhando em prol da formação do mito 

que, mesmo em seu isolamento, ou justamente por conta disso, se estabelece em torno do 

nome do contista. Com abordagem mais acadêmica, Cassiana Lacerda Carollo assina 

ensaio sobre a poesia de Dario Vellozo no terceiro número de Nicolau, mostrando mais 

uma vez que o periódico não se preocupa em delimitar trincheiras culturais e/ou literárias, 

favorecendo determinada linha de concepção estética em detrimento de outras, mas faz o 

resgate de uma memória literária paranaense, pensando a produção dos pioneiros com o 

                                                           
2 Sobre a iconoclastia do periódico editado por Trevisan, ver: OLIVEIRA, Luiz Claudio Soares de. Dalton 
Trevisan (em) contra o paranismo. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009. 
3 Exemplo disso é a exposição “Palavras do Paraná”, promovida pela Secretaria de Cultura do Estado do 

Paraná em 2017. A mostra reuniu onze nomes do “cânone regional”, visando a composição de um panorama 

dos principais autores paranaenses, desde os primórdios, no século XIX, até autores da geração de Nicolau. 
No mesmo sentido, é possível perceber a recorrência de tais nomes nas reportagens produzidas pelo Jornal 
Cândido, editado pela Biblioteca Pública do Paraná, o que nos sugere uma tradição, se não consolidada, em 
vias de consolidação.   
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mesmo rigor e abertura que apresenta em relação aos últimos lançamentos. No mesmo 

número, são publicados poemas de Helena Kolody, poeta que iniciou sua trajetória 

literária na década de 40 e, em 1987, já gozava de certo reconhecimento em âmbito local. 

Se seus livros saíram sempre por edições regionais, com pequenas tiragens e alcance 

limitado, coube ao Nicolau, em grande medida, construir um status de referência poética 

paranaense para a escritora. Ao longo das edições, Kolody obteve espaço privilegiado no 

periódico, não somente publicando seus poemas como também concedendo entrevista e 

tendo seus livros resenhados – fato que, em virtude de sua excepcionalidade (não foram 

muitas as entrevistas com escritores publicadas no periódico) corrobora a importância que 

a equipe de Nicolau atribuía à escritora. 

 De fato, no conjunto de um jornal, o espaço das entrevistas revela e atribui peso 

diferente às personagens que aparecem ali. Em se tratando de literatura, é uma 

oportunidade de aproximação entre autor e público, mas também um meio para formação 

do ícone, uma vez que assuntos profissionais se misturam com temas de ordem particular, 

perfazendo perfis biográficos dos escritores contemplados. Também as perguntas 

formuladas revelam muito sobre a linha do veículo. É este o caso, por exemplo, da 

entrevista com Domingos Pellegrini, publicada na edição de número quatro. Entre 

perguntas sobre sua relação com a literatura, o entrevistador pergunta ao autor se ele seria 

um “escritor paranaense”. Em teoria, questionamento óbvio e desnecessário – Pellegrini 

é londrinense, logo natural do Paraná –, porém, a pergunta busca provocar reflexão a 

respeito da existência de uma literatura paranaense ou das relações entre texto literário e 

lugar de origem, coisa que, de resto, o escritor não possui particular interesse, 

respondendo à questão um tanto laconicamente: paranaense, sim, mas também universal.  

 Deste modo, percebe-se no olhar “paranista” de Nicolau a tentativa de forjar uma 

identidade para as manifestações artísticas oriundas do Paraná, se não pela via estética – 

unidade que seria de difícil formulação –, ao menos pelos laços afetivos, por meio do 

reconhecimento dos pares e do campo possível de um debate comum.             

No conjunto dos cinco primeiros números de Nicolau, porém, nenhum registro traz 

contribuição maior à discussão proposta do que a polêmica envolvendo Otávio Duarte e 

Paulo Leminski, a respeito do status da cultura paranaense contemporânea. Em texto 

publicado na terceira edição do periódico, intitulado “Nós da Estrada”, Duarte destaca 

alguns valores da cultura e das artes surgidas no Paraná – do teatro de Denise Stoklos à 
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música de Arrigo Barnabé, passando pela literatura de Valêncio Xavier e demais 

manifestações artísticas –, lamentando, contudo, a falta de marketing do “artista local”, 

em contraste com o que ocorre em outros estados, como a Bahia. Em meio à sua avaliação, 

porém, o autor questiona a dimensão do que estava sendo feito, afirmando que os 

paranaenses poderiam mais: “quem pode dizer que chega perto sequer de Guimarães 

Rosa? Qual é o grande romancista, poeta?” (DUARTE, 1987, p. 05). 

A provocação despertou a ira de Leminski. Na edição seguinte, o poeta publica 

uma resposta ao texto sob o título de “Os Disparates de Duarte”. Interessa-me esta 

polêmica sobretudo pela avaliação que Leminski faz da literatura brasileira e, em especial, 

paranaense. Depois de listar uma sequência de nomes esquecidos ou ignorados por Otávio 

Duarte em seu balanço da literatura paranaense, Leminski aponta para o que seria o 

principal vacilo no texto do autor: cobrar do Paraná um escritor à altura de Guimarães 

Rosa. E discute os motivos pelos quais considera a provocação como “um disparate. Dois, 

aliás” (LEMINSKI, 1987, p. 10).  

Num primeiro momento, rechaça qualquer comparação do que se faz no Paraná 

com o que se faz nas megalópoles, Rio e São Paulo, uma vez que estas “engolem cérebros 

de toda parte”. Na sequência, destaca a profundidade histórica e a densidade da tradição 

literária de estados como Minas, Bahia e Rio Grande do Sul para, na sequência, afirmar 

que “tirando esses Estados, não acho que a gente faça papel tão feio assim, no campeonato 

nacional das letras” (LEMINSKI, 1987, p. 10). E continua: 

 

Paraná é Estado recente. Estamos fundando uma tradição, um passado, um repertório 
coletivo.  
Só Curitiba tem passado literário rico, o Simbolismo do início do século. 
É injusto um balanço que não leve em conta esses dados, injusto, maldoso e desonesto. 
(LEMINSKI, 1987, p. 10) 

 

Leminski segue seu artigo defendendo a prosa de Trevisan como a melhor do país 

naquele momento, bem como ridicularizando a tentativa de comparação com Guimarães 

Rosa, seja pelo fato de que, a seu ver, ninguém no Brasil fazia nada comparável ao escritor 

mineiro, seja por que, em literatura, “ninguém pode ter a glória do outro” (LEMINSKI, 

1987, p. 10), cada artista é único e irrepetível – funciona a seu tempo. A fúria de Leminski 

também se volta contra outras declarações (ou omissões) de Duarte, desembocando numa 

sorte de carteirada literária:  
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E vamos ser francos. O que Duarte fez literariamente para, do alto de uma autoproclamada 
suficiência, ficar emitindo juízos globais sobre uma dinâmica cultural para a qual não 
contribuiu com nada?  
Sobre a safra e a colheita, fale quem trabalha nela. 
Emitir juízos à distância é fácil.  
Faça. Depois, abra a boca. (LEMINSKI, 1987, p. 10) 

 

Em que pese o autoritarismo do argumento (o direito à opinião crítica sobre a 

literatura é reservado somente àqueles que se destacam pelo fazer literário), a resposta 

interessa pelo que se coloca a respeito da realidade do Paraná. Leminski vai ao cerne da 

questão: o Estado estava formando uma tradição, um repertório coletivo. A polêmica, 

parece-me, abre espaço para a sintetização de uma ideia que, na prática, já permeia a 

composição do jornal. Nesta configuração, Nicolau assume papel fundamental na missão 

aventada por Leminski – a de fundar uma tradição, um passado literário. Daí que, em suas 

páginas, nomes históricos da literatura paranaense apareçam lado a lado de figuras 

contemporâneas, sem a iconoclastia de um Joaquim ou a urgência pela 

contemporaneidade e universalidade que marcaram o movimento simbolista e a geração 

dos anos 70.  

Noutras palavras, há um passado referido em Nicolau, e há quem o leia com 

genuíno interesse, buscando nele a tocha que deverá ser conduzida adiante. Se não nos 

cabe uma afirmação apressada em relação ao estado de coisas atual, é certo que, do 

panorama de interlocução regional esvaziada analisado por Fernando Gil ao dinamismo 

da reflexão literária presente em Nicolau, o repertório comum assume a via da 

cristalização, formando um imaginário próprio a respeito da literatura paranaense. Um 

bairro próprio de escritores, ainda que, para os paranaenses, “no campeonato nacional das 

letras” o jogo esteja apenas começando.       
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ALGUNS INDÍCIOS EM TORNO DA RECEPÇÃO CRÍTICA DO ROMANCE 

SONHOS D´OURO (1872), DE JOSÉ DE ALENCAR, NAS PÁGINAS DA 

IMPRENSA FLUMINENSE. 

 

Priscila Salvaia (UNICAMP)1 
 

Resumo: No presente texto apresentamos alguns indícios em torno da recepção crítica do 
romance-folhetim Sonhos d´ouro (1872), de Sênio, pseudônimo de José de Alencar, em meio à 
imprensa da época. Nas páginas do Diário do Rio de Janeiro pudemos constatar um profícuo 
debate acerca de questões inspiradas pela obra, tais como a presença do elemento estrangeiro no 
romance; o tema do dinheiro e da ambição social num contexto marcado pela emergência do 
liberalismo; ou ainda a temática da moralidade e das expectativas a respeito do gosto do(a)s 
leitore(a)s das narrativas folhetinescas. Enfim, questões suscitadas - quiçá, induzidas - pelo 
narrador-personagem caracterizado pela senilidade, e que reverberaram nos meios da época.  
 
Palavras-chave: Imprensa; Folhetim; José de Alencar.  
 

 

Em julho de 1872, como preâmbulo ao romance Sonhos d´ouro, José de Alencar, 

sob o pseudônimo Sênio, brindava o seu público com um longo texto intitulado “Benção 

Paterna” (SÊNIO [ALENCAR], 1872). 

Nas primeiras linhas do escrito já surgia a exclamação: “Ainda o romance!” 

(SÊNIO [ALENCAR], 1872, p. 9), e Sênio iniciava um diálogo com o livrinho dourado. 

Retomando acusações sofridas anteriormente, Sênio demonstrava a sua indignação acerca 

das suposições de que haveria uma indústria cultural consolidada no Brasil: “Musa 

industrial no Brasil! [...] Não consta que alguém já vivesse nessa terra abençoada do 

produto de obras literárias.” (SÊNIO [ALENCAR], 1872, p. 9). E, nas palavras de Sênio, 

se o pequeno Sonhos d´ouro desejasse fugir à pecha de “produto industrial”, o jeito era 

desagradar ao público, não ser lido, e deixar-se envolver por uma crosta de pó, num canto 

qualquer de uma estante esquecida.  

Atacando para defender-se, a persona de José de Alencar também desqualificava 

parte da crítica2, ao mesmo tempo em que lançava um olhar benevolente, ou, talvez, 

solidário, ao público que consumia essa chamada “literatura industrial”, que podemos 

                                                           
1 Doutoranda em Teoria e História Literária no IEL/UNICAMP. Contato: priscila_salvaia@hotmail.com.  
2 Alguns nomes seriam poupados: “Aos amigos, como Joaquim Serra, Salvador de Mendonça, Luiz 

Guimarães, e outros benévolos camaradas; tu lhes dirás, livrinho, que te poupem a qualquer elogio. Para a 
crítica têm eles toda a liberdade, nem carecem que lh´a deem: mas no que toca a louvor, pede 
encarecidamente que se abstenham.” (SÊNIO [ALENCAR], 1872, p. 8). 
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entender folhetinesca e inscrita nas páginas da imprensa, direta ou indiretamente. No caso 

de Sonhos d´ouro, eram esperados dois pontos de inflexão: o peso e a cor. Sênio previa 

que o livro seria considerado leve demais, de pequeno cabedal e até descuidado; além 

disso, e ainda na ótica dessa crítica torpe, a obra também seria caracterizada por um 

estrangeirismo arrebicado.  

No que concerne à leveza, o autor-personagem recorria aos leitores para se 

resguardar. Filho de seu tempo, Sonhos d´ouro poderia ser considerado um romance 

simples, de fácil assimilação, e concebido com a pretensão de agradar ao gosto de um 

público-leitor habituado às tramas publicadas aos pedaços nos jornais. Sabemos que o 

romance em questão não saiu na imprensa, no entanto, a estrutura era a mesma de tantos 

folhetins, e a experiência de leitura esperada possivelmente semelhante. Alencar nos fala 

de um leitor displicente, às voltas com sua própria rotina, e que poderia encontrar no 

“livrinho” um recreio para o seu dia:  

 

Em um tempo em que não mais se pode ler, pois o ímpeto da vida mal 
consente folhear o livro, que à noite deixou de ser novidade, e caiu da 
voga; no meio desse turbilhão que nos arrasta, que vinha fazer uma obra 
séria e refletida? Perca pois a crítica esse costume em que está de exigir 
em cada romance que lhe dão, um poema. Autor que o fizesse, carecia 
de curador, como um pródigo que seria, e esbanjador de seus cabedais. 
(SÊNIO [ALENCAR], 1872, p. 9). 

 
 

Em sua dissertação, Valéria Cristina Bezerra (BEZERRA, 2012) arrolou alguns 

dos paratextos vinculados aos romances de José de Alencar, demonstrando a ascendência 

desses escritos na recepção de suas obras. Isto posto, e seguindo os passos de Bezerra, 

podemos afirmar que, em seus preâmbulos, José de Alencar buscava “influenciar” a 

crítica especializada (e considerada mal formada), além de esboçar um modelo de leitor 

(neste caso, dito superficial). Pois bem, mais uma vez, e pelo menos em relação à crítica, 

os apontamentos de Alencar seriam quase certeiros.  

 

José de Alencar, historiador.  
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Nas páginas do Diário do Rio de Janeiro rastreamos um profícuo debate suscitado 

pela publicação de Sonhos d´ouro. Nele, o pseudônimo não identificado Alceste, entoava 

quase todas as prerrogativas sugeridas por Sênio em sua “Benção Paterna”. 

Por conseguinte, o tema do “exclusivismo nacional” surgiria como um critério 

relevante na avaliação da obra. E, para tanto, era proposto um breve exame do casal de 

protagonistas, Guida e Ricardo. Alceste questionava se a jovem aristocrática, e o rapaz 

tão cheio de devaneios, seriam, de fato, tipos naturais de nossa sociedade, considerada 

“franca e democrática3”. O argumento que Alceste utilizava para explicar o deslocamento 

das personagens na cena brasileira oitocentista bebia na fonte inesgotável do julgo moral. 

No trecho, que tratava do casal e de outros vultos do romance, a análise seguia 

acachapante:  

 
[...] serão estes e outros personagens do seu romance individualidades 
morais que ofereçam boa escola ao povo e o encarreirem como os 
exemplos da prodigalidade aristocrática, da esmola desdenhosa, da 
frieza dos laços de família no bom caminho das virtudes cívicas e de 
emancipação política? (ALCESTE [pseudônimo desconhecido], 1872, 
p.1).  

 

Com protagonistas de caráter duvidoso, e uma trama repleta de estrangeirismos 

arrebicados, Sonhos d´ouro ressoava por seu conteúdo pouco exemplar e, portanto, 

distanciava-se das funções do romance postuladas por tantos críticos da época. Assim, 

Alceste não titubeava ao taxar a narrativa como “um verdadeiro escrito de polêmica4” 

(ALCESTE [pseudônimo desconhecido], 1872, p.1). O livrinho de Sênio não retratava a 

sociedade íntima daqueles tempos com base numa idealização moralizante, por isso, de 

acordo com Alceste, como romancista, José de Alencar revelava-se um péssimo 

historiador. Ou seja, Alencar falhava como romancista, por não educar pela emoção; e 

também falhava como historiador, pois tratava de um cotidiano prosaico, que fugia às 

prescrições de uma História compreendida mestra da vida: 

 

                                                           
3 “Entretanto, permita-nos o erudito escritor que perguntemos à crítica filosófica, se Guida, a jovem 
caprichosa e aristocrática, se Ricardo, o homem dos devaneios e do orgulho intelectual, são tipos naturais 
de nossa sociedade íntima, tão franca e democrática?” ALCESTE (pseudônimo desconhecido). “Cartas a 

Philinto”. Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 9, 10 de setembro de 1872, p.1. 
4 “Os Sonhos d´ouro do Sr. Conselheiro José de Alencar, apesar de sua aparência de romance, são um 

verdadeiro escrito de polemica.” In: ALCESTE (pseudônimo desconhecido). “Cartas a Philinto”. Diário 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 9, 10 de setembro de 1872, p.1. 
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Desculpe-nos o ilustre escritor. Admiramos a sua eloquência e energia 
na tribuna, foram para nós modelos os seus escritos de polêmica, 
aplaudimos com entusiasmo as suas primeiras criações ideais, mas 
tememos o seu influxo como romancista de ideias aristocráticos. 
Parece-nos que a sua pena viril e severa estava talhada para a história 
filosófica do país, não para a história indigesta e convencional, que por 
aí desafia a verdade e não passa do[e] compilação pretensiosa, mas a 
história séria que analisando os erros do passado, dá lições às gerações 
novas. Aí não haverá o perigo dos tipos ideais e o talento do escritor 
achará campo mais desafogado e mais digno de sua energia moral 
(ALCESTE [pseudônimo desconhecido], 1872, p.1).  

 

 

Passados apenas dois dias do primeiro texto de Alceste, nas mesmas páginas do 

Diário do Rio de Janeiro, acompanharíamos a réplica de Sênio (SÊNIO [José de Alencar], 

1872[*]). De antemão, sublinhamos a importância do texto, informando que o escrito 

passou a ser incorporado às subsequentes edições do livro, como uma proposta de 

posfácio. Portanto, estamos diante de um debate que saiu das páginas efêmeras da 

imprensa e fundiu-se à recepção duradoura do livro.  

 Satisfeito com a contenda5, Sênio retomava os exatos pontos elencados pelo crítico. 

Em primeiro lugar, o autor esclarecia que seus personagens não eram concebidos sob a 

ótica da intimidade6. A trama tratava de relações publicizadas, ocorridas à luz do dia e, 

muitas vezes, no cotidiano das ruas. Logo em seguida, Sênio questionava a proposta de 

análise da personagem Guida: “Não há capricho no Brasil?”. Por que razão, nossa 

sociedade, “mundana ou íntima”, não apresentaria o tipo de uma moça caprichosa e 

aristocrática?7 E, concluindo o trecho, a persona atestava que o espírito aristocrático de 

Guida tinha lá as suas especificidades, pois não provinha dos arcaísmos da tradição, mas 

sim do tóxico inebriante do dinheiro8:   

 

Também será deserdada de toda superioridade essa raça brasileira, a 
ponto de não sentirem, os espíritos elevados quaisquer assomos da 

                                                           
5 “A mim deleitam-me os certames literários.” SÊNIO. (ALENCAR, José de). “Os sonhos de ouro”. Diário 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1872.   
6 “Antes de tudo a ninguém disse o autor que ia esboçar os seus personagens pelo prisma da vida íntima. 
Bem ao contrário os apresenta ele a maior parte das vezes fora da intimidade da família, em passeio ou na 
convivência de pessoas estranhas.” Idem.   
7 “Por que razão não apresentará nossa sociedade, a mundana ou a íntima, o tipo de uma menina caprichosa 

e aristocrática? Não há capricho no Brasil? Aqui as rosas são, como dizia Mílton das do Éden, sem espinhos 
(without thorn)?” In: Idem.  
8 “É indispensável habituar um homem desde criança a lidar com esse tóxico perigoso, que se chama 

dinheiro; do contrário corre o inexperiente o risco de embriagar-se com ele.” In: Idem.  
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aristocracia natural que não vem da linhagem, mas de alguma 
proeminência social, chame-se esta dinheiro, talento ou posição? 
(SÊNIO [Alencar], 1872[*]) 

 
 

Nossa protagonista era filha de banqueiro. Não carregava a linhagem de um 

sobrenome pomposo, tampouco a ilustração e inexpressão de um bibelô feminil. Algo do 

traço brasileiro - e periférico - de Guida revelava-se em sua necessidade de imitação dos 

hábitos europeus: nas roupas de cachemira, no uso de luvas, no costume de andar 

acompanhada de uma governanta e um criado estrangeiros. O mesmo traço também se 

revelava numa domesticidade tonalizada pelos arranjos da casa e pelo controle da 

escravaria9. Enfim, a riquíssima filha do capitalista também era sinhá e, na ótica de Sênio, 

tal combinação não denotava nenhum tipo de contradição. Isto posto, o capricho 

apresentava-se como uma forma de diferenciação, especialmente no espaço público, onde 

Guida representava uma elegância e altivez, que não faziam parte de seu dia a dia no 

espaço doméstico. E, nesse processo de autoafirmação social, alguns excessos faziam-se 

necessários: 

 

Desconhece a vida fluminense quem negar a existência do que se chama 
entre nós a “alta sociedade”, embora sem o esplendor do grand monde 
em Paris e da high life em Londres. 
Se o ilustrado crítico chegasse à janela da sua tipografia em um dia de 
festa, veria passar-lhe diante dos olhos não uma, senão muitas moças 
mais caprichosas e aristocráticas do que a Guida.  
[...] Talvez que o severo crítico sentisse o ressaibo de estrangeirismo no 
fato de trazer Guida em sua carteira uma nota de cinquenta mil-réis para 
fazer com ela uma esmola disfarçada por uma travessura. 
Se ainda não desapareceu em todas as zonas da sociedade fluminense o 
tempo do “papai me dá um vintém”, não é menos certo que um melhor 
princípio de educação doméstica já condenou aquela tacanha e 
mesquinha inquisição familiar, que excedia-se em preparar a massa dos 
hipócritas, dos avaros e dos perdulários. 
[...] Que resta da inculcada aristocracia de Guida? 
Uns desperdícios feitos pela moça, que dava chocolate a comer ao seu 
cavalo e mandava-o lavar com vinho em vez de aguardente (SÊNIO 
[Alencar], 1872[*]). 

 

                                                           
9 “Em um país onde tanto se esbanja com extravagâncias, onde homens sérios queimam centenas de contos 
em baboseiras, não se concebe que a filha de um banqueiro pudesse ter quejando capricho? Será necessário 
ir às sociedades de velha fidalguia para encontrar exemplos dessas dissipações? Ao contrário, o traço 
brasileiro esta aí se revelando. Desses caprichos não se lembraria Guida se, apesar de rica, não se ocupasse 
com os arranjos da casa e não tivesse as chaves da dispensa.”  Idem.  
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Da afetação de Guida ao anseio de ascensão de Ricardo. O jovem rapaz, de origem 

humilde e confessos desejos de elevação social, era fascinado pelo universo de excessos 

por onde Guida transitava. Mas Ricardo não era um sonhador. Retomando o termo 

utilizado por Alceste, Sênio advogava em defesa de seu personagem: O bacharel não era 

um “homem de devaneios”, pelo contrário, Ricardo era um homem prático, de interesses 

positivos, e ciente dos desafios que lhe eram reservados enquanto chefe de uma família 

numerosa e paupérrima, que o via como único arrimo10.  

Mais uma vez, Sênio insistia: não estávamos diante de tipos estrangeirados. Aliás, 

não estávamos diante de tipos. Guida e Ricardo eram caracteres formados pelas nossas 

condições sociais e idiossincrasias11, e carregavam consigo os valores de nossa sociedade 

de fim de século que, para o autor-personagem, poderia ser caracterizada pelo 

afrouxamento das hierarquias de classe. Por conseguinte, e retomando o julgo de Alceste, 

o casal não estaria deslocado nesse cenário brasileiro, dito “franco e democrático” que, 

em teoria, admitiria que todos - independentemente da origem - pudessem almejar um 

lugar ao sol:  

 

Tachando as duas personagens principais de estrangeiras, deu a 
entender que destoavam da nossa “sociedade franca e democrática”. 
Mas não será franca e democrática a sociedade onde se passam as cenas 
do romance? Onde dois moços pobres e desconhecidos são convidados 
a jantar, logo depois de rápido conhecimento, feito pela manhã em um 
encontro? Onde a fidalguia é representada por titulares de carregação, 
como um barão que foi tropeiro, um visconde que foi belchior, e um 
conselheiro que tem casa de consignações? (SÊNIO [Alencar], 
1872[*]) 
 
 

                                                           
10 “Longe de ser o “homem dos devaneios”, Ricardo é o homem prático, preocupado dos interesses positivos 
da vida, compenetrado de sua grave responsabilidade como chefe de uma família não pequena e paupérrima 
que tem nele o único arrimo. Professa a advocacia, donde espera tirar recursos; luta com uma corajosa 
tenacidade contra as dificuldades do tirocínio. Nas horas de lazer não faz verso, desenha, como eu costumo 
fazer às vezes, à toa e por desfastio, sem nunca ter aprendido; e confesso que esses grosseiros empastes me 
divertem.” In: Idem.  
11 “Nem Guida, nem Ricardo são tipos, mas caracteres formados pelas nossas condições sociais, 
idiossincrasias, como outras que aí estão se reproduzindo ao infinito, sob a influência de um concurso 
qualquer de circunstâncias. A diferença entre um tipo e um caráter não careço de a determinar, pois não a 
ignora o ilustrado crítico. O tipo é moral; o caráter é psicológico. Este só contraste basta: dá-nos ela outra 
importante aferição. O tipo forma-se exteriormente pelo molde social; o caráter é uma criação espontânea, 
que se produz internamente pelas modalidades da consciência.” Idem.  
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Logo, José de Alencar, ou Sênio, contrariava as expectativas da crítica e, ao invés 

de abnegar a sociedade carcomida que representava, parecia reafirmá-la em seus aspectos 

mais abjetos. Dessa maneira, podemos cogitar que, se não estamos diante de um narrador 

didaticamente dualista, era delegado aos leitores o exercício de aguçar suas percepções 

diante dos matizes que envolviam a trama. Por isso, acreditamos na possibilidade de que 

o literato acenasse com um voto de confiança à criticidade de seu público.  

É claro que não temos a ilusão de advogar por um romance de sofisticadíssimos 

recursos formais. No famigerado prefácio, Sênio parecia ciente das particularidades de se 

produzir ficção para um público de práticas de leitura apressadas, próprias daqueles 

tempos modernos: “Não se prepara um banquete para viajantes de caminho de ferro, que 

almoçam à minuto, de relógio na mão, entre dois guinchos da locomotiva.” (SÊNIO 

[Alencar], 1872, p. 9). Folhetinesca, a narrativa dourada nos fala da força de um 

sentimento amoroso capaz de superar todo e qualquer obstáculo. Sendo assim, o fio 

condutor emotivo reafirmava todos os cacoetes que envolvem esse tipo de construção 

narrativa. Porém, tal constatação não deve ser compreendida como um empecilho para 

que o literato tocasse em temas considerados mais graves, e que exigissem certa 

perspicácia dos leitores. 
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UMA SEGUNDA VIDA SECRETA: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO ESTÉTICO DE LÚCIO CARDOSO 

 
Rafael Batista de SOUSA1 

 

 

Resumo: O trabalho apresenta parte da obra de Lúcio Cardoso (1912-1968), com ênfase no 
Diário, com o objetivo de investigar a intrínseca relação entre a vida e o projeto estético do 
autor, de modo a traçar o itinerário de uma literatura que reescreve e ressignifica a vida e faz 
dela fomento de sua produção. Deste modo, vê-se o Diário de Lúcio Cardoso como escrita que 
transborda os limites da representação convencional em um questionamento incessante dos 
limites entre o real e o ficcional. 
 
Palavras-chave: Lúcio Cardoso; Diários; Escrita íntima. 

  

"Em leito de penas  
não se alcança a fama nem sobre as cobertas;   

Quem a vida consome sem a fama,   
não deixa de si nenhum vestígio sobre a terra,   

qual fumo no ar e espuma na água" 
Dante Alighieri 

Introdução 

  

 Lúcio Cardoso escreve, no Diário Completo, em 22 de agosto de 1950: 

 

Este diário todo, reparo agora, parece conter uma única nota, 
monótona e triste: a queixa, o remorso, a tentativa de justificação de 
alguém que não conseguiu ainda, e que provavelmente nunca 
conseguirá dominar as forças contraditórias que o movimentam. (DC, 
p. 115)2 

 

 Obra marginal de um autor marginal, o Diário Completo de Lúcio Cardoso 

longe de ratificar a monotonia declarada, apresenta uma diversidade de notas, um 

espectro bem mais vasto e multiforme do que sugere o seu autor.  

 Se por um lado a queixa, o remorso, a tristeza (e acrescento a melancolia, a 

solidão, a angústia e a presença obsedante da morte) são traçados de capa a capa, 

reiterando o projeto estético que constitui o conjunto da obra de Lúcio Cardoso; por 

																																																													
1 Doutorando em Literatura Brasileira, pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Teoria 
literária e Literaturas da Universidade de Brasília - UnB. Contato: rafaelbsousa@gmail.com 
2 Doravante, todas as passagens relativas ao Diário Completo de  Lúcio Cardoso serão demarcadas pelas 
iniciais DC, seguidas do número da página. A edição de que nos valemos é CARDOSO, Lúcio. Diário 
Completo. Rio de Janeiro: José Olympio & Instituto Nacional do Livro, 1970. 
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outro, a multiplicidade de formas, estruturas e temas são um desfio constante ao 

exercício crítico. Sendo assim, vê-se nos Diários Completos todo o mobiliário da 

poética de Lúcio Cardoso, mas também se flagra o intelectual, o homem do seu tempo 

às voltas com o debate político, com o panorama artístico e literário em que se insere, 

em diálogo com outras artes, além de anotações de leituras e apreciações críticas acerca 

dos mais diferentes temas. 

 Lúcio Cardoso era um multiartista. O mineiro, nascido em Curvelo em 1912, 

tornou-se romancista, contista, poeta, tradutor, artista plástico, dramaturgo,  jornalista, 

além de envolver-se com o cinema na condição de diretor, produtor e roteirista. Ao 

longo dos diários se pode tracejar parte da trajetória caleidoscópica que sua arte 

representa. Nesse sentido, os Diários Completos, lançados post mortem, em 1970, pela 

editora José Olympio, representam um espaço privilegiado em que questões de 

diferentes ordens se impõem no encalço de um projeto de escrita que rompe com os 

limites rígidos dos gêneros literários, expõe uma consciência criadora inquieta e ainda 

transforma o espaço da escrita íntima em locus creationis, isto é, em lugar de exercício 

da escrita artística, forma singular de significar a existência cardosiana. 

 Diante disso, esclarecimentos de diferentes ordens se fazem necessários. Um 

deles trata do desafio do enfrentamento de um diário de autor, sobretudo partindo de 

uma tradição crítica como a nossa para quem o diário, e os gêneros autobiográficos de 

modo geral, nunca ocuparam lugar significativo. Relegado à marginalidade crítica, tais 

gêneros têm ganhado espaço nos últimos tempos sobretudo nos estudos de arquivos e na 

crítica genética, objetivando a pesquisa relativa ao processo de criação literária ou a 

preservação da memória em âmbito, por vezes, transdisciplinar. 

 Mesmo na França, onde os diários, livros de memórias, cartas e outros textos 

de pendor autobiográficos de autores renomados compunham o rol das leituras mais 

triviais das elites leitoras (vide André Gide, Henrie-Marie Montherlant, Francis 

Jammes, Charles Du Bos, Julien Green, Delacroix etc), a crítica se encarregou de 

historicamente promover o rebaixamento sistemático dos gêneros. Os principais 

detratores acusaram-lhes de serem arremedo de verdades incompletas ou distorções 

históricas que afastam o leitor da essência dos fatos. De acordo com Lejeune, os escritos 

de caráter autobiográficos foram relegados ao “rascunho” disforme de romances, para 
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certos literatos, ou como “despistagem” e “testemunhos parciais” da realidade objetiva 

(cf. Lejeune, 2014). 

 Embora se façam ver desde a Antiguidade, os escritos autobiográficos só 

ganham algum tipo de relevância na Modernidade, posto que é também aí que se 

engendra a ideia de indivíduo na Europa. Os séculos XVIII e XIX vão registrar grande 

número de escritos confessionais e íntimos demarcando, com a ascensão da sociedade 

burguesa, o interesse pela esfera privada da vida, o que se produz por meio da escrita de 

diários, cartas, confissões, livros de memória, que compõem as narrativas de si. Da 

noção de individualismo burguês emerge toda uma especulação em torno do eu e das 

formas de tessitura da imagem de si, deslocando a noção de coletividade que vigorou 

até a Idade Média e constituindo, portanto, uma prática cultural (cf. Lejeune, 2014; 

Calligaris, 1999). Para Lejeune: 

 

Desde a Antiguidade, no Ocidente, assistimos a uma progressiva 
individualização do controle da vida e da gestão do tempo. É o que se 
chamava antigamente de “foro íntimo”, bela expressão que designa a 
passagem de uma jurisdição externa e social (fórum) a um tribunal 
puramente interior e individual, o da consciência. O desenvolvimento 
atual do diário corresponde talvez a essa delegação de poder: cada 
indivíduo tem de administrar a si mesmo, com seu próprio setor de 
contenciosos e seus próprios arquivos. (2014, p. 299) 

 

 Outro ponto importante é que ficção e realidade entremeiam-se nos textos 

autobiográficos tornando infértil e desnecessário todo esforço empreendido no sentido 

de demarcar tão rigidamente os seus limites. Renunciar a esse jogo opositivo é o 

primeiro passo para uma leitura mais analítica que considere que toda escrita de si é 

também uma invenção de si, trata-se de um “vestígio”, conforme Lejeune, que, se por 

um lado pode significar a marca, o rastro, a pegada; por outro também revela o que resta 

de algo que desapareceu. Assim, a escrita íntima configura também uma garrafa lançada 

ao mar na esperança (ainda que velada) de que alguém a tome nas mãos e garanta a 

perenidade do sujeito que a lançou. 

 É nesse sentido que Calligaris (1999) defende que a verdade dos fatos está 

hierarquicamente inferior à verdade da escrita produzida pelo sujeito, que escreve a si 

mesmo segundo uma verdade peculiar. Deste modo, sobrepassar as fronteiras entre 

ficção e realidade figura como gesto fulcral do processo de inscrição da vida, que se 
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vale dos jogos de memória para alinhavar os tecidos da existência, que se torna, com 

isso, uma existência singular. 

 

O diário de Lúcio Cardoso 

 

 Publicado em 1960, pela José Olympio, o Diário I, de Lúcio Cardoso, 

organizado pelo próprio autor, reunia seus escritos produzidos entre os anos de 1949 a 

1951. Em seus registros consta que o escritor desejava organizar, ao longo de sua vida, 

mais quarto volumes de diários, que, segundo ele, seriam publicados progressivamente. 

No entanto, o falecimento em 1968 não permitiu que Lúcio Cardoso realizasse seu 

intento, e somente em 1970, a mesma editora faria uma publicação póstuma intitulada 

Diário completo, livro em que os escritos publicados anteriormente foram reinseridos e 

em que são acrescidos os registros feitos pelo escritor nos anos que se seguem a 1959. 

 Sobre o diário de Lúcio Cardoso, Afrânio Coutinho escreveu: 

 

A literatura brasileira é pobre de documentos íntimos. Diremos que 
Lucio Cardoso publica o primeiro Diário importante em nossa 
literatura. Tudo o que houve antes, no gênero, foi impreciso e 
econômico diante da avalanche existencial que o romancista de 
Crônica da casa assassinada nos reservou.(1999, p. 252) 

 

 De fato, os diários de autor ainda não representam escopo tão explorado pela 

crítica brasileira. Cresce entre nós a investigação em torno da tradição missivista, ou 

epistolográfica, isto é, a crítica interessada nas correspondências trocadas entre os atores 

da literatura, entrevendo por meio delas as informações sobre a trajetória intelectual e 

artística de seus autores. Em um dos poucos, porém significativo, ensaios sobre diário, 

Antonio Candido analisa os Diários íntimos de Lima Barreto, e escreve: 

 

Nos escritos pessoais e nos artigos a sua concepção de literatura se 
realiza às vezes melhor, porque é mais adequada a eles. O seu ideal 
declarado é a representação direta da realidade; e no fundo os recursos 
expressivos lhe parecem intermediários incômodos. (...) É como se a 
sua consciência artística decorresse do desejo polêmico de não ter 
consciência artística propriamente dita. Nos escritos pessoais podemos 
surpreender momentos significativos deste fato, quando vemos o texto 
literário se constituir na medida em que o autor parece estar querendo 
"mostrar" a vida, mas chega, aparentemente sem querer, aos níveis da 
elaboração criadora. (2006, p. 49-50) 
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 Nesse sentido, Candido prossegue analisando os escritos de Lima Barreto 

flagrando neles o seu potencial estético, sua literaridade, apontando para o fato de que 

nesse excerto da obra barretiana, imediatamente ligada ao testemunho e ao documento, 

como se tem feito historicamente, encontram-se os elementos necessários e mais bem 

realizados do labor artístico que se pode ver no autor de O triste fim de Policarpo 

Quaresma. 

 Ainda segundo o crítico, “tendo muita densidade de experiência e de escrita, 

eles servem para mostrar até que ponto na sua obra o autobiográfico pode funcionar 

como inventado.” (Candido, 2006, p. 50). Rosenfeld em “Literatura e personagem” 

afirma, corroborando a análise de Candido: 

 

Os critérios de valorização, principalmente estética, permitem-nos 
considerar uma série de obras de caráter não-ficcional como obras de 
arte literárias e eliminar, de outro lado, muitas obras de ficção que não 
atingem certo nível estético. (2005, p. 12) 

 
  No que se refere aos escritos íntimos de Lúcio Cardoso, não se objetiva forçar 

os limites entre o real e o ficcional, o vivido e o inventado, limites esses que constituem 

a verve da arte desde a sua origem. Se a arte é algo que torna a vida humana inteligível, 

tem sempre como ponto de partida a materialidade do real, e a ela transfigura. 

Estabelecer esses limites, demarcar suas fronteiras é, pois,  tarefa que nunca cessa. 

Configura uma pergunta permanente. A proposta centra-se na formulação de um olhar 

sobre o Diário Completo de Lúcio Cardoso para além do “itinerário de emoções 

mortas”, como definiu Mário Carelli (1988), e compreendê-lo na fina trama que compõe 

o projeto estético do autor. 

 Lúcio Cardoso cultivou por longos anos a escrita de diários. Afirma ele: 

 

Seria difícil dizer qual o motivo real que me leva a escrever este 
Diário, depois de ter perdido um que redigi durante vários anos 
(lembro-me que, naquela época, senti os meus dezoito anos 
emergirem a uma insondável distância de mim, enquanto eu 
experimentava, porque não confessar, uma inequívoca sensação de 
alívio, como quem tivesse atirado ao mar uma inútil e fastidiosa 
bagagem...) e de ter tentado outros que nunca levei a diante. (DC, p. 5) 
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 O “diabólico e raro prazer da confidência (...) que tanto nos persegue” (DC, p. 6) 

no Diário de Lúcio Cardoso divide espaço com uma gama de outros tipos de entradas. 

Nele se vê, além de um sujeito posto em sua escrita-divã, um artista multifacetado 

percorrendo os mais diversos caminhos da produção artística. Vê-se ao longo de várias 

passagens, por exemplo, o artista-cineasta, cuja obra vai se desenhando sob os moldes 

da escrita literária: 

 

Mais uma vez, trabalhando hoje, senti que travellings, panoramas e 
longshots nada mais são senão capítulos, frases, balbucios do mesmo 
romance que não se conclui nunca e que, através das imagens procura 
transmitir sua fantástica existência. (p. 18) 

 

Lúcio busca transpor para a tela do cinema a poesia que constitui toda a sua 

produção. Intenta traduzir nas telas, no movimento encenado e enquadrado pela lente da 

câmera, o mesmo mobiliário que estrutura sua obra romanesca. No diário, ele afirma: “É 

verdade, escreve-se com a câmera, constrói-se um filme como se faz um romance” (DC, 

p. 16). O filme A mulher ao longe, cuja produção ocupa várias páginas do diário, nunca 

se completou, mas o processo de produção vai se desenhando aos olhos do leitor e 

compõe um discurso metapoético revelador de sua criação artística: 

 

Através delas [experiências], sigo o mesmo processo de contar que me 
pertence – se não consigo transmitir toda força que pressinto nessas 
imagens desconjuntadas, não é que seja artificial o processo, mas tanto 
no romance como no cinema, são míopes, e de nascimento, as lentes 
que uso. (DC, p. 16, grifo nosso) 

 

Além disso, a multiplicidade apontada sobre o diário deste autor agrega 

comentários de leituras feitas por Lúcio, todo o debate acerca da religião, do 

catolicismo, da relação problemática do homem com Deus – um dos eixos estruturantes 

da obra cardosiana –, a intensa relação com a morte, tudo isso engendrado em formas 

que desafiam a configuração dos textos de âmbito confessional.  

Deste modo, trata-se de texto intitulado como diário, escrito com a 

regularidade do diário – considerando a descontinuidade típica deste tipo de escrita, 

porém que transgride a forma típica do gênero. Basta lembrar que, desde o princípio, 

Lúcio Cardoso manifesta o desejo de publicá-lo. Não apenas um, mas uma espécie de 

ciclo, totalizando cinco volumes. Sendo assim, o fato de saber que seu diário será lido 
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por outros já é bastante pra relativizar o puro status de diário, encaminhando a um 

hibridismo capaz de fornecer as chaves de leitura dessa escrita. 

Por isso mesmo, o Diário Completo não pode ser analisado sob a égide de um 

texto que, por ventura ou casualidade, transborda os limites de um diário convencional, 

mas como um projeto revelador de uma autoconsciência artística que se faz no limiar 

entre a criação artística e a captação da realidade concreta, histórica e socialmente 

constituída. Trata-se de um diário como o engendramento de um corpo simbólico, cujas 

dimensões (o ser social, o ser histórico, o ser político, o ser humano, o ser artista) se 

entrelaçam dando forma à inteireza de um sujeito composto pelas palavras. Segundo 

Foucault, 

 

O papel da escrita é constituir, com tudo o que a leitura constituiu, um 
"corpo" (quicquid lectione collectum est, stilus redigat in corpus). E, 
este corpo, há que entendê-lo não como um corpo de doutrina, mas 
sim – de acordo com a metáfora tantas vezes evocada da digestão – 
como o próprio corpo daquele que, ao transcrever as suas leituras, se 
apossou delas e fez sua a respectiva verdade: a escrita transforma a 
coisa vista ou ouvida “em forças e em sangue” (in vires, in 
sanguinem). Ela transforma-se, no próprio escritor, num princípio de 
ação racional. (1992, p. 131) 

 
Assim, ao percorrer o itinerário da escrita que se transforma no próprio autor 

em um incessante processo de construção de si e da sua identidade como sujeito, vê-se 

no Diário Completo de Lúcio Cardoso o projeto, por excelência, da constituição de um 

artista que sempre buscou alinhavar o máximo possível sua vida e sua obra. A realidade, 

para ele, é tanto mais real quanto mais literária o for; ou ainda, sua literatura é mais 

ficcional quando se dilui na própria realidade: 

 

Mocidade, alegria, desejo – não conheço nada que nos seja de um 
modo mais definitivo uma tradução da morte. Eu quero morrer, não da 
morte que me foi dada, pois esta conheci longa e intimamente ao 
longo dos meus dias, mas da minha vida, que me foi dada como uma 
máscara contra tudo o que me revelava a nupcial presença da morte. 
Morrer da minha vida, como quem esculpe um destino. (DC, p. 180) 

 

O núcleo pulsante do trecho é significativo para ilustrar a concepção 

cardosiana da escrita como forma de esculpir um destino, “uma vida mais real que a 

própria realidade” (DC, p. 177). Há nele um gesto criador que deseja suprimir a 

mediação entre o texto e a vida em si, como se, escrevendo, se fizesse vivo e lapidasse a 
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si mesmo na composição de sua obra3. É fato que o apagamento absoluto dessas 

mediações não se dá de forma plena, no entanto sua escrita aponta sempre para este 

norte, como se pode ver desde suas primeiras publicações. 

A vinculação visceral entre vida e obra em Lúcio Cardoso nutre sua literatura 

com uma “força íntima de testemunho”, conforme Brandão (2006). Segundo ela:  

 

Há escritores cujo texto é tão próximo de suas alegrias, dores e 
tormentos que parece não haver distância  entre uma coisa e outra, 
como se o escrever se fizesse sem mediação: os movimentos do corpo, 
as pulsações, os arrepios e sobressaltos demonstram uma estranha 
sincronia, um ritmo sintonizado com o gesto de escrever. (2006, p. 85) 

  

Brandão aponta, com isso, para o que chama de “vida escrita”, resultado da  

unidade entre o escrito e o vivido, em um processo ambivalente do traçado da memória 

revivido ou recriado no espaço da folha em branco, que acolhe as palavras que 

tangenciam a vida e a obra. Em Lúcio Cardoso, é visível o movimento incessante que 

																																																													
3	Sobre isto, escreve Ruth Silviano Brandão: “Entre escrita literária e vida, as fronteiras são tênues e é 
possível encontrar na primeira anúncios ou prenúncios da segunda, como uma fantástica memória do 
futuro” (1998. P. 26). A ideia de memória do futuro é um tanto mais desenvolvida por Brandão, sobretudo 
no tocante ao “Poema escrito durante o Carnaval”, em que Cardoso parece “estranhamente anunciar, de 
forma pungente, o destino de seu próprio corpo, aprisionado, depois do derrame que sofreu” (p. 27). Eis o 
poema: 
Eu sou a pedra onde se diz adeus, 
confluência de encontros, palavras 
e soluços ainda não gravados. 
Eu sou o silêncio em que se consuma 
o gesto final e a partida. 
Uma das minhas mãos está voltada 
para onde a noite nasce 
e os passos iniciam 
o rude trajeto da memória. 
Eu sou a solidão da madrugada. 
A outra mão está voltada 
para o país onde as coisas 
já se petrificaram. 
Aí surgiu o primeiro gemido 
e o espasmo da primeira sombra. 
Inutilmente podereis gritar  
ante um inferno povoado 
de tantas estátuas. 
O meu próprio desespero é inútil 
e contínuo eterno 
com os olhos de mármore. 
(Cardoso, 2011, p. 416) 
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vai de uma (a vida) a outra (a obra), em um processo de retroalimentação, em que 

ambas se nutrem para a composição da poiésis. 

 

Considerações finais 

 

As páginas do Diário Completo de Lúcio Cardoso vão construindo um terreno 

fecundo para o vislumbre de uma obra que, disfarçada sob o artifício da escrita 

puramente íntima, configura também um nó literário a ser mirado numa perspectiva 

analítica. Diz Lúcio Cardoso: 

Não sei quem inventou o diário íntimo, que alma tocada pela danação 
e pelo desespero do efêmero – sei apenas que relendo páginas de 
meses atrás, senti-me de repente com o coração tão pesado que não 
pude continuar. Ah, como mudamos e como mudamos depressa! 
Como perdemos tudo, como os sentimentos mais fortes se 
dissolvessem, como a vida é um contínuo e tremendo aniquilamento! 
Ah, como compreendo, sinto e vejo os meus desastres, os meus erros, 
os meus enganos! (DC, 1970, p.59) 
 

A ambiguidade do estatuto do diário, enviesado pelo seu teor memorialístico, 

no entanto, reveste-se, neste caso específico como mascaramento de uma criação 

literária, como um empreendimento de sua poiesis. O Diário Completo de Lúcio 

Cardoso pode ser lido para além de anotações à margem de sua obra, somando-se como 

mais um tomo constituinte da sua atividade literária. Além disso, concorre para o 

problema deste projeto o desejo de compreender a realidade criada pela obra e a sua 

relação com a totalidade da vida. 

Deste modo, pelo diário, não apenas pela presença de uma entrada datada e 

recebida como verdade fatual, mas pela própria linguagem que estrutura os pensamentos 

e tece o labor artístico, se vê uma obra que a um só tempo dialoga com a realidade, mas 

mantém um vínculo estreito com o trato literário, fundado com isso um gênero 

cambiante, que se constitui no fio da navalha entre o testemunho (de si e da realidade 

histórica) e a poesia, no sentido mais etimológico do termo, o da criação, ainda que a 

criação seja a conformação do mundo preexistente nos limites da palavra. 

“Quem poderá jamais se vangloriar de ter viajado impunemente até os bordos 
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extremos que nos circundam?”, diz Lúcio Cardoso.  E é em nome deste projeto que ele 

se lança à escrita do intimismo, à tendência introspectiva, tão marginal no momento em 

que se põe a experimentar – leia-se aqui o Modernismo de 30, marcado pelo 

regionalismo e pelo denuncismo da literatura social. De igual modo, seu diário é 

constituído, mas tornando-se ele mesmo – Lúcio Cardoso – o personagem lacerado.  

Trata-se, portanto, de transpor todo o mobiliário da escrita ficcional para uma 

reflexão que se volta sobre si mesmo, perseguindo as sombras que lhe compõem e que, 

outrora postas em cena nos diversos personagens de sua ficção, recaem sobre o 

personagem que vai tecendo de si mesmo a cada entrada do diário. Por isso mesmo, 

afirma: “não creio que um escritor, um ser humano, se encontre jamais senão na 

vibração continua de seus sentimentos extremos.” (DC, p. 169). E acrescenta, com uma 

assertiva que bem poderia caber para vários dos personagens que circulam em sua obra, 

Este livro é fruto do medo. (...) é uma súmula de remorso e de 
consciência culpada. Tenho agora outro remorso, é o de não ter ido até 
o fim, de não ter perseguido até à fronteira, as sombras que sempre me 
acenaram de lá. Renuncio, mas sem fé no bem que pratico. (DC, p. 
170) 

 

E finaliza a entrada com: “tentei reencontrar apenas a unidade perdida”, ainda 

que dispersa em meio ao vendaval das vibrações e sentimentos que se afiguram ao 

longo do processo para tornar a vida narrável, mas com o instrumental que singulariza 

as vidas narradas, tanto em se tratando dos personagens que desfilam no rol de sua 

ficção, quanto na figuração de si mesmo, construindo um eu que se torna personagem 

em uma lógica especular. 

 

Referências bibliográficas 

BRANDÃO, Ruth Silviano. A vida escrita. Rio de Janeiro: 7Letras, 2006.  

CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Ouro sobre Azul, 2006. 

CALLIGARIS, Contardo. Verdades de Autobiografias e Diários Íntimos. In: Estudos 
Históricos. CEPEDOC/FGV, v.11, n.21, Rio de Janeiro, 1998. 

864



	 	
	
	
	
	
CARDOSO, Lúcio. Diário Completo. Rio de Janeiro: José Olympio & Instituto 
Nacional do Livro, 1970. 
 
CARELLI, Mário. Corcel de fogo: vida e obra de Lúcio Cardoso (1912-1968). 
Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro : Guanabara, 1988.  
 
COUTINHO, Afrânio; Eduardo de Faria. A literatura no Brasil. Vol.5. São Paulo: 
Global, 1999. 
 
FOUCAULT, Michel. A escrita de si. In: O que é um autor? Lisboa-Portugal: 
Passagens. 1992. p. 129-160. 

LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Org. de Jovita 
Maria Gerheim Noronha. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 
 
ROSENFELD, Anatol. “Literatura e personagem”. In. CANDIDO et al. A personagem 
de ficção. 11. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.  

 

865



O FOLHETIM E A RECEPÇÃO CRÍTICA: O CASO DE A MORTALHA DE
ALZIRA DE ALUÍSIO AZEVEDO

Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ)1

Resumo: A Mortalha de Alzira é um romance publicado primeiramente em folhetim no jornal
Gazeta de Notícias, de 13 de fevereiro a 24 de março de 1891. Aluísio Azevedo assumiu a
autoria deste romance apenas no prefácio da primeira edição da obra em volume pela editora
Fauchon & Cie,  em 1893.  Em diversos  textos,  cartas  e,  inclusive,  no meio de publicações
literárias, Aluísio costuma queixar-se da disparidade entre o gosto do público leitor brasileiro do
século XIX e o da crítica literária. Denuncia a posição difícil do escritor que procura uma forma
quase impossível de agradar a gregos e troianos, ou seja, ao leitor e ao crítico. Buscamos, neste
artigo, acompanhar a recepção crítica do romance A Mortalha de Alzira, em 1891 e 1892. 
Palavras-chave: Folhetim; Recepção Crítica; Aluísio Azevedo; Mortalha de Alzira

A Mortalha de Alzira  é um romance publicado primeiramente em folhetim no

jornal  Gazeta de Notícias, de 13 de fevereiro a 24 de março de 1891. Na publicação

periódica, a obra era assinada por Victor Leal, pseudônimo usado não só por Aluísio

Azevedo, mas por outros escritores como Olavo Bilac, Pardal Mallet, Coelho Neto, para

publicar romances mais ao gosto popular.

Antes de A Mortalha de Alzira, o autor fictício Victor Leal já estreara, na mesma

Gazeta de Notícias, um ano antes, em 1890. É possível dizer que estreou com pompa e

circunstância,  uma vez que  sua caricatura aparece  dois  dias  antes  da  publicação do

primeiro capítulo de O Esqueleto. Considero que a publicação da caricatura do escritor

tenha sido uma estratégia do jornal e dos autores para atiçar a curiosidade do leitor

brasileiro a respeito do novo autor e do novo romance que seria publicado. Reproduzo

abaixo a caricatura de Victor Leal publicado na Gazeta de Notícias do dia 15 de março

de 1890.

A caricatura era acompanhada de um pequeno texto informal de apresentação do

escritor. Anos mais tarde, Olavo Bilac, em artigo sobre a primeira edição em volume de

A Mortalha de Alzira, na  Gazeta de Notícias, de 17 de outubro de 1893, relembra a

caricatura  publicada  no  mesmo periódico,  descrevendo-a  com as  características  dos

quatro autores que utilizaram por diversas vezes o famoso pseudônimo.

Bastaria, no entanto, olhar com atenção o retrato de Victor Leal, para
descobrir  o  segredo  agora  desvendado  por  Aluísio  Azevedo  no
prefácio da  Mortalha de Alzira.  Havia  com efeito  nesse  retrato os
olhos adoráveis de Aluísio Azevedo (os mais belos olhos de homem
que conheço,  leitora!)  a vivacidade felina da fisionomia de Coelho
Neto,  a  pose  à  d’Artagnan  de  Pardal  Mallet,  e  o  nariz  titânico,

1 Sabrina Baltor de Oliveira é professora adjunto da UERJ. E-mail: sabrinabaltor@gmail.com
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descomunal, de quem está agora escrevendo estas coisas. Éramos nós
– o romântico Victor Leal. Pardal Mallet e este mesmo cronista livre
tinham escrito O Esqueleto. Os dois, aliados a Coelho Neto e Aluísio,
haviam  fabricado  o  Paula  Mattos.  E  Aluísio,  desta  vez
desacompanhado, tomara a si a tarefa de sustentar os créditos do nome
de Victor Leal, escrevendo a Mortalha. (BILAC, 1893, p.1)

Todos os romances citados por Bilac e escritos com o pseudônimo de Victor Leal

foram publicados na Gazeta de Notícias. O Esqueleto (Mistérios da Casa de Bragança)

foi o primeiro a vir à luz em 17 de março de 1890 e seu último capítulo foi lançado em

31  de  março  do  mesmo  ano.  O  segundo  romance  de  Victor  Leal  é  justamente  A

Mortalha de Alzira publicado nas páginas do jornal um ano depois, seguido de Paula

Mattos ou O Monte de Socorro, cuja primeira publicação data de 30 de Julho de 1891 e

a  última de  14  de  agosto  de  1891.  É interessante  destacar  que  são  publicados  três

romances com o mesmo pseudônimo em menos de um ano e meio. Menos conhecida e

estudada, mas que vale a menção, é a última narrativa publicada com este pseudônimo:

A Pandilha (Romance de costumes Rio-grandenses), que é a única a aparecer em outro

periódico, O Correio da Tarde, de 23 de outubro de 1893 a 23 de novembro do mesmo

ano. Desta vez, seria Pardal Mallet o responsável por sua criação.

Ainda sobre o romance de estreia de Victor Leal, O Esqueleto (Mistérios da casa

de  Bragança),  vale  destacar  que  foi  republicado  no  formato  folhetim logo  no  mês

seguinte no jornal Pacotilha, no Maranhão, mais precisamente de 25 de abril a primeiro

de junho de 1890. O Esqueleto não foi um caso único. A Mortalha de Alzira também foi

republicada  nas  páginas  deste  jornal  maranhense  já  com o nome de seu verdadeiro

autor, entre 22 de julho de 1896 a 10 de outubro do mesmo ano, o que pode ser um

indício precioso e revelador do sucesso deste romance, uma vez que em 1896, além do

lançamento do folhetim pela Gazeta de Notícias, esta narrativa já possuía duas edições

em formato  livro,  uma de  1893,  outra  de  1895.  Durante  a  publicação  periódica  na

Pacotilha, a livraria Ramos faz anúncios exclusivos de venda do romance não só neste

jornal, como também no Diário do Maranhão.

Vale lembrar que o próprio Aluísio Azevedo ajudou a fundar Pacotilha, a primeira

folha diária do estado do Maranhão, em 1880. (Cf. FERREIRA JÚNIOR, 2007, p.5) Lá

escreveu vários textos de crítica à sociedade maranhense, sobretudo artigos anticlericais

com os pseudônimos de Giroflê e Semicúpio dos Lampiões. Não seria equivocado supor

que a republicação dos dois romances de Victor Leal em formato folhetim em Pacotilha
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tenha sido sugerida por Aluísio.

Em 9 de abril de 1890, segundo noticiado pelo  Correio do Povo  e republicado

pela própria Gazeta de Notícias, o romance O Esqueleto já tinha uma edição em volume

que se esgotava rapidamente,  sendo um indício de que o autor  e  a narrativa teriam

conquistado certa popularidade.

Do Correio do Povo: 
“Até que afinal: 
Já se acha exposto à venda o famoso Esqueleto (mistérios da casa de
Bragança) de Victor Leal, ilustração do Hastoy.
Até ontem às 3 horas achava-se esgotada quase a metade da primeira
edição, e é muito provável que hoje antes do meio-dia seja necessário
recorrer ao segundo milhar.
É o livro do momento.”
Podemos  acrescentar  que  até  as  11:50  minutos  da  manhã  estavam
vendidos  cerca  de  dois  mil  e  poucos  exemplares.  (GAZETA DE
NOTÍCIAS, 9 de abril de 1890, p. 1)

A pesquisa realizada a respeito do surgimento do pseudônimo de Victor Leal, da

aparição de seu romance de estreia e do possível sucesso obtido pela publicação, uma

vez que é relançado no jornal maranhense Pacotilha, no mesmo ano, e sua edição em

volume parece ter se esgotado rapidamente, é importante para entendermos o contexto

de lançamento de A Mortalha de Alzira. Um dos objetivos de nosso estudo é ressuscitar,

detalhar  e  analisar  todo  o  espaço  associado  deste  romance  azevediano,  de  modo  a

elucidar a sua gênese e a sua recepção (Cf. MAINGUENEAU, 2006, pp.143-147).

Aluísio, em 1891, toma para si o pseudônimo utilizado com relativo sucesso por

Olavo Bilac e Pardal Mallet para publicar um romance encomendado pelos editores da

Gazeta de Notícias,  que desejavam, como ficamos sabendo no prefácio da primeira

edição  em  volume  pelo  próprio  Aluísio,  um  romance  fantasioso  que  agradasse  o

público, mas que igualmente possuísse qualidade literária: 

A Gazeta de Notícias precisava de um romance e encomendou-me,
determinando logo, já se vê, o caráter literário que ele devia ter. Não
fazia questão de mais ou menos enredo, contanto que a obra, longe de
ser naturalista, fosse bem romântica e bem fantasiosa; obra enfim que
pudesse convir ao paladar da grande massa de leitores sentimentais de
que na maior parte se alimenta aquela folha, mas que ao mesmo tempo
não caísse  no completo desagrado daqueles  que não admitem obra
sem  arte  e  arte  sem  verdade.  (AZEVEDO,  1893,  p.XIII-XIV)
(AZEVEDO, 1893, p.XIII-XIV)

O expediente de adotar um pseudônimo já indicava a consciência por parte de

Aluísio Azevedo de que a obra poderia ser mal recebida pela crítica literária. O autor
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naturalista serve-se do nome de Victor Leal como um verdadeiro escudo para manter

sua própria  imagem literária,  construída a  duras  penas,  ilibada e,  ao mesmo tempo,

utiliza-o como chamariz para os leitores de O Esqueleto. 

À época da publicação de O Esqueleto, a caricatura publicada do autor e o próprio

romance  indicavam  o  nascimento  de  um  verdadeiro  dândi  irreverente,  como  nos

confirma Olavo Bilac três anos depois em sua análise de A Mortalha de Alzira:

Victor  Leal… lembram-se as  leitoras  do seu retrato,  estampado na
Gazeta de Notícias, quando este mesmo jornal encetou a publicação
de seu romance de estreia,  O Esqueleto? Nesse retrato, gravado por
Hastoy, Victor Leal aparecia como um mocinho esbelto, de bigodinhos
encalamistrados, chapéu desabado à Van Dick, cabeleira à 1830, e um
grande ar de supremo desaforo e de insolência suprema na face e no
modo de vestir. O primeiro capítulo do romance deixou no ânimo dos
leitores a mesma impressão deixada pelo retrato. O estilo do escritor
era como sua fisionomia: um estilo ultrarromântico, trajando gibão de
veludo azul e botas de couro de Cordova, e mão tão pronta a fazer
vibrar o alaúde em louvor da primeira dama, como a sacar da espada
em castigo do primeiro insolente. (BILAC, 1893, p.1)

A imagem  literária  de  Victor  Leal,  em  1891,  é  ainda  mais  desenvolvida  por

Aluísio Azevedo. Se,  na publicação de  O Esqueleto,  ele surge como um irreverente

dândi, destacando sua imagem física através da caricatura; em 1891, dois dias antes da

estreia de Alzira,  em 11 de fevereiro,  Aluísio recheia a imagem do novo autor com

firmes convicções literárias, curiosamente opostas às que Azevedo defendera até aquela

data.  Lê-se no artigo,  um novo autor,  defensor do Romantismo e do idealismo. Um

verdadeiro duplo, um rival literário que ataca o Naturalismo. É possível afirmar que o

autor de O Cortiço se divertia ao criar para si mesmo um inimigo literário, atendendo à

solicitação da Gazeta de Notícias. No prefácio da primeira edição em volume, Aluísio

confessa essa aventura de fabricar para si mesmo um adversário à altura:

Ora, eu, que precisava repousar um pouco o espírito num romance de
fantasia,  e  que,  de  muito  tempo  a  essa  parte,  sentia  falta  de  um
adversário literário, cujas obras, francamente românticas, servissem de
ativa e fogosa oposição aos meus tranquilos, pacientes e causativos
estudos  do natural,  obtidos  a  frio  esforço da  observação e  análise,
lembrei-me de  fazer  guerra  a  mim mesmo e  aceitei  a  proposta  de
Gazeta de Notícias,  com a condição única de substituir  meu nome
pelo pseudônimo de Victor Leal. (AZEVEDO, 1893, p. XIV)

Ao ler o artigo belicoso, entusiasmado, que Victor Leal escreve para apresentar A

Mortalha de Alzira,  é difícil não pensar em um manifesto literário, em que Aluísio,

certamente  se  divertindo,  antecipa  as  críticas  que  o  romance  receberá,  por  seu
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Romantismo e fantasia exagerados:

Sei  que  essa  obra  será  julgada  talvez  um  pouco  severamente  por
aqueles  que  supõem  banidos  do  gosto  público  o  sentimento  e  a
verdadeira  poesia.  Ah,  mas  eu  bem pouco  me incomodo com tais
censores  e  irei  sempre  caminhando  para  diante,  malgrado  os
emperrados  naturalistas,  que  pretendem  anular  a  única  e  sincera
comoção  que  existe  no  mundo  artístico  –  a  comoção  romântica.
(LEAL, 1891, p. 1)

Por outro lado, abre espaço para os argumentos muitas vezes utilizados contra a

sua obra naturalista, defendendo que a descrição da realidade mais sórdida não edifica a

população, pelo contrário, a corrompe.

O romance, quando digno desse nome, deve desenrolar defronte dos
nossos olhos sublimes quadros e edificantes exemplos de moral e de
honra, e não cenas banais e ridículas da vida de todo o dia, da vida
terra a terra, que nenhum interesse pode despertar em quem quer que
seja,  como  também  nenhum  ensinamento  pode  trazer  aqueles  que
leem com o louvável fim de se instruir,  formando e desenvolvendo
conjuntamente o seu caráter. (LEAL, 1891, p.1)

Talvez a frase mais curiosa e bombástica deste verdadeiro manifesto literário de

Victor  Leal  seja  sua  conclusão  a  respeito  da  eficácia  do  movimento  naturalista  no

Brasil:  “O  naturalismo,  clamem  quanto  quiser,  não  nos  convém,  nem  nunca  nos

convirá.” (LEAL, 1891, p.1) Aluísio também não abre mão de completar a imagem

física e psicológica de Victor Leal, que já se esboçara na caricatura, no pequeno texto

descritivo  sobre  o  autor  e  pela  impressão  deixada  por  sua  narrativa  de  estreia  O

Esqueleto  na alma do leitor. Retrata-o como um jovem e impetuoso escritor idealista

que não passa dos vinte anos de idade, enquanto o próprio Aluísio, em 1891, já contava

com as suas trinta e quatro primaveras.

Sei que sou muito moço; conservo ainda intactas todas as fibras do
meu sentimentalismo; ainda tenho ilusões e ainda tenho crenças. Para
mim a virtude ainda é uma coisa sagrada; o amor um ideal; a arte um
supremo bem, que só se pode atingir sacrificando-lhe tudo, tudo, que
no mundo representa os prazeres materiais da vida.
E juro que serei sempre assim, mesmo quando já não tiver vinte anos.
(LEAL, 1891, p.1)

É muito provável que Aluísio Azevedo não esperasse o sucesso e a popularidade

que, na realidade,  A Mortalha de Alzira alcançou. Nos anos que separei para o estudo

desta primeira recepção à publicação folhetim e às duas primeiras edições em volume,

muitas foram as referências ao romance em periódicos não só da então capital federal,
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Rio de Janeiro, mas de diversas partes do país. As notas em jornais e revistas diziam

respeito, em sua maioria, ao sucesso de público obtido pelo romance. 

Vale lembrar que a Gazeta de Notícias, periódico que publicou três dos quatro

romances  de  Victor  Leal,  era  um dos  mais  respeitados  e  populares  da  época.  Sua

circulação  era  nacional.  Fundado  em  1875,  foi  o  primeiro  a  baratear  o  custo  de

vendagem e a fazer verdadeira concorrência ao único jornal consolidado em território

nacional: o Jornal do Comércio. (Cf. ASPERTI, 2006, p. 47). Enquanto todos os outros

periódicos da época eram vendidos, exclusivamente,  através de assinatura trimestral,

semestral ou anual, a Gazeta de Notícias foi o primeiro a vender avulso através dos

garotos-jornaleiros, o que aumentou expressivamente sua tiragem e lhe rendeu ainda

mais a fama de periódico ao alcance das massas.

Embora o fenômeno do folhetim tenha atingido todos os periódicos da metade

final  do século  XIX no Brasil,  a  Gazeta foi  além em sua relação particular  com a

literatura,  desde  o  começo,  na  sua  edição  de  estreia  de  2  de  agosto  de  1875,  se

apresentou como ligado às artes e à literatura: 

Além de um folhetim romance, a  Gazeta de Notícias todos os dias
dará um folhetim de atualidade. 
Artes, literatura, teatros, modas, acontecimentos notáveis,  de tudo a
Gazeta  de  Notícias se  propõe  trazer  ao  corrente  os  seus  leitores.
(GAZETA DE NOTÍCIAS, 1875, p. 1)

Curiosamente também foi um espaço privilegiado de interseção entre o campo

jornalístico  e  o  campo  literário,  divulgando  não  somente  a  literatura  estrangeira,

sobretudo francesa, quanto a nacional, com seus grandes representantes: Olavo Bilac,

Machado de Assis, Coelho Neto, Aluísio Azevedo, Pardal Mallet, dentre tantos outros.

Ocorria na Gazeta um duplo processo de legitimação: ao ofertar um espaço privilegiado

para a literatura nacional, ao oferecer uma renda quase fixa para os escritores que não

conseguiam se sustentar apenas com a venda dos direitos sobre suas obras, ao divulgar

as  produções  literárias  através  da  publicação  dos  romances-folhetins,  o  periódico

igualmente  se  legitimava  como  patrono  da  literatura  nacional  e  das  artes,  como  o

periódico em que o leitor encontraria, a um preço acessivo, bons textos.

Na verdade podemos chamar essa abertura orquestrada por Ferreira de
Araújo de “uma troca de favores”, pois, ao passo que este consagrava
os escritores dando-lhes colunas fixas ou esporádicas em suas páginas,
também  consolidava  a  Gazeta  de  Notícias  como  um  jornal  que
prezava a literatura, o diferencial do moderno periódico. O apego aos
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textos  literários  enobrecia  o  jornal  popular,  dando-lhe,  ao  mesmo
tempo, certo  status  elevado e matéria interessante a ler para a elite
burguesa letrada. Sendo assim, escolhia de modo criterioso aquele que
teria o supremo privilégio de participar do grande jornal do momento.
Não era aceito nas páginas da Gazeta nenhum estreante ou mesmo já
tarimbado  escritor  que  não  tivesse  excelente  fama  e  currículo
invejável. (ASPERTI, 2006, p. 48)

É preciso lembrar que embora Victor Leal se apresentasse com um jovem escritor,

o principal editor e dono do jornal Ferreira Júnior sabia exatamente as cabeças ilustres

que estavam por trás do pseudônimo. A publicação de A Mortalha de Alzira é um caso

exemplar dessa relação íntima e por vezes perversa de dupla legitimação do escritor e

do  periódico.  Aluísio  necessitava  da  renda  advinda  da  publicação  em folhetim e  a

Gazeta necessitava de um romance que agradasse a população, mas que,  ao mesmo

tempo, tivesse alguma qualidade literária.  Aluísio,  no prefácio à primeira edição em

volume do romance, admite os motivos financeiros que o levaram a aceitar a proposta

do jornal: “Como veem a tarefa não era das mais fáceis. O trabalho, porém, seria bem

remunerado, ficando-me ainda a propriedade do romance e o direito consequente de

publicá-lo em volume” (AZEVEDO, 1893, p. XIV).

É muito provável que, para o grande desgosto de Aluísio,  A Mortalha de Alzira,

tenha sido não só seu maior  sucesso no formato folhetim,  como seu romance mais

vendido em suas primeiras edições. Edições estas que saíram em tempo recorde. Vale

lembrar  que  a  primeira  publicação  em  volume  é  de  1893,  dois  anos  depois  do

lançamento em folhetim e a segunda edição já data de 1895, apenas dois anos depois,

atingindo o décimo milheiro, marca absolutamente recorde para a época.

No entanto, neste artigo, tive que me restringir ao contexto de estreia em folhetim

da  Mortalha  de  Alzira,  buscando  as  origens  do  pseudônimo  de  Victor  Leal,  sua

representação através de uma caricatura e do seu manifesto literário que precedeu a

publicação de Alzira, a recepção de seu romance O Esqueleto, assim como o status e o

alcance do jornal em que seus dois primeiros romances foram lançados. Para concluir

este primeiro estudo, analisarei os comentários e críticas que o romance recebeu nos

periódicos no ano de lançamento do folhetim pela Gazeta de Notícias, ou seja, em 1891.

Além do artigo de Victor Leal, que anuncia a futura publicação de A Mortalha de

Alzira, de 11 de fevereiro de 1891, o jornal Novidades apresenta um resumo divertido

dos jornais mais representativos da época e, no dia 12 de fevereiro de 1891, nota que,
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embora Victor Leal tenha anunciado o primeiro capítulo de A Mortalha de Alzira para

este dia, nada havia sido publicado. No dia seguinte, o mesmo periódico registra o início

da  publicação  da  narrativa.  No  dia  14  de  fevereiro,  temos  duas  curiosidades  neste

mesmo periódico.  O autor do resumo do que foi divulgado pela  Gazeta de Notícias

troca o nome dos autores das duas narrativas publicadas ao mesmo tempo pelo jornal:

“(…)  e  os  dois  folhetins  O  Fagulha  de  Victor  Leal  e  A  Mortalha  de  Alzira  de

Boisgobey”(NOVIDADES, 1891, p.2). A troca me parece irônica e proposital, como se

os dois textos se valessem. Além disso, não é Boisgobey o autor de O Fagulha, embora

Boisgobey também fosse autor de romances-folhetins,  o nome do escritor  é Eugène

Bonhoure. Ainda nesta mesma nota há uma observação que interessa ao nosso estudo

particularmente: “Está fazendo sucesso o reverendo Ozeas” (NOVIDADES, 1891, p. 2).

Ou seja, o sucesso de Oséias, personagem de A Mortalha de Alzira, no lançamento dos

dois primeiros capítulos, já chamava a atenção e despertava a curiosidade do público.

Ainda em 14 de fevereiro,  no jornal  O Brasil aparece uma nota a respeito da

publicação de  Alzira  por Victor Leal. A curta crítica destaca que o romance é “não-

realista” e que se passa em Paris, no tempo de Luís XV. Por um lado, parece defendê-lo

ao dizer que Flaubert igualmente publicou um romance em Cartago, “Salammbô”. Por

outro lado, ironicamente aponta que: “a América se está desforrando das trapalhadas do

defunto Aymard.” (O BRASIL, 1891, p. 2) Ora, Gustave Aimard era um escritor francês

de romances-folhetins de aventura, que situou muitos dos seus enredos nas Américas e,

inclusive, publicou um livro intitulado O Guarani em 1864.

Em 16 de  fevereiro,  em  Novidades,  novamente  se  registra  a  publicação de  A

Mortalha de  Alzira  sem comentários  adicionais.  Todavia,  no dia  2 de  março,  neste

mesmo periódico, o resumo a respeito do que estava sendo publicado na  Gazeta de

Notícias  traz uma acusação de plágio:  “La Morte  Amoureuse  de Théophile  Gautier,

traduzida sob o título de  Mortalha de Alzira,  segundo a história  da França.  E mais

nada.” (NOVIDADES, 1891, p. 2)

Em 7 de março, no jornal  O Paiz,  Valentim Magalhães, sob o pseudônimo de

Marasquino,  revela  a  verdadeira  autoria  de  A  Mortalha  de  Alzira na  sua  coluna

intitulada  Salada de Frutas. O tema principal do artigo é o descaso da sociedade em

relação  à  literatura  e  às  artes.  Assunto  este  que  Aluísio  Azevedo,  ainda  com  o

pseudônimo de Victor Leal, irá tocar algumas vezes no jornal O Combate, em 1892. No
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deserto das letras no Brasil,  Valentim Magalhães aponta uma única exceção, Aluísio

Azevedo, reforçando a ideia de que o folhetim A Mortalha de Alzira estava realmente

sendo um sucesso:  “Apenas um escritor  tem sabido resistir  – Aluísio Azevedo,  que

atualmente, sob o pseudônimo de Victor Leal, está publicando na  Gazeta de Notícias

um romance A Mortalha de Alzira.” (MARASQUINO, 1891, p.1)

A revelação efetuada por Valentim Magalhães em  O Paiz  terá logo repercussão

em outros periódicos, e não apenas no Rio de Janeiro. Logo no dia seguinte, em 8 de

março, no Diário da Manhã, de Juiz de Fora, Minas Gerais, há uma significativa nota a

respeito da verdadeira autoria da narrativa que estava sendo publicada em folhetim pela

Gazeta de Notícias: “A Mortalha de Alzira, romance da  Gazeta de Notícias, que tem

feito  tanto  sucesso,  é  da  lavra  de  Aluísio  Azevedo,  sob  o  pseudônimo  de  Victor

Leal.”(DIÁRIO DA MANHÃ, 1891, p. 2). Destaco a respeito desta nota, o interesse do

jornal mineiro e de seus leitores pela verdadeira autoria de A Mortalha, o que sinaliza

que a obra era lida em todo o território nacional, não apenas na capital Rio de Janeiro,

onde o  jornal  Gazeta  de  Notícias era  editado.  Outra  observação importante  no que

concerne  a  nota  é  o  aposto  utilizado  para  definir  o  romance:  “que  tem feito  tanto

sucesso”, que reforça nossa hipótese do alcance popular deste folhetim de Azevedo.

Neste  mesmo  dia  no  jornal  O  Brasil,  uma  outra  nota  cita  a  revelação  de

Marasquino a respeito de Aluísio ser o verdadeiro autor de  A Mortalha de Alzira. O

autor da nota se espanta com a revelação de que Aluísio Azevedo agora seria romântico.

Marasquino descobriu que Victor Leal, o romancista da Mortalha de
Alzira, é o Aluísio Azevedo da Casa de Pensão.
O Sr. Aluísio romântico! Se pega a moda, brevemente aparecerá o Sr.
Camarate a fabricar poemas épicos. (O BRASIL, 1891, p. 1)

Camarate se refere ao cronista Alfredo Camarate, português, residente no Brasil,

que  colaborava  com  vários  jornais  brasileiros  da  segunda  metade  do  século  XIX.

Entende-se pelo tom jocoso da nota o porquê Aluísio ter usado um pseudônimo para

publicar este romance na Gazeta. 

Embora o próprio escritor só tenha confirmado a autoria da Mortalha de Alzira no

prefácio  da  primeira  edição  em livro,  em 1893,  avento  a  hipótese de  que  Valentim

Magalhães não tenha feito esta revelação no meio da publicação do folhetim por conta

própria. Valentim e Aluísio eram amigos, companheiros na batalha pelo reconhecimento

da literatura nacional. Acredito que Azevedo, como ele mesmo demostra no prefácio da
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edição em volume, tenha ficado muito incomodado com a súbita e inesperada fama de A

Mortalha  de  Alzira  e  consequentemente  de  seu  autor:  Victor  Leal.  Enxergou  neste

sucesso, um perigo para sua escola naturalista e para seu próprio protagonismo dentro

do campo literário brasileiro do século XIX. A revelação empreendida por Valentim

Magalhães  visava destruir  a  aura  de Victor  Leal  e,  consequentemente,  demolir  suas

convicções literárias. Aluísio tentava matar o monstro que ele mesmo criara. O trecho

que citaremos abaixo, selecionado do prefácio de 1893, corrobora esta suposição:

O romance,  como ela  esperava,  produziu bom efeito sobre  os seus
ardentes leitores de rodapé, foi lido com avidez; por outro lado, os
meus bons inimigos e os meus maus amigos imaginaram que eu tinha
afinal encontrado pela frente um formidável adversário, que me levava
de vencida, pondo em debandada, com os seus golpes de imaginação,
a mim e a toda a minha quitanda naturalista.
E eu estava a ponto de fazer como o espanhol da anedota: estive quase
a ter medo de mim mesmo, quero dizer de Victor Leal.
A  mistificação  seria  completa  se  Valentim  Magalhães  não  me
denunciasse como autor da Mortalha de Alzira num seu artigo literário
publicado no Paiz. (AZEVEDO, 1893, p. XV)

A notoriedade de Alzira era tamanha que o jornal Novidades publica uma charada

a respeito do romance em 9 de março e sua resposta no dia 14 do mesmo mês. Em duas

edições da  Revista Ilustrada, de 1891, encontramos dois comentários a respeito de  A

Mortalha de Alzira, um deles feito por Blondin, em que tece duras críticas a respeito do

romance e do jornal em que este foi publicado, duvidando de sua suposta qualidade

literária. 

A Gazeta de Notícias que faz alarde de boa literatura pregou uma peça
estopante aos seus leitores com a tal  Mortalha de Alzira,  uma coisa
batizada como romance e que não passa de um acervo de frases sem
estilo e sem arte, recheada de anacronismos, pesadas, chatas e frias.
(BLONDIN, 1891, p. 6)

Na edição seguinte, surge outra nota, desta vez bem curta, a respeito da Mortalha

de Alzira, insinuando que o romance seria de um outro autor e não de Victor Leal. Deste

modo, concluímos que a edição anterior da Revista Ilustrada,  em que aparecem duras

críticas ao romance seja de antes da revelação de Valentim Magalhães e que esta seja

imediatamente posterior.

As últimas referências à Mortalha e as primeiras após o término de sua publicação

em folhetim, vêm de uma mesma revista: o Club Curitibano. No dia 15 de junho de

1891,  publica-se,  com  uma  pequena  introdução,  o  texto-manifesto  de  Victor  Leal,
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veiculado pela  Gazeta em 11 de  fevereiro  de  1891,  dois  dias  antes  da  aparição  do

primeiro capítulo de Alzira. 

Na  divulgação  do  texto  de  Victor  Leal  pela  revista  curitibana,  o  autor  é

caracterizado como “notável literato” e o romance recebe o adjetivo de fantasioso. O

jornalista  define  o  texto  como:  “uma  defesa  solene  e  entusiástica  da  bandeira  do

romantismo. (CLUB CURITIBANO, 1891, p.4)

Um mês depois da reprodução do texto de Victor Leal, no dia 15 de julho de 1891,

na seção filosófica, o Senhor Eliseu Montarroyos faz toda uma discussão sobre a função

da arte e da literatura a partir de um diálogo com o texto de Victor Leal. Tal reflexão

preencheu duas páginas da revista.

Infelizmente,  as  limitações  de  tempo  e  espaço  deste  artigo  não  me  permitem

avançar em todo o material encontrado a respeito da recepção de A Mortalha de Alzira.

Por esta razão, concentramos nosso estudo primeiramente na elaboração da imagem de

Victor  Leal  pelos  quatro  escritores  que  deste  pseudônimo  se  utilizaram,  depois  na

primeira recepção de seu romance de estreia  O Esqueleto,  igualmente na investigação

do alcance do jornal  Gazeta de Notícias, no qual três dos quatro romances de Victor

Leal foram publicados e, por fim, na primeira recepção de A Mortalha de Alzira no ano

de sua publicação em folhetim, ou seja, em 1891. Os resultados obtidos analisados em

conjunto com o prefácio de Aluísio Azevedo à primeira edição em livro do romance,

nos permitiram verificar e confirmar o estrondoso sucesso de  Alzira  e de seu escritor

Victor Leal, trazendo um novo fôlego aos ideais literários românticos, que, segundo a

hipótese trabalhada, Aluísio teria tentado sufocar com a revelação por parte de Valentim

Magalhães da genuína autoria da narrativa. Da mesma forma, começamos a investigar

as  relações  e  a  interdependência  entre  o  campo literário  e  o  campo jornalístico  na

segunda metade do século XIX através dos casos exemplares da criação do pseudônimo

de Victor Leal, do sucesso da publicação da Mortalha de Alzira e do palpável incômodo

expressado por Aluísio pela fama de seu “filho bastardo” (AZEVEDO, 1893, p. X).
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MEDIAÇÃO, MIDIATIZAÇÃO: SŒUR PHILOMÈNE (1861), DOS IRMÃOS 

GONCOURT, NA IMPRENSA OITOCENTISTA 

Zadig Mariano Figueira Gama (UFRJ)1 
Celina Maria Moreira de Mello (UFRJ)2 

 

Resumo: Em pesquisa realizada no acervo de periódicos digitalizados da FBN e da BNF, foi 
possível reunir informações acerca da circulação e recepção de Sœur Philomène (1861), romance 
de Edmond (1822-1896) e Jules (1830-1870) de Goncourt. Com base nessas informações, 
propomo-nos apontar que valores estéticos e traços estilísticos foram destacados e/ou atribuídos 
pela imprensa a esse romance. Visamos também colocar em perspectiva a rede de relações que 
existiu entre as instâncias que viabilizaram sua circulação nos campos literários (BOURDIEU, 
1992, 1994) de ambos os países, desde a sua primeira impressão, em 1861, até 1914, bem como 
das sucessivas tomadas de posição (MAINGUENEAU, 2004) de seus mediadores (ESPAGNE, 
2012). 
Palavras-chave: Irmãos Goncourt; Sœur Philomène; Imprensa brasileira; Imprensa francesa. 
 

Por ser um objeto de análise aberto, dinâmico e heterogêneo, o corpus da pesquisa 

em fontes primárias talvez tenha como característica mais marcante a imprevisibilidade 

do que pode ser encontrado. Quem imaginaria, por exemplo, que o leitor do jornal carioca 

O Paiz, na edição do dia 11 de maio de 1895, pudesse ler a seguinte notícia: 

 

Os amantes de flores que se preparem para obter uma novidade. Trata-
se do Jacinto Edmundo de Goncourt. Um floricultor de Harlem 
querendo ligar o nome daquele festejado literato a uma flor, pediu-lhe 
autorização escrevendo uma atenciosa carta. Edmundo de Goncourt 
acedeu aos desejos do delicado floricultor e já́ deve ter recebido a 
primeira flor Jacinto Goncourt (O Paiz, 11/05/1895, p. 2). 

 

Durante a pesquisa sobre a circulação e a recepção da obra dos irmãos Goncourt 

no Brasil, realizada em jornais e revistas digitalizados pela Fundação Biblioteca Nacional, 

pude encontrar, além dessa notícia curiosa, informações que dão conta da vasta produção 

desses autores e de sua circulação no país. Num recorte temporal que vai de 1850, ano 

anterior à publicação de seu primeiro romance, intitulado En 18.., até 1914, ano do 

encerramento efetivo do longo século XIX, localizei em anúncios de venda de livros 

grande parte das obras dos irmão Goncourt à venda de Norte a Sul do país.3  

                                                           
1 Mestrando em Letras Neolatinas/Literaturas de Língua Francesa, pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Este artigo é parte do resultado de pesquisa com apoio do CNPq. 
2 Doutora em Ciência da Literatura, Titular de Língua e Literatura Francesa da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Pesquisadora 1B do CNPq. 
3 O conceito de longo século XIX compreende os anos entre 1789, marco inicial da Revolução Francesa, e 
1914, com o início da I Guerra Mundial. Esse “período se justifica pelo fato de a Revolução francesa, 
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Ao compararmos as datas de sua aparição no Brasil com as de sua publicação na 

França, foi notória a rapidez com que alguns títulos chegaram aqui; As amantes de Luís 

XV (Les Maîtresses de Louis XV), por exemplo, publicado na França em abril de 1860, 

estava à venda no Brasil dois meses depois, na Livraria Imperial de F. L. Pinto e Comp. 

(RJ), como revela o anúncio do Correio Mercantil do dia 22 de julho de 1860. Outro fato 

que chamou a atenção durante a leitura dos dados foi o grande número de referências ao 

romance Sœur Philomène (1861) durante a década de 1890 – cerca de 82% dos anúncios 

de venda de livros desses autores são de sua tradução Soror Philomena. A pesquisa 

revelou, até o presente momento, que esse foi o único romance escrito pelos irmãos 

Goncourt a ter duas traduções para a língua portuguesa em circulação no Brasil: Irmã 

Philomena, tradução de Luis Gastão de Escragnolle Dória, na seção folhetim do Jornal 

do Commercio, em 1891; e a já mencionada Soror Philomena, de Luiz Cardoso, no 

Correio de Minas, em 1897; esta última tendo sido publicada anteriormente em forma de 

livro, em 1895, na Coleção Econômica da Editora Laemmert, que tinha os “romances dos 

melhores autores”, como Émile Zola (1840-1902), Alphonse Daudet (1840-1897) e Guy 

de Maupassant (1850-1893), vendidos por 1000 réis (Jornal do Recife, 15/05/1897, p. 5). 

A fim de identificar o motivo de tamanha repercussão de Sœur Philomène no 

Brasil quase trinta anos depois da sua primeira publicação, voltei-me para os modos de 

circulação desse romance também na França. Assim, por meio das referências a esse 

romance em jornais e revistas digitalizados pela Biblioteca Nacional daquele país, pude 

identificar três momentos de sua circulação e recepção. O primeiro deles seria o de sua 

publicação, em julho de 1861, pela editora de Charles Jaccottet e de Achille Bourdilliat, 

que declarou falência naquele mesmo ano. O segundo seria na década de 1870, quando 

esse romance ganhou duas novas edições, uma em 1875 pela editora de Alphonse 

Lemerre, conhecido por ter lançado inúmeros poetas parnasianos, e outra, em 1876, pela 

editora de Georges Charpentier, tido como principal editor dos romancistas naturalistas 

                                                           
iniciada em 1789, ter alterado profundamente a legislação relativa ao comércio de livros na França e ter 
dado origem a uma multiplicidade de jornais impressos [...]”. Em contrapartida, em 1914, teve fim a pax 
britanica, que mudou significativamente o âmbito das trocas comerciais e os fluxos financeiros (ABREU, 
2011, p. 116, nota 2). O conceito de longo século XIX aqui adotado é utilizada pelo grupo de pesquisa de 
cooperação internacional “Circulação Transatlântica dos Impressos – A Globalização da Cultura no século 
XIX”, dirigido por Jean-Yves Mollier (Université de Versailles Saint-Quentin) e Marcia Abreu 
(Universidade de Campinas). 
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(MOLLIER, 2015). E o terceiro momento seria o de sua adaptação e montagem, em 

outubro de 1887, no teatro naturalista de André Antoine, fundador do Théâtre Libre. 

Tendo em vista que a primeira publicação desse romance se deu em um momento 

em que, segundo a crítica atual, a obra que exerceu “influência mais direta” (CUNHA, 

2017, p. 40-48) sobre o naturalismo, A introdução ao estudo da medicina experimental 

(L’Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, 1865), de Claude Bernard, ainda 

não havia sido publicada, tentei, no XV Encontro Internacional da ABRALIC (2016) 

responder à questão sobre como se deu o processo de associação de Sœur Philomène com 

o naturalismo. A hipótese que guiou a pesquisa, naquele momento, foi a de que a 

incorporação desse romance ao catálogo da editora de Georges Charpentier e a sua 

montagem e representação no Théâtre Libre teriam sido as formas de mediação que 

determinaram a sua acolhida no Brasil como romance naturalista, efeito de recepção que 

perdura até hoje. No XV Congresso Internacional da ABRALIC (2017), tentei apresentar 

de forma mais aprofundada a recepção crítica de Sœur Philomène, tanto na França quanto 

no Brasil, a fim de fomentar o debate sobre uma pequena parte da história literária, a que 

concerne a esse romance. 

 

Os contornos da recepção crítica de Sœur Philomène na França 

 

A primeira crítica ao romance Sœur Philomène de que se tem notícia à época de 

sua primeira circulação foi publicada no jornal La Presse, na edição do dia 15 de julho 

de 1861, e é assinada pelo escritor, jornalista e amigo dos autores do romance Paul de 

Saint-Victor (1827-1881). Ao longo de duas páginas de crítica, Saint-Victor ofereceu ao 

leitor um resumo de todo o enredo do romance, emitindo suas impressões de leitura 

somente no último parágrafo, no qual compara Sœur Philomène à gravura de Rembrandt 

“que representa Jesus curando os doentes” (La Presse, 15/09/1861, p. 1).4  

Se, por um lado, Saint-Victor não emite uma opinião aprofundada sobre esse 

romance, por outro lado, Claude Vignon, pseudônimo da escultora e mulher de letras 

Marie-Noémi Cadiot (1828/32-1888), destacou, na edição do dia 15 de setembro de 1861 

do jornal Le Temps, a falta de intriga desse romance, no qual “o realismo triunfa” (Le 

                                                           
4 “Qui représente Jésus guérissant les malades”. Esta e as traduções subsequentes são de responsabilidade 
dos autores do texto. 
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Temps, 15/09/1861, p. 2).5 Vignon reconhece ainda nessa crítica, que as “descrições [...] 

substituem a ação, como convém em um romance que procede por quadros e não por 

narrativas” (Le Temps, 15/09/1861, p. 2).6 Indo mais além do que Saint-Victor na análise, 

Vignon afirma que “Sœur Philomène é o sustenido dessa melodia que canta a poesia do 

realismo”, isto é, um semitom acima no curso desse estilo de escrita, chamado também 

de  “tour de force literário” [façanha literária] (Le Temps, 15/09/1861, p. 2).7  

Haveria ainda mais uma crítica à primeira edição desse romance na imprensa 

francesa à época de sua primeira circulação, no jornal Opinion Nationale, como aponta a 

carta de Jules de Goncourt endereçada a Gustave Flaubert, em dezembro de 1861. 

Entretanto, esse jornal não se encontra digitalizado em nenhum acervo físico acessível 

(GONCOURT, J. de, 1885, p. 176). O que se pode depreender desse primeiro momento 

da crítica ao romance é que, apesar da pouca repercussão, traços da estética naturalista 

ainda não nomeada por Zola são percebidos avant la lettre por Claude Vignon, sobretudo 

no que diz respeito à atenuação da intriga em detrimento da descrição e a falta de 

articulação entre os capítulos. 

A falência da editora de Jaccottet e Bourdilliat imediatamente após o lançamento 

de Sœur Philomène, em 1861, provavelmente foi a causa da fraca repercussão desse 

romance na imprensa francesa. Desde então, esse título foi apenas mencionado 

ocasionalmente em críticas a outros romances escritos pelos irmãos Goncourt. À época 

de seu relançamento pela Livraria Lemerre, em novembro de 1875, e pela Editora de 

Georges Charpentier, em janeiro do ano seguinte, a crítica faz uma nova leitura de Sœur 

Philomène, atribuindo a esse romance a qualidade de obra-prima, como pode ser 

constatado na crítica do jornalista e dramaturgo Philippe Gille (1831-1901), na edição do 

dia 21 de novembro de 1875 do jornal Le Figaro (21/11/1875, p. 6). A partir de então, a 

crítica passa a se referir a Edmond de Goncourt como chefe da escola do romance 

contemporâneo, colocando-o como sucessor de Gustave Flaubert, como pode ser visto no 

artigo “Os marechais da Literatura”, escrito pelo jornalista Élémir Bourges (1852-1925), 

na edição do jornal Le Gaulois do dia 5 de fevereiro de 1883, no qual o crítico pondera: 

                                                           
5 “Le réalisme triomphe”. 
6 “Descriptions [...] suppléent à l'action comme il convient dans un roman qui procède par tableaux et non 
par récits”.  
7 “Sœur Philomène est l'ut dièze [sic] de cette mélodie qui chante la poésie du réalisme”; “tour de force 
littéraire”. 
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“[...] o último a possuir o título [de marechal] era o grande Flaubert; e aquele de quem eu 

saúdo a recente entronização é Edmond de Goncourt” (Le Gaulois, 5/02/1883, p. 1).8  

A década de 1880 foi, sem dúvida, um momento em que tanto as obras escritas 

por Edmond em parceria com seu irmão Jules, morto em 1870, quanto as escritas somente 

pelo Goncourt sobrevivente obtiveram grande circulação. Como apontam os anúncios e 

as notícias encontrados ao longo da pesquisa, durante a década de 1880, Sœur Philomène 

esteve à disposição tanto do público leitor “em todas as livrarias e em todas as estações 

de trem”, na França, quanto daqueles interessados em assistir à sua adaptação para o 

teatro, no palco do Théâtre Libre, de André Antoine (1858-1943) (Le Figaro, 24/06/1876, 

p. 4). 

A adaptação para o teatro de Sœur Philomène, feita cerca de vinte e seis anos 

depois da primeira publicação desse romance, talvez tenha sido o elemento fundamental 

para a manutenção dessa obra no campo literário francês e sua introdução no campo 

literário brasileiro. Desde sua primeira representação, na estreia da segunda temporada 

do Théâtre Libre, em 1887, até as turnês internacionais da trupe de Antoine, no início do 

século XX, Sœur Philomène manteve-se no repertório do que a crítica da Gazeta de 

Notícias do dia 1º de dezembro de 1888 chamou de “peças de um alto valor literário” 

extraídas “da mais fina flor da literatura moderna”.9 

 

Sœur Philomène em perspectiva transnacional  

 

O sucesso da adaptação de Sœur Philomène para o teatro nos fez, então, levantar 

a hipótese de que esse tenha sido um dos fatores que motivou Escragnolle Doria a verter 

essa obra pela primeira vez para a língua portuguesa e publicá-la em 1891 na seção 

folhetim do Jornal do Commercio, com o título de A Irmã Philomena (Jornal do 

Commercio, n. 257, 16/09/1891, p. 1). A tradução desse romance, que fora devidamente 

autorizada pelo autor sobrevivente através de correspondência direta entre autor e 

                                                           
8 “Les maréchaux de la Littérature”; “[...] le dernier en titre [de maréchal] était le grand Flaubert; et celui 

duquel je salue ici la récente intronisation, est M. Edmond de Goncourt”. 
9 As peças representadas na temporada de estreia do Théâtre-Libre, no dia 30 de março de 1887, foram Mlle 
Pomme, comédia de Louis Edmond Duranty e Paul Alexis; Un préfet, drama de Arthur Byl, La cocarde, 
comédia de Jules Vidal; e Jacques d’Amour, drama adaptado por Léon Hennique do romance homônimo 
escrito por Émile Zola – todas essas em um ato; e, no dia 30 de maio de 1887, Une Nuit de Bergamasque, 
tragicomédia em três atos de Emile Bergerat e En Famille, comédia em um ato de Oscar Metenier. 
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tradutor, apareceu seriada nesse jornal entre os dias 16 de setembro de 1891 e o dia 18 do 

mesmo ano.  

Uma nova tradução desse título – Soror Philomena – veio à luz em 1895, feita por 

Luiz Cardoso, na Coleção Econômica da Editora Laemmert, ao lado de outros escritores 

naturalistas franceses, como, por exemplo, Alphonse Daudet, Émile Zola e Guy de 

Maupassant. A tradução de Cardoso veio a público novamente em 1897, desta vez na 

seção de folhetim do jornal Correio de Minas, entre os dias 10 de março de 1897 e 3 de 

julho daquele mesmo ano, pouco mais de seis meses depois da morte de Edmond, no dia 

16 de julho de 1896. O anúncio introdutório da publicação seriada desse romance 

testemunha o apreço do jornal pela literatura dos irmãos Goncourt e o preterimento da 

publicação do romance Rosa (1849), de Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882), 

iniciada oito dias após o fim de Soror Philomena: 

 

Resolvemos, antes de publicar um dos melhores romances de Macedo, 
oferecer aos nossos leitores um dos mais belos romances dos notáveis 
Goncourt, romance que pela forma literária, suavidade e beleza de estilo 
e pelo bem-acabado das situações, garante o êxito da escolha que 
fizemos oferecendo aos nossos leitores uma primorosa produção da 
literatura francesa, considerada a joia literária dos Goncourt [...] 
(Correio de Minas, 10/03/1897, p. 1). 

 

Ao contrário das notas meramente informativas, nas quais são noticiadas o 

falecimento de alguém, os obituários traçam um perfil biográfico daqueles que, segundo 

o historiador francês Antoine Lilti “conheceram enquanto vivos, uma suficientemente 

grande reputação, em seu domínio, para serem considerados no momento de suas mortes 

como figuras maiores da vida intelectual e cultural” (LILTI, 2005, p. 105). A morte de 

Edmond de Goncourt, veiculada na imprensa brasileira como “a triste notícia do 

passamento de [...] um dos nomes mais festejados da literatura francesa” (Gazeta da 

Tarde,17/07/1896, p. 1), teve Sœur Philomène na lista dos principais romances desse 

autor, permitindo-nos afirmar que esse romance foi uma de suas principais obras em 

circulação no país. Nessa ocasião, o jornal cearense O Pão da Padaria Espiritual, por 

exemplo, refere-se a Edmond como “o delicadíssimo estilista de Soror Philomena” 

(15/08/1896, p. 8). Em outros obituários, como os dos jornais Liberdade (RJ), Jornal do 

Brasil (RJ) ou O Pão da Padaria Espiritual (CE), esse romance aparece na lista das 

principais obras escritas por Edmond com a colaboração de seu irmão Jules. 
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As críticas a Sœur Philomène na imprensa francesa e brasileira aparecem com 

menos constância nas duas primeiras décadas do século XX, entretanto o romance se 

manteve à venda e a sua adaptação para o teatro continuou a ser montada. Na França, na 

edição do Journal des Débats do dia 9 de junho 1903, corria a notícia de que Antoine 

estava prestes a deixar sua terra natal para sair em turnê pela “América do Sul, começando 

pelo Rio de Janeiro. Entre outras peças, o sr. Antoine representar[ia] La Fille Elisa, [...], 

Jacques Damour, Sœur Philomène [...]”.10 Apesar de não ter encontrado registros de que 

Sœur Philomène foi representada no Brasil, a edição do jornal carioca A Notícia referente 

aos dias 15 e 16 de outubro do ano anterior traz a público “que o sr. Visconde de S. Luís 

de Braga, empresário do Teatro D. Amélia, escriturou o Sr. Antoine e a sua companhia 

para uma tournée pela América do Sul” e indica o mesmo repertório arrolado no jornal 

francês (15-16/10/1902, p. 3). 

Quanto à continuidade da vendagem do romance, foi possível identificar novas 

edições e novas tiragens também no início do século XX. Na edição do jornal 

pernambucano A Província, do dia 7 de novembro de 1903, é possível notar que um 

volume desse romance custava o mesmo que um par de meias para homens – 600 réis – 

se compararmos com o anúncio do armarinho A Jovem, da página 4 da mesma edição do 

jornal. Dentre as edições francesas publicadas a partir de 1900, destaca-se uma edição 

mais luxuosa, ilustrada pelo pintor Antony Troncet (1879-1939), publicada em 1914 na 

coleção Moderne Bibliothèque da editora Arthème Fayard & Cie.  

 

Conclusão 

 

Nessa tentativa de recuperar os modos de circulação de Sœur Philomène num eixo 

transnacional, pudemos ver essa obra ocupando ora uma posição marginal e de pouco 

prestígio nos campos literários francês e brasileiro, ora em uma posição de notoriedade. 

A partir dos dados obtidos nas fontes primárias, foi possível inferir que foi no final da 

década de 1880 e durante toda a década de 1890 que esse romance atingiu o ponto máximo 

de sua circulação, tendo sido acolhido por leitores de coleções populares que agrupam 

                                                           
10 Journal des Débats, Paris, ano 115, n. 160, 9/06/1903, p. 3: “l'Amérique du Sud en commençant par Rio-
de-Janeiro [...]. Entre autres pièces, M. Antoine jouera : La Fille Elisa, […], Jacques Damour, Sœur 

Philomène [...]”. 
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romances naturalistas; por espectadores que tiveram contato com essa obra no teatro sem 

necessariamente tê-la lido anteriormente; e até mesmo por bibliófilos interessados em 

coleções de luxo, como é o caso da Collection Guillaume que publicou uma edição desse 

romance em 1888 ornada por florões de ouro (Le Figaro, 22/10/1888, p. 1-2).  

 

Referências 

 

A Notícia, Rio de Janeiro, ano 9, n. 244, 15-16/10/1902, p. 3. 
 
A Província, Pernambuco, ano 26, n. 252, 7/11/1903, p. 2. 
 
ABREU, Márcia Azevedo de. A circulação transatlântica dos impressos: a globalização 
da cultura no século XIX. Livro, Revista do NELE, São Paulo, n. 1, p. 115-130, maio 
2011. 
 
BOURDIEU, Pierre. Les règles de l'art; genèse et structure du champ littéraire. Paris: 
Seuil, 1992.  
 
______. Raisons pratiques; sur la théorie de l'action. Paris: Seuil, 1994. 
 
Correio de Minas, Juiz de Fora, ano 4, n. 56, 10/03/1897, p. 1. 
 
Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ano 17, n. 202, 22/07/1860, p. 3. 
 
CUNHA, Newton. Os fundamentos filosóficos e científicos do naturalismo. In: 
GUINSBURG, J.; FARIA, João Roberto (Org.). O Naturalismo. São Paulo: Perspectiva, 
2017, p. 40-48. 
 
ESPAGNE, Michel. Transferências culturais e história do livro. Trad. Valéria Guimarães. 
Livro, v. 2, p. 21-34, 2012.  
 
Gazeta da Tarde, Rio de Janeiro, ano 17, n. 197, 17/07/1896, p. 1. 
 
Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, ano 14, n. 335, 1/12/1888, p. 2. 
 
GONCOURT, Jules de. Lettres de Jules de Goncourt. Préface de Henry Céard. Paris : 
Charpentier: 1885 
 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, ano 6, n. 236, 23/08/1896, p. 1. 
 
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, ano 69, n. 257, 16/09/1891, p. 1. 
 
Jornal do Recife, Recife ano 40, n. 110, 15/05/1897, p. 5. 
 

885



  
 
 
 
 

Journal des Débats, Paris, ano 115, n. 160, 9/06/1903, p. 3 
 
La Presse, Paris, ano 26, n. 143, 15/09/1861, p. 1. 
 
Le Figaro, Paris, ano 22, n. 324, 21/11/1875, p. 6; ano 23, n. 176, 24/06/1876, p. 4; ano 
34, n. 296, 22/10/1888, p. 1-2. 
 
Le Gaulois, Paris, ano 19, n° 938, 5/02/1883, p. 1 
 
Le Temps, Paris, ano 1, n. 143, 15/09/1861, p. 2. 
 
Liberdade, Rio de Janeiro, ano 1, n. 76, 18/07/1896, p. 2 
 
MAINGUENEAU, Dominique. Le discours littéraire; Paratopie et scène d'énonciation. 
Paris: Armand Colin Éditeur, 2004.  
 
MOLLIER, Jean-Yves. Une autre histoire de l’édition française. Paris: La Fabrique, 
2015. 
 
O Paiz, Rio de Janeiro, ano 11, n. 3874, 11/05/1895, p. 2. 
 
O Pão da Padaria Espiritual, Fortaleza, ano 3, n. 31, 15/08/1896, p. 8; n. 32, 31/08/1896, 
p. 2-3 

886



MA CHE FINZIONE? REALTÁ, AMICI MIEI, REALTÁ. Fortuna de Pirandello no Brasil 

Alessandra Vannucci (ECO/UFRJ) 

Resumo: Pirandello protagonizou as modestas tentativas de modernizar os palcos brasileiros na 
década de 20, seja como campeão das vanguardas, com sua única peça traduzida (Così è, se vi 
pare) montada repetidamente por todos que desejavam aparecer no rol de “modernos” e seja como 

ilustre visitante, na função de capocomico de sua companhia, em 1927. Na década de 50, sua obra 
foi alçada a cânone por críticos influentes e se tornou porta-bandeira da Renovação, com diversos 
títulos encenados por diretores italianos radicados em São Paulo. Suas ideias, personagens e 
atmosferas influenciaram uma geração de dramaturgos; mas sofreram profunda revisão pela 
geração sucessiva, quando sua fortuna anterior serviu de exemplo para descrever uma cultura 
elitista, sintoma da crise indentitária da modernidade “importada” alienada da realidade do país. 

Palavras-chave: renovação cênica no Brasil, ideias e pessoas viajantes 

 

Talvez poucos saibam que emigrou para o Brasil, no imediato pós-guerra, parte 

representativa da geração que inaugurou a cena moderna na Itália e que por isso foi 

alcunhada de “geração dos diretores” (MELDOLESI, 2008). Acabavam de se formar 

como registi, entre 1941 e 1945, nas salas e nos corredores da Accademia d’Arte 

Drammatica, dirigida por Silvio d’Amico, em Roma; mas haviam treinado o ofício a 

bottega, como assistentes de A.G. Bragaglia no Teatro delle Arti, onde as noitadas se 

consumiam ensaiando cenas, entre palco e ribalta, enquanto lá fora, nas ruas, o povo vivia 

o pesadelo do racionamento de mantimentos e das bombas. Inaugurada em 1936 com a 

presença do ilustre Pirandello, que representava para a ocasião o governo, a Accademia 

havia instituído desde o início uma disciplina de Direção Teatral atribuída, inicialmente 

à atriz russa Tatiana Pavlova que havia sido assistente, se não diretamente de 

Stanislawski, de diretores a ele próximos; em um segundo momento a Guido Salvini, neto 

do grande Tommaso que o mestre russo admirava, ao ponto de descrever seus 

procedimentos de preparação do papel como exemplares (STANISLAWSKI, 2007, p. 

409). Da primeira turma de alunos diretores, na Accademia, nenhum era filho de família 

de arte (como Salvini). Eram todos de 1922. Formaram um grupo clandestino, rebelde e 

competitivo, dito “dos 11”, em cujos encontros noturnos, regados a rios de vinho barato, 

se desafiavam de tudo, desde as batalhas de travesseiros a competições de cenas 

decoradas a duelos entre personagens improvisados a partir de uma provocação coletiva: 

dois piratas se encontram no boteco do porto, Danton e Robespierre no banheiro 

masculino; um triangulo sentimental entre Dante, Rasputin e uma bailarina de cabaré, etc. 

Reconhecia um claro nexo entre este repertório atorial e a direção teatral, entendida como 

um modo de produção que produziria concretos resultados espetaculares após o fim da 
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guerra, quando eles tivessem oportunidade de se jogar no grande campo de batalha do 

Teatro e mostrar sua arte, sua competência aos quatro cantos do planeta. Foi nestes 

encontros para-acadêmicos que acertaram o pacto que em seguida os empurrou a 

atravessar o oceano, colhendo cada qual as oportunidades de seu tempo, após ter tentado 

entrar no mercado das grandes companhias, mesmo que pela porta dos fundos, como 

figurantes ou assistentes de direção. Partiram de uma Itália em ruínas para um Brasil 

lendário, miticamente aberto aos exploradores, aos aventureiros, aos fundadores.  

Primeiro, em 1948, chegou a São Paulo o ator e diretor Adolfo Celi, com os bolsos 

vazios, a cabeça lotada de ideias e uma passagem de volta para Itália, caso desse tudo 

errado. No fim do mês, havia sido nominado Diretor Artístico do recém-fundado Teatro 

Brasileiro de Comédia (TBC) e chamado, para trabalhar com ele, o crítico e diretor 

Ruggero Jacobbi. E foram aportando: Luciano Salce, Flaminio Bollini, Gianni Ratto. 

Eram bonitos, jovens, competentes e italianos, o que para a opinião geral equivalia a 

serem artistas. A sensação resultava de um século e meio de trânsitos teatrais da península 

no país correspondendo a uma impressionante sequência de sold out, fabulosas 

homenagens e amizades ilustres: desde a atriz pioneira Adelaide Ristori, que foi amiga 

pessoal do Imperador Pedro II, a Tommaso Salvini conclamado triunfalmente pelas 

plateias brasileiras de maior ator de todos os tempos, a Ernesto Rossi que se fez anunciar 

como “ator dos dois mundos” pelo herói Garibaldi, a divina Eleonora Duse que encantou 

o coração de muitos mas se queixava do teatro carioca não inteiramente lotado, passando, 

na década de 20, pelas repetidas missões teatrais de Marinetti e Bragaglia, financiadas 

pelo regime fascista e a única turnê intercontinental do Teatro d’Arte no triênio (1925-

27) durante o qual Pirandello foi capocomico de sua companhia (ver VANNUCCI, 2016) 

quando apresentou um repertório de 17 peças em 17 dias, em italiano, para desespero dos 

pontos nas caixas. Pois bem, mesmo com esta ininterrupta tradição de sucessos, somente 

pausada nos anos da guerra, este episódio da geração dos diretores é sem dúvida o mais 

impressionante, pois eles imediatamente se tornaram protagonistas daquela frenética 

arena da modernização das artes que foi São Paulo na década de 50. Na metrópole em 

acelerado crescimento vertical e desenvolvimento industrial, análoga a Milão só que no 

imenso panorama da América, a arte que há pouco podia ser considerada nada mais que 

uma “distração para ricos” (LEVI-STRAUSS, 1955), agora se divulgava nos muros das 

fábricas em gigantescas réclames, como produto de entretenimento que poderia ser 

consumido pelas massas de operários em seu tempo livre. Do ponto de vista teatral São 

Paulo, até então província da capital (Rio de Janeiro, de cujos 114 teatros em atividade 
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saiam praticamente todas as produções em circulação) se dotou em breve de espaços 

novíssimos e perfeitamente equipados, como o TBC. A influência que o “teatro dos 

italianos” alcançou em pouco anos, projetando em volta de si um eufórico clima 

cosmopolita, foi um fenômeno que nem o próprio empresário Franco Zampari conseguiu 

prever. Parecia que tudo ainda estava para ser feito naquele mercado que se 

profissionalizava quase sem concorrência: teatro, cinema, jornais, escolas de arte, museus 

e canais de televisão. A aventura dos jovens diretores pareceu extraordinária, do ponto de 

vista humano como também artístico, aos olhos de amigos que haviam ficado a ver navios 

na Itália. Todos planejaram partir atrás deles: músicos e cenógrafos, roteiristas, 

figurinistas, namoradas; certa altura ameaçou se mudar para cá o ator Vittorio Gassman, 

que certamente teria deixado marcas, não somente no teatro brasileiro como no 

campeonato das aventuras galantes. Medidas as reciprocas ambições, os que ficaram 

começaram a alcunhar os emigrados (que haviam feito de uma destinação um destino) de 

“quinta coluna” da geração, no sentido romano dos soldados que exploram e armam 

alianças nos postos avançados, para abrir lugar à armada. “Queremos ou não estender 

entre Roma e São Paulo”, escrevia Gassman nas cartas, “um mapa de ideais e trocas e 

distribuir entre nós, como quadrumviri, as tarefas para refundar o nosso império?” (ver 

VANNUCCI, 2014). Era a missão: fecundar com sua arte aquelas terras selvagens e por 

isso, conquistáveis, onde eles poderiam ser não somente continuadores de uma tradição 

(no papel de figurantes) como também criadores de alguma coisa nova (no papel de 

protagonistas).  

À vontade de potência diante do Novo Mundo considerado, por comodidade, 

artisticamente “virgem”, se opunha um nostálgico olhar para o passado, para o sonho da 

América que havia movido cinco gerações de artistas italianos antes deles. E Pirandello, 

que daquela gloriosa temporada havia sido protagonista, seja como autor sempre presente 

nos cartazes das companhias em turnê, seja como campeão das vanguardas, com sua única 

peça traduzida (Così è, se vi pare) montada repetidamente por todos que desejavam 

aparecer no rol de “modernos” e seja como diretor de sua própria companhia, na viagem 

de 1927, pois bem Pirandello concentrou o interesse poético e a fortuna do “teatro dos 

italianos” no Brasil. Em seguida, não por acaso, foi feito símbolo da cena cultural elitista 

e importada que um tal teatro representou aos olhos da geração sucessiva, movida por 

desejos de adequação nacional-popular. E finalmente virou sintoma da crise de identidade 

dos modernos, entre a pulsão de ser vanguarda e a necessidade de proteger e protelar a 

sua missão.    
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Com a boa vontade niilista típica da sua idade, o Diretor Artístico do TBC (Celi) 

limpava o campo dos modos tradicionalmente histriônicos dos intérpretes brasileiros, 

responsáveis, do ponto de vista dele, de retirar a atenção dos espectadores do texto; em 

defesa do texto é que Celi se meteu a ditar regras que disciplinassem sua equipe de 

amadores. Publicava manifestos nos programas de sala e nos jornais, nos quais explicava 

o que julgaria ser “bom teatro” referindo-se exclusivamente à suas montagens anteriores. 

Em linha com alguns conhecidos paradoxos pirandellianos,1 sua poética compreendia a 

busca de um realismo ficcional, que ele descrevia como “verdadeiro realismo” e situava 

no palco, não da vida. Pois, argumentava:  

Na vida o realismo se apresenta com os maiores defeitos. No teatro, os defeitos 
são corrigidos e o realismo se apresenta artisticamente. Isto quer dizer que o teatro 
corrige a vida; por conseguinte a vida está realmente no palco e não na vida.2 

 
 Transplantava esta poética, eivada de referências aos anos de sua formação, em um 

laboratório de interpretação no qual manipulava corpos e vozes de modo que se 

esvaziassem da personalidade do intérprete (pedia-lhe para “despersonalizar-se”) para 

hospedar outra, a personalidade da personagem. Deformar a fisionomia do ator, 

desconstruir seus clichês e seus vícios de espontaneidade, provocar seus sentidos e seu 

inconsciente ótico, sonoro, tátil com irrupções físicas, metafóricas, associativas, tudo isso, 

sem limites na prática dos ensaios, constituía o repertório de meios demiúrgicos do 

diretor. Demandava-se a atores e atrizes acolher tais sugestões e abdicar do domínio sobre 

si, em nome de uma espécie de culto da “transmutação do ator no papel” que era, ao 

mesmo tempo, uma plataforma estética e ética compartilhada por artistas, público e até 

pelos críticos. “Não se pense que é fácil – elogiava Décio de Almeida Prado, igualmente 

inspirado em tematizações pirandellianas – para que a obra venha à luz, em completa 

independência espiritual, é preciso que o intérprete se anule, assim como faz o autor, 

quando cria seus personagens”.3 Sugeria Pirandello: “Como o autor, para fazer viva a 

obra, se identifica com sua criatura, até sentir através dela; da mesma forma, 

possivelmente, deveria agir o ator” (PIRANDELLO, 1993, p.221).  

                                                           
1 “L’arte libera le cose, gli uomini e le loro azioni di queste contingenze senza valore, di questi particolari 

comuni […] in un certo senso li astrae. In questo senso l’arte idealizza, semplifica e concentra. […] i 

particolari inutili spariscono, tutto ciò che è imposto alla logica vivente del carattere è riunito, concentrato 
nell’unità di un essere meno reale e tuttavia più vero”, no ensaio “Illustratori, attori, traduttori” in Saggi, 
poesie e scritti vari (PIRANDELLO, 1993, p. 217). 
2 Diário de São Paulo, 6.2.1949. 
3 O Estado de São Paulo, 29.8.1950.   
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Não fácil, mas possível. Para a montagem de Cosí è, se vi pare (Assim é, se lhe 

parece, TBC-SP, 1953) Celi confiou a personagem da velha sogra provinciana (senhora 

Frola) a uma atriz estreante de vinte e sete anos, Cleyde Yaconis, à qual sugeriu: “aqui 

não tem andar de velha, não tem voz de velha; existe a velha, que é velha mesmo; então, 

vamos lembrar de velhos”. A atriz lembrou da avó, falecida pouco antes com 84 anos: 

seu modo de caminhar, esquecer as coisas, atravessar a rua, quase ser atropelada, ver 

cachorro, ver criança, ver vitrine, entrar na igreja, rezar. Para que Paulo Autran, no papel 

do genro (senhor Ponza) dessa realidade à “convulsão” sugerida pelo autor na rubrica, 

quando, ao entrar em cena (ato II, 7) ouve o piano tocar a música preferida da esposa que 

ele crê falecida, Celi mandou o ator dar a volta da quadra do teatro, todo dia durante o 

espetáculo e não somente durante os ensaios. Percursos de concentração, exaustão, ritmo 

e construção da personagem por meio de dispositivos de intensificação da presença 

(verdadeira) do ator em contextos ficcionais e, vice-versa, de imersão da personagem 

(ficcional) em contextos reais como a rua, apontavam para o ensinamento de Stanislawski 

ao mesmo tempo dando conta dos complexos apontamentos de Pirandello. Os paradoxos 

que nas primeiras décadas do século, quando Pirandello circulava com suas peças, 

evocavam uma misteriosa e até mesmo abstrusa metalinguagem, na década de 50 se 

concretizavam para Celi em uma série de perguntas essenciais e pragmáticas: o que é 

real? o que é verdadeiro? tudo que é real é verdadeiro? tudo que é verdadeiro é real?  Uma 

metodologia seja de interpretação e seja de encenação, que pretendia equilibrar as peças 

no fio de arame do limiar entre representação e vida, ficção e realidade, personalidade e 

máscara.  

Não por acaso, Pirandello, naqueles mesmos anos, foi objeto de intenso interesse 

por parte do Living Theatre, no específico com a montagem off-broadway de Questa sera 

si recita a soggetto (Tonight we improvise, NYC, 1955) onde o grupo encenava a si 

mesmo, provocando um efeito de estranhamento na plateia, infiltrada por atores e atrizes, 

como indicado na rubrica, contudo evidenciando, no caso do Living, a retirada da quarta 

parede e a inauguração de uma assembleia teatral. A ação se daria no tempo presente: não 

no tempo previsto para o drama, mas, sim, no tempo da duração compartilhada do “estar 

presente” dos participantes ao evento. Um happening no qual o coletivo realizava algo 

similar a quanto auspiciado pelo próprio Pirandello na década de 30: uma imersão 

perturbante na vida, a que o crítico italiano Silvio d’Amico intuía na encenação de Questa 

sera si recita a soggetto, dirigida por Salvini: “todos viventes em seus papeis, como 

Pirandello quer, ao ponto que uma das crianças, no último ato, perante as extravagâncias 
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da mãe em pleno delírio, ontem se pôs a chorar em desespero e foi preciso levá-la” relata 

em sua crônica de 18.6.1930 (D’AMICO, 1964, p. 96).  

Que o prodígio da direção teatral não consistiria em meras técnicas de encenação, 

por mais avançadas que fossem, mas no efeito perturbador da exposição de uma vida 

“mais real no palco do que na realidade” (como Celi prometia) ficou claro ao público 

paulista desde sua primeira montagem pirandelliana: Sei personaggi in cerca d’autore 

(Seis personagens a procura de um autor, TBC-SP, 1951). Para compor a Companhia 

Teatral que está ensaiando outra comédia (Il gioco delle parti) no palco, quando surgem 

os seis personagens, Celi convocou a equipe inteira do TBC, vinte e nove pessoas, cada 

uma em sua função (ponto, contrarregra, secretário, maquinista, porteiro, camareira, 

atores e atrizes no esquema de tipos-fixos) enquanto reservou os papeis da commedia da 

fare a atores recém-adquiridos pela casa. Estes vestiam roupas coloridas e maquilagem 

naturalista, enquanto os seis personagens vestiam trajes de luto e rosto muito marcado 

por maquilagem – estendendo o conceito estilístico aos menores detalhes para atender a 

uma dramaturgia que, explica Celi, “comporta a necessidade de encontrar um estilo de 

representação”.  

Os seis personagens impõem uma maneira própria de ser: aparecem no palco em 
carne e osso, já que para Pirandello não existe uma realidade, mas, sim, ilusões 
nas quais acreditamos e que são muito mais reais do que a própria realidade. Daí 
a necessidade que nós tivemos de apelar para uma técnica que não fugisse dessa 
sutileza. Todos os recursos cênicos do TBC foram mobilizados. Todos 
representarão no palco o que são realmente na vida.4 

 
Menos um: o diretor o qual, bem como o Autor, de cuja carismática ausência os 

personagens estão em busca, seria o único da companhia a não aparecer no palco. Para o 

papel de capocomico – que Celi, embora ator experiente, não quis fazer, para distinguir 

de si aquela função que julgava ultrapassada e dispensável em um teatro moderno como 

o TBC – foi especialmente convidado Paulo Autran. A estreia resultou em uma glamorosa 

autocelebração daquele teatro que, recém-nascido, se apresentava como metonímia do 

Teatro. Como não deixou de notar o crítico, tratava-se de uma perfeita encenação para a 

peça “cujo protagonista é o próprio teatro, abrangendo não só um drama, mas todos os 

comentários críticos que seria possível bordar a sua volta, contendo, em forma dramática, 

toda uma teoria sobre arte e dentro dessa, outra, sobre o teatro”.5 No programa de sala, 

Celi convocou a plateia para fazer papel de plateia, após “dois anos de catequese e 

                                                           
4 Celi, Folha da Manhã, 20.2.1951 
5 Décio de Almeida Prado, Estado de São Paulo, 14.3.1951. 
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aprendizado, nos quais foi aprendendo a ir ao teatro e a gostar deste estilo”.6 O estilo do 

diretor acentuava a dramaticidade das soluções cênicas propostas pelo autor nas rubricas. 

O espaço do palco, com gambiarras, corredores e o cartaz PROBIDO FUMAR, estava 

inteiramente à vista e tornava-se o bordel onde os seis personagens desembarcavam do 

elevador de carga. Alguns diálogos iniciavam no escuro. No final, meticulosamente 

ensaiado para resultar caótico e convulso, após a morte das crianças (seria ficcional? ou 

será de verdade?), os personagens permaneciam no fundo, em tumulto, até que a Enteada 

aparecia de repente voando em um balanço que rasgava uma tela branca rindo de uma 

gargalhada afetada que fazia a atriz (Cacilda Becker) ficar sem fôlego (era asmática), com 

um efeito que segundo Celi “dava arrepios” (apud FERNADES E VARGAS, 1983, p. 

125). Tudo isso, contrariando as indicações do autor, sugerindo algo mais solene e 

emblemático (o Capocomico dá o BO e sai pelo corredor da plateia, no escuro, deixando 

a luz verde da emergência no palco onde se enxergam as silhuetas imóveis dos seis 

personagens) após a fala: “mas qual ficção? Realidade, senhores, realidade” dita com 

angústia terrível pelo Pai. As marcas arriscadas propostas por Celi visavam afetar 

fisicamente o espectador, intensificando a sua presença por meio de violentas irrupções 

da performance no real (como a imprevista entrada aérea da Enteada, que assustava de 

verdade espectadores das primeiras fileiras). No programa, Celi anunciava este estilo de 

montagem como um realismo “físico” correspondendo ao desejo de dar ao drama um 

“impulso latino, superexcitado de modo que perca o tom irreal e romântico de muitas 

interpretações anteriores”.7 Assim, através de Pirandello, Celi vinha combatendo sua 

própria batalha contra a velha maneira dos atores, os quais  

acostumados a envergar as leves roupagens das maliciosas comédias francesas, a afivelar 
a máscara lacrimosa da tragédia, a contrair os músculos da face para a comédia e agitar 
espasmodicamente as sobrancelhas, no drama naturalista, sentiam-se logo à vontade em 
cena pois o que ressaltava era mais sua personalidade do que o personagem que 
interpretavam [...] resultando sempre no mesmo estilo: um tom lírico monótono, 
aborrecidíssimo (ibidem). 

 
Pelo contrário, o diretor proporia aos atores que, forçados e desconfortáveis, 

dessem vida a criaturas imprevisíveis, neuróticas, em permanente estado de 

improvisação: no específico, o Pai e a Enteada que Celi descreve como dois italianos 

“angustiados advogados de si mesmos, desenfreados nos impulsos e no orgulho, 

entusiastas, generosos, sentimentais, lucidíssimos sofistas e, também, mudos e estatelados 

                                                           
6 M. Pacheco, Diário de São Paulo, 20.2.1951  
7 “O estilo cênico de Pirandello”, programa de Seis personagens a procura de um autor, TBC-SP, 1951.  

893



contempladores do céu” (idem). Desta montagem, um crítico elogiou o “dar-se do drama 

como ele realmente é: um conflito entre homens e não entre conceitos”;8 outro escreveu 

que o diretor conduzia o público “à descoberta de um novo mundo”;9 outro ainda escreveu 

que o diretor “traduziu Pirandello para nós [...] e servindo-se de elementos formais 

rigorosamente dentro da tradição teatral, iluminou o texto até a transparência, mostrando 

em cada personagem não um autor dado à polêmica, mas seres humanos vivendo 

profundamente”;10 outro finalmente decretou que, das quatro montagens de obras do 

mesmo autor vistas naquele ano em São Paulo, nenhuma lhe parecia tão “genuína como 

aquele espetáculo italiano, interpretado por atores brasileiros”.11   

 O realismo “físico” (hoje diríamos “performativo”) proposto por Celi para dar 

conta da escrita meta-teatral de Pirandello, trinta anos depois da estreia do autor nos 

palcos, se qualificava como plena validação daquele texto em um estilo moderno de 

encenação, experimental, mas ainda assim persuasivo seja do ponto de vista conceitual, 

como dos seus efeitos cênicos. A dupla Celi-Pirandello funcionou. Dois anos mais tarde, 

a já citada montagem de Assim é, se lhe parece arrematou três dos sete prêmios atribuídos 

pelo Governador do Estado: melhor diretor, melhor ator protagonista (Paulo Autran e 

Cleyde Yáconis) e melhor coadjuvante (Waldemar Wey) e por um tempo roubou a 

Vestido de noiva o título de marco maior do teatro nacional. Ficou claro que se tratava de 

um jogo duplo, entre a dupla “realista e italiana” (Celi/Pirandello) no campo paulista e a 

dupla “expressionista e polonesa” (Ziembinski/Rodrigues) no campo carioca. Pois Celi 

fez questão de ressaltar que queria ver aquela “sátira italiana, um certo grotesco na 

comicidade, recriada por atores brasileiros interpretando em português”12 e mandou fazer 

uma nova tradução do texto em que quis desafiar a língua de chegada para que hospedasse 

“um ritmo e uma sintaxe que correspondesse à sintaxe italiana”. Diante das prováveis 

objeções, replicava que “são os problemas que geram as personalidades, não a raça nem 

a nacionalidade: só os problemas interessam” (idem). O efeito perturbador provocado no 

público que, apesar de habitué da casa, não conseguia reconhecer seus atores e atrizes no 

palco, foi notável. O nosso critico notou que “dobrando os atores como nunca conseguira 

antes; arrancando, de cada um, uma pessoa que nada tem em comum com a personalidade 

                                                           
8 Décio de Almeida Prado, Estado de São Paulo, 14.3.1951. 
9 OC, Correio Paulistano, 4.5.1951. 
10 Miroel Silveira, Folha da manhã, 7.10.1953. Ver SILVEIRA, 1976, p. 86. 
11 Nicanor Miranda, Diário de São Paulo, 15.3.1951. 
12 Adolfo Celi, entrevista, Serviço Nacional do Teatro, Rio de Janeiro, 13.6.1978. 
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real do interprete, o diretor atinge agora o seu ponto de maior maturidade” (PRADO, 

2001, p. 302).  

Para Celi, aquela montagem talvez fosse também um retorno às raízes, ás 

paisagens da infância (era siciliano, de Messina). Propor como autêntico um cânon 

audiovisual pessoal, por mais estranho que fosse para os espectadores, significava 

legitimar o próprio ser estrangeiro e, entretanto, conterrâneo do autor mais polêmico e 

celebrado do teatro moderno europeu. Afirmava a sua diversidade, perante os primeiros 

sinais de um revisionismo que vinha investindo aquele que começava a ser apontado 

como um clã italiano, na multiétnica São Paulo, fomentando uma polêmica de tom 

nacionalista entre jovens brasileiros da geração sucessiva, que buscavam no palco a sua 

emancipação intelectual e invocavam a emancipação do público do “culturalismo” do 

TBC. A plataforma estética cosmopolita que poucos anos antes havia sido consagrada a 

cânon moderno, agora era tachada de datada e importada, portanto ineficaz para 

compreensão das reais condições do pais. Por mais um tempo, Pirandello influenciou 

dramaturgos e foi escolhido para inaugurar teatros, como o Teatro de Arena que abriu as 

portas em 1953, em São Paulo, com um mosaico de textos pirandellianos (sob o título A 

personagem que é?) habilmente adequado ao minúsculo formato do espaço sem 

separações possíveis entre palco e plateia, representação e vida. O teatro seguiu atividades 

orientadas por Jacobbi, que havia abandonado o clã italiano do TBC mas não o repertório 

pirandelliano, com duas montagens (Não se sabe como e O prazer da honestidade) 

dirigidas por seus jovens colaboradores.  

Em 1957, Jacobbi estreou sua montagem do Enrico IV (Henrique IV, no Teatro 

Bela Vista em São Paulo) interpretado por um dos atores mais admirados da época, Sérgio 

Cardoso, o qual citava quase literalmente gestos e intenções da interpretação do Ruggiero 

Ruggieri, para maior gáudio dos espectadores mais idosos. Arrematou todos os prêmios 

e lotou, finalmente enquadrando um público popular – o mesmo que venerava o ator em 

suas frequentes aparições na televisão em programas de teleteatro onde o Henrique IV foi 

replicado muitas vezes, juntamente a vasto repertório de adaptações de outras obras do 

mesmo autor. Entretanto, o elogio da crítica desta vez não foi unanime. A escolha por um 

personagem tão histriônico pareceu oportunista: uma tática estrelar do ator que apesar de 

ter sido devoto, na juventude, ao culto da “despersonalização”, com o tempo se mostrava 

refratário à direção e parecia reinstalar cacos e vícios do velho sistema teatral. Por mais 

que Jacobbi, no programa, prometesse trocar em miúdos, para o povo, “os sofismas 
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herméticos do autor”13 e apelasse para uma poética até mesmo melodramática (“ não é 

preciso compreender tudo: importa chorar, sabendo que é necessário”, ibidem), o texto 

pareceu alienado da realidade. E se entendia, com isso, não a realidade em geral, mas a 

realidade brasileira, ou seja, a dialética de forças no país que, após o porre progressista 

que na década de 50 elegera o modelo liberal do desenvolvimento a qualquer custo, na 

década de 60 enfrentava uma crise de consciência e uma fase autocritica movida pela 

geração emergente.  

Acompanhando esta sensação de crise que prevaleceu sobre a ideologia da 

prosperidade, nesta fase foi a modernidade tout court suspeita de ser uma ideia importada, 

elitista e ineficiente para análise do subdesenvolvimento do pais. Aos intelectuais e 

artistas agora interessava formar um público, aliás, um público brasileiro ao qual 

pretendiam oferecer um teatro nacional que falasse, não português, mas brasileiro e que, 

portanto, necessitava de uma dramaturgia própria. Entre as moções de ordem desta 

campanha pós-moderna e de-colonial ocorreu a desqualificação de Pirandello e seu 

afastamento dos palcos onde havia sido jogada a partida moderna, dos quais o mestre 

havia sido um dos campões. Escreveu o dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, conhecido 

com o apelido Vianninha, nos ambientes estudantis e artísticos engajados:  

Pirandello não apareceu da cabeça de diretores importados e na sofisticação de 
meia dúzia de pioneiros. Não. Tem raízes e necessidades mais fundas. Pirandello 
e outros que dramatizavam uma temática abstrata, representavam para o Brasil 
uma posição favorável ao desenvolvimento, ao conhecimento, à investigação 
cientifica, à ampliação do homem […] Se esta investigação se dá no sentido mais 

alienado possível, o mais afastado de nossas condições e necessidades, é outro 
aspecto que somente agora denuncia sua importância. Era um teatro da livre 
concorrência, da liberdade burguesa, do “cada um ao seu modo. Um teatro de 
aplauso e só. Pirandello teve o seu papel (VIANNA FILHO, 1983, p. 32). 

Foi assim que Pirandello, que havia sido usado como pedra do escândalo dos modernistas, 

depois como plataforma para o experimentalismo dos diretores e ainda como espelho do 

estrelismo atorial, perigou seriamente ser sepultado sob a etiqueta do “pirandellismo”. 

Prevaleceu a sensação que sua obra tivesse perdido, aos ouvidos do público, a sua 

originária excentricidade e tocasse falso, como uma fórmula datada já que no teatro 

moderno “nada foi feito que não tivesse o traço de sua experiência, que não fosse 

pirandelliano, a sua maneira; todo autor vindo depois dele sentiu a vertigem que domina 

o seu teatro” (MAGALDI, 1989, p. 229).  Deste revisionismo pagou a conta também Celi. 

Em 1959, lançou mão de uma remontagem de Seis personagens à procura de um autor 

                                                           
13 Jacobbi, programa de Henrique IV, Teatro Bela Vista - São Paulo, 1957. 
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com sua nova companhia (com Tônia Carrero e Paulo Autran), no Rio de Janeiro. A 

montagem foi acolhida por público e crítica com implacável antipatia. Celi teve o 

desprazer de abrir o jornal e ler que o texto era “obsoleto”, o autor “datado”, o espetáculo 

“melodramático, sensacionalista e cheio de lugares comuns”:14 enfim, um detestável 

produto da distinção burguesa e um retrato neurótico de seus modos de existência 

reprimidos e “refratários a qualquer forma de vida” (ibidem). Tendo a vida inteira 

considerado como própria a estética criada em dupla com o autor, sucumbiu a pressão e 

sentiu-se, ele também, rejeitado. Para a turnê em São Paulo, gravou o Prefácio (escrito 

por Pirandello) onde, lendo as palavras do autor com sua voz marcada pelo sotaque 

estrangeiro, admitia sua derrota e sua renúncia diante do drama dos personagens que, 

portanto, ele também (autor? diretor?) abandonava. Enquanto passava este áudio em off, 

pôs em cena a sombra imóvel de um velho sentado e uma procissão de espectros 

transitando a sua frente no escuro. Celi fazia sua anamnese – não já campeão da geração 

dos diretores, mas pai rejeitado por uma nova geração (os jovens brasileiros) engajada 

por imperativos políticos coletivos que ele (enquanto gringo, percebendo-se até mesmo 

velho, com seus quarenta anos) não poderia compreender nem compartilhar. E será, não 

acaso, no papel do Pai que Celi voltará ao ofício de ator, dez anos mais tarde e finalizando 

sua vigorosa carreira de diretor, no film Alibi (1969) dirigido por ele com Gassman e 

Lucignani, logo após seu definitivo regresso à Itália. Celi aparece, imponente e vestido 

em traje social, como diretor de sua companhia mambembe que se apresenta na escadaria 

de uma igreja barroca no panorama desolado das Minas Gerais e, após uma intensa pausa 

na qual observa a plateia miserável de garotos desdentados e velhas camponesas, que por 

sua vez atentamente o observa, diz a fala do Pai: “mas qual ficção? É a realidade, 

senhores, a realidade”   

 O filme pagava a promessa dos anos juvenis: mais do que uma celebração da 

missão cumprida, era, porém, uma admissão da desfeita e não só da “quinta coluna” mas 

de toda a geração dos diretores, a qual se reunia aos quarenta anos com uma prevalecente 

sensação de renúncia ou fracasso e alguma aventura para contar como desculpa – como 

álibi por ter abortado a missão. Logo antes da intensa pausa, Celi recebia um telegrama 

de Gassman: “Todo mundo aqui tem carro, mulheres, dinheiro. O que está fazendo aí, 

imbecil? Volte logo, antes que seja tarde demais”. Fixando os olhos da plateia, Celi rasga 

o telegrama e joga longe, recusando a consolação do regresso em nome de uma nova, 

                                                           
14 Paulo Francis, Diário Carioca, 30.7.1959. 
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inevitável missão. Diz “estas pessoas precisam de mim, nesse momento, Acho que esse é 

o meu destino: ficar nesse país. É como se eu fosse brasileiro. Falo a língua deles, me 

visto como eles. Sou como eles” e depois diz a fala do Pai: “é a realidade, senhores, a 

realidade”.15 

 Alibi nunca saiu nos cinemas brasileiros. Quando foi lançado na Itália, em 1969, 

poucos prestaram atenção. Era o ano de Pocilga de Pasolini em Veneza; o ano da Bossa 

Nova, da seleção de Pelé e da explosão da febre italiana pelo jovem cineasta baiano 

Glauber Rocha que era rebelde e vigorosamente tropical. As simpatias dos espectadores 

foram todas para os jovens brasileiros (entre os quais o citado Vianninha) que, no filme 

de Celi, enaltecem a informalidade das infinitas relações entre cinema e revolução e 

rejeitam (todos de acordo e de chope na mão) qualquer ideia importada como um fetiche. 

A visão bucólica e paternalista daquele Brasil visto por Celi pareceu muito inferior à 

potência do gigante sul-americano; poucos apreciaram a ironia; aos demais toda a ideia 

da missão deve ter soado arrogante, colonialista, conservadora e finalmente derrubada 

pelo efeito-bumerangue de qualquer pedagogia hegemônica, que acaba por revelar-se 

falimentar. Lapidário o tijolinho da revista Film mese: “três quase-idosos se confessam e 

por pouco, não declaram forfait coletivo apesar dos paetês (quem tem)”.16     
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HISTORIA DE CHRISTO: ENTRE TRADUÇÃO E DOUTRINA 

Aline Fogaça dos Santos Reis e Silva (USP/Capes)1 
 

Resumo: O presente texto se propõe à análise das duas traduções de Storia di Cristo, na 
perspectiva da tradução enquanto reescritura, texto domesticado e doutrinário; bem como à 
apresentação do levantamento de notas, resenhas, crônicas e artigos publicados em alguns dos 
principais periódicos nacionais a respeito dos volumes publicados, como recorte ao exame da 
recepção e repercussão do escritor Giovanni Papini no Brasil. 
Palavras-chave: Giovanni Papini; Historia de Christo; tradução doutrinária 
 

Em 1921, Giovanni Papini publica, na Itália, Storia di Cristo, obra que é o 

resultado de sua conversão ao catolicismo e que, em razão da temática abordada, torna-

se uma espécie de divisor de águas em sua trajetória literária. A recepção à obra foi 

notória tanto no sistema literário italiano quanto no brasileiro, com a veiculação de 

resenhas e artigos dedicados ao volume e à polêmica conversão; material publicado, em 

sua maior parte, nas seções literárias dos principais periódicos de ambos os países.  

Exemplo disso lê-se na revista Illustração Brasileira, de fevereiro de 1923: 

 

E, pois, que estamos tratando de um assumpto religioso, vem a pêllo 
contar a historia de um dos mais retumbantes casos de conversão. 
Trata-se nada mais, nada menos que da conversão do escriptor toscano 
Giovanni Papini. Depois de vinte annos de aventuras intellectuaes e 
moraes, espalhou aos quatro ventos que se tinha convertido ao 
catholicismo e escreveu um livro, Historia de Christo, que hoje está 
traduzido numa infinidade de línguas. 
No prefacio, Papini conta os motivos que o levaram ao Evangelho, à 
vida christica que, guardadas as devidas proporções, vae ser d’ora 

avante a sua vida. 
 

Como mencionado no artigo, de fato, no prefácio, Papini não somente aborda 

questões relacionadas à conversão, como também procura explicar suas escolhas 

estilísticas, lexicais e o motivo em si para a sua composição. Utilizando-se da terceira 

pessoa, ele mesmo inicia o paralelo traçado entre as suas diferentes fases, relembrando o 

projeto de outra obra, Un uomo finito (1912): 

 

O autor escreveu um livro, ha annos, para contar a triste vida de um 
homem que quiz, por um momento, ser Deus. Agora, na naturalidade 

                                                           
1 Graduada em Letras (Unesp/Assis), Mestre em Estudos da Tradução (UFSC), Doutoranda em Letras 
(USP). Contato: alinefogacareis@gmail.com. 
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da alma e da consciência, tentou escrever a vida de um Deus que se 
fez homem. 
[...] apoz longos mezes de pensamentos tempestuosos, de repente, 
interrompendo um trabalho antes começado, como que solicitado, 
impelido por uma força mais forte que elle, poz-se a escrever este 
livro sobre Christo, o qual hoje lhe parece insuficiente expiação da sua 
falta. Jesus muitas vezes tem sido mais amado justamente pelos que 
antes o detestavam. Ás vezes o ódio, na sua inconsciencia, é um amor 
imperfeito: em todo caso é melhor noviciado de amor que a 
indifferença. (PAPINI, 1929, p. 28) 

 

A confluência entre esses dois momentos díspares é reiterada nas palavras da 

professora Annateresa Fabris (1987, p. 8, grifos da autora): “a obra-paradigma deste 

momento é, com certeza, La storia di Cristo (1921), cujos germes já estavam em Un 

uomo finito, como percebeu Cândido Motta Filho”. 

E a respeito da tenuidade entre o humano e o sagrado, Giuseppe Fantino (1981, p. 

82) defende que Historia de Christo “è il dramma d’un Dio condannato a farsi uomo e a 

vivere in mezzo agli uomini con carne umana e spirito divino; ed è anche la storia 

dell’umanità vista attraverso il riverbero dei suoi periodi più tristi. È storia umana e 

insieme divina”. O ensaísta ainda defende que, com exceção dos milagres relacionados 

à figura de Cristo, resta-lhe uma vida tão usual como a de qualquer outro ser humano. 

 Ponto de vista semelhante possui Queiroz Lima, ao pontuar que Historia de 

Christo não é um livro de fé, nem de amor ou de coração, no ensaio “Giovanni Papini 

e... (notas para um ensaio)”, publicado na Illustração Brasileira, de setembro de 1925.  

 

Além dum sucesso de mundanismo e de livraria, não consegui 
descobrir valores novos no livro tão celebrado. Não é Historia (com H 
maiusculo) nem é exegetica (mesmo com e minúsculo). Não é 
compungida apologetica nem seria interpretação historica. E’ apenas 

mais um livro. Um como ha milhares... E creio que em nada se 
accrescentou com este o escriptor interessante que era Papini. (LIMA, 
1925, p. 48) 

 

 Em sua análise, o crítico pondera sobre os diferentes momentos ideológicos pelos 

quais transitou Papini até o catolicismo militante, conversão vista exatamente como o 

desejo de galgar uma posição de destaque no panorama literário italiano. Empresa que, 

todavia, segundo ele, não atinge o êxito esperado. 
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O Brasil vem conhecendo Papini de algum tempo. Alguns jornaes e 
revistas indigenas mencionaram-lhe o nome em oportunidade varia. 
Mesmo na privincia (sic) li, numa gazeta clerical, coisas 
horrivelmente falsas sobre elle. Em São Paulo, traduziram-lhe as obras 
principaes. Principaes digo, porque foram lançadoras do escriptor no 
cosmopolitismo, na europeanização. Isto é equivalente de 
democratização e banal popularidade. 
Como seria justo, parece-me porém que as suas obras traduzidas e 
largamente lidas são as do peor Papini. (LIMA, 1925, p. 46) 

 

 Ao afirmar que o pior Papini fora traduzido e lido, a opinião de Queiroz Lima 

ecoará na análise de Annateresa Fabris, de que não foram traduzidas para o português as 

obras do primeiro Papini, iconoclasta. 

 

O escritor que o público brasileiro conhece nas edições vernáculas, 
com a exclusão de Um homem acabado e Palavras e sangue, é o 
Papini “segunda maneira”, é o Papini profundamente modificado pelo 

impacto da Primeira Guerra Mundial, o qual, após uma longa crise 
interior, se converte ao catolicismo, modera seu ímpeto iconoclasta no 
quadro geral daquela “volta à ordem” que caracteriza a Europa dos 

anos 20. (FABRIS, 1987, p. 8)  
 

 Apesar da distância temporal entre os dois artigos, as opiniões convergem a 

respeito da perpetuação do segundo Papini como obra paradigmática, e o resultado disso 

é que o escritor se torna o “autor de História de Cristo/ Storia di Cristo”, como vem 

constantemente citado nos artigos, mesmo quando são a respeito de outros assuntos. 

Nesse sentido, em mapeamento realizado nos acervos online de alguns dos periódicos 

nacionais, é possível identificar que, muitas das vezes, o assunto relacionado à sua 

conversão é mais enfatizado do que a obra em si.   

Tamanha repercussão é também fruto das duas traduções brasileiras integrais, 

pois, segundo André Lefevere (2007, p. 24), a tradução é a forma mais reconhecível e 

potencialmente influente de projetar um autor em uma cultura diversa.  

A primeira delas é de autoria do jornalista e professor Francisco Pati, publicada 

pela editora A. Tisi & Cia., em 1924, na Coleção Italica.  

Mediando as relações entre Itália e Brasil, o objetivo dessa editora era o de se 

consolidar como um “instituto de intercambio intellectual entre os dous grandes paizes 

vizinhos” (RAGOGNETTI, 1923, p. 3). Nesse sentido, com o intuito de divulgar a 

literatura italiana no sistema literário brasileiro, a Coleção Italica publicou ainda 
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Pirandello, Marinetti, entre outros, mas com a preocupação de trazer ao público um 

estudo crítico e biográfico sobre cada autor. Além disso, Tisi buscava, de fato, 

promover um diálogo entre as culturas italiana e brasileira, por meio da tradução, “ato 

fundamental de intercâmbio do ser humano” (BASSNETT, 2005, p. 12). E isso se 

confirma na predileção pelos homens de estudo e amigos dos livros, como aponta 

Ferruccio Rubiani, na Folha da Manhã, de 17 de março de 1929. Não à toa, portanto, 

em seu quadro de colaboradores, a editora procurava contemplar intelectuais 

renomados: o próprio Rubiani, Nicolau Nazo, Motta Filho, Nicola Rollo, entre outros, 

como forma de legitimação do material traduzido e publicado. 

Já a segunda tradução foi feita pelo padre Lindolpho Esteves e publicada em 1929 

pela Companhia Editora Nacional, com repercussão mais significativa, a começar pela 

propaganda veiculada em O Estado de S. Paulo, de 28 de fevereiro de 1930, a respeito 

dos livros daquele momento. 

A Nacional teve como um dos fundadores Monteiro Lobato, o qual foi o primeiro 

editor no país a visualizar a indústria de livros como um mercado voltado a um 

consumo de massa. Sob essa perspectiva, foi responsável por metade da literatura 

publicada nos anos 1920, pela Monteiro Lobato e Cia., e por um quarto dessa produção, 

durante a década de 1940, pela Lobato’s Companhia Editora Nacional (MILTON; 

HIRSCH, 2005). 

De acordo com esse ideal, outra característica da Nacional foi a de organizar o seu 

acervo em coleções que atendessem a diversos públicos, uma estratégia adotada por 

várias editoras. O seu diferencial foi a preocupação com quem as dirigiria, conforme 

afirma Silvia Asam da Fonseca (2010, p. 7), da mesma forma como ocorria na 

administração da Coleção Italica da editora Antonio Tisi. Nesse sentido, optavam-se por 

organizadores que pudessem legitimar a seleção empreendida (TOLEDO, 2010, p. 143).  

Por esses motivos, Anísio Teixeira foi escolhido como autor e diretor da Coleção 

Biblioteca do Espírito Moderno, lançada em 1939, “como parte de um projeto editorial 

maior de incluir os livros não-didáticos em coleções, nos moldes das coleções já 

existentes” (FONSECA, 2010, p. 33). Teixeira, portanto, almejava alavancar para o 

Brasil um avanço nas ciências e na democracia, por intermédio, sobretudo, da tradução 

de literatura anglo-saxã. E embora fosse esse o seu foco, alguns títulos de literaturas 
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europeias não foram descartados, como é o caso de Historia de Christo, presente no 

catálogo a partir de 1941, na série História/Biografia2.  

Como nota novamente Fonseca (2010, p. 76-79), Giovanni Papini, William James 

Durant, Herbert George Wells e Manuel Bandeira são nomes que constam tanto na 

“Biblioteca do Espírito Moderno” quanto na Biblioteca Brasileira do Instituto Nacional 

do Livro. Isso porque, 

 
 [...] não é necessariamente o maior expoente do ramo, mas alguém 
com um mínimo de credenciamento. [...] Para uma coleção destinada 
ao público médio, o credenciamento se faz de várias formas: o autor 
pode ter grande número de títulos já publicados e, portanto, faz parte 
dos autores “consagrados” pelo público, também pode ser o ganhador 

de algum tipo de prêmio (Nobel, Pulitzer), pode ter algum tipo de 
inserção no mundo acadêmico (professores universitários) ou, ainda, 
ser jornalista ou colaborador dos grandes jornais dos Estados Unidos e 
Europa.  (FONSECA, 2010, p. 79)  

 

Embora à época fossem poucas as suas traduções no Brasil, Papini já havia 

publicado diversas obras na Itália e colaborado para jornais e revistas, muitas das quais 

foi fundador. Por outro lado, a grande questão é que, apesar da notoriedade do primeiro 

Papini, a consolidação – ou “credenciamento” – de seu nome se dá através de obras 

tidas como medianas e não literárias, como lemos na revista O Cruzeiro, em 1º de 

novembro de 1941, na seção “Livros Novos”: 

 

Giovanni Papini, autor de “Gog e Mogog”, é também o autor deste 
livro impressionante sobre Cristo: História de Cristo, realizado sem 
citações históricas, sem ciência ou erudição, mas com calor, com 
interpretação muitas vezes desabusada, com fogo – um fogo católico, 
pois o livro é aceito pelas autoridades da Igreja. Mais de cento e 
quarenta capítulos constituem esta obra: um belo volume de quase 400 
páginas, lançado pela Companhia Editora Nacional em sua 
“Biblioteca do Espírito Moderno”. 

 

Todo o entusiasmo que circunda a recepção à tradução é sintetizado pela 

aprovação da Igreja Católica! Isto é, é aceito pela Igreja, mas rechaçado por boa parte 

da crítica, sobretudo aquela não ligada à ideologia católica.  

Além disso, em termos de rentabilidade, Historia de Christo era um dos títulos 

que sustentavam a coleção, cuja descrição em um dos memorandos3 da editora diz: 

                                                           
2 A coleção dividia-se em quatro séries: Filosofia, Ciências, História/Biografia e Literatura.  

903



  
 
 
 
 

“livro de interesse perene, de autor mundialmente conhecido e que teve edições em 

todas as línguas”, conforme nos informa sempre a pesquisa de Fonseca (2010, p. 204; 

302).  

No que tange aos aspectos textuais, a tradução do Pe. Lindolpho Esteves apresenta 

diferenças substanciais em relação ao texto em italiano: os noventa e seis capítulos do 

texto-fonte foram subdivididos e transformaram-se em cento e vinte e três.  

A título de exemplo, o primeiro capítulo da obra, em italiano, é intitulado “La 

stalla”, traduzido em ambas as edições como “A estrebaria”. Em sua tradução, Pe. 

Esteves, no entanto, subdivide-o em “A estrebaria” e “O boi e o burro”, a partir do nono 

parágrafo, como vemos a seguir: 

 

Storia di Cristo Historia de Christo 

Tradução de Francisco Pati 

Historia de Christo 

Tradução de Pe. Lindolpho 
Esteves 

LA STALLA 

Gesù è nato in una Stalla. 

Una Stalla, una vera Stalla, 
non e il lieto portico leggero 
che i pittori cristiani hanno 
edificato al Figlio di David, 
quasi vergognosi che il loro 
Dio fosse giaciuto nella 
miseria e nel sudiciume. E 
non è neppure il presepio di 
gesso che la fantasia 
confettiera de’ figurinai ha 
immaginato nei tempi 
moderni; il presepio pulito e 
gentile, grazioso di colore, 
colla mangiatoia linda e 
ravviata, l’asinello estatico e 

il compunto bue e gli angeli 
sul tetto col festone 
svolazzante e i fantoccini del 
re coi manti e dei pastori coi 
cappucci, in ginocchio a’ due 

lati della tettoia. Codesto può 
essere il sogno dei novizi, il 
lusso dei curati, il balocco dei 

A ESTREBARIA 

Jesus nasceu numa Estrebaria. 

Uma Estrebaria, uma 
verdadeira Estrebaria, não é o 
alegre portico amoravel que 
os pintores christãos 
edificaram para o Filho de 
David, quasi envergonhados 
de que o seu Deus tenha 
jazido na miseria e na 
immundicie. Não é tambem o 
presepe de gesso que a 
phantasia de confeiteiros e de 
fazedores de figuras creou 
nos tempos modernos; o 
presepe polido e gentil, de 
colorido gracioso, com a 
mangedoura direta e linda, o 
asno extatico e o boi 
compungido, os anjos no 
tecto com as fitas esvoaçantes 
e os fantoches dos reis com 
mantos e de pastores com os 
capuzes, de joelhos, em 
ambos os lados do berço. Isto 

A estrebaria 

Jesus nasceu n’uma 

estrebaria. 

A estrebaria não é o portico 
airoso e leve que os pintores 
christãos, envergonhados 
com o berço sujo e miseravel 
em que repousou o seu Deus, 
levantaram ao filho de David; 
não é o presepio de gesso 
imaginado hoje pela 
phantasia dos vendedores de 
estatuetas, presepio limpo e 
ordenado, com o burro e o 
boi em extase piedoso, com 
anjos desdobrando no tecto 
uma bandeirola e com os dois 
grupos de reis de ricos 
mantos e pastores 
encapuzados, symetricamente 
ajoelhados, em torno delle. 

O presepio será talvez um 
sonho de noviços, um luxo de 
vigarios, um brinquedo de 

                                                                                                                                                                          
3 Memorando interno de 29/08/78 de Mitsue Morissawa (da “Oficina editorial”) para Ézio Távola (diretor 
do departamento editorial), a respeito do levantamento feito em diversas coleções, entre as quais, a 
“Biblioteca do Espírito Moderno”, seção História e Biografia (FONSECA, 2010, p. 300). 
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bambini, il «vaticinato 
ostello» di Alessandro 
Manzoni ma non è davvero la 
Stalla dov’è nato Gesù. 

Una Stalla, una Stalla reale, è 
la casa delle Bestie, la 
prigione delle Bestie che 
lavorano per l’Uomo. 

L’antica, la povera Stalla dei 

paesi antichi, dei paesi 
poveri, del paese di Gesù, 
non è il loggiato con pilastri e 
capitelli [...] 

[...] 

Non per caso nacque Gesù in 
una Stalla. Il mondo non è 
forse un’immensa Stalla dove 

gli Uomini inghiottono e 
stercano? Le cose più belle, 
più pure, più divine non le 
cambiano forse, per infernale 
alchimia, in escrementi? Poi 
si sdraiano sui monti del 
letame e chiamano ciò 
«godere la vita». 

Sulla terra, porcile precario 
dove tutti gli abbellimenti e i 
profumi non posson 
nasconder lo stabbio, è 
apparso una notte Gesù 
partorito da una Vergine 
senza macchia, di nulla 
armato che d’Innocenza.  

I primi che adorarono Gesù 
furono animali e non uomini.  

Fra gli uomini cercava i 
semplici, tra i semplici, i 
fanciulli – più semplici dei 
fanciulli, più mansueti, lo 
accolsero gli Animali 
domestici. Benchè umili, 
benchè servi di esseri più 
deboli e feroci di loro, 
l’Asino e il Bove avevan 

visto inginocchiarsi dinanzi a 
loro le moltitudini. [...] (p. 1-
3) 

póde ser o sonho dos noviços, 
o luxo dos curas, o brinquedo 
das creanças, o “vaticinato 

ostello” de Alexandre 

Manzoni, mas não é, em 
verdade, a Estrebaria onde 
nasceu Jesus.  

Uma Estrebaria, uma 
Estrebaria real, é a casa dos 
Animaes, a prisão dos 
Animaes que trabalham para 
o Homem. A antiga, a pobre 
Estrebaria dos paizes antigos, 
dos paizes pobres, do paiz de 
Jesus, não é o portico com 
pilastras e capiteis [...] 

[...] 

Não foi por acaso que Jesus 
nasceu numa Estrebaria. Não 
é, porventura, o mundo uma 
immensa estrebaria onde os 
homens deglutem e defecam? 
As cousas mais bellas, mais 
puras, mais divinas, não as 
mudam elles, por infernal 
alchimia, em excrementos? E 
depois chafurdam sobre 
montes de immundicie, e a 
isto chamam “gozar a vida”. 

Sobre a terra, pocilga 
ephemera para a qual não 
valem embellezamentos e 
perfumes, certa noite 
appareceu Jesus, nascido de 
uma Virgem sem peccado, e 
vinha armado só de 
innocencia.  

Os seus primeiros adoradores 
foram animaes e não homens.  

Entre os homens procurava os 
simples, entre os simples as 
creanças, – e mais  simples e 
mais doceis de que as 
creanças, acolheram-no os 
Animaes domesticos. Embora 
humildes, servos, embora, de 
sêres mais fracos e mais 
ferozes, o Asno e o Boi 
tiveram multidões ajoelhadas 

crianças, o vaticinato ostello 
de Manzoni, mas não é o 
estabulo em que nasceu 
Jesus. O estabulo é a casa dos 
animaes, a prisão dos 
animaes que trabalham para o 
homem. O velho e pobre 
estabulo do paiz de Jesus não 
tem columnas nem capiteis 
[...] 

[...] 

Isto não se deu por acaso: não 
é a terra um estabulo 
immenso, onde o homem 
mastiga e digere? Por ventura 
uma infernal alchimia não 
transforma em estrume as 
cousas mais bellas, mais 
puras, mais divinas? Monturo 
onde a gente se revolve: a isto 
os homens chamam “gosar a 

vida”. Em semelhante 
mundo, morada precaria 
cujos ornamentos mal 
disfarçam a podridão, Jesus 
nasceu, uma noite, de uma 
virgem sem mancha, 
agazalhado unicamente com a 
sua innocencia.  

 

O boi e o burro 

Os primeiros adoradores de 
Jesus foram animaes e não 
homens. Entre os homens elle 
procurava os simples; entre 
os simples, as creanças: 
acolheram-no porém os 
animaes domesticos mais 
simples e mais doces ainda 
que as creanças. O burro e o 
boi, humildes e submissos, já 
tinham visto as multidões se 
prosternarem diante delles. 
[...] (p. 33-34, grifos nossos) 
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aos seus pés. [...] (p. 3-5) 

 

A partir dos excertos acima, percebemos que Pe. Esteves também optou pela 

divisão dos capítulos a partir dos tópicos frasais que constituem a narrativa de Papini. 

Em razão de seu cargo eclesiástico, talvez tenha preferido enfatizar separadamente os 

episódios bíblicos com o objetivo de fazer chegar ao público uma tradução doutrinária, 

baseada em uma “interpretação institucionalizada [...], formada no âmbito da Igreja 

Católica Romana” (RODRIGUES, 2000, p. 73).  

Outra hipótese refere-se à proximidade com a conduta que muitos escritores 

utilizam em suas narrativas: a de guiar o percurso de leitura de seu interlocutor, nessa 

espécie de diálogo que se estabelece entre ambos (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p. 

22-23). No caso da tradução, em uma dimensão menos ampla, tais estratagemas 

corroboram o aspecto doutrinário da formatação/disposição textual e das escolhas 

estilísticas. 

Nesse sentido, em termos lexicais, algumas escolhas de Papini foram adaptadas, 

como “gli Uomini inghiottono e stercano”, em que, para os verbos, o tradutor optou por 

“mastigar” a “engolir” e “digerir” a “estercar”, amenizando a conotação animalesca e 

rudimentar conferida aos homens.  

A respeito disso, o próprio Papini, sempre no prefácio à obra, diz que a escolha de 

um léxico mais violento foi proposital:  

 
Fiel aos termos da Revelação e aos dogmas da Egreja Catholica, 
esforçou-se em traduzir os Evangelhos de modo não commum, em 
estylo violento, cheio de opposições e escorços, de phrases vivas e 
cruas – para ver se as almas de hoje, acostumadas á mordacidade do 
erro, se despertavam aos aguilhões da verdade. (PAPINI, 1929, p. 21) 

 

Em direção similar, outra alteração presente nesta tradução ocorre na mudança de 

título dos capítulos: em italiano, “Il lievito” (O fermento) tornou-se “O banquete”, e as 

parábolas presentes em seus primeiros parágrafos foram eliminadas. 

À primeira vista poderia parecer uma forma de manipulação do texto, contudo, a 

narrativa papiniana, enquanto temática, não é inédita; é, antes, uma versão das parábolas 

presentes nos Evangelhos, com riqueza de detalhes, muitos deles seculares. No capítulo 

“Os pastores”, o escritor traça um paralelo entre Jesus e Ulisses:  
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Storia di Cristo Historia de Christo 

Tradução de Francisco Pati 

Historia de Christo 

Tradução de Pe. Lindolpho 
Esteves 

I PASTORI 
Anche il Re Sconosciuto, il 
giramondo Odisseo, da 
nessun altro fu accolto con 
tanta gioia come dal pastore 
Eumeo nella sua Stalla. Ma 
Ulisse veniva verso Itaca per 
far vendetta, tornava alla sua 
casa per ammazzare i nemici. 
Gesù nasceva invece, per 
condannare la vendetta, per 
comandare il perdono ai 
nemici. E l'amoie dei Pastori 
di Betlemme ha fatto 
dimenticare la pietà ospitale 
del porcaio di Itaca. (p. 5) 

OS PASTORES 

Tambem o Rei 
Desconhecido, o vagamundo 
Ulysses, fôra acolhido com 
alegria pelo pastor Eumeo, na 
sua Estrebaria. Mas Ulysses 
viajava para Itaca em procura 
de vingança e voltava ao seu 
lar para matar os inimigos. 
Jesus, porém, nascia para 
condemnar a vingança e 
aconselhar o perdão para os 
inimigos. E o amôr dos 
Pastores de Bethlem fez 
esquecer a piedade 
hospitaleira do porqueiro de 
Itaca. (p. 8-9) 

Os pastores 
O rei desconhecido, o 
vagabundo Ulysses nunca 
fora acolhido com tantas 
festas como na pocilga de 
Eumeu. Mas si Ulysses 
viajava para a sua casa de 
Itaca para vingar-se e matar 
seus inimigos, Jesus nascia 
para condemnar a vingança e 
aconselhar o perdão. Eis 
porque a adoração dos 
pastores de Bethleem faz 
esquecer a piedosa 
hospitalidade do porqueiro de 
Itaca. (p. 36) 
 

 

A esse respeito, novamente Papini, no prefácio à obra, “O autor a quem lê”, 

afirma: 

 

Nenhuma vida de Jesus, mesmo que a escrevesse um escritor de genio 
maior de quantos o foram, seria mais bella e perfeita que os 
Evangelhos. A cândida sobriedade dos quatro primeiros históricos 
jamais será vencida ainda mesmo pelas maravilhas do estylo e da 
poesia. E muito pouco podemos accrescentar ao que disseram. 
(PAPINI, 1924, p. xi) 

 

  Embora pouco se possa acrescentar à narrativa dos evangelhos, Papini escreve-os 

a partir de sua leitura e de seu estilo. Sendo assim, talvez o tradutor optara por seguir 

um caminho parecido àquele do escritor italiano, ao inserir também ele alguns trechos 

não existentes no texto fonte, como ocorre no capítulo “O profeta do fogo”: além da 

inserção de dois parágrafos que não constam do texto em italiano, Pe. Esteves 

novamente subdividiu o capítulo em duas partes e, ao final do segundo, suprimiu o 

parágrafo final.  Em outras passagens, suprime alguns adjuntos adverbiais e nominais, 

bem como algumas orações subordinadas, conforme alguns exemplos abaixo: 
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Storia di Cristo Historia de Christo 

Tradução de Francisco Pati 

Historia de Christo 

Tradução de Pe. Lindolpho 
Esteves 

I PASTORI 

[...] I Pastori vivono quasi 
sempre solitari e distanti. (p. 
4) 

 

ERODE IL GRANDE 

[...] La Strage degli Innocenti 
fu l’ultima gesta del 
puzzolente e insaguinato 
vecchio. (p. 13) 

 

PATERNITÀ 

[...] Gesù, come tutti i grandi 
spiriti, amava la Campagna. 
(p. 26, grifos nossos) 

OS PASTORES 

[...] Os Pastores vivem quasi 
sempre solitarios e distantes. 
(p. 7) 

 

HERODES O GRANDE 

[...] A Devastação dos 
Innocentes foi o ultimo gesto 
do velho imundo e 
ensanguentado. (p. 17) 

 

PATERNIDADE 

[...] Como todos os grandes 
espíritos, Jesus amava a 
Campina. (p. 31) 

 

Os pastores 

[...] Os pastores vivem na 
solidão (p. 35) 

 

Os inocentes 

[...] A matança dos inocentes 
foi o último feito de Herodes. 
(p. 41) 

 

 

O campo 

Jesus amava os campos. (p. 
50) 

 

Esta tradução foi impressa em colaboração com a Cúria Metropolitana, e nesse 

sentido, faz-nos ponderar sobre os fatores de controle relacionados à editoração, como 

pontua Lefevere em seu estudo. Dentre esses, está justamente o mecenato, que, contudo, 

opera fora do sistema literário e está relacionado a diferentes formas de poder: pessoas e 

instituições, as quais, por meio da manipulação, determinam as tensões relativas à 

canonização e à aceitação dos trabalhos literários. O mecenato “está comumente mais 

interessado na ideologia da literatura do que em sua poética, poder-se-ia dizer que o 

mecenato ‘delega autoridade’ ao profissional no que diz respeito à poética” 

(LEFEVERE, 2007, p. 34).  

No caso específico da tradução, o mecenato pode ser exercido por editoras, por 

um determinado governo ou partido político, ou até mesmo por uma instituição 

religiosa. Dentre os elementos que compõem o mecenato, o primeiro deles é o 

ideológico, ou mais precisamente as afinidades e interesses que motivam a tradução de 

um autor. Sob esse viés, é muito semelhante o elemento de status. Tendo em vista que 

“aceitar o mecenato implica a integrar-se num grupo de apoio determinado e ao seu 

estilo de vida” (LEFEVERE, 2007, p. 36), teremos padres como tradutores para essas 
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mesmas obras de Papini, ainda quando não se tratavam de editoras católicas, como é o 

caso da Companhia Editora Nacional. Existe aí uma, então, uma coerência entre a vida 

do tradutor e a temática da obra. 
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Resumo: Em 1946 o poeta Giuseppe Ungaretti e Leone Piccioni, então aluno de Ungaretti e 
posteriormente crítico literário, iniciaram uma correspondência que durou até 1969 e que tratou 
de diversos assuntos, literários ou não. Porém, é frequente a referência que Ungaretti faz à sua 
importância como poeta italiano, mencionando sempre a maneira como era tratado por 
escritores, autoridades ou acadêmicos, os elogios recebidos em público ou em particular, ou 
ainda o modo como era festejado no exterior O objetivo deste trabalho é apresentar elementos 
encontrados na correspondência que demonstram a construção da persona de um grande e 
festejado poeta italiano, porém não reconhecido e injustiçado no seu próprio país. 
Palavras-chave: Literatura italiana; Correspondência; Giuseppe Ungaretti 
 

1. Introdução  

Cartas escritas por escritores e poetas são material auxiliar para melhor 

compreender a obra literária. De acordo com Moraes (2007), o conteúdo da 

correspondência traz “a trajetória de uma vida, delineando uma psicologia singular que 

ajuda a compreender os meandros da criação da obra”. Ele adverte, porém que o gênero 

epistolar apresenta problema específico que deve ser levado em consideração ao se 

utilizar cartas para estudar seu autor. Ainda segundo este autor, o “correspondente 

epistolar, embora nem sempre se dê conta disso, é sempre um manipulador de sensações 

e de realidades”, de forma que devemos evitar soluções fáceis ou ingênuas que resultam 

de deslumbramento.   

É com base nesse último aspecto que iremos analisar a correspondência entre 

Giuseppe Ungaretti e Leone Piccioni (2013).    

Ao retornar à Itália em 1942, Ungaretti foi nomeado professor de literatura na 

Universidade de Roma. Apesar de alguns percalços posteriores relativos a tal nomeação, 

Ungaretti permaneceu na universidade até se aposentar, e alguns de seus alunos, assim 

como ocorreu no Brasil, acabaram por formar vínculos mais fortes com o poeta. Um 

desses alunos foi Leone Piccioni, filho de Attilio Piccioni, um dos fundadores do 

partido Democrazia Cristiana e mais tarde ministro e senador. Em 1945 Leone Piccioni, 

vindo da Universidade de Florença e portando uma carta de apresentação de Giuseppe 

De Robertis, encontrou-se com Ungaretti, quando então discutiram os possíveis temas 

da tese di laurea de Piccioni. Pouco antes de terminar sua tese, Piccioni começou a 
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trabalhar como jornalista aprendiz na RAI, para logo se tornar jornalista profissional, 

momento em que começou a desenvolver trabalhos voltados para a cultura. É nessa 

época que surge L’approdo, um programa de rádio que teve início em Firenze em 1945, 

dando origem nos anos 1950s a uma revista trimestral chamada L’Approdo letterario. 

Ungaretti colaborou de forma intensa tanto com o programa como com a revista, seja 

por meio dos seus trabalhos ou indicações de trabalhos de outras pessoas, ou mesmo por 

meio de conselhos e sugestões.  

Foi a partir de então que Ungaretti e Piccioni começaram a trocar cartas. Ambos 

moravam em Roma e, segundo Silvia Zoppi Garampi, a organizadora da 

correspondência, eles se encontravam com bastante frequência e sempre conversavam 

pelo telefone, mas mesmo assim Ungaretti sentia necessidade de escrever para Piccioni 

após ter refletido a respeito de algum argumento. A correspondência teve início em 

julho de 1946 e terminou em maio de 1969 – tendo Ungaretti morrido em junho de 

1970. Concordando com Garampi, Leone Piccioni foi, assim, um interlocutor 

privilegiado. É incontestável, portanto, a importância de tais cartas para uma 

compreensão mais aprofundada do poeta, uma vez que essa correspondência tem um 

alcance temporal significativo, que abrange os últimos 23 anos da vida de Ungaretti, e é 

desenvolvida com um interlocutor que teve com o autor das cartas um relacionamento 

próximo que era não só profissional mas também pessoal.  

As cartas tratam de vários temas: vida acadêmica; prêmios; L’approdo; obras de 

Ungaretti; viagens; vida pessoal. Porém, um aspecto específico dessa correspondência 

se destaca: a frequência com que Ungaretti fazia referência à sua importância como 

poeta italiano, mencionando sempre a maneira como era tratado por escritores ou 

autoridades ou acadêmicos, os elogios recebidos em público ou em particular, ou ainda 

o modo como era festejado no exterior.  

Observamos ao longo da correspondência referências à sua importância como o 

maior poeta italiano vivo, segundo o próprio Ungaretti chega a afirmar – uma visível 

necessidade de autoafirmação, como se fosse preciso convencer Piccioni da sua chiara 

fama. É possível inferir também que Ungaretti, consciente da sua importância como 

poeta, ao escrever para Piccioni já previa a possibilidade de que suas cartas um dia 

seriam publicadas, de forma que, ao mencionar sempre a maneira como era reconhecido 
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fora da Itália, estivesse já construindo um personagem pelo qual ele gostaria de ser 

reconhecido pela posteridade. 

2. La chiara fama 

O conteúdo das primeira cartas de Ungaretti a Piccioni diz respeito ao problema 

que o poeta enfrentava na época com relação ao seu cargo na Università di Roma. 

Quando retornou à Itália após os anos como professor na Universidade de São Paulo, o 

governo italiano havia concedido a Ungaretti, por chiara fama, a cátedra de Literatura 

Italiana moderna e contemporânea da Università di Roma. Terminando a guerra, sua 

nomeação sem concurso para a universidade foi considerada arbitrária pelo Consiglio 

Superiore della Pubblica Istruzione e Ungaretti foi afastado das aulas. Isso se arrastou 

até 1946, quando ficou determinado que a própria faculdade deveria decidir se ele 

continuaria ou não fazendo parte do corpo docente. Na segunda carta que Ungaretti 

escreve a Piccioni, datada de 7 de julho de 1946, ele apresenta argumentos para a  

manutenção da cátedra, reforçando aqueles já oferecidos na primeira carta porém agora 

focando especialmente na chiara fama: “Minha cátedra é uma cátedra que é concedida 

por renome (chiara fama), do contrário não pode ser concedida. Não poderá ser 

submetida a concurso, e, se fosse tirada de mim, deveria ser dada a outro escritor de 

chiara fama, ou abolida.” 

Entendemos que é essa chiara fama que vai permear as cartas selecionadas neste 

trabalho, sendo a base da construção desse personagem que Ungaretti quer deixar para a 

posteridade.  

3. O Senado 

Em 1951, Ungaretti vislumbra a possibilidade de ser nomeado senador vitalício da 

República, que para ele seria importante por causa do dinheiro, porque assim poderia 

continuar escrevendo sem ter preocupações financeiras.  

 

“O que é muito importante para mim (para me dar a possiblidade de 
terminar o meu trabalho nos anos que me restam) é a minha nomeação 
ao Senado (importante não pela honra – que seria grandíssima, mas 
são coisas que, na minha idade, deixam indiferentes – mas pelo 
dinheiro que está ligado à função)” 
[...] 
“Morto Trilussa, o posto me caberia (e me cabia mesmo antes; não 
façamos comparações!).” 
(Carta 26 – 20.05.1951) 
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Isso nunca aconteceu, e, quando, em 1965, soube que Montale seria nomeado 

senador, ele escreveu para Piccioni falando da injustiça que estavam fazendo com ele, 

Ungaretti. 

4. O Nobel 

Em 1954 é publicado na França um volume com as poesias de Ungaretti 

traduzidas para o francês, Les cinq livres. A partir daí, segundo Ungaretti, jornais  

franceses propõem sua indicação ao prêmio Nobel, que será seguida por editores e 

outros grupos. Ungaretti então começa a fazer campanha para angariar apoio à sua 

nomeação. Durante esse ano de 1954 a correspondência entre Piccioni e Ungaretti diz 

respeito, na sua maior parte, a essa questão. O pai de Piccioni, Attilio Piccioni, era então 

Ministro das Relações Exteriores, e um apoio seu junto ao governo seria fundamental. O 

apoio é obtido, porém o governo italiano indica o escritor Riccardo Bacchelli. 

Temos cerca de 12 cartas só de Ungaretti sobre isso, seja traçando estratégias, seja 

comentando apoios, seja pedindo alguma ajuda a Piccioni, seja buscando o apoio do pai 

de Piccioni, Attilio Piccioni, que era então Ministro das Relações Exteriores, e por meio 

disso o apoio do governo. Essas cartas mostram o quão envolvido Ungaretti esteve no 

esforço de ser indicado – ele que se considerava o maior poeta vivo da Itália, e 

provavelmente do mundo. Lamenta que um argentino tivesse sido indicado, pois 

acreditava que, se não fosse por isso, ele teria o apoio de toda a América do Sul.  

Na última carta de 1954 sobre esse assunto, datada de 4 de setembro, quando 

estava em Genebra, Ungaretti cita o comentário feito por T.S. Elliot sobre a importância 

de Ungaretti e de sua obra: “Suspeitava que Ungaretti fosse muito importante, mas não 

havia lido nada seu que não fosse no texto italiano, que leio mal. O seu livro me fez 

sentir a verdadeira grandíssima importância e logo escrevo para o Nobel” 

Em 1968 existe novamente a possibilidade de ser indicado, mas ele diz a Piccioni 

que não vai colocar em perigo a sua saúde por nada, de forma que precisa ter a garantia 

de que ganhará o prêmio. Nessa época Ungaretti estava envolvido em um 

relacionamento amoroso com Bruna Bianco, e esta escreve para Piccioni dizendo que 

não entende essa insistência de Ungaretti com o Nobel.  

5. O poeta injustiçado 

O problema causado com a sua nomeação, pelo governo fascista, para a cátedra de 

Literatura Italiana e para a Accademia d’Italia foi um dos motivos, talvez o primeiro, 
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para que Ungaretti se sentisse injustiçado pelos italianos, governo e outros escritores 

inclusos. No post scriptum da carta de 7 de julho de 1946, Ungaretti já demonstra não 

só a consciência que tem do papel da sua poesia mas também a indignação que sente 

pela forma como os poetas são tratados na Itália:  

 

“Estou velho, estragado pela neurastenia, dei à Itália uma poesia 
nova, trabalhando por trinta anos com um escrúpulo e uma força que 
não tem igual.”  
[...] 
“Outro dia me dizia o adido cultural búlgaro que na Bulgária 
‘escritores e poetas têm uma vida cômoda, são respeitados!’ Não 

lhe respondi que na Itália se cospe em um poeta de fama 
mundial como se fosse um verme.” 

 

Em carta de 1965 Ungaretti fala da injustiça que foi Eugenio Montale ter sido 

nomeado senador vitalício. Já na carta datada de 5 de dezembro de 1965, Ungaretti faz 

uma defesa de si mesmo, apresentando a Piccioni fatos que tinha por objetivo 

demonstrar que havia agido de forma correta durante a Resistência, de forma a diminuir 

a importância da sua nomeação como Accademico d’Italia. Assim, dava a entender que 

esse aspecto que afetava negativamente sua vida na Itália não impediu que ele fosse 

reconhecido como poeta de grande importância no resto do mundo:  

 

“Roma, 5/XII/1965 
Caro Leone,  
fui Accademico d’Italia: na verdade, com os homens maiores da Itália 
de então, e me basta mencionar Fermi.  
Durante a ocupação alemã, a Rádio Londres tem necessidade de um 
nome, e comunica o meu como adepto da Resistência, e na nossa casa 
abrigamos uma judia, e fui denunciado como traidor da Rádio dos 
republicanos.  
Para o referendo contra a Monarquia, o “Avanti” (e então Saragat 

estava com aqueles socialistas) utiliza o meu nome, e o meu nome 
aparece no manifesto dos intelectuais afixado nos muros de toda a 
Itália naquela ocasião pelos partidos democratas.  
Há necessidade, para a comissão da Unesco, de um homem que tenha, 
entre os intelectuais de todo o mundo, prestígio, e me nomeiam 
presidente da Comissão das Atividades Culturais, e faço parte de todas 
as conferências e participo delas em tal capacidade. Jemolo e 
Pieraccini e todos os democratas da Europa me pedem para entrar na 
Comissão de fundação da Sociedade Europeia de Cultura e depois 
insistem para que me torne o Presidente.  
Todos os escritores democratas da Europa pedem, unanimemente, que 
eu assuma a Presidência da Comes, após a morte de Angioletti. Em 
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todo o mundo me respeitam como um defensor da liberdade e da 
justiça, e por parte dos italianos acontece isso, para tirar de mim 
reconhecimentos que me eram devidos: eles, sem medo de me deixar 
na condição de homem profundamente ofendido do ponto de vista 
moral, declaram, soprando nos ouvidos crédulos de quem fosse 
possível, que fui Accademico d’Italia, e coisa pior, e eles obtêm 
prêmio Nobel, Senado, prêmio Feltrinelli, etc. Tudo bem. Tudo muito 
bem. Com os prêmios e o Senado eu não me importo. É o ato que é 
insuportável, e excessivamente malévolo. Provavelmente irei embora 
deste país. Estou amarguradíssimo. Sofro por este novo insulto como 
um cão, um pobre cão frustrado.  
Um abraço.  

Ungaretti” 
 

É necessário ainda mencionar o “esclarecimento” que Ungaretti preparou em 

relação ao prefácio que Mussolini escreveu para uma reedição de Il porto sepolto, 

publicada em 1923. Esse esclarecimento, que consta de uma carta de 6 de maio de 1969 

que o poeta enviou para Piccioni, deveria, segundo orientação de Ungaretti, ser inserido 

em um volume com sua obra completa que estava sendo organizado por Piccioni. O 

esclarecimento acabou não sendo incluído na obra, mas fica claro que tal declaração 

corrobora o que Ungaretti alegou em outras oportunidades, como na última carta citada, 

sobre a forma como agiu durante o período da guerra. Ungaretti afirma que, por razões 

que lhe são desconhecidas, acabou por criar um certo “encanto” em Mussolini quando 

os dois se conheceram, e ele utilizou esse efeito que causava no ditador para fazer com 

que outros amigos perseguidos pelos fascistas fossem colocados em liberdade ou 

conseguissem fugir. 

6. O poeta festejado 

Finalmente, nas cartas escritas durante as várias viagens que Ungaretti fez no 

período da correspondência, há inúmeras referências à maneira como ele era recebido 

no exterior, que inclui visitas ao Brasil, ao Japão e aos Estados Unidos, onde passou 

uma temporada lecionando e dando palestras em Harvard e na Columbia University:   

 

“Aqui salto de um café da manhã para um almoço. Festejam-me e me 
amam, como era antes, e estou felicíssimo.”  
(Carta 14 – Paris, 11.10.1949) 

“Grande paz, e todos, de todas as partes do mundo, me festejam, e a 
minha vaidade jamais teria esperado tanto.” 
(Carta 58 – Genebra, 4.9.1954) 
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“estamos fazendo uma viagem estupenda. Os japoneses fazem mil 
festas para mim. Aqui também estupefatos com a cretinice do Nobel. 
Jornais cheios de louvores para mim.” 
(Carta 104 – Tóquio, 29.11.1959) 

 

Em 1964 Ungaretti vai para os Estados Unidos para uma temporada na Columbia 

University, onde ministrou aulas e participou de eventos. Em uma das últimas cartas 

desse período, Ungaretti narra o sucesso de um evento de leitura de suas poesias no 

Guggenheim:  

 

“Os maiores poetas daqui traduziram coisas minhas também 
dificílimas, e as leram. Na sala do Guggenheim havia 1000 pessoas. 
Fora, outras mil reivindicavam a entrada. E 4000 não fizeram menos 
do que vir mesmo sabendo que não havia mais lugar. Um triunfo. 
Estava lá o que havia de melhor das letras deste país.”  
(Carta 190 – Nova York, 2.5.1964) 

 

Nas vésperas do seu retorno, mais um relato, agora em um evento com os 

beatniks: “A festa dos Beats foi um acontecimento memorável. Li algo de LACERBA e 

depois Mio fiume anche tu. Foi um delírio; beijavam minhas mãos. As mulheres 

estavam mesmo enfeitiçadas. (...) Com 76 anos, ainda como um rapazinho.” (Carta 194 

– Nova York, 20.5.1964) 

Dois anos depois, Ungaretti parte em viagem para o Uruguai, para participar de 

uma Sessão da Assembleia Geral da UNESCO, em Montevidéu. Na volta faz uma 

parada em São Paulo, com o intuito de visitar o túmulo de seu filho (UNGARETTI E 

BIZZARRI, 2013, p. 31). Ungaretti escreve para Piccioni: “Aqui fizeram grandes festas 

para mim. Não passa um dia sem que os jornais publiquem fotos de mim e artigos sobre 

mim.” (Carta 245 – São Paulo, 12.9.1966) 

Haroldo de Campos dá a sua visão da passagem de Ungaretti por São Paulo 

(CAMPOS, 1984):  

 

“Mas o ponto culminante, para mim, da presença de Ungaretti em São 
Paulo foi a conferência que ele pronunciou, em 5/9/66, no Instituto 
Cultural Ítalo-Brasileiro, então sediado na rua 7 de abril, sobre o tema 
‘Linguaggio e Poesia’. O impacto desta conferência espelha-se nos 
artigos que escrevi sobre o poeta e sobre Leopardi. Ungaretti, o 
aspecto leonino, um foco de luz irradiando-lhe os cabelos brancos, 
comentava e lia os versos de Leopardi de um modo tão intensamente 

917



  
 
 
 
 

revelador, com tal alumbramento e emoção, que era como se o 
infortunado poeta de Recanati, que costumava conversar com os 
astros, rebrilhantes no céu noturno sobre o jardim paterno, ressurgisse, 
vivificado por essa nova leitura, e agora, na sincronia do espaço 
literário, se convertesse de súbito em precursor eletivo de Mallarmé, o 
Mallarmé que também interrogava as estrelas, na noite de Valvins (o 
séptuor de cintilações da Ursa Maior), e assim, na fase de Valéry, se 
aventurara a elevar uma página escrita ‘a potência do céu 

constelado’...”.
   

 

Um ano depois, Ungaretti volta ao Brasil para receber o título honoris causa da 

Universidade de São Paulo:  

 

“Me deram o honoris causa. Foi uma festa incrível. Os jornais até 
agora não param de me celebrar. Às vezes pareço Dante, mas, em 
suma, não sou mais do que um poeta e um professor que fizeram 
aquilo que podiam, e nos dias de hoje tanto uma quanto a outra 
profissão são de fato difíceis.” 
(Carta 261 – São Paulo, 14.5.1967) 

 

Posteriormente, em 1969, Ungaretti viaja para os Estados Unidos com o propósito 

de proferir na Harvard University uma série de palestras sobre a sua poesia. São nas 

cartas enviadas a Piccioni sobre tal estada que Ungaretti mais enfatiza a sua condição de 

poeta festejadíssimo e amado em todos os lugares que visita:  

 

“Estou me tornando o ídolo de Harvard e de New England.” 
“Fiz o tour da Universidade, em todos os lugares acolhido como o 
primeiro dos poetas atualmente vivos – acolhido como tal, sem 
sombra de dúvida.” 
“Conquistei os Estados Unidos. Sou um Príncipe, o único Príncipe” 
(Carta 295 – Nova York, 6.5.1969) 

“Em Nova-York, com duas jovens estudantes judias, belíssimas, 
voluptuosíssimas, e com um outro jovem, eu sou jovem, fumamos 
maconha, e festejamos por vinte e quatro horas.” 
(Carta 295 – Nova York, 6.5.1969) 

 

Finalmente, já em Nova York, na última carta enviada a Piccioni, Ungaretti fala 

de suas aulas e leituras em Harvard:  

 

“Além dos colóquios com os meninos de Harvard (e meninas, flores 
de meninas), fiz em Harvard duas leituras das minhas poesias, aula 
magna mais do que lotadíssima, e leituras em todas as universidades 
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de New-England. Estou bem como jamais estive. Giro de triunfo em 
triunfo.” 
(Carta 298 – Nova  York, 22.5.1969) 

 

7. Conclusão 

Fica claro, a partir das cartas aqui discutidas, que Ungaretti tinha consciência da 

sua posição e importância na literatura italiana, ao mesmo tempo em que sabia que a sua 

ligação com o fascismo era responsável pelos problemas que enfrentava para obter 

qualquer tipo de reconhecimento oficial das instituições italianas. A questão da cátedra 

na Università di Roma, bem como as tentativas frustradas de ganhar o prêmio Nobel e 

ser nomeado senador vitalício são provas disso. Ficam então latentes a indignação, a 

mágoa e a frustração que se abatem sobre Ungaretti cada vez que uma dessas 

adversidades ocorre. Em oposição a isso, Ungaretti buscou, durante toda a 

correspondência com Piccioni, demonstrar que essa era uma questão apenas local, 

circunscrita ao universo da cultura italiana, já que escritores, críticos e acadêmicos 

estrangeiros reconheciam a sua chiara fama e assim o louvavam e o festejavam. Não é 

possível afirmar com segurança que Ungaretti construiu conscientemente essa imagem a 

seu respeito pensando exclusivamente na possibilidade dessas cartas serem publicadas 

em algum momento. Da mesma forma, não é possível descartar tal hipótese, 

principalmente se levarmos em consideração que Piccioni havia sido aluno de Ungaretti, 

era crítico literário e tinha um relacionamento bastante próximo com o poeta, tanto 

pessoal como profissional. Assim, parece bastante improvável que Piccioni não 

soubesse do reconhecimento obtido por Ungaretti perante a comunidade literária. De 

qualquer modo, Ungaretti conseguiu, por meio das cartas, construir essa imagem 

dramática de poeta injustiçado pelos seus conterrâneos porém reconhecido em outros 

países, injustiça essa que, segundo ele, só a posteridade poderia reparar. 
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GRACILIANO E I MALAVOGLIA 

Marcos Falchero Falleiros (UFRN)1 
 

Resumo: As referências à prática de Graciliano Ramos com a língua italiana são sempre 
sugestivas. Em uma delas, Carpeaux declara que Graciliano aprendeu italiano para ler a Divina 
comédia. Por outro lado, mesmo sem nenhuma pista registrada na fortuna crítica de Graciliano, 
uma outra afinidade pode ser estudada: a dívida de expressão e de articulação de sua obra com a 
de Giovanni Verga. Entre outros aspectos indicativos do vínculo, uma ponta de novelo 
encontra-se na distribuição de classes do prefácio a I Malavoglia (1881). Mas mais significativa 
pode ser a revolução formal que Giovanni Verga legou à literatura moderna com a onipresença 
coral do discurso indireto livre na representação dos humildes sicilianos.  
Palavras-chave: Graciliano Ramos; Giovanni Verga; I Malavoglia. 
 

 Vagas porém constantes, as referências biobibliográficas à prática de Graciliano 

Ramos com a língua italiana são sempre sugestivas. Duas passagens desse tópico 

merecem destaque: uma, a hilariante crônica de Graciliano (1929; 1976), “Professores 

improvisados”, de 1929, em que ele conta, à maneira de “O homem que sabia javanês”, 

de Lima Barreto (2010), como passou, com intenções lucrativas, a ensinar italiano em 

sua comunidade, acrescentando “oni” e “ini” ao final das palavras; a outra, a sério, o 

necrológio em que Otto Maria Carpeaux (1953) declara que Graciliano aprendeu 

italiano para ler a Divina comédia e observa a afinidade do alagoano com o “exilado”, 

com as “parole di dolore, accenti d’ira” ouvidas nos círculos do inferno.  

Sem que haja nenhuma referência na documentação de Graciliano, uma outra 

afinidade, entretanto, pode ser estudada: a dívida da expressão e da articulação de sua 

obra com Giovanni Verga. Uma influência palpável sobre Graciliano pode ser percebida 

na relação entre S. Bernardo e o Mastro-don Gesualdo, um pioneiro do self-made man. 

Mas as relações intertextuais de Graciliano, voraz leitor interiorano perdido no sertão 

nordestino, são muito ricas. A denegação que Graciliano professa em “Alguns tipos sem 

importância”, ao falar da criação de Paulo Honório, confirma a consciência que o autor 

tinha das influências, sempre defensivo com sua modéstia irônica:  

 

Talvez me fosse útil afirmar que escritores importantes, naturalmente 
estrangeiros, me haviam induzido a fabricar uma novela. Seria 
mentira: as minhas leituras insuficientes iam deixando o século 
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passado. Em falta de melhor, estava ali à mão um coronel, indivíduo 
interessante, embora não fosse abonado por mestres de nomes difíceis. 
(RAMOS, 1980, p. 195). 

 

Mas mesmo que a denegação possa ser confissão, e que tenha ocorrido um 

impulso primário de Mastro-don Gesualdo para a inspiração de seu romance, é 

necessário, entretanto, observar o compósito de literatura que S. Bernardo absorveu e 

acrescentar ao corpo de sua formação, entre outros, fundamentalmente Fausto, o 

Manifesto comunista (cf. FALLEIROS, 2010), O morro dos ventos uivantes, de Emily 

Brontë.  

Se ficarmos ainda no aspecto temático, pode-se constatar que um ponto propício 

para essa sondagem é dado no prefácio do autor siciliano a I Malavoglia: o projeto de 

abordar as classes ali anunciado ressoa na distribuição de enfoques que Graciliano 

operou em seus romances. Na citada crônica “Alguns tipos sem importância”, publicada 

originalmente na revista Dom Casmurro (RAMOS, 1939) e postumamente recolhida na 

coletânea Linhas tortas, de 1962, Graciliano diz, a respeito da “cambada” de seus 

personagens, que é “possível que eles não sejam senão pedaços de mim mesmo e que o 

vagabundo, o coronel assassino, o funcionário e a cadela não existam” (RAMOS, 1980, 

p. 196). Desse modo, flagra-se aí a percepção de que uma humanidade dividida em 

classes chega tão somente, entre opressores e oprimidos, à distribuição equânime da 

miséria da vida – uma percepção, de resto, muito frequente no pensamento marxista.  

A modernidade de Graciliano conduziu a construtura de sua obra sob a 

conceptualização de um marxismo independente e reflexivo na busca de entendimento 

de sua própria realidade nordestina, que distribuiu a tragédia entre a “formação do 

burguês”, em Paulo Honório, a condição “parafuso” do pequeno-burguês Luís da Silva, 

e a expectativa da “proletarização” revolucionária dos desvalidos sertanejos empurrados 

para a cidade grande. Foi essa modernidade, dolorosamente compreensiva pelo ângulo 

do materialismo histórico, que assimilou e superou a proposta do verismo de Giovanni 

Verga, que o autor italiano apresentou em seu prefácio a I Malavoglia – o projeto para o 

Ciclo dei Vinti (Os vencidos), posteriormente abandonado no meio do caminho:  

 

Os Malavoglia, Mestre Dom Gesualdo, a Duquesa de Leyra, o 
Deputado Scipioni, o Homem de Luxo são os mesmos vencidos que a 
correnteza depositou na margem, depois de tê-los arrastado e afogado, 
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cada um com os estigmas de seu pecado, que deveriam ter sido o 
resplandecer de sua virtude. (VERGA, 2010, p. 9).  

 

A perspectiva crítica de Graciliano pôde distribuir a tragédia humana de modo 

mais consistente, equacionada como luta de classes: de cima para baixo, alcançou a 

publicação de seu projeto implícito, plenamente concluído, com S. Bernardo (1934), 

Angústia (1936) e Vidas secas (1938). 

Mas há aspectos mais sutis e significativos na presumida influência de Verga, que 

se mostram ao mesmo tempo – pela refinada e definitiva conquista estética de sua 

expressão – mais indiretos e difusos, relativamente à sua presença como fonte formativa 

de toda a literatura moderna, principalmente em relação ao que Leo Spitzer qualificou 

com o título “L'originalità della narrazione nei Malavoglia” (1956). Nesse ensaio, 

Spitzer parte das colocações de outro crítico para debater sua análise e repropor a 

onipresença do discurso indireto livre em I Malavoglia, o que, assim, caracterizaria a 

voz narrativa dessa obra como “coral”. O ensaio, transformado em pedra de toque de 

sua fortuna crítica, soma-se a outros aspectos que se estereotiparam como senso comum 

consagrado à abordagem do romance.  

Dentro desse quadro, é comum a menção ao programa de “impessoalidade” do 

verismo, posto como dado inconteste de sua fatura, que assim teria suprimido dos 

Malavoglia a voz do narrador, em busca da mais rigorosa objetividade e distanciamento. 

Lido o romance com espírito mais ingênuo, desarmado desses estereótipos críticos que 

moldam de forma cristalizada sua recepção, percebe-se que, de fato, a intenção da 

autoria de omitir o tom ponderoso e culto do narrador tem o efeito reverso de entregar-

se à voz dos humildes, num tiro pela culatra que anula plenamente a objetividade e o 

distanciamento que se pretendia, graças à adesão solidária e empática com o povo 

representado a que se dá voz.  

É o que de saída percebeu Benedetto Croce, ao comentar com ironia bonachona as 

veleidades neófitas do verismo na sua proposição impossível da “impessoalidade”, um 

claro equívoco, já que “a arte é sempre pessoal” (CROCE, 1922, p. 18). Mas – ressalva 

o crítico – sendo útil para suscitar mais escrupulosidade na construção estética, o 

equívoco da proposta verista apurou-se em Verga pela aproximação do autor às suas 

origens sicilianas, retratadas com afeto, na expressividade saborosa da linguagem 

popular que mimetiza. Assim, numa das dolorosas cenas finais de I Malavoglia, ao se 

923



  
 
 
 
 

despedir da casa que o irmão mais novo Alessi tinha recuperado, a “casa da nespereira”, 

ninho de todas as desgraças sofridas pela inocente e bondosa família, o neto 

primogênito do velho ‘Ntoni olha, demoradamente, para todo aquele seu mundo 

perdido, com os olhos úmidos.  Ao citar  a passagem, Croce exclama: “Eis como é feita 

a ‘impessoalidade’ de Giovanni Verga, e porque é assim feita, nós amamos a sua obra” 

(1922, p. 30)2. 

À condição mimética dessa representação se pode aplicar o conceito de paródia, 

principalmente a partir de Tynianov, como viu Ana Paula Freitas de Andrade ao 

diagnosticar a caracterização da “impessoalidade”, que Verga procura encenar, com os 

procedimentos da paródia e da estilização (ANDRADE, 2006, p. 12) – o que afinal 

revela um drible às imposições programáticas do naturalismo-verismo, operado pela 

prestidigitação de um narrador impessoal inovador. 

Tal inovação formalizada no “mundo-provérbio” dos Malavoglia tem assim 

avaliada por Antonio Candido a complexidade da composição de sua linguagem, que o 

crítico denomina “a voz inventada por Verga”: 

 
Ela aproxima o narrador do personagem, graças à intimidade facultada 
por uma espécie de extensão do estilo indireto livre, cujas virtudes 
aparecem geralmente intercaladas entre as outras modalidades, mas 
aqui são por assim dizer permanentes (o que Zola fizera em 
L’assommoir, creio que pela primeira vez na história da literatura). 
Daí a homogeneidade, que supera a dicotomia autor-personagem, 
própria da maioria dos regionalismos, e suscita um poderoso senso de 
realidade, dentro do artifício linguístico adotado conscientemente. 
(1998, p. 109). 

 

 Antonio Candido rebate a pecha, atribuída ao Naturalismo, de rotineiro e pouco 

inovador, lembrando como o “descritivismo implacável” de Zola foi legado à técnica de 

Joyce ou ao objectualismo do Nouveau roman: 

 

A solução estilística de L’assommoir, por exemplo, é em si uma 
revolução, que representa o primeiro passo irreversivel no sentido de 
incorporar a linguagem falada ao estilo da ficção, pelo fato de criar 
uma voz narrativa que, embora atuando na terceira pessoa e 
representando o autor, não se distingue qualitativamente da dos  
personagens, escolhidos noutra esfera social. Isto foi possível em parte 
pelo uso do estilo indireto livre; mas vai além, na medida em que é 

                                                           
2 Estão traduzidos para o português os trechos de edições em língua estrangeira citados neste texto. 
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uma espécie de supressão geral da diferença de tonalidade entre o 
direto e o indireto. (1998, p. 105-106). 

 

Embora o crítico frise com ênfase a importância de Zola e sua possível influência sobre 

Verga, é importante lembrar a especificidade da “originalità” de I Malavoglia, de modo 

que se possa demarcar na obra italiana sua preeminência no fluxo das correntes 

intertextuais de formação da literatura moderna no século XX, apesar de sua recepção 

ter passado por processos complexos, como indica Alfredo Bosi em “Verga vivo” 

(1988), uma presença talvez pouco reparada em razão da situação periférica em 

contraposição ao prestígio da literatura francesa. No entanto, salienta Spitzer: 

 

O discurso indireto "livre" ou "coral" dos Malavoglia, é necessário 
notar, é diferente do de Zola, ainda que este fosse o mestre inigualável 
da descrição da coletividade [...]; o escritor se permite "viver" 
(erleben) os sentimentos desses grupos, deixando o leitor em suspenso 
quanto à realidade daquilo que dizem os seus "coros", mas o discurso 
indireto livre [erlebte Rede] coral de Zola permanece reservado para 
certos momentos da efusão frenética ou histérica do povo, em que os 
limites entre narração objetiva e fala subjetiva são destruídos, não 
penetram toda a narração do autor.(SPITZER, 1956, p. 49). 

 

 Acrescente-se à originalidade da solução formal encontrada por Verga, o lugar-

comum, a repetição e o provérbio, que Antonio Candido aponta como elementos 

essencialmente articuladores daquela narrativa, irmanados pelo mesmo eixo de 

significação correlata, que funciona como “amarração” num sentido arquitetônico, pois, 

além do discurso indireto livre – visto pelo crítico como “estilo indireto 

homogeneizador” – são esses elementos semanticamente unificados que “amarram a 

narrativa à linguagem, em função do mundo popular, fechado e recorrente” (1998, p. 

110). Daí, é de se lamentar, como perda teórica, que Lukács, em A teoria do romance, 

não tenha dado destaque a I Malavoglia como objetivação exemplar do “desterro 

transcendental” na forma romanesca da modernidade, na medida em que poderia 

contrapor esses elementos, inversamente proporcionais, às repetições típicas das 

fórmulas homéricas, no modo como estas se articulam com tranquilizadora beleza 

poética ao mundo coeso e equilibrado da epopeia. Do mesmo modo, Walter Benjamin, 

em “O narrador” (1985), poderia ter comentado a situação do “provérbio” nesse 

contexto em que a qualificação de “fechado”, ao contrário do sentido acolhedor da 
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epopeia e do mundo do narrador oral, significa desamparo e falta de saída, onde a 

ancestralidade da sabedoria proverbial é ilusão e engano. 

 Certamente acatando outro aspecto tradicional da apreciação crítica de I 

Malavoglia e do verismo, isto é, o fatalismo como decorrência da isenção que a 

impessoalidade e o distanciamento acarretam, Antonio Candido finaliza sua análise 

relacionando entre linguagem e sociedade o sentido da paralisia que o romance 

estabelece:  “Sufocação, portanto, de todos os modos, traduzida por um código 

petrificado” (CANDIDO, 1998, p. 122). Quanto ao verismo “meramente fotográfico”, 

sob ângulo fatalista, em que o narrador se exime de interferência, é relevante a ressalva 

de Ivo Barroso à avaliação de Gramsci:  

 

Essa visão levou Gramsci a denunciar em Verga "uma atitude de fria 
impassibilidade científica", que se limitava à denúncia sem propor 
soluções ou mudanças. Mas a força de seu estilo, a afiada linguagem 
de seus diálogos, as ágeis pinceladas com que retrata a psicologia de 
seus personagens fazem de seus contos um documento de 
conscientização social, uma amostragem das circunstâncias em que se 
desenvolve o comportamento dos deserdados e carentes da província, 
asfixiados pelo fatalismo e pelas constrições religiosas. (BARROSO, 
2001). 

 

É o que Candido reconhece, com enfoque no aspecto formal: 

 

Refletindo sobre o estilo de I Malavoglia ou de certos contos 
excepcionalmente bem feitos, como “Rosso Malpelo”, não podemos 
deixar de sentir o que há de visceralmente revolucionário nessa 
supressão de barreiras, nessa aproximação do povo através do ritmo 
profundo de sua vida, que é a fala. A invenção estilística funciona 
como nivelamento social, de tal modo que, mesmo sem qualquer 
alusão política, e mesmo sem tenção clara de a sugerir, o romancista 
efetua uma espécie de vasta igualitarização. (1998, p. 110). 

 

 Portanto, é razoável saudar em Verga e, principalmente, em seu I Malavoglia uma 

semente fundamental da narrativa moderna do século XX, para que a partir dela se 

considere a relação dialógica subjacente que escritores brasileiros como Graciliano 

Ramos e Guimarães Rosa estabeleceram com a obra italiana. Assim, para pensar tais 

relações, podemos nos valer da sensibilidade de percepção, correspondente ao 

refinamento de Spitzer, que Alfredo Bosi (1988) apresenta com a contraposição entre 

Rosa e Graciliano, qualificada pelo crítico com os opostos pendulares de Céu, inferno. 
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O realismo crítico de Graciliano observa a diferença de condição entre o narrador e seus 

desvalidos de Vidas secas, cuja via-crúcis o materialismo histórico do anjo ateu  

acompanha com angustiada expectativa, ao contrário de Guimarães Rosa, que se entrega 

empaticamente à religiosidade da cultura popular: 

 

O autor [Graciliano] traz consigo um saber que a sua concepção 
crítica da sociedade não vê por que recalcar. Daí lhe vem a 
possibilidade de emitir juízos sobre o comportamento do vaqueiro, 
juízos que seriam inviáveis, por exemplo, na perspectiva de 
Guimarães Rosa, cujo trato com as fontes sertanejas se faz no plano da 
identificação e da empatia. (BOSI, 1988, p. 14). 

 

Daí, à “coralidade” do discurso indireto livre de Verga e à sua pretensa 

“impessoalidade”, Rosa responde com a plena adesão à linguagem popular, que o 

escritor eleva à altura de uma estilização literária altamente sofisticada, numa simbiose 

de “obra ouvinte” (cf. FALLEIROS, 1998) em que o narrador silencioso entrega 

plenamente o travessão do discurso direto à voz de Riobaldo em Grande sertão: 

veredas. E, nos seus contos, como desvenda Bosi, Guimarães Rosa restaura a 

credibilidade do provérbio como experiência enraizada na alma popular, endossando 

sua esperança “providencial” do tipo “Deus tarda mas não falha”, devida “não tanto a 

um misterioso favor do acaso quanto à vontade profunda, gestada no coração das 

criaturas que esperam” (BOSI, 1988, p. 25). 

 Quanto a Graciliano Ramos, o anjo ateu da história sonda de perto (cf. o filme As 

asas do desejo, 1987, de Wim Wenders) os retirantes de Vidas secas por meio do 

discurso indireto, respondendo, à “isenção” de Verga, com sua aflição crítica ciente das 

diferenças, que coloca fraternalmente, entre as ingênuas esperanças dos desvalidos, a 

dúvida de um tempo futuro condicional: 

 

De um lado, arma-se uma tática de aproximação com a mente do 
sertanejo, pois são os desejos de Fabiano que se projetam aqui. Mas, 
de outro, o modo condicional ou potencial (e não o simples futuro do 
presente) registra a dúvida com que a visão do narrador vai 
trabalhando o pensamento do vaqueiro. Ressuscitaria, voltaria, 
ficaria... O perto se faz longe. Proximidade em relação ao tema e 
distância do foco narrativo em relação à consciência da personagem 
combinam-se para enformar o realismo crítico de Graciliano. (BOSI, 
1988, p. 11). 
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Fraterno, mas sem entregar isentamente a voz à “coralidade” de seu povo desamparado 

e silencioso, Graciliano, entretanto, apresenta uma nesga de identidade, que Alfredo 

Bosi circunscreveu com acuidade no trecho em que o narrador de Vidas secas conta que 

Fabiano “Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava 

reproduzir  algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis, e talvez perigosas”: 

 

Penso na força deste mas sabia, para onde convergem as razões da 
personagem e a crítica histórica do narrador. É uma certeza  
compartilhada, é uma verdade política que ambos conquistaram. O 
vaqueiro Fabiano sabia, como eu, o escritor inconformado, também 
sei. (BOSI, 1988, 14). 
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A PRESENÇA DA LEVEZA CALVINIANA 

NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Natalia Guerra Brisola Gomes Godoi (UEL)1 
 

Resumo: Para o escritor Italo Calvino, a leveza seria uma das características que garantiriam a 
permanência da literatura no terceiro milênio, resistindo à perda de interesse pela leitura e pelo 
imaginativo que os avanços tecnológicos e as delicadas questões sociopolíticas pudessem gerar. 
Levantando os pontos elencados em sua palestra sobre o tema, publicada em Seis propostas 
para o próximo milênio (1988), pretendemos apresentar a maneira como Calvino compreendia a 
leveza. Em seguida, procuraremos aproximações entre essa sua previsão literária e as narrativas 
brasileiras contemporâneas nas definições de alguns estudiosos nacionais. 
Palavras-chave: Leveza; Italo Calvino; Narrativa brasileira contemporânea. 
 
 

O efeito de leveza da literatura 

A leveza é a primeira de seis propostas que Italo Calvino tinha em mente 

enquanto preparava a série de palestras que planejava ministrar na Universidade de 

Harvard (EUA), em 1985. Ao lado da rapidez, da exatidão, da visibilidade, da 

multiplicidade e da consistência, ela pertenceria a um conjunto de características 

particulares à literatura, razões pelas quais tal arte persistiria no milênio vindouro. 

Caberia à leveza da criação literária opor-se ao peso, à gravidade da vida humana, 

presente tanto nos conflitos sociais, quanto nos íntimos questionamentos de identidade. 

Para obter esse efeito, um escritor poderia se valer de diversos artifícios, como o 

fizeram Lucrécio, nos versos sobre as partículas invisíveis da matéria, Ovídio, nas 

mágicas mudanças de forma de personagens de fábulas mitológicas, Guido Cavalcanti, 

em suas metáforas de movimento e imaterialidade, Henry James, no alto grau de 

abstração de suas descrições, Shakespeare, na ironia melancólica que ria do próprio 

drama afastando-se dele. 

Apresentando ainda outros exemplos retirados da tradição literária, Calvino 

delineia o conceito de leveza enquanto aponta para a função existencial que esta exerce 

ao longo dos séculos, ilustrando as filosofias e crenças a que recorrem os autores para 

reagir ao “peso do viver” (CALVINO, 2002, p. 39). Em cada contexto e por meio de 

cada escritor – talvez até em cada texto seu – essa propriedade literária se manifestaria 

de uma maneira específica, sendo capaz de representar aquilo que melhor combateria o 

sentimento de sufocação e fatalismo suscitado pelos fatos à volta. Essa capacidade de 

                                                           
1 Doutoranda em Estudos Literários pelo PPGL – UEL. Contato: ngbgomes@gmail.com. 
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adaptação da leveza às necessidades particulares do artista é demonstrada na palestra 

com a observação da literatura de dois escritores romanos, Lucrécio e Ovídio. Segundo 

Calvino (2002, p. 39), Lucrécio encontrou resposta no epicurismo, que afastava os 

temores pelos deuses gregos e pela morte e centrava a felicidade no plano físico do 

mundo, razão pela qual criava efeitos de leveza na contemplação das partículas da 

matéria. O que poderia ser pesado por sua concretude assume função contrária: as 

infinitas possibilidades de combinações dos átomos geram liberdade. Ovídio, por sua 

vez, teria se baseado na ideia pitagórica de que uma alma poderia se transferir para 

corpos de variadas espécies, e suas composições artísticas apresentam a leveza nas 

transformações mágicas, na livre circulação da substância essencial entre seus diversos 

invólucros. Ou seja, “em um e outro caso, a leveza é algo que se cria no processo de 

escrever, com os meios linguísticos próprios do poeta, independentemente da doutrina 

filosófica que este pretenda seguir” (CALVINO, 2002, p. 22). 

Para Calvino, portanto, o que produzia leveza num texto era o estilo de linguagem 

do autor. Com isso, ele deixou claro que nem toda literatura é caracterizada pela leveza, 

visto que algumas escritas não são capazes de suscitar esse efeito na leitura. O peso, 

contudo, não era algo que desmerecesse a estética ou inviabilizasse a atuação social de 

um poema ou uma narrativa; pelo contrário, Calvino coloca Dante como exemplo de um 

estilo literário consistente, estável, pesado e indiscutivelmente bom. Além de os tons 

leve e grave não competirem entre si no que diz respeito ao valor artístico, eles seriam 

complementares um ao outro: “não podemos admirar a leveza da linguagem se não 

soubermos admirar igualmente a linguagem dotada de peso” (CALVINO, 2002, p. 27). 

O sentimento arrebatador da leveza seria ainda mais efetivo quando intercalado com 

leituras pesadas. 

Sendo gerada no estilo de cada autor, a leveza pode se reinventar em cada texto 

literário, não sendo possível limitar as maneiras como se manifestará na escrita e na 

leitura. Ao invés de procurar esgotar o tema, portanto, a palestra de Italo Calvino propõe 

o exercício de observarmos tal propriedade da literatura, indicando algumas das formas 

como a leveza pode se efetivar, mas de modo algum restringindo-a somente a tais 

configurações. Levantamos quatro circunstâncias que podem resumir a leveza descrita 

em Seis propostas para o próximo milênio: a ironia melancólica, a abstração e a 

divagação, o despojamento da linguagem e a imagem figurativa. 
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A ironia melancólica se estabeleceria quando um personagem fosse capaz de 

contemplar seu próprio drama, conseguindo identificar traços de humor na situação que 

vive como o faria se fosse apenas um expectador. Essa tristeza leve que é a melancolia 

ganharia traços de vida com um humor também tênue, impossibilitando que o 

personagem sustentasse sentimentos como a apatia e o conformismo e dando-lhe, ao 

invés disso, um posicionamento crítico perante sua própria situação, pondo “em dúvida 

o eu e o mundo, com toda a rede de relações que os constituem” (CALVINO, 2002, p. 

32). Abstração e divagação também poderiam se relacionar com um personagem, 

estando presentes em seu raciocínio ou discurso, ou então estariam na voz do próprio 

narrador. A abstração, por si só, já seria leveza, desvencilhando a descrição de um 

cenário concreto e tirando-lhe, assim, o peso dos objetos e dos fatos; a divagação teria o 

papel de interferir com “elementos sutis e imperceptíveis” (CALVINO, 2002, p. 29) em 

uma narrativa ou um fluxo de consciência, permitindo que pequenos detalhes e 

devaneios aliviassem a gravidade e a monotonia predominantes. 

Para falar sobre o despojamento da linguagem, Calvino cita versos de Guido 

Cavalcanti e Emily Dickinson, sendo que o primeiro poeta “dissolve a concreção da 

experiência tangível em versos de ritmo escandido, de sílabas bem marcadas, como se o 

pensamento se destacasse da obscuridade por meio de rápidas descargas elétricas” 

(CALVINO, 2002, p. 28). Os vocábulos não procurariam dar conta de todos os níveis 

de significados possíveis, mas estes assumiriam uma consistência rarefeita, que se 

desvencilharia de uma relação imediata com a realidade concreta para criar uma 

atmosfera onírica. Por fim, a imagem figurativa deveria assumir um valor emblemático, 

como a de Dom Quixote sendo projetado no ar ao atacar um moinho de vento: movidos 

por suas ilusões, o cavaleiro atinge e é atingido pela realidade e esta, em vez de derrotá-

lo, serve-lhe de impulso para um voo – literal – ainda mais alto. Imagens como essa, 

que evocam suspensões físicas e objetos plenamente leves, representariam o 

distanciamento que o indivíduo precisa tomar do mundo para ganhar impulso e 

enfrentá-lo com êxito. 

Deve ser esclarecido, porém, que essa levitação provinda de imagens 

maravilhosas e construções poéticas não culmina na evasão da realidade, sendo, pelo 

contrário, um modo de que se vale o poeta-filósofo para enfrentar as dificuldades do 

mundo, razão que leva Calvino (2002, p. 22) a denominá-la “leveza de pensamento” e 
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distingui-la da “leveza da frivolidade”, desprovida de ideais. Contrapondo-se a esta, 

aquela estaria “associada à precisão e à determinação, nunca ao que é vago ou aleatório” 

(CALVINO, 2002, p. 28), podendo ser também relacionada à agilidade, ao revigorante, 

ao impulsionador, ao pensamento inquieto do indivíduo e sua consequência, a ação. 

Como vimos acima, sempre haverá uma filosofia ou um posicionamento político 

fundamentando a leveza por parte do autor. 

Caminhos da leveza na literatura brasileira contemporânea 

  Quando pensamos na narrativa brasileira produzida neste terceiro milênio, uma 

das palavras que primeiro nos vêm à mente é “desconforto”. Assumindo a missão de 

representar e denunciar as desigualdades sociais, a falta de segurança no cotidiano do 

brasileiro e a situação política do país como um todo, a literatura de nossa época parece, 

à primeira vista, o exato oposto da sublimação que Calvino acreditava encontrar nas 

décadas que se seguiriam. Entretanto, é possível reconhecermos algumas características 

em geral e certo número de autores em específico que se aproximam da proposta da 

leveza no objetivo, de impulsionar o indivíduo, e no método, de fazer isso por meio do 

distanciamento. 

Tal distanciamento, aliás, ganha ainda mais força quando pensado em nosso 

contexto de pluralidades e desencontros. Ricardo Piglia já desenvolveria essa percepção 

no exercício que fez de completar as “seis propostas” calvinianas, que acabaram sendo 

apenas cinco, interrompidas na criação por conta da morte de seu autor. Para o escritor 

argentino, a sexta proposta seria uma reflexão sobre o deslocamento, à qual a literatura 

latino-americana poderia participar com propriedade, vistos seus traços de 

descentralização e antropofagia:  

 
Há uma certa vantagem, às vezes, em não estar no centro. Olhar as 
coisas desde um lugar levemente marginal. [...] A experiência do 
horror puro da repressão clandestina – uma experiência que 
frequentemente parece estar além da linguagem – talvez defina o 
nosso uso da linguagem e a nossa relação com a memória e, portanto, 
com o futuro e o sentido. Há um ponto extremo, um lugar – digamos – 
do qual parece impossível aproximar-se com a linguagem. Como se a 
linguagem tivesse uma margem, como se a linguagem fosse um 
território com uma fronteira, após a qual está o silêncio. [...] A 
literatura prova que há acontecimentos que são muito difíceis, quase 
impossíveis, de transmitir: supõe uma relação nova com a linguagem 
dos limites (PIGLIA, 2012, p. 1-2). 
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Nessa tentativa de representar o quase irrepresentável, a literatura latino-

americana constantemente desafia sua linguagem, abordando temas delicados nem 

sempre com descrições precisas, mas às vezes com metáforas, sensações, silêncios, ou 

seja, levezas. Deixemos de lado, portanto, as constantes discussões sobre a não-

identificação da escrita brasileira entre suas vizinhas de território e cultura e assumamos 

a aplicabilidade da proposta de Piglia também em nossa literatura nacional, que 

reconhece em si traços do marginal, da repressão e da memória a ser reivindicada e 

autenticada. 

Uma das maneiras que as narrativas brasileiras fazem uso da leveza é, desde 

meados do século XX, aquilo que Flavio García e demais pesquisadores da UERJ 

denominaram “insólito banalizado” em A banalização do insólito (2007). Atenuando as 

fronteiras entre maravilhoso e fantástico, esse tipo de insólito diferenciar-se-ia dos 

anteriores por ser ambientado numa representação próxima da realidade e, portanto, 

desrespeitar as leis naturais daquele cenário, mas ainda assim não causar estranhamento 

nos personagens ou no leitor. Em “As (des)fronteiras do insólito na literatura”, artigo 

assinado por Angélica Batista (2007) e componente do livro organizado pelo professor 

García, encontramos uma forma como o insólito se manifestaria na narrativa brasileira 

observando-se Murilo Rubião: gerando nos personagens um sentimento de fascinação 

superficial e efêmera. O acontecimento ou objeto mágico acabava sendo acolhido a fim 

de resultar em benefícios à comunidade. Podemos entender que, no caso do insólito, o 

distanciamento da leveza se efetiva na relação dos personagens com o leitor, que não 

consegue compreender as reações tão naturais que aqueles têm perante o inusitado. O 

indivíduo pode, por sua vez, ser incitado a adaptar-se e tirar proveito do inevitável, tal 

qual o fazem os personagens. 

O insólito banalizado também se aproxima da leveza por outro aspecto, o humor; 

assim, recusa tanto o suspense do fantástico, quanto a admiração do maravilhoso, 

gerando, em lugar disso, um riso suave em meio à indagação e ao estranhamento. Outra 

manifestação do humor na literatura brasileira contemporânea que muito se aproxima da 

leveza calviniana é a ironia sutil sinalizada por Beatriz Resende em “A literatura 

brasileira na era da multiplicidade”. Essa característica nasceria da atualização do 

gênero trágico que, segundo a pesquisadora, foi resgatado nas sociedades da pós-

globalização por meio das mídias, do teatro, da fala. Apagou-se o passado e o futuro 
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para fortalecer-se o sentimento de presentificação, constância, imutabilidade, que se 

associou à ideia de fatalidade para gerar uma sensação de inevitabilidade do destino 

trágico. Entretanto, ainda que não seja possível escapar do fado, há reflexão e 

questionamento sobre ele, busca por explicações e revolta. Resende nota traços dessa 

postura na literatura de Bernardo Carvalho, Sérgio Sant’Anna e Luiz Ruffato e, 

analisando o romance Eles eram muitos cavalos (2001), deste último, aponta:  

 
No cenário da cidade, o paradoxo trágico se constrói entre a busca de 
alguma forma de esperança e a inexorabilidade trágica da vida 
cotidiana que segue em convívio tão próximo com a morte 
Mas cabe ressaltar que é o fragmentário da narrativa, acompanhado 
por certo humor e ironia sutis, que impede que a obra se transforme 
puramente no relato do mundo cão. A narrativa entrecortada evita a 
catarse como consequência, propondo em seu lugar a crítica, numa 
espécie de distanciamento brechtiano [...] que comove, mas não ilude 
(RESENDE, 2008, p. 31). 

 
Podemos continuar pensando no tom de Eles eram muitos cavalos ao lembrarmos 

de outra propriedade da literatura brasileira contemporânea, a predominância do urbano. 

Sobre isso, é Flora Süssekind quem disserta em “Ficção 80: dobradiças e vitrines” e em 

“Desterritorialização e forma literária. Literatura brasileira contemporânea e experiência 

urbana”. Apesar de serem textos menos recentes, cujas análises se focaram nas 

produções das décadas de 1980 e 1990, a ideia de distanciamento neles apresentada 

continua sendo reconhecível em narrativas do século XXI. Ela aponta para a 

impessoalidade do narrador nas ficções que fizeram uso de recortes e pastiches, como 

vemos no romance de Ruffato. Esse apagamento da voz narrativa pode até intencionar 

uma aproximação direta entre leitor e texto, sem qualquer intervenção, mas acaba por 

gerar um estranhamento capaz de distanciar um fato relatado, que se transforma num 

objeto ficcionalizado.  

A pesquisadora também evidenciou a utilização de fotografias para ilustrar e 

conferir um tom documental às criações ficcionais, inspiradas em diversos graus nos 

acontecimentos verídicos. Segundo Süssekind (2005, p. 63), tal recurso geraria um 

efeito contrário, de afastamento do cenário urbano real, por oferecer ao leitor uma 

imagem estática, que reforçaria as diferenças entre as camadas sociais ao invés de 

aproximar o leitor de um cotidiano diverso do seu. As narrativas se tornariam, então, 

vitrines – retratariam uma situação real com extrema fidelidade, mas impedindo que o 
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leitor se sentisse inserido naquele meio: “imagens urbanas correntes, que se exibem, 

mas são vistas de fora, sem endosso” (SÜSSEKIND, 1993, p. 240). 

A ideia de vitrine parece ter sido atualizada e ficcionalizada no romance O menino 

que se trancou na geladeira (2004), de Fernando Bonassi. O protagonista, uma criança 

que sofre o abandono, a falta de oportunidade, a injustiça e o desamor da sociedade que 

o cerca, encontra abrigo numa geladeira e decide viver ali. O menino não se desligou 

por completo do mundo, pois, dentre as adaptações que fez em sua nova moradia, 

trocou a porta da geladeira por uma de vidro, através da qual poderia continuar a 

observar e interagir com as demais pessoas. Contudo, aquela separação, ainda que 

transparente, foi suficiente para retirá-lo do mundo e impedir que ele voltasse a sofrer 

diretamente as mazelas que agora apenas assistia. 

Como vimos, ainda que a literatura brasileira contemporânea tenha, no geral, 

consolidado uma identidade denunciadora e, portanto, representativa da realidade em 

sua crueza, violência e fatalidade, há meios de reconhecermos nela a leveza proposta 

por Italo Calvino. Por meio do humor, do apagamento da voz narrativa, do insólito ou 

da metamídia, proporciona-se ao leitor um distanciamento da realidade que permite a 

reflexão, a mudança de perspectiva e a crítica daquilo que o cerca. Assim, a literatura 

exerce a função existencial de que falava o autor italiano, abrigando as filosofias e 

crenças que consolam o indivíduo, renovando-lhe a esperança e a persistência. 
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“UMA IDEIA DA LITERATURA COMO INSTRUMENTO DE 

CONHECIMENTO”: UMA LEITURA DO EPISTOLÁRIO DE ITALO 

CALVINO  

      Raphael Salomão Khede (UERJ) 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é percorrer, através da leitura crítica da correspondência de 

Italo Calvino (1923-1985), alguns elementos biobibliográficos, vale dizer as etapas principais da 

produção e do universo intelectual do autor. Vista a dimensão da obra do escritor italiano, tal 

reconstrução se configura como um esboço geral que de maneira alguma pode-se dizer 

exaustivo. 

Palavras-chave: Italo Calvino; correspondência; literatura italiana; crítica literária. 

 

1. 

O livro Lettere (1940-1985) reúne um grande número de cartas enviadas por 

Calvino a parentes, amigos, escritores e editores, numa língua rápida e vivaz, próxima 

da oralidade (BARANELLI, 2000, p. LXXXI). Há também trechos citados das cartas 

enviadas para Calvino pelos seus correspondentes. Dando prosseguimento a um 

trabalho já apresentado sobre as cartas escritas por Italo Calvino entre 1940 e 1959, 

realizei uma seleção, seguindo uma linha cronológica, das cartas escritas entre 1960 e 

1985. Foram selecionados trechos do epistolário onde há declarações de poética, 

definições de determinado aspecto da obra do autor (La giornata d’uno scrutatore, Le 

Cosmicomiche, Le città invisibili, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Palomar, 

Lezioni americane etc), informações sobre o trabalho exercido na editora Einaudi, 

esclarecimentos sobre um uso específico da língua, reflexões sobre o ofício de escritor, 

sobre a tradução de textos, como, por exemplo, os de Queneau (Sally Mara e Petite 

cosmogonie portative), detalhes sobre sua visão da obra de Leopardi, Hemingway, 

Borges ou Pasolini. Há também trechos onde Calvino fornece conselhos a amigos, 

respostas a críticos para esclarecer questões por eles apresentadas, analisa livros de Elsa 

Morante, Leonardo Sciascia, Primo Levi, Natalia Ginzburg, somente para citar alguns. 

2. Anos ‘60 
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Graças a uma bolsa concedida pela Fundação Ford, Calvino transcorre seis 

meses nos Estados Unidos, quatro dos quais em Nova York, entre novembro de 1959 e 

abril de 1960, como relatado nas cartas escritas durante esse período. Poucos meses 

após o seu retorno, em setembro de 1960, escreve uma carta para Leonardo Sciascia 

onde, além de citar o “pulso moral” do amigo, afirma (p. 666):  

Li Il giorno della civetta. Você sabe fazer algo que ninguém sabe 
fazer na Itália: o conto documentário sobre um problema, fornecendo 
uma informação completa sobre este problema, com vivacidade 
visual, elegância literária, habilidade, com uma escritura atentíssima e 
um gosto ensaístico o quanto basta e nada mais, uma cor local o 
quanto basta e nada mais, um enquadramento histórico e nacional e do 
mundo inteiro ao redor, o que te salva de um restrito regionalismo 
[...]. 

Em dezembro daquele ano envia uma carta para François Wahl que havia escrito 

um artigo, publicado na “Revue de Paris”, sobre um conto de Calvino; nesta carta o 

autor afirma que Wahl soube organizar e desenvolver aspectos da metodologia da 

narração por ele adotada, onde o ponto de partida é a imagem a partir da qual “a 

narração desenvolve uma lógica interna da própria imagem”; Wahl, acrescenta Calvino, 

soube individuar também o aspecto de “contemplação” presente em sua obra (p. 669): 

Corretamente o Senhor observa que este processo lógico levado às 
últimas consequências em um determinado momento se apaga e se 
anula em um terceiro motivo: o da contemplação. Este talvez seja um 
dos limites que alguns críticos, com outros termos, vêm me indicando: 
dizem que nunca vou mais a fundo, que num determinado momento 
nas minhas histórias tudo se acalma e tranquiliza, que falta 
tragicidade; mas o que posso fazer? Efetivamente este processo deve 
corresponder à minha psicologia, ao meu relacionamento com o 
mundo e, portanto, não posso expressar nada além disso, certo ou 
errado que seja. Enfim, a única coisa que gostaria de poder ensinar é 
um modo de observar, ou seja, de estar no mundo. No fundo a 
literatura não pode ensinar mais do que isso. 

Interessante o que ele escreve, do ponto de vista literário e político, a respeito da 

relação entre a obra de Pasolini e a sua, na carta enviada ao crítico e tradutor americano 

Donald Heiney, em janeiro de 1963 (p. 728): 

Não entendo a referência a Pasolini. É um escritor que conheço e 
frequentemente aprecio, porém sempre estivemos afastados um do 
outro, quase nos antípodas. Tivemos origens literárias e mestres 
diferentes, nunca escrevemos nas mesmas revistas nem fizemos parte 
dos mesmos grupos. Até na política, sempre houve desencontros: eu 
era um militante de Partido, ele sempre foi um fellow-traveller, e a 
diferença é grande (o fellow-traveller enxerga sempre a política do 
lado de fora, frequentemente com fé ingênua; o intelectual militante 
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de Partido a enxerga do lado de dentro, de forma fria, como um 
mecanismo que procura direcionar em uma determinada maneira); 
além do mais, nos anos de meu engajamento político, Pasolini ainda 
não existia, ou seja, estava longe daquela autoridade no debate 
literário e político que alcançou após o meu afastamento da política 
ativa. Enfim, não acredito que um artigo meu possa ter influenciado 
Pasolini (se é que ele o leu). Algumas vezes escrevi bem de seus livros 
e ele dos meus, mas acho que seria estranho falar de uma influência 
recíproca. 

Na carta para o crítico Lanfranco Caretti em fevereiro de 1963 escreve que La 

giornata d’uno scrutatore representa uma “reflexão moral sobre as experiências de 

nossa época”. Sobre o livro escreve também uma carta para o crítico Aldo Camerino 

onde afirma que “os personagens dão certo somente se constituem, de alguma forma, 

também autorretratos” e se diz intencionado a seguir outros caminhos porque “eu gosto 

de trocar registro todas as vezes, alternar os campos de pesquisas” (p. 744). No mesmo 

ano, em carta para o escritor Guido Piovene escreve (p. 749): “numa época onde boa 

parte daquilo que existe não existe, os temas do nada e da inexistência tornam-se os 

temas fundamentais ao impor obras, imagens e enunciados cujos contornos são 

descontínuos e elusivos”. Em alguns casos reclama da dificuldade de se encontrar bons 

tradutores na Itália naquela época (p.758), como na carta enviada para o diretor da 

revista “Paragone”: 

A arte de traduzir não atravessa um bom momento (nem na Itália nem 
no exterior; mas vamos levar em consideração que a Itália apesar de 
tudo, neste campo, não é o país que está na situação pior). A base do 
recrutamento, ou seja, os jovens que conhecem bem ou discretamente 
uma língua estrangeira, certamente cresceu; mas cada vez menos se 
encontram jovens que ao escrever em italiano ajam com aquelas 
capacidades de segurança e agilidade na escolha lexical, na economia 
sintática, na consciência dos vários níveis linguísticos, na inteligência 
enfim do estilo (em seu duplo sentido: compreender as peculiaridades 
estilísticas do autor traduzido e saber propor equivalências italianas 
numa prosa que possa ser lida como se tivesse sido pensada e escrita 
diretamente em italiano): capacidades onde reside o gênio singular do 
tradutor. 

Sobre a leitura da tradução de seus livros, escreve algo interessante a François Wahl (p. 

773): “Ler-me traduzido sempre me fez sofrer [...]. O valor daquilo que escrevo é muito 

(até exageradamente) ligado ao ritmo da frase e na tradução tudo perde seu sabor”. Em 

1964 casa em Havana com a tradutora argentina Esther Judith Singer. 
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À crítica Ornella Sobrero, em janeiro de ’65, além de falar sobre o caráter 

“assistemático”, “empírico”, entre dúvidas e tentativas, de seu trabalho como escritor, 

escreve sobre a função da crítica literária (pp. 850-51):  

A crítica serve a alguma coisa quando é uma aplicação rigorosa de um 
método de pesquisa, seja lá qual for. Se for parcial não interessa. 
Porque a obra permanecerá sempre legível nas direções mais 
diferentes. Acredito que os melhores resultados são obtidos a partir da 
escolha de um tema limitado, um aspecto de uma única obra definido 
com operações que não podem ser colocadas em dúvida. 

Outra declaração importante sobre a língua por ele utilizada em suas obras é a que está 

presente na carta para Henry Sjöstrand: “Em minhas escolhas estilísticas minha 

tendência é preferir a voz do uso falado no norte da Itália mais do que as vozes do uso 

falado no centro e no sul” (p. 860). Dá indicações (pp. 863-867) sobre como traduzir o 

livro Sally Mara de Queneau a Franco Quadri (na realidade o livro será publicado 

somente em 1991 pela editora Feltrinelli, com tradução de Leonella Prato Caruso): 

Sally Mara é um livro sobre o uso do francês por parte de quem fala 
inglês. O método de qualquer tradução, substituir simplesmente todo o 
francês com o italiano, não funciona. O verbo foutre com todos os 
outros usos idiomáticos, que Sally experimenta e comenta, é somente 
francês. Uma tradução total seria escrever outro livro: Sally que 
aprende o italiano. 

As dificuldades maiores, segundo Calvino, seriam as “intenções” do uso linguístico 

presente no romance de Queneau: a obscenidade, os usos do argot, as citações literárias, 

as frases baseadas em jogos fonéticos ou onomatopeicos e a grafia fonética. Em carta 

para o russo Lev Versinin (p. 879), Calvino fala da “carga vital”, “única e talvez 

irrepetível” com a qual escreveu seu primeiro romance, Il sentiero dei nidi di ragno: 

carga essa que Calvino sente não mais possuir: “porém certo tipo de imaginação 

geométrica e um pouco abstrata faz parte do meu gosto e do meu caráter e isso me 

permite realizar um trabalho mais metódico, mesmo com o risco de cair na 

mecanicidade”. Na carta de novembro de 1965 escreve para Hanz Magnus 

Enzensberger (p. 903) falando de Manganelli como uma “das personalidades literárias 

mais interessantes e inteligentes que existem hoje na Itália: como escritor, como crítico 

e como ‘personagem’”.  

Na carta de 1966 para o escritor Raffaello Brignetti, o qual lhe havia submetido 

alguns contos, Calvino, ao analisar os textos do amigo, define, mais uma vez, sua 

própria linha narrativa (p. 913): “Seu novo conto possui imagens bastante poéticas; mas 
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com certeza prefiro quando você conta fatos e deixa de lado o lirismo; ou melhor, gosto 

do transbordamento lírico somente quando é sustentado por uma sólida estrutura 

narrativa dos fatos.” No mês seguinte, sempre para Brignetti, escreve algo semelhante 

(p. 916): “O mistério conta porque está nas coisas, não nas palavras”. Sempre em 1966, 

Calvino escreve mais uma carta para Enzensberger, que estava prestes a viajar para os 

Estados Unidos, falando, entre outras coisas, sobre a “nova esquerda” (p. 924): 

Nesse momento temos a impressão de que nos Estados Unidos esteja 
nascendo algo realmente novo: um movimento diferente de todos os 
movimentos políticos revolucionários tradicionais, ou seja, não algo 
que quer simplesmente se constituir como outro poder no lugar do 
poder anterior. 

Em carta para o escritor Sebastiano Addamo agradece o artigo por ele escrito 

sobre as Cosmicomiche, aceitando inclusive a comparação, proposta pelo crítico, com 

Robbe-Grillet (p. 929): 

Claro, as Cosmicomiche podem ser lidas como um livro de crise, em 
relação aos meus outros livros, porém seria mais justo defini-las como 
um livro póstumo em relação a certa ideia da literatura - a certa 
pretensão da literatura - a partir da qual não dava mais para ir adiante. 
(Porque a literatura, sozinha, não consegue muita coisa: somos mais 
escritos do que escritores. Escritos por quem? Pelo o quê? Por tudo, 
pelo escrito e pelo não escrito). 

Para o escritor e jornalista Ottavio Cecchi escreve sobre sua ideia de uma literatura que 

represente um meio termo entre a “dependência da publicidade” e o “isolamento 

aristocrático” (p. 932). Para o crítico Michele Tondo confidencia (pp. 933-34): 

Estou escrevendo cada uma das Cosmicomiche como se fosse a 
primeira coisa que escrevo, começando do zero: e é esse prazer de 
recomeçar, o verdadeiro motor, talvez não somente neste caso 
específico, mas sempre; não por um acaso sou um escritor de contos 
mais do que de romances: e se, concluída a obra, parecer que sou o 
mesmo de antes, que continuo um discurso antigo (e Seu artigo é 
importante neste sentido), será um prazer à mais, uma confirmação. 

Algumas cartas desse período consentem reconstruir o processo que levou à 

participação de Calvino em uma série de transmissões radiofônicas dedicadas ao 

Orlando furioso de Ariosto, cujo texto será reunido e publicado em 1967 com o título 

Orlando furioso raccontato da Italo Calvino.  

Em carta para o crítico John R. Woodhouse em 1967, divide a própria produção 

ficcional em três etapas: a primeira “onde objetividade e fantasia são uma coisa só”; a 

segunda onde a narração é somente fantástica e não mais “objetiva” e a terceira, 
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caracterizada pela narração “autobiográfico-intelectual”, da qual, porém, afirma 

Calvino, estava cada vez menos satisfeito. Nesta carta, há outras informações 

importantes, por exemplo, sobre a língua usada pelo autor em sua obra (p. 950): 

[...] Quando comecei a escrever eu procurava modelar a frase e o 
léxico ao uso falado da minha cidade, ainda não explorado em 
literatura. Em seguida, talvez a influência piemontesa tenha se 
misturado com a influência lígure. Acho que até quando uso uma 
língua mais alta, mais culta, é perceptível que minhas escolhas 
linguísticas se direcionam para os dialetos norte-ocidentais. Para saber 
qual italiano eu uso é suficiente estudar linguisticamente a minha 
coletânea Fiabe italiane; traduzi de todos os dialetos, procurando 
encontrar um estilo italiano comum deixando ao mesmo tempo 
transparecer algo do aroma dialetal, onde foi possível; portanto ali dá 
para analisar o que há de meu. De todo modo, dá para excluir que o 
meu italiano seja tendencialmente toscano; pelo contrário, sempre 
detestei os escritores tendencialmente toscanos1.  

Nesta carta Calvino informa também sobre sua participação na revista “Menabò” 

(p. 950): “Sou grato à memória de Vittorini e orgulhoso que meu nome compareça ao 

lado do seu como codiretor do “Menabò”. Porém minha participação no “Menabò” foi 

bastante secundária em relação à atuação de Vittorini”. No mesmo ano, 1967, Calvino 

se transfere com a esposa e a filha para Paris.  

 Em outra ocasião, o autor escreve para Michel David (p. 970) falando sobre a 

influência de Hemingway (em sua obra inicial) e Borges (na segunda fase de sua 

produção): 

A Sua imagem do retrato de Borges substituído por outro de 
Hemingway é bonita e bastante verdadeira. Porém, próprio os meus 
contos mais hemingwayanos (conscientemente, intencionalmente 
hemingwayanos) desde Ultimo viene il corvo e outros do imediato 
pós-guerra até – digamos - Un letto di passaggio são os que mais se 
baseiam em uma construção geométrica, em um desenho de linhas 
abstratas, um procedimento combinatório, um jogo entre cheio e 
vazio. Era óbvio que, assim que Borges tivesse sido introduzido na 
Europa, eu o admirasse e passasse a ser um de meus mestres. Enfim, 
no retrato que eu mantinha pendurado na parede, o meu Hemingway 
já tinha algum traço do Borges ainda desconhecido até aquele 
momento.... 

Na carta de 1968 para o crítico Angelo Guglielmi, em relação a Ti con zero, 

Calvino aceita a definição, proposta pelo crítico, “da linguagem científica” como 

mecanismo que “nunca para de funcionar em contraposição ao ‘poético’ que tem 

competência somente sobre aquilo que é” (p. 992); na carta Calvino confirma também a 

                                                           
1
 Cfr. introdução de Mario Lavagetto ao volume Fiabe italiane. 
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“frieza do tipo degré zero” como marca estilística adotada por ele intencionalmente. 

Escreve para Guido Guglielmi definindo-se, “com consciência”, “um narrador artesão”, 

um “fabulista- cartunista” (p. 1001).  

Interessante também outra carta enviada a John R. Woodhouse, onde Calvino 

escreve sobre a importância “da acumulação de particulares para dar verossimilhança 

interna ao inverossímil”; na carta, o autor define, mais uma vez, sua concepção de 

literatura (pp. 1012-1013): 

Estou cada vez mais convencido de que a literatura é feita de obras, de 
gêneros, de escolas, de discussões, de problemas, de trabalho coletivo 
para resolver certos problemas, e não simplesmente das 
individualidades dos autores. Claro, os autores existem e são 
necessários, mas o estudo da literatura autor por autor me parece cada 
vez menos o caminho certo. Para mim, a figura pública do escritor, o 
personagem-escritor, o “culto da personalidade” do escritor, têm sido 
cada vez mais insuportáveis nos outros e, consequentemente, em mim. 

Em carta para Giorgio Manganelli em 1969, confirma a sua ideia da “obra 

fechada” e dos esquemas lineares, ao definir-se metaforicamente um (p. 1036) “eterno 

podador de qualquer rica vegetação lírica” e defensor de uma “geometria de galhos 

racionais”. 

3. Anos ‘70 

Em relação ao quadro político, Calvino é cada vez mais cético, aceitando como 

única posição a do “espectador afastado” (p. 1080): “já que a única condição que me 

impus é a do observador marginal que não tem mais nenhum discurso público para 

fazer, a única coisa que posso fazer é distribuir privadamente os produtos 

semitrabalhados de minhas reflexões”, conforme escreve para o crítico Sebastiano 

Timpanaro (p. 1083). No mesmo período, discorre “sobre a única forma de literatura, 

talvez hoje possível”, ao mesmo tempo “crítica” e “criativa”, em carta para Pietro Citati, 

para o qual confidencia também, em outra carta, que está reescrevendo o Milione de 

Marco Polo através de breves descrições de cidades imaginárias, cujo resultado será o 

livro Le città invisibili, publicado em 1972.  

Em 1971, escreve para Paolo Valesio sobre a relação entre autor e obra (p. 

1107): “a existência da obra é sinal de que o autor morreu para que a obra seja válida; a 

obra é a negação do autor como ser vivente empírico”. Na mesma carta reflete 

amargamente sobre seu posicionamento político (p. 1108): 
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Ter ficado afastado das coisas que se desenvolveram espantosamente 
e depois não deram certo - em escala mínima a auto-destruição da 
“neoavanguardia”; em escala gigantesca, mesmo que com menos 
autoconsciência da derrota, a incapacidade do movimento estudantil e 
da “nova esquerda” em ser algo mais do que um sintoma - não me 
deixa feliz; não me sinto menos machucado de quem realmente se 
machucou. 

Em 1972 confidencia algo semelhante para Giuseppe Bonura (p. 1166): 

Agora começo de novo a entender que a única coisa que eu quero é 
escrever, publicar, comunicar, mas ao recusar isso e aquilo, acabei 
perdendo o amor pelas imagens da vida contemporânea e, até 
teoricamente, as coordenadas do meu discurso, colocadas em crise de 
todas as formas, não consigo mais domina-las. 

Para o crítico Claudio Varese, escreve dizendo que Le città invisibili resta “fiel a 

uma ideia da literatura como instrumento de conhecimento” (p. 1192). Em 1972 

responde a algumas perguntas enviadas por alunos do ensino médio de uma escola em 

Santa Maria a Monte em província de Pisa (p. 1206): 

[...] Talvez eu não seja um escritor de livros sérios e solenes: o que 
quero dizer é que também através do humorismo, da ironia, da 
caricatura e talvez do paradoxo é possível induzir as pessoas a pensar 
sobre várias coisas que passariam despercebidas, colocar em 
movimento rapidamente a mente e raciocinar de forma mais eficaz. 

Há cartas em que Calvino convida algum escritor para prefaciar um livro, como 

no caso de Olalla de Stevenson, publicado na coletânea Centopagine em 1974 com 

introdução de Giorgio Manganelli. Depois da publicação dos livros Le città invisibili e 

Il castello dei destini incrociati, Calvino expressa sua vontade de “escrever coisas mais 

diretas, menos complicadas como estrutura e retornar a uma comunicação mais 

imediata” (p. 1223). No mesmo ano escreve para Gore Vidal (p. 1242): “Sempre pensei 

que dos meus livros, tão diferentes um do outro, seria difícil extrair um discurso 

unitário, uma definição completa, talvez até a fisionomia de um autor que não seja 

fragmentada”. Lê e aprova o manuscrito de Il sistema periodico de Primo Levi, pulicado 

em 1975 por Einaudi; assim como se entusiasma pelo romance La Storia de Elsa 

Morante e por Todo modo de Leonardo Sciascia, um “romance que chega na hora certa 

para dizer o que foi e o que é a Itália democristiana e que ninguém havia conseguido 

escrever antes de você” (p. 1253).  

A carta para o crítico Sandro Briosi em maio de 1976 dá informações sobre a 

influência do existencialismo durante os anos de sua formação (p. 1303): 
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Encontrar um crítico que use um método de leitura ou uma chave 
filosófica diferentes dos comuns é um caso raro e esse é o tipo de 
crítica que interessa mais. Sobretudo seu ensaio me fez voltar à 
problemática do existencialismo, que há anos não faz parte do meu 
horizonte consciente, mas que certamente permanece como um 
escombro submerso, sedimentado durante os anos fundamentais de 
minha formação. 

Na mesma carta manifesta a vontade de que os críticos reconheçam que Le città 

invisibili é um (p. 1304) “livro com um fio condutor unitário, com um próprio discurso 

que procede por sucessivas negações mas com um desenho, uma articulação, uma 

direção e um êxito, mesmo que nem tudo esteja resolvido e esclarecido até mesmo para 

mim”. 

Na ocasião da publicação de sua “trilogia fantástica” em Israel, escreve para o 

responsável pela tradução em hebraico, Gaio Sciloni: “Me escreva sobre qualquer 

dúvida que possa surgir, tentarei ajuda-lo assim como fiz com os tradutores de outras 

línguas” (p. 1327). Em 1977, escreve para Fortini uma carta onde lhe confidencia: 

“Você é uma das poucas pessoas com quem continuo a dialogar - mesmo que a gente 

não se fale ou escreva - e tenho que admitir que mais raramente do que antes discordo 

de você” (p. 1335). Inicia nesses anos o diálogo com Sergio Solmi através da 

colaboração na tradução do livro Petite cosmogonie portative de Raymond Queneau, 

que Calvino havia convencido Solmi a traduzir para Einaudi. 

Em 2 de novembro de ’77 escreve para Natalia Ginzburg a respeito de seu livro 

recém publicado (p. 1350): 

Li Famiglia e gostei bastante. Há a música dos acontecimentos, o 
ritmo da vida privada de tantas pessoas daqueles anos, a labilidade dos 
relacionamentos, os laços que se fazem e desfazem, as pessoas que se 
procuram e fogem umas às outras, perseguindo algo que não se sabe 
bem o que é, após o desmoronamento de todos os modelos de 
convívio. 

Calvino define o romance La sposa americana de Mario Soldati, publicado 

naquele ano, um livro “com uma perfeição de construção que hoje é uma virtude mais 

única do que rara” (p. 1355). Em 1978 escreve para Guido Neri dizendo que está 

trabalhando em um hiper-romance, Se una notte d’inverno un viaggiatore (p. 1386):  

Se a obra perfeita é aquela onde nada deve ser acrescentado nem 
eliminado, este livro é o contrário da perfeição porque dentro dele 
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cabe tudo e eu poderia continuar acrescentando coisas eternamente, 
assim como poderia produzir cortes e modificações sem danos.2 

Para Lucio Lombardo Radice, após a publicação do romance, em 1979, escreve 

(p. 1404): “Não há dúvida de que estamos vivendo uma época de tempos fragmentados, 

sem respiro, sem possibilidade de prever ou projetar e que este ritmo se impõe também 

sobre aquilo que escrevo”
3. 

4. Anos ‘80 

Para Carmen Degeto escreve (em maio de 1980, p. 1419): “ultimamente reuni 

muitos de meus escritos esparsos em um livro que envio para a senhora (Una pietra 

sopra)”. Para Sergio Solmi escreve dizendo que está preparando um “guia para a 

pequena cosmogonia” de Queneau, que estava prestes a ser publicada e acrescenta (p. 

1426): 

Irei indicar as grandes dificuldades superadas pela sua tradução e 
citarei a nossa colaboração; porém não seria justo colocar o meu nome 
ao lado do seu, segundo a proposta generosa feita por você e pela qual 
lhe sou grato, mesmo não podendo aceita-la. A tradução é obra sua; 
sua é a impostação estilística e o enorme trabalho de versificação, 
enquanto eu fiz apenas alguns retoques em detalhes. Em muitas 
páginas não existe nenhuma intervenção minha. A minha colaboração 
se limita a uma revisão que por minha culpa realizei sem regularidade 
e com grandes atrasos. 

Sempre em 1980 escreve para Umberto Eco uma carta onde analisa seu romance 

recém-publicado, Il nome della rosa, e outra para Domenico D’Oria informando-o sobre 

a tradução, feita por ele (Calvino), do livro Fleurs bleues de Queneau, “onde a 

contribuição de invenção ex-novo foi grande” (p. 1443). 

Em 1982 escreve a Geno Pampaloni solicitando a realização por parte do crítico 

de uma introdução ao livro Con gli occhi chiusi para a coletânea “Centopagine” de 

Einaudi com a seguinte constatação (p. 1488): “Ninguém mais sabe escrever 

introduções, nesta Itália de professores, e muitas vezes nos projetos editoriais tenho que 

voltar atrás e me decepciono ao pensar nas longas introduções acadêmicas que terei de 

avaliar”. Dá conselhos também a Giuseppe Guglielmi, em carta de 1983, em relação à 

tradução do romance Troppo buono con le donne de Queneau, publicado por Einaudi 

                                                           
2
 Mario Barenghi, na introdução ao volume dos “Ensaios” (Saggi) de Italo Calvino, destaca na obra 

teórica do autor a “noção de narrativa como processo combinatório” (1995, p. XXII). 
3 Sobre a “fragmentação” e a “disseminação da subjetividade” na obra calviniana, cfr. a introdução de 
Milanini a Lettere (2000, p. XL). 
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em 1984. Após a leitura de um livro de Franco Rella, escreve dizendo-lhe que (p. 1501) 

“o Valéry ensaísta é um dos poucos mestres que reconheço sem reservas, e o Senhor o 

define perfeitamente”. Naquele ano publica Palomar, “livro escrito sem amor pelo eu” 

(carta para Geno Pampaloni, de janeiro de 1984); agradece o crítico Antonio Prete pela 

referência a Operette morali de Leopardi, “livro do qual deriva tudo aquilo que escrevo” 

(p. 1512). Sempre em 1984, escreve para Manganelli a respeito de seu artigo sobre 

Leopardi (p. 1521):  

O artigo de ontem sobre Leopardi é maravilhoso e sinto a necessidade 
de te dizer isto. Você encontrou a definição exata - como ninguém 
havia conseguido - do relacionamento entre aquilo que Leopardi diz e 
o prazer que dá a sua leitura, a leveza onde mora e filosofa sua tristeza 
e seu tédio. Muitas vezes pensei que não conseguiria explicar – por 
exemplo, para um estrangeiro - a grandeza de L. e o que faz com que 
as Operette seja um livro único e o porquê de nunca nos satisfazermos 
de sua leitura - e você conseguiu com uma evidência de formulação 
que, me parece, é a única forma que pode ser utilizada a respeito. 

Em agosto de 1984 define Palomar, em carta para Mario Lavagetto (p. 1522), 

“um diário escrito em modo especial, ou um experimento de certo tipo de prosa 

ensaística”. 

Em 1985, seu último ano de vida, se diz “pronto” para escrever a introdução de 

América de Kafka, definido por ele ‘o romance’ por excelência da literatura mundial do 

século XX e talvez não somente dela”. Em julho agradece o ministro da cultura francês 

Jack Lang pela nomeação como “commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres” e, 

em agosto, pede conselhos a Primo Levi sobre a tradução do texto Le chant du Styrène. 

No dia 21 de agosto escreve em inglês para Roger W. Straus em Nova York 

informando-o sobre o grande trabalho de preparação das Norton Lectures que deveriam 

ter sido apresentadas em Harvard no semestre acadêmico seguinte. Sua última carta é a 

do dia 5 de setembro, para Maria Corti, um dia antes do íctus que o levou à morte, por 

hemorragia cerebral, na noite entre os dias 18 e 19. 
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A LOUCURA NAS NOVELAS DE LUIGI PIRANDELLO E MACHADO DE ASSIS 
Sandra Dugo (Univ. di Roma Tor Vergata)1 

 

Resumo: : O estudo comparado entre Luigi Pirandello e Machado de Assis procura examinar as 
relações e as coincidências entre dois escritores geograficamente tão distantes, quanto 
involuntariamente próximos. Como se sabe, eles nunca tiveram a oportunidade de confrontar-se, 
porque não se conheceram, apesar disso os dois escritores tratam assuntos similares, e cada um 
desconhecia a existência de outro, além do Oceano. Pretende-se analisar o tema da loucura em 
ambos os autores, a partir dos estudos sobre a fragmentação irreversível da consciência humana, 
e o conflito do indivíduo consigo mesmo e com a sociedade nas obras de Pirandello. 
Palavras-chave: Luigi Pirandello, Machado de Assis, a loucura, intertextualidade, aspecto 
psicanalítico.   

 

O médico alienista e o alienado Belluca 

Luigi Pirandello e Machado de Assis viveram na época em que na Europa 

iniciava-se a descobrir e reconhecer a loucura como doença mental, até àquele momento 

desconhecida; de fato, nos séculos XV, XVI e XVII as pessoas que manifestavam a 

doença, foram acusados de atos criminosos, de heresia e de bruxaria e condenadas à 

morte, porque consideradas perigosas para a comunidade. No século XIX será frequente 

o isolamento carcerário. O nascimento da psiquiatria e da psicanálise freudiana 

modificou totalmente este contexto social.  

Propõe-se a análise crítica a partir da comparação entre as novelas O Alienista de 

Machado e O trem apitou de Pirandello. Em geral, as personagens de outras obras 

simbolizam diversos tipos humanos do mundo real, partindo do indivíduo 

marginalizado pela sociedade para suas escolhas erradas e insensatas, chegando aos 

aspectos mais complicados do ser humano, o qual parece quase autodestruir-se. As 

personagens de Pirandello e aquelas de Machado são criadas por a fantasia dramática 

dos autores, uma criatividade narrativa que parece aderir à realidade tangível, como se a 

vida fosse o palco teatral da existência humana. Vamos aprofundar o aspecto 

psicanalítico e sociológico, a diferença dos estudos italianos que, até agora, apresentam 

uma análise sistemática do texto teórico, baseada na interpretação crítica e literária e na 

estética teatral. Neste contexto, as interpretações dos pesquisadores brasileiros abrem 

novos horizontes de estudos teóricos e literários, aos quais vai ajuntar-se uma 
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 Graduada em Letras (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Mestre em Letras e filosofia 
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interessante visão sociológica, que nos conduz em novos percursos para a compreensão 

do ser humano, de seus limites, da  relação difícil com a realidade social e do 

consequente “umore nero”, através do qual o indivíduo enfrenta com firmeza o seu 

destino inimigo. Neste caso, para compreender as analogias e as diferenças, é possível 

comparar algumas novelas, explicando as relações e correspondências, analisando cada 

trecho correspondente com outro. Considerando os conceitos levantados, perguntamo-

nos o porquê das relações, qual é a origem desse “encontro”. Trata-se de um percurso 

transoceânico? Pretende-se responder a estas questões.   

De fato, o encontro virtual entre dois escritores que não se conheceram, mostrar-

se rico de elementos comuns, porque Itália e Brasil não são muito longe, e porque a 

crise do indivíduo é uma questão comum do mesmo período histórico, durante o qual o 

nascimento da psiquiatria foi um acontecimento importante na história da ciência 

médica. 

Pretende-se comparar os trechos da novela machadiana com O trem apitou, 

relendo ainda os artigos de Pirandello publicados nos jornais da época, em que se 

apresentam os elementos comuns com Machado, aprofundando primariamente o tema 

da loucura, através da intertextualidade existente. 

Os dois escritores representam duas realidades sociais e culturais diferentes, 

contudo observamos um fio conceitual comum; é verdade que eles são geograficamente 

distantes, mas involuntariamente próximos. Certamente eles nunca tiveram a 

oportunidade de confrontar-se, não se conheceram, lembramos que Machado de Assis 

faleceu em 1908, enquanto Pirandello publicava O Humorismo. Há um paralelismo com 

a ironia machadiana, apesar disto os assuntos comuns desenvolvidos nas obras deles 

são: a fragmentação irreversível da consciência humana, o conflito do indivíduo consigo 

e com a sociedade, uma condição que torna-se revolta. 

O objetivo deste estudo comparado é compreender as correspondências entre os 

dois escritores e explicar as diferenças. É importante esclarecer que os intelectuais 

brasileiros desse período tinham interesse para a cultura italiana e europeia, viajavam 

para conhecer a literatura, a musica e a arte francês e italiana, pelo contrário na mesma 

época na Itália a cultura brasileira era desconhecida; na verdade os estudos sobre a 

literatura e a cultura são recentes. Daí, a hipótese que Pirandello foi inspirado por 

Machado é impossível, de fato a viajem do dramaturgo italiano ocorreu no ano de 1927, 
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quando Machado já tinha falecido vinte anos atrás. Além disso, o escritor italiano já 

argumentava o tema da loucura usando a sua imensa creatividade junta a experiência de 

excelente romancista. 

Prefero analisar o tema da loucura em ambos os autores e explicar o que pode ter 

inspirado os dois escritores para levar a refletir sobre estes assuntos. Proponho os contos 

breves bastante conhecidos, para a leitura comparada: O Alienista de Machado (1882) e 

a novela pirandelliana O trem apitou (1914).  

Comparando Simão Bacamarte com a personagem pirandelliana Belluca,  

observamos que os dois contos têm assuntos comuns, mas as personagens são 

diferentes. Com Machado assistimos a passagem de vários tipos humanos, 

representados e personificados por as personagens internados pelo alienista. Simão 

marginaliza e aparta estes indivíduos da sociedade, para ter feito escolhas erradas, 

transgredindo o comportamento considerado normal por Bacamarte. O médico alienista 

examina de modo obsessivo os aspectos mais complexos do ser humano, e vai encerrar 

muitas pessoas na Casa Verde, depois, em fim, ele chega á própria autodestruição num 

epílogo dramático, aplicando as próprias teorias a si mesmo e descobrindo o insucesso 

do seu experimento científico e enfrentando ao final o êxito frustrante. De maneira 

similar, na novela pirandelliana O sopro2 (1934), o protagonista chega a autodestruição. 

Trata-se de coincidências? Não há dúvida de que a loucura foi um tema que atraiu 

atenção de dois escritores, pensamos, por exemplo, sobre The picture of Dorian Gray de 

Oscar Wilde (1890), considera-se que foi a fase do romance gótico e fantástico; a 

literatura gótica foi a base do gênero literário de horror e do romance policial, e emfim 

do filme fantástico e de romances norte-americanos, conhecidos como “Thrillers 

médicos” no XX século. Daí, nota-se como o tema da loucura suscitou interesse em 

diferentes culturas e estimulou a reflexão crítica sobre a doença mental. 

Assim, o desenvolvimento destes tipos de narrativa é muito complexo; no caso 

particular do conto machadiano as teorias científicas sobre a doença mental são 

importantes para o alienista, ao ponto tal que ele fica condicionado por estas, e desde o 

início o leitor compreende que Simão está conduzindo um experimento científico, com 

                                                           
2
 Soffio é o título italiano de O sopro, novela publicada na coleção Berecche e la guerra (1934). A 

primeira  edição Novelle per un anno foi publicada no 1922, mas os 250 contos foram escritos entre 1884 
e 1936 e publicados em seguida. PIRANDELLO, Lugi. Il meglio dei racconti di L Pirandello, 
Mondadori: Milano, 1993, pp. 999-1013. 
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o objetivo de cuidar os indivíduos doentes, voltá-los a ter uma vida normal, até a fase 

que ele acredita ser a normalidade. Mas é difícil estabelecer o confim entre razão e 

loucura e a recuperação é mais complexa e difícil, também quando acredita de ter 

cuidados e liberados tudos os pacientes. Ao final, de um lado alternam-se o assombro e 

a maravilha da comunidade para os resultados positivos, mas de outro aflora a 

desconfiança de Simão para si mesmo: ele duvida da validade do seu experimento 

científico e do resultado obtido. 

Apesar as temas comuns entre Pirandello e Machado, há uma diferença 

substancial: Machado é indiferente e alheio diante da personagem, ás vezes expressa 

ironia cruel, parecendo quase cínico, enquanto Pirandello mostra piedade e compaixão 

para as personagens, ainda que cria uma vida inimiga e adversa para eles. 

O limite entre razão e loucura 

O alienista é um homem frio e insensível diante aos sentimentos, como aparece na 

descrição deste trecho. O seu olhar é glacial como aquele do cientista que examina os 

átomos, um olhar metálico.  

 
E não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O 
metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, 
eterno, nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta 
como a água de Botafogo.  [...] virgulando as falas de um olhar que 
metia medo aos mais heroicos. (ASSIS, 1994, p. 6). 

 
O monólogo é constituído por adjetivos que descrevem o caráter implacável e 

cruel do alienista que, não por acaso, desenvolve a teoria da loucura e inicia atuar o 

experimento científico. 

 
O alienista fez um gesto magnífico, e respondeu: Trata-se de coisa 
mais alta, trata-se de uma experiência científica. Digo experiência, 
porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia; nem a 
ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma investigação constante. 
Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai 
mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até 
agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é 
um continente. (ASSIS, 1994, pp. 8-9) 
 

Qual é a significância da reflexão de Simão Bacamarte? Certamente o desconforto 

do indivíduo no enfrentar as dificuldades da vida e os tentativos de mudar o próprio 

destino são as causas características que convencem Simão a decidir o  internamento na 

Casa Verde, como se fosse uma punição para aqueles que erram e que não conseguem 
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viver aquela vida que a sorte escolheu para eles. Certas personagens são envolvidas no 

projeto absurdo dele: uma mulher é internada porque exprime a sua opinião; Costa é 

internado porque não conseguiu administrar o próprio capital, depois ter perdido tudo o 

seu dinheiro. O seleiro Mateus tem a culpa de mostrar uma expressão diferente da 

habitual. Assim, lendo o seguinte trecho, a nossa pergunta é: haverá o confim entre 

ração e loucura?  

 
Simão Bacamarte refletiu ainda um instante, e disse: “Suponho o 
espírito humano uma vasta concha, o meu fim, Sr. Soares, é ver se 
posso extrair a pérola, que é a razão; por outros termos, demarquemos 
definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito 
equilíbrio de todas as faculdades; fora daí insânia, insânia e só 
insânia”.  
O Vigário Lopes a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente 
que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda, e, se não era 
absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de 
execução. “Com a definição atual, que é a de todos os tempos”, 
acrescentou, “a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. 
Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a 
cerca?” (ASSIS, 1994, pp. 9-10) 
 

De qualquer modo, Machado exprime simbolicamente a condição de isolamento 

do indivíduo com o internamento na Casa Verde, enquanto Pirandello cria histórias em 

que a solidão é representada pelo isolamento da personagem; o afastamento do circulo 

social ocorre por causa das suas ações transgressivas diante das regras de vida comum.  

“A Casa Verde é um cárcere privado” onde é internado quem transgrediu o normal 

comportamento imposto pela sociedade, como se o internamento fosse um castigo ou 

uma punição. A esse respeito, pensamos ao conquistador das mulheres, o mulherengo 

Martin Brito; a sua culpa é paquerar a esposa do alienista, dona Evarista. Observamos 

como o ciúme é o motivo fundamental que causa o internamento, neste caso o 

sentimento humano de raiva e infelicidade é um ato transgressivo ao comportamento 

imposto pela sociedade. 

Após muitos internamentos o narrador onisciente comenta: “não se sabia já quem 

estava são, nem quem estava doido [...] Positivamente o terror. Quem podia emigrava. 

Um desses fugitivos chegou a ser preso a duzentos passos da vila” (ASSIS, 1994, p. 16). 

Difunde-se o terror de ser internados na prisão da Casa Verde para ter transgredido o 

comportamento que a sociedade julgava correto, segundo a convicção do alienista. Gil 

Bernardes, homem excessivamente cortês, foi internado porque fugia, para ter tido 
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medo, depois de um período de sombreamento e vigilância do alienista. De fato a 

revolta da personagem machadiana pode ser comparada com o tentativo de fuga das 

personagens pirandellianas, os quais devem enfrentar a crise de identidade. No 

desenvolvimento rápido dos acontecimentos observamos a metamorfose do sentimento 

de terror em revolta, ao ponto tal que os cidadãos apresentam uma petição para enviar 

embora o alienista tirano e cruel. Não por acaso, o barbeiro Porfirio expõe a petição na 

sua loja sem resultado positivo, por enquanto a revolta será bloqueada, emfim os 

cidadãos acham que o mesmo alienista é louco. Neste contexto, observamos que a 

loucura nasce da absurdidade da existência humana em ambos escritores. Para eles a 

ciência pode resolver cada caso de loucura cuidando. O alienista vai internar também a 

sua esposa porque descobre a sua indecisão na escolha do vestido mais lindo. Em 

seguida, muitas pessoas são internadas ao ponto tal que os 4 quinti da população de 

Itaguaí é fechada na Casa Verde. No entanto, o experimento científico de Simão 

Bacamarte consiste no internamento das pessoas para melhorar o resultado da pesquisa 

sobre a patologia cerebral, mas como alienista não quer renunciar a ciência e fecha-se 

na Casa Verde. 

Além disso, vamos refletir sobre a característica machadiana mais interessante 

para mim, estou pensando sobre a distinção em classes sociais; provavelmente as 

experiências pessoais foram determinantes, ser mulato parece uma doença tanto quanto 

a epilepsia. No mesmo modo, Pirandello vive a triste experiência pessoal que 

influenciou em parte a criação de várias personagens. Então, os loucos machadianos são 

divididos em classes distintas, separando os indivíduos segundo critérios diferentes da 

condição econômica, que, de fato, nunca é mencionada no romance; para Machado a 

distinção não é social, mas é individual e relacionada com a virtude moral superior, que, 

por absurdo, deve ser desaprovada, combatida e emfim censurada com o internamento 

para a frieza cínica de Simão Bacamarte. A terapia aplicada consiste na imposição do 

sentimento contrario, assim como uma prescrição obrigada. Percebemos uma 

absurdidade e contradição no narrador, como sucede no mundo real, porque é verdade 

que a vida é feita de contradições. 

 
Estando os loucos divididos por classes, segundo a perfeição moral 
que em cada um deles excedia às outras, Simão Bacamarte cuidou em 
atacar de frente a qualidade predominante. Suponhamos um modesto. 
Ele aplicava a medicação que pudesse incutir-lhe o sentimento oposto; 
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e não ia logo às doses máximas, graduava-as, conforme o estado, a 
idade, o temperamento, a posição social do enfermo. (ASSIS, 1994, 
pp. 32-33) 

 
Neste contexto a ironia de Machado é o elemento da tecnica narrativa que não 

podemos ignorar. Padre Lopes foi cuidado depois ter apresentado ao alienista a análise e 

a leitura interpretativa da versão dos Setenta, é absolvido da culpa de ser alienado 

 
Sabendo o alienista que ele ignorava perfeitamente o hebraico e o 
grego, incumbiu-o de fazer uma análise crítica da versão dos Setenta; 
o padre aceitou a incumbência, e em boa hora o fez; ao cabo de dois 
meses possuía um livro e a liberdade. (ASSIS, 1994, p. 33) 

 
Mas, ainda que o resultado do estudo é que tudos os pacientes foram cuidados 

bem, o alienista fica certo, sem dúvida, que eles continuam a ser loucos. “Mas deveras 

estariam eles doidos, e foram curados por mim, - ou o que pareceu cura não foi mais do 

que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro?” (ASSIS, 1994, p. 34). Como 

vemos adiante na narração, ele aplica a cura também a si mesmo para a terrível dúvida 

sobre a validade das próprias teorias, ao ponto tal de acreditar de ser alienado e por isso 

fecha-se na Casa Verde 

 
Mas o ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, 
trancou os ouvidos à saudade da mulher, e brandamente a repeliu. 
Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si 
mesmo. (ASSIS, 1994, p. 36). 

 
O motivo que causa a crise ao medico é o juízo dos outros como um homem que 

tem perfeito equilíbrio mental e moral; pertanto ainda que ele não tem nenhum defeito, 

esta é uma imagem dos outros, mas é diferente da consideração do alienista para si 

mesmo, por isso Simão não pode acreditar que issa imagem é o seu perfil pessoal e 

como homem acredita-se de ser diferente respeito a visão que os outros têm dele: 

“Estudo-me e nada acho que justifique os excessos da vossa bondade” (ASSIS, 1994, p. 

35). Por outro lado, sendo um analista, percebe que o seu experimento científico falhou 

e começa a sua crise, a derrota das suas teorias científicas não se acordam com a 

fragilidade do ser humano, por isso ele está percebendo a cisão da própria 

personalidade, e não consegue enfrentar a separação entre o homem e alienista, ao ponto 

tal que parece nos reconhecer uma personagem pirandelliana alienada, insegura, sem 

orientação enquanto está vivendo numa realidade desconhecida. 
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Simão Bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio 
mental e moral; pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a 
perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, 
todas as qualidades enfim que podem formar um acabado mentecapto. 
Duvidou logo, é certo, e chegou mesmo a concluir que era ilusão; 
mas, sendo homem prudente, resolveu convocar um conselho de 
amigos, a quem interrogou com franqueza. A opinião foi afirmativa.  
Nenhum defeito? “Nenhum”, disse em coro a assembleia. Nenhum 
vício? “Nada”. Tudo perfeito? “Tudo”. “Não, impossível”, bradou o 
alienista. “Digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo 
de ver definir com tanta magnificência. A simpatia é que vos faz falar. 
Estudo-me e nada acho que justifique os excessos da vossa bondade. 
(ASSIS, 1994, p. 35) 

 
A explicação de Padre Lopes: o alienista não pode reconhecer o perfil do seu 

caráter no juízo dos outros, ou seja na imagem que os outros descrevem de ele, porque o 

alienista tem a virtude da modéstia. Porém, ele é um cientista e não pode admitir o erro 

e nem ser modesto. Ele acha de representar o primeiro exemplo de uma nova teoria 

científica de doença cerebral. A ciência é fundamental para o medico, mais de tudo e de 

si mesmo. Vejamos que a alienação e a cisão da identidade envolvem Simão, o qual vai 

falecer dezessete meses depois da auto-reclusão. Auto-crítica, imperfeição e falha das 

suas teorias científicas tornam impossível responder a pergunta: o que é o limite entre 

razão e loucura, porque para Machado de Assis não há um limite racional. De maneira 

similar as outras temáticas têm um fio conceitual comum com Pirandello: o contraste 

entre verdade e hipocrisia, o conflito do indivíduo com a sociedade, o homem vale 

quanto um átomo. 

Pirandello O Trem apitou 

Como exemplo de aproximação tematica, gostaria ler O trem apitou, no conto 

pirandelliano o protagonista Belluca tem a la febre cerebral com a inflamação da 

membrana do cérebro, fala delirando para a encefalite definida pelos médicos frenesia, 

que é a causa do delírio dele3. A personagem não aceita a condição imposta por a 

sociedade, o seu protesto e a repulsa ou seja a alienação. A revolta de Belluca contra o 

chefe do escritório é inconcebível, sendo considerada o efeito duma rápida alienação 

mental. E, de fato, a personagem vítima se revolta assustando e quase terrorizando 

tudos, gritando que ter ouvido o apito do trem; trata-se de uma extravagância por a qual 

                                                           
3 PIRANDELLO, L., Il meglio dei racconti di L Pirandello, Mondadori: Milano, 1993, pp. 205-212. 
_________________. , 40 Novelas de Luigi Pirandello, trad. M. Santana Dias, Companhia das Letras: 
São Paulo, 2008. 
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ele não aceita de ser julgado mal, nem de ser tratado mal. A sua justificação não é 

compreendida e é levado à força no manicômio. 

Belluca é um escriturário que preenche cadernos de contabilidade, trabalha com 

números, cadastramentos, cálculos de contador, ao improviso muda totalmente e inicia 

falar de montanhas nevadas, baleias que nadam no mar. Por isso é considerado alienado, 

ele é louco para a comunidade em estado normal. A personagem da novela pirandelliana 

tem em comum com o alienista a capacidade tecnica do escriturário, ele como o médico 

machadiano é caracterizado por a mesma frieza. Mas Belluca, de repente, escolhe de 

recusar a própria condição e quando na madrugada ouve o apito do trem, acorda e 

descobre o que está além do mundo, fora do grupo social em que trabalha diariamente, 

até isso momento desconhecido.  

 
Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto 
naturalissimo. Quando andai a trovarlo all’ospizio, me lo raccontò lui 
stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po’, ma 
naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e 
degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito. 
Magari! – diceva. – Magari! Signori, Belluca, s’era dimenticato da 
tanti e tanti anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva 
(PIRANDELLO, 1993, pp. 210-211) 

 
Na sua vida até isso momento ele trabalhou como contador, mas de repente, agora 

ele ouve o trem apitar e, a partir desse momento, inicia o despertar da sua consciência, 

descobrindo uma realidade distante da sua pequena condição diária medíocre: o outro 

mundo fora da normalidade. 

 
C’era, ah! C’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi 
tormenti, c’era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno 
s’avviava… Firenze, Bologna, Torino, Venezia… tante città, in cui 
egli da giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte 
sfavillavano di luci sulla terra (PIRANDELLO, 1993, p. 211) 
Ora, nel medesimo attimo ch’egli qua soffriva c’erano le montagne 
solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti… Sì, 
sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così… c’erano gli oceani… le 
foreste. (PIRANDELLO, 1993, p. 212, grifo do autor) 

 
O despertar da consciência lhe consente de ver o mundo externo, uma realidade 

linda formada de montanhas cobertas de neve, oceanos e florestas. Além do  o ambiente 

frio do trabalho de computista, existe outro mundo em que pode respirar o novo ar de 

liberdade para a sua consciência: “si solleva dal suo tormento per prendere con 
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l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo” (PIRANDELLO, 1993, p. 212). É um 

sujeito dilacerado e a primeira ideia dele é afastar-se da realidade opressiva e Belluca 

precisa de sentir-se livre como a personagem machadiana. 

Três ensaios de Pirandello 

Resta-nos esplicar o porque do enfoque sobre a loucura. Já notamos a afinidade do 

argumento, mas interessante é assinalar três ensaios de Pirandello nos quais discute 

sobre o assunto. No caso específico dos versos do poeta português Guerra Junqueiro, 

Pirandello reflete sobre Du délire panophobique des aliénés gemisseurs de Morel; trata-

se de um ensaio em que Morel afirma que o poeta sofre de uma doença mental para os 

lamentos e soluços frequentes, estas personagens de Guerra Junqueiro são consideradas 

sujeitos com sintomas de doença mental. Segundo o estudo dele é provável que os 

poetas pré-rafaelita, simbolistas franceses sofrem da mesma doença. Uma absurdidade 

que o dramaturgo e romancista italiano recusa de aceitar, acreditando que o psiquiatra, 

definido alienista, exagera aplicando as teorias científicas sem distinções. A propósito, 

ele escreve neste artigo Il mestiere del letterato Arte e coscienza d’oggi 

 
nessuno più si fa scrupolo di penetrare con la lente del medico 
alienista nei domini dell’arte; e per nessuno più è una fatica scoprir le 
piaghe che offendono e affliggono artisti e letterati. Basta aprire un 
romanzo o un libro di versi; basta entrare in una galleria o esposizione 
d’arte moderna. Ecco lì un pittore che è affetto di ambliopia isterica4. 
(PIRANDELLO, 2006, p. 188, grifo nosso) 

 
A alusão é clara: personagens e histórias deles nascem por a mente patológica dos 

artistas, poetas e escritores. Baste-nos notar o interesse do dramaturgo italiano para a 

doença mental, um interesse cientifico que, neste caso particular não pertence a triste 

experiência da sua esposa, internada no 1919, manifestando a doença a partir do 1906; 

depois a publicação dos artigos. Posso ilustrar a opinião de Pirandello com este 

passagem de Arte e scienza 

 
Rileggendo nel libro di Alfredo Binet Les altérations de la 
personnalitè5 quella rassegna di meravigliosi esperimenti psico-
fisiologici, dai quali, com’è noto, si argomenta che la presunta unità 

                                                           
4 O artigo foi publicado na revista “Nazione Letteraria” (1893). PIRANDELLO, L. Saggi e interventi, 
Meridiani Mondadori: Milano, 2006, p 188 “Il mestiere del letterato”. 
5 BINET Alfred, Les altérations de la personnalité, Félix Alcan: Paris, 1892. BINET Alfred, Les 
altérations de la personnalité, Le alterazioni della personalità, trad. Chiara Tagliavini, Fioriti editore: 
Roma. 2011. 
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del nostro io non è altro in fondo che un aggregamento temporaneo 
scindibile e modificabile di vari stati di coscienza più o meno chiari6 
(PIRANDELLO, 2006, p. 587) 

 
Os estudos de teorias sobre a psiquiatria são superficiais e presunçosos, porque 

julgam os artistas doentes mentais. Neste sentido, trata-se de absurdidades que fazem 

rir, e nos também imaginamos Machado rir, usando a ironia e a paródia no mesmo estilo 

de escrita de Pirandello, o qual diz que:  

  
Ma ci vuol proprio molto a intendere che la genialità non è, 
fondamentalmente, né può essere una specie di malattia mentale? Il 
pazzo è o prigioniero di un’idea fissa e angusta o abbandonato a tutti 
gli eventi miserevoli d’uno spirito che si disgrega e si frantuma e si 
perde nelle proprie idee; senza varietà cioè senza unità: il genio, 
invece, è lo spirito che produce l’unità organatrice dalla diversità delle 
idee che vivono in lui, mediante la divinazione dei loro rapporti; lo 
spirito che non si lega ad alcuna idea, la quale non diventi tosto 
principio d’un movimento vitale: unità cioè e varietà (e rinvia a una 
nota a piè pagina: G. Séailles, Le genie dans l’art, Alcan, Paris, 
anno?) (PIRANDELLO, 2006, p. 589). 

 
Pirandello reflete sobre os presuntos casos patológicos pertencentes ao ambiente 

artístico e comenta com ironia as teorias psiquiátricas do gênio artista, do escritor e do 

poeta, julgados loucos.  

 
Parimenti è difficile tenere a freno una risata nel vedere come questi 
professori di critica antropologica o fisiologica non riescano a 
comprendere che se l’artista, in quel suo libero movimento vitale, 
talvolta crea leggi ch’egli stesso ignora, può tal’altra anche sacrificare 
la così detta logica comune a un superiore effetto d’arte, perché il vero 
dell’arte, il vero della fantasia non è il vero comune (PIRANDELLO, 
2006, p. 589). 

 
Aqui Pirandello reflete sobre as teorias de Spencer Principles of psycology até 

chegar ao pensamento filosófico de Benedetto Croce, segundo o qual é importante 

descobrir a origem da inspiração artística (narrativa, poesia, pintura, escultura), base da 

estética crociana. A inspiração artística é considerada valida quando é coerente com as 

categorias de “bello” e “brutto”7. As reflexões de Pirandello surgem pela ideia que o 

erro fundamental é acreditar a existência de distinções entre classes, atribuindo valor 

                                                           
6 PIRANDELLO, L.  Saggi e interventi, op. cit., p 587. 
7 CROCE B., Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. G. Laterza & Figli: Bari, 
1908. https://archive.org/stream/esteticacomesci00crocgoog#page/n611/mode/2up Acesso: 28/9/2017. 
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negativo ou positivo a cada uma categoria. Daí observamos que há outra afinidade com 

Machado e, acima de tudo, um fio conceitual comum.  

Portanto, surge a nossa pergunta para compreender qual é o significado deste 

trechos e qual é o objetivo final da nossa leitura interpretativa; na verdade, acredito que 

foi fundamental a importância da nova ciência, a psiquiatria na mesma época de dois 

escritores. Ora, creio seja relevante voltar a nossa atenção para Sigmund Freud, 

conhecido como o fundador da psiquiatria, autor de Sulla teoria dell'attacco isterico, 

(1892) uma novidade sensacional para a época, mas não podemos ignorar a colaboração 

dele com o seu professor Joseph Breuer. 

Breuer foi médico e fisiologista vienense, o primeiro cientista que elaborou a 

“Teoria di Brucke” pela qual existe uma forte energia que se desenvolve no sistema 

nervoso, mantenecendo-se ativa no corpo. Tentou de cuidar a depressão, a hipocondria e 

a histeria de uma paciente. Para a primeira vez na história, ele aplicou o método da 

hipnose para cuidar os pacientes com doença de histeria, usando o método catártico, ou 

seja, deixando que os indivíduos pudessem externar as próprias fobias ou loucuras 

durante a hipnose. Alguns estudosos acham que Machado foi influenciado pela doença 

da esquizofrenia e por isso foi inspirado para escrever O alienista. Mas de fato creio que 

a sua  novela é contracorrente respeito à psiquiatria nascente, os enredos que aludem a 

doença mental são considerados uma reação do escritor a sua condição de isolamento 

para ser mulato, órfão e epiléptico desde da infância. Em vez disso, eu acredito que a 

fantasia e o talento criativo dele foram inspiradas pelas teorias da psiquiatria nascente, 

difundida na Europa no fim do século XIX. Sabemos que Machado foi sempre 

interessado sobre a cultura europeia e as novidades científicas. Podemos supor e 

imaginar que ele conheceu Joseph Breuer para a sua doença, mas, na verdade, ele tinha 

unicamente interesse científico para novas teorias da hipnose. Primeiramente o seu olhar 

narrativo foi criativo, imaginativo e no mesmo momento inventivo e engenhoso; além 

disso, sabemos que ele foi jogador de xadrez como o médico vienense Breur. É uma 

coincidência? Creio que, acima de tudo, a sua contribuição, definida anti-psiquiátrica e 

os frequentes referências à problemas mentais de saúde comfirmam o interesse e a 

curiosidade para a análise da mente, para as abordagem do indivíduo à realidade, para o 

modo de se comportar e, emfim, para as mudanças do seu caráter. Neste caso o papel do 
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narrador é controlar o desenvolvimento das histórias como se fosse o jogo de estratégia 

e de tática de um ótimo enxadrista. 

Personagens e enredos são inventadas por a fantasia dramática de dois escritores, 

os quais têm criatividade narrativa e um talento fantástico; parece que a realidade 

abrangê-los, como um teatro em que passam vários tipos humanos, contando a própria 

história, explicando o que está em jogo. Assim sendo, o nosso estudo pode aprofundar o 

aspecto psicoanalítico e sociológico, descobrindo também interessantes cenários no 

contexto histórico relacionado com os dois escritores. Em Machado e Pirandello o ser 

humano é desorientado e perplexo, em conflito com a sociedade na qual está vivendo, e 

tenta de enfrentar o existência adversa e inimiga com determinação e com a sua 

autoafirmação, no caso de Machado o indivíduo se apresenta forte e determinado, tenaz 

quase obstinado, sendo acionado por uma força que não pertence ao ser humano, 

segundo a minha interpretação. Relendo as novelas e os ensaios de Pirandello, 

observamos as afinidades do enredos. Trata-se de um encontro virtual que tem uma 

explicação simples: a crise do homem no mesmo período histórico em que estava 

nascendo a psiquiatria, o evento mais importante da ciência médica. Não há dúvida que 

Machado é o gênio da narrativa moderna.  

Em Soggettivismo e oggettivismo nell’arte narrativa Pirandello afirma que o 

escritor é caracterizado por um subjetivismo de caráter, ou seja por um temperamento 

individual e único. Nesse sentido, a nova ciência examina os processos de consciência e 

a abordagem do sujeito no mundo externo. 

 
Tutto il cammino percorso in pochi anni dalla psicologia 
contemporanea ha dimostrato le ragioni per cui ai processi in genere 
della coscienza si davano i caratteri di necessità meccanica e di fissità 
quasi materiale, mettendo in chiaro che il mondo è rappresentazione 
solo in quanto lo consideriamo facendo astrazione dal soggetto, da 
noi; è rappresentazione e volontà in quanto lo consideriamo come ci si 
presenta direttamente alla coscienza, nella quale troviamo appunto in 
intimo e inscindibile legame e in continua azione reciproca quei due 
elementi che la vecchia psicologia teneva disuniti: i sentimenti e le 
rappresentazioni; donde la variabilità di queste considerate 
direttamente (PIRANDELLO, 2006, pp. 685-712) 
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PERSONAGENS FEMININAS DOS SÉCULOS XX E XXI: PERFIS 
EMBLEMÁTICOS DA LITERATURA, DO TEATRO E DA INDÚSTRIA 

CULTURAL 
 

Angela Maria da Costa e Silva Coutinho (Instituto Federal do Rio de Janeiro)1

As investigações sobre o feminino têm rendido discussões que propiciam 

sempre um retorno a questões relacionadas às representações sociais da mulher ao 

longo da história; a formações discursivas relacionadas a sua ética ; às metáforas do 

feminino da tradição romântica e suas contradições; aos padrões de beleza das classes 

 
 

Resumo: Modelos estéticos artísticos construídos e reproduzidos passam a fazer parte do 

imaginário do leitor como se naturais fossem. Assim acontece com personagens criados na 

literatura, no teatro, no cinema, na mídia televisiva. Em vista disso e de acordo com a proposta 

desta comunicação, uma hipótese para a formação de leitores literários é tornar sistemática a 

conversação entre a arte literária e outras diferentes formas de arte, empreender diálogos entre 

gêneros literários e com produções da indústria cultural. No atual recorte, investigam-se  

representações sociais do feminino. 

 
Palavras-chave: formação do leitor; Literatura e outras artes; personagens femininas; 

textualizações contemporâneas. 

 

Modelos estéticos artísticos construídos e reproduzidos passam a fazer parte do 

imaginário do leitor como se naturais fossem. Assim acontece com personagens 

criados na literatura, no teatro, no cinema, na mídia televisiva. Em vista disso e de 

acordo com a proposta desta comunicação, uma hipótese para a formação de leitores 

literários é tornar sistemática a conversação entre a arte literária e outras diferentes 

formas de arte, empreender diálogos entre gêneros literários e com produções da 

indústria cultural. No atual recorte, investigam-se  representações sociais do feminino. 

Entende-se que essas especulações dialógicas, enquanto frequentação 

espontânea ou na rotina da aprendizagem, estimulam operações analíticas e 

interpretativas, a partir da associação de sentidos e de discursos, também por acionar 

um fluxo de correspondência de significados subjacentes às textualizações, além de 

propiciar o reconhecimento de ressignificações e ênfases.  

                                                           
1 Doutora em Letras. Literatura Comparada (UFF). Mestre em Letras: Literatura Brasileira (UFF) 
Licenciada em Letras: Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Pós-doutoranda em Educação 
(UFMG)  
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favorecidas cuja inculcação gera o obscurecimento das diferenças, como as diferenças 

raciais e de classe social. Neste artigo, serão discutidas, com base em princípios da 

Semiótica e de Teoria Literária (com destaque para os conceitos bakhtinianos de 

polifonia e dialogismo), as concepções e contradições do feminino na visão da 

personagem do conto A bela e a fera de Clarice Lispector, em diálogo com os perfis 

das personagens das recentes versões da fábula criadas para o cinema. A  protagonista   

contemporânea  atua em um lugar de fronteira, entre o seguro, o duvidoso, o 

inesperado, entre o branco e o negro, a transparência e a opacidade.  

 

Dialogismo 

 
O dialogismo  refere-se  à relação entre o texto e seus outros, não só 
em formas bastante cruas e óbvias como o debate, a polêmica e a 
paródia, mas também em formas muito mais sutis e difusas 
relacionadas com os overtones e as ressonâncias: as pausas, a atitude 
implícita, o que se deixou de dizer, o que deve ser deduzido. Embora 
na origem o dialogismo seja interpessoal, aplica-se também por 
extensão à relação entre as línguas, as literaturas, os gêneros, os estilos 
e até mesmo as culturas. [...] se aplica tanto ao discurso cotidiano 
quanto à tradição literária e artística; diz respeito a todas as ‘séries’ 
que entram num texto, seja ele verbal ou não-verbal, erudito ou 
popular. Aliás, o popular penetra o erudito, e vice-versa. (Mikhail 
Bakhtin apud Stam, 2000,  72-74) 

 

 

Abordagem literária comparativa 

 

A bela e a fera: tradição e atualização na cena cinematográfica 

 

A autoria do conto, na versão em que este é mais conhecido atualmente, é 

atribuída a Gabrielle-Suzane Bardot,  Madame Villeneuve que o teria escrito no ano de 

1740, conforme afirma Bettelheim  (2009, p. 406). A Bela e a Fera de Villeneuve é um 

dos exemplos dos contos de fadas do ciclo do “noivo animal”, ou “marido animal” 

(como a história do Príncipe sapo) que, segundo Bettelheim, “o que deve acontecer é 

expresso, como sempre nos contos de fadas, por meio de uma imagem muito 

impressionante: uma fera (ou um animal) é transformada numa pessoa magnífica”. 

(Bettelheim, 2009, p. 381) ). 
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O percurso da obra interessa à investigação de sua recepção, uma vez que, tanto a 

fábula quanto seus personagens resistiram ao tempo e têm figurado nas cenas 

contemporâneas em forma de animação, de teatro e de cinema.  Nas imagens da cena 

cinematográfica dos dias de hoje, em 2017, percebe-se a permanência do fascínio 

feminino que arrebata o coração de um homem fera. O ideal de beleza e de feminilidade  

se materializa com a escolha da atriz de feições europeias,  por meio de seu  gestual e 

dos atributos éticos. Ficam estabelecidos, portanto, padrões que caracterizam nobreza de 

conduta, juntamente com padrões que indiciam um fenótipo confiável para o exercício 

de tal nobreza, conforme, por exemplo, a imagem de uma das cenas do filme a seguir.  

 

 

 

 

 

 

A bela e a fera de Clarice Lispector: tradição e contradição 

  

A orientação  para a leitura desse conto pode voltar-se , inicialmente,   para os 

aspectos do estilo individual da autora e que a inscrevem na cena literária 

contemporânea: a desconstrução, a transgressão e a contradição. A Bela e a Fera ou a 

Ferida Grande Demais de Clarice Lispector é  uma outra maneira de se ver o mundo do 
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ponto de vista das personagens. As personagens são pessoas representadas por uma 

mulher e um homem que, a despeito do lugar que ocupam na sociedade, ambos expõem 

profundas feridas.  Em seguida, dialogar com os ecos do conto contemporâneo e o da 

tradição, fazendo  referência às releituras e adaptações. Nesse sentido, apresentar as 

projeções do mesmo texto no cinema, na animação e no teatro.  Na abordagem literária,  

é produtiva uma  discussão sobre as  semelhanças e as diferenças entre o conto 

clariciano e o da tradição, destacando-se, no primeiro, as características contemporâneas 

relativas à desconstrução, à transgressão e à contradição, e estabelecendo, assim, uma 

leitura dialógica. Nessa leitura, selecionam-se passagens significativas tais como as  

comentadas a seguir.  

 

Uma mulher rica, esposa de um banqueiro sai do salão de beleza do Copacabana  

Palace Hotel, às quatro horas da tarde. Como combinara com o motorista para buscá-la 

às cinco, sai a caminhar pela Avenida. Um mendigo, amparado por uma muleta, com 

uma ferida aberta na perna, pede-lhe uns trocados. Ela não tem, desculpa-se e lhe dá 

uma nota de quinhentos reais. O mendigo espanta-se e, desconfiado, pega a nota 

pensando em comida e festa. Ela começa a pensar se ele, alguma vez, já havia comido 

caviar ou ido esquiar na Suíça... Vem-lhe à mente as palavras: “Justiça Social.”. 

LISPECTOR, 1999, p. 99) 

 

 A personagem faz uma análise de sua existência  e constata a mediocridade de sua 

vida.Concluiu ser também uma mendiga. Não de dinheiro, mas de amor [o marido tem 

duas amantes]; que a acham  bonita, alegre... Considerou-se igual ao mendigo. De 

repente, a mulher sentou-se no chão. O mendigo não entendeu. Perguntou à mulher se 

estava bem. “Ela não sabia”. (LISPECTOR, 1999, p. 103-104) 

 

As cenas comentadas  são representativas de uma opção temática calcada em uma 

visão de mundo cuja ordem passa pela desconstrução  ao se interpor no confronto entre 

o belo e o feio dúvidas quanto ao sentido desses conceitos. Pela transgressão, por 

exemplo, quanto à elaboração do texto narrativo, dado sua característica polifônica, à 

medida que se apropria de estruturas que remetem aos textos teatrais e 

cinematográficos.  E  pela  contradição, tendo em vista que o elemento surpreendente da 
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história, para longe de ser uma transformação magnífica, conforme os finais dos contos 

de fadas, é a visão especular, o olhar  dos personagens  voltado para eles mesmos, a 

partir do gesto do outro, conforme o trecho abaixo: 

 

Começa: 

Bem, então saiu do salão de beleza.   

Nada era – era puro, pensou sem se entender. Quando se viu no 

espelho – conteve-se para não exclamar um “ah”! – pois ela era 

cinquenta milhões de unidades de gente linda. Nunca houve – em todo 

passado do mundo – alguém que fosse como ela. E depois, em três 

trilhões de trilhões de ano – não haveria uma moça exatamente como 

ela.  

“Eu sou uma chama acesa! E rebrilho e rebrilho toda essa escuridão!”  

Um homem sem uma perna, agarrando-se numa muleta. parou diante 

dela e disse:  

– Moça, Me dá um dinheiro para eu comer? 

“Socorro!!! gritou-se  para si mesma ao ver a enorme ferida na perna 

do  homem. Socorre-me, Deus” disse baixinho.  

Ela – os outros. Mas, mas a morte não nos separa, pensou de repente e 

seu rosto tomou o ar de uma máscara de beleza e não beleza de gente: 

sua cara por um momento se endureceu.  

Pensamento do mendigo: “essa dona de cara pintada com  estrelinhas 

douradas na testa, ou me dá ou me dá muito pouco.  

 – Quinhentos cruzeiros basta? É só o que eu tenho. (LISPECTOR, 

1999, p. 95-97) 

 

 

Empenho-me para prezar a diversidade de interpretações do texto literário e 

considerar  a leitura espontânea como uma iniciação produtiva, capaz de encorajar o 

jovem leitor a elaborar argumentos quer  sejam eles singelos, coerentes ou não.  Uma 

espécie de leitura espontânea, portanto, que abre espaço para um diálogo em  tensão 

com as sugestões de sentido que o  próprio texto literário suscita, reafirmando o que se 

pretende estabelecer como um trabalho compartilhado de fruição e de prazer do texto 

literário realizado por leitores interessados (professores e pesquisadores, por exemplo) e 
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leitores iniciantes e estudantes. Dessa forma, e afinada com lições da estética da 

recepção de Jauss, almejo que o jovem leitor  

 

  [...] no ato da compreensão interpretativa, admita que de agora em diante 
pode concretizar um entre outros significados possíveis da poesia, relevante para ele, sem 
que exclua a possibilidade que outros discordem. A partir da forma realizada, o leitor 
agora irá procurar e produzir o significado ainda incompleto por meio de uma leitura 
retrospectiva, voltando do fim ao início, do todo ao particular (JAUSS, 2002, p. 881)  
 

Experiências de leituras de diferentes gêneros, em diversos suportes como parte 

da vivência cotidiana das pessoas, em especial da vivência do jovem leitor,  

percebe-se, articulam-se com outras categorias de experiências e promovem a 

percepção, o entendimento, a discussão, a avaliação  dos fenômenos inerentes  à 

existência humana. A percepção estética se adquire com a frequentação  à leitura 

interpretativa da arte, nesse caso, a arte literária. Quanto a esse fenômeno da 

percepção estética, Jauss declara que  

 

A interpretação de um texto poético já sempre pressupõe a percepção 
estética com compreensão prévia; só deve concretizar significados que 
parecem ou poderiam parecer possíveis ao intérprete no horizonte de 
sua leitura anterior. [..] Cada leitor conhece a experiência que muitas 
vezes o significado de um poema se torna claro apenas numa segunda 
leitura, após retornar do final ao início do texto. Num caso destes, a 
experiência da primeira leitura torna-se o horizonte da segunda leitura: 
aquilo que o leitor assimilou no horizonte progressivo da percepção 
estética torna-se tematizável no horizonte retrospectivo da 
interpretação. (Jauss, 2002, p.877-878) 

 

Com efeito, o leitor das versões fílmicas serão capturados pela ilusão dramática, 

uma vez que suas imagens visuais e sonoras o transportam para um universo de 

idealização da realidade no que se refere às relações conflituosas, às situações  

contingentes,  às incompreensões e vicissitudes. No conto de fadas e em suas versões 

contemporâneas, tais ocorrências conflituosas, suas decorrências e propostas de solução 

se apresentam previsíveis na fabulação e, consequentemente, com fortes características 

indiciais, ou seja,  com o efeito de sentido  direcionado para a aceitação de uma 

determinada ética, de  determinadas convenções, posturas, estéticas, fenótipos e até 

mesmo de modelos gestuais. Os ícones imagéticos são, portanto, afetados por elementos 

indiciais, estes últimos como se fossem legendas  certificadoras  de ideologias alienadas 
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e alienantes, por serem estas a repetição de modelos sociais convencionais sem  que se 

possa vislumbrar uma discussão.  

Contrário àquela proposta ilusionista, o conto de Lispector (1999) como que  

interrompe um ciclo de contemplação alienada da beleza feminina e das contingências 

relacionadas aos atributos físicos da mulher. Tanto na tessitura do relato quanto na 

relação da personagem com sua existência, a escritora desliza para o espaço da dúvida e 

fere a realidade dos conceitos firmados em convenções. As convenções surpreendem  o 

leitor  por se apresentarem  esgarçadas e  perturbadoras. As contradições aqui referidas 

têm eco na perspectiva  de Hutcheon (1988) que reflete sobre a “presença do passado” 

nos conceitos relativos ao pós-moderno. Segundo a autora, a partir da observação de 

proposta pós-moderna em arquitetura,  não há um retorno ao passado para reafirmá-lo 

ou resgatá-lo, mas  uma “reavaliação crítica, um diálogo irônico com o passado da arte e 

da sociedade”, (Hutcheon, p. 20). 

Portanto, a cultura pós-moderna tem um relacionamento contraditório 
com aquilo que costumamos classificar como nossa cultura 
dominante, o humanismo liberal. Ela não nega, conforme disseram 
alguns autores (Newman 1985,42; Palmer 1977, 364). Em vez disso 
contesta-o a partir do interior de seus próprios pressupostos. [...] Para 
Lyotard (1984 a) o pós-modernismo se caracteriza exatamente por 
esse tipo de incredulidade em relação às narrativas-mestras ou 
metanarrativas. (Idem p.23) 
O centro já não é totalmente válido. E, a partir da perspectiva 
descentralizada, o “marginal” e aquilo que vou chamar de “ex-cêntrico  
(seja em termos de classe, raça, gênero, orientação sexual ou etnia) 
assumem uma nova importância à luz do reconhecimento implícito de 
que na verdade nossa cultura não é o monolito homogêneo (isto é, 
masculina, classe média, heterossexual, branca e ocidental) que 
podemos ter presumido. O conceito de não-identidade alienada ( que 
se baseia nas oposições binárias que camuflam as hierarquias) dá 
lugar, conforme já disse, ao conceito de diferenças, ou seja, à 
afirmação não da uniformidade centralizada, mas da comunidade 
descentralizada – mais um paradoxo pós-moderno.  (Idem p. 29) 
 

 

 

O jovem leitor contemporâneo, portanto, tem ao seu dispor uma diversidade de 

propostas artísticas. No entanto, talvez não consiga usufruir a maior parte  se estas  não 

lhe forem oferecidas para o conhecimento e  a escolha. Ocorre que a indústria cultural, 

idiciadora das informações cotidianas, precede, com vantagem, as ações culturais 

formais, incluindo-se a leitura literária. No entanto, a despeito desse fato, têm 
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demonstrado ser satisfatórias iniciativas  de pesquisa e de reavaliação crítica  da cultura  

de massa que temos nos dias de hoje com toda sua penetração  na sociedade. Dessa 

forma, presumo um compartilhamento de saberes, um diálogo de experiências entre 

leitores com repertórios e vivências diferentes que se expõem à contemplação da arte 

literária  e emprestam sua memória afetiva e cultural para a apreensão dos sentidos do 

texto. Conforme reflete Jauss (2002) a percepção estética se exercita por leituras que se 

sucedem e  liberam possibilidades significativas no percurso – no próprio ato da leitura. 

Proponho que ao exercício de leituras sucessivas se agregue a leitura de textualizações 

variadas: visuais, audiovisuais, musicais, digitais e quaisquer outras que possibilitem o 

prazer estético,  a fruição,  a conversação, a discussão, a formulação de argumentos.  
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NARRATIVA AUDIOVISUAL NA SALA DE AULA: RELATOS SELVAGENS, 
CRÔNICA E PRODUÇÃO DE TEXTO1 

 

Diogo dos Santos Souza (Fale/Ufal)2 

 

Como alternativa metodológica para o ensino de língua portuguesa e literatura, o Cinema pode 
ser um recurso, na sala de aula, para seduzir e provocar os alunos a entrarem no universo da 
palavra, seja para o âmbito da leitura, seja para práticas que envolvem a produção de texto. Nesse 
sentido, o presente trabalho traz um relato de experiência de aulas de língua portuguesa com uma 
turma da graduação em Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas) em que o filme 
argentino Relatos Selvagens (2014), de Damián Szifron, foi estudado como uma via de leitura 
para o conceito de crônica. Essa atividade culminou em uma produção textual, que será descrita 
no decorrer desse relato.  

 

 

Palavras-chave: Filme. Crônica. Relatos Selvagens. Ensino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Agradeço a leitura atenta do colega e pesquisador das relações entre Literatura e Cinema Felipe Benício, 
do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal 
de Alagoas, que forneceu preciosas contribuições para elaboração desse texto.  
2 Douorando em Estudos Literários. Professor de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Federal de 
Alagoas – Campus Piranhas. E-mail: diogosansouza@gmail.com 
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1. Introdução  

A grade curricular que regulamentava o curso de Comunicação Social da 

Universidade Federal de Alagoas (Ufal) até 2015 previa duas disciplinas semestrais 

ligadas à Língua Portuguesa: Português para Comunicação 1 (estudantes do primeiro 

semestre) e Português para Comunicação 2 (estudantes do segundo semestre). Em turmas 

que misturavam alunos de Jornalismo e Relações Públicas, o professor para as referidas 

disciplinas, oriundo da Faculdade de Letras, seguia uma ementa direcionada à leitura e 

produção de textos, compreendendo língua e linguagem como objetos variados de acordo 

com as situações comunicativas nas quais o sujeito se insere.   

 Para a compreensão desse relato de experiência, é necessário fazer um percurso 

que contextualize a atividade em questão para que o leitor entenda as condições de 

produção dos trabalhos desenvolvidos. Levando em consideração que temas como 

variedades linguísticas, coesão e coerência e tipos textuais já tinham sido trabalhados na 

disciplina Português para Comunicação 1, optei a focar as atividades que sequenciaram 

esse momento em discussões sobre gêneros textuais e produção de texto, dando 

prioridade a gêneros que são mais presentes no cotidiano profissional da Comunicação 

Social. Nesse sentido, a crônica surgiu como um objeto de estudo pertinente, uma vez que 

dialoga, em sua composição, com o discurso jornalístico e o discurso literário, mantendo-

se numa zona fronteiriça entre essas duas modalidades de texto.  

As noções de crônica trabalhadas em sala de aula tiveram início com o texto de 

Antonio Candido “A vida ao rés-do-chão”, que lança uma abordagem acerca da história 

do gênero Brasil. Como a discussão possui um direcionamento voltado para o ponto de 

vista da crítica literária, destaquei pontos mais pertinentes à área de Comunicação Social, 

que serão comentados mais adiante. Prosadores como Clarice Lispector, Rubem Braga e 

Mário Prata3 fizeram parte de nossas aulas, momento em que mostrei como, dentro da 

proposta distinta de cada autor, a crônica pode adquirir variações de ordem temática e 

formal. 

                                                           
3 As crônicas lidas do autores mencionados foram as seguintes: “A morte da baleia”, “Os jornais” e “O 

mato” e “Amor, vamos discutir a relação?”, respectivamente.   
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Quase simultaneamente ao andamento das discussões sobre a crônica, o filme 

Relatos Selvagens, de Damián Szifron, que havia estreado no Brasil em dezembro de 

2014, ainda fazia bastante sucesso. Quando assisti à película pela segunda vez, pensei que 

era possível fazer um diálogo entre cinema e gênero textual, visto que os seis “relatos” 

apresentados em tela se aproximam de aspectos característicos da constituição da crônica. 

Solicitei à turma que formassem duplas e seguissem a linha de pensamento do enunciado 

abaixo, que corresponde a questão que foi colocada para os alunos:  

Uma das principais características do gênero crônica é o exercício de 
apropriação com um fato do cotidiano, transformando uma notícia, 
geralmente, em uma narrativa ficcional, que versa entre o “real” e o 

“imaginário”, com pitadas de humor e crítica social. Assim, é possível 

compreender que a construção desse gênero literário se relaciona 
diretamente com o contexto jornalístico, principalmente quando 
levamos em conta os meios de produção, circulação e recepção da 
crônica, tendo o jornal como seu suporte material. Nessa perspectiva, 
podemos encontrar em outras modalidades textuais a presença das 
premissas que constroem a crônica, como, por exemplo, o filme Relatos 
selvagens (2014), do diretor argentino Damián Szifron. Na película 
mencionada, temos 6 histórias diferentes de personagens que estão 
vivendo no limite do seu dia a dia, entre o cômico, o trágico e a reflexão 
crítica sobre as relações pessoais na contemporaneidade. Isto posto, a 
proposta desta atividade é que, em dupla, o filme seja assistido como se 
fosse uma coletânea de crônicas. Logo, nesse caminho, para pensar 
numa crônica, podemos nos direcionar para a notícia que a originou. É 
desse princípio que vocês irão partir: escrever, para cada história, uma 
possível notícia que pode ter sido o mote de construção para cada 
“crônica” do filme. Ou seja, vamos partir de um movimento inverso: 
criar, através do ato de ficcionalizar, o não ficcional. Usem a 
criatividade. Vocês podem escrever essas notícias no formato de um 
layout de site de notícias, jornal impresso...  
 

Assim, baseados nas orientações acima, os estudantes desenvolveram os seus 

trabalhos. Infelizmente, por conta de um calendário acadêmico afetado pela greve das 

Universidades públicas no ano de 2015, o cronograma da disciplina foi prejudicado. Essa 

atividade foi feita como exercício complementar. O link do filme foi disponibilizado para 

que a turma pudesse assisti-lo em casa. Mas, antes desse momento, o passo a passo para 

o desenvolvimento do trabalho – que será mais detalhado no decorrer deste texto – foi 

explicado para os estudantes, bem como foi conversado sobre a estrutura da narrativa 

audiovisual, a razão de sua escolha e as suas proximidades com a crônica (narrativa curta, 

de caráter urbano, que se apropria de fatos que fazem parte do cotidiano do leitor). A 

atividade foi utilizada como encerramento das reflexões sobre a crônica, numa tentativa 

de, através do diálogo entre dois discursos (o fílmico e o literário), mostrar para a turma 

como pode ser amplo o leque de possibilidades de trabalho com o gênero em questão.  
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Isto posto, o objetivo deste trabalho é fazer uma análise de duas produções textuais 

que foram desenvolvidas tendo como base a perspectiva de compreender Relatos 

Selvagens como um conjunto de seis crônicas, escrevendo uma notícia para cada relato. 

Logo, elementos do discurso jornalístico foram incorporados nessas produções, fato que 

mostrou que os estudantes compreenderam a proposta da atividade e utilizaram a 

criatividade como um recurso de leitura do gênero crônica. Nesse caminho, iremos 

analisar a recepção do filme, identificando como a narrativa audiovisual foi relida na 

escrita de uma notícia e observando quais os elementos do filme foram apropriados pelos 

redatores. Assim, o cinema será visto como um recurso para a produção de um texto não 

ficcional que teve como base um texto ficcional.  

 

2. Crônica, narrativa audiovisual e ensino   

O cinema é o melhor instrumento para exprimir o mundo dos 
sonhos, das emoções, do instinto. O mecanismo produtor da 
imagem cinematográfica é, por seu funcionamento intrínseco, 
aquele que, de todos os meios da expressão humana, mais se 
assemelha à mente humana, ou melhor, mais se aproxima do 
funcionamento da mente humana em estado de sonho. 

 Luis Buñuel 

 

Antes de adentrarmos na leitura dos dois trabalhos produzidos com base no filme 

Relatos Selvagens, é preciso expor o ponto de partida do professor em relação à proposta 

pedagógica de incluir o cinema como um recurso de compreensão do gênero crônica. A 

narrativa audiovisual argentina foi escolhida como componente da ementa da disciplina 

devido ao fato de os realizadores4 do filme utilizarem um modo de narrar que se aproxima 

da linguagem da crônica. Ao todo, há em tela seis curtos relatos que apresentam histórias 

e personagens diferentes, tendo em comum entre eles o humor, a violência e a crítica 

sobre a forma como os indivíduos do século XXI, no contexto da urbanidade, relacionam-

se. Essa atmosfera em que paira a produção fílmica dialoga com alguns temas vistos nas 

crônicas dos autores brasileiros mencionados5. A percepção desse elo entre o que já tinha 

                                                           
4 Compreendo como “realizadores” toda a equipe de produção do filme: roteiristas, diretores, produtores, 

montadores, cenaristas, entre outros).  
5 Cada uma das seis histórias do filme conta a trajetória de personagens diferentes: 1) Várias pessoas dentro 
de um avião descobrem que seus passados estão interligados por uma pessoa em comum; 2) Dois homens 
chegam ao limite da selvageria ao brigarem numa autoestrada; 3) Uma garçonete reencontra um inimigo 
no restaurante que trabalha e pensa numa vingança; 4) Um jovem atropela uma mulher grávida e os seus 
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sido visto em sala de aula e o filme fez com que a proposta pedagógica fosse construída 

nesse caminho.  

Entre os variados estudos teóricos sobre a crônica no Brasil, optamos seguir a 

perspectiva de Antonio Candido em seu livro Crônica: o gênero, sua fixação e suas 

transformações no Brasil (1992), pois o olhar do autor dialoga com a forma que 

compreendemos a narrativa audiovisual como um conjunto de crônicas: “em lugar de 

oferecer o excelso, numa revoada de períodos e adjetivos candentes, pega o miúdo e 

mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas” (CANDIDO, 

1992, p. 14). No filme de Damían Szifron, situações do cotidiano, aparentemente comuns, 

são desenvolvidas, até hiperbolicamente, às vezes, de maneira inusitada, apresentando a 

complexidade de casos triviais, carentes de uma “grandeza”. É como se, na tela, “a vida 

ao-res-do-chão” entrasse numa zona de amplitude, dando ao telespectador uma espécie 

de lupa para observar o modo viver urbano. Como a produção do texto foi solicitada num 

momento de estudo em que tratávamos de gêneros textuais e interdiscurso6, é preciso 

passar pelo pensamento bakhtiniano:  

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 
com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação 
discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma 
resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo [...]: ela 
os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como 
conhecidos, de certo modo os leva em conta (BAKHTIN, 2014, p. 297).  

 

Para o teórico russo, os gêneros do discurso, ainda que situados em contextos 

comunicativos diferentes, relacionam-se através de “ecos” que os ligam numa 

“identidade”. É por esse viés que analiso a relação entre crônica e narrativa audiovisual, 

uma vez que considero que a composição do filme traz marcas do discurso literário. Além 

disso, é sabido que o cinema, na história das artes, é uma arte jovem quando comparada 

à literatura, fato que fez com que o discurso fílmico incorporasse vários elementos do 

dizer literário. Visto isso, seja pela via da negação, seja pela via da complementação, é 

interessante observar como os estudantes interagiram com a produção de notícias tendo 

                                                           
pais tentam acobertar o crime; 5) O cansaço de um sujeito ao não se adequar às regras de trânsito; 6) Os 
fatos inesperados de uma recepção de casamento em que noivo e noiva transitam entre amor e violência.  
6 Entende-se como “interdiscurso” o procedimento a qual um discurso incorpora em sua constituição um 
discurso de outra área de conhecimento.  
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como partida um texto ficcional e a tensão entre a composição literária e fílmica e a escrita 

jornalística.  

Na palestra7 “Análise de filmes em sala de aula”, proferida por Marcos 

Napolitano, da Universidade de São Paulo (Usp), em 2010, o professor destaca que é 

preciso que o docente não somente saiba a função do cinema na sala de aula, como 

também esteja em contato com o que acontece no circuito audiovisual, pois as condições 

de produção, circulação e suporte influem diretamente na recepção do espectador. O 

palestrante ainda menciona que o cinema vai além do estímulo à leitura, devendo, então, 

manter-se conectado com a instituição educacional na qual ele está sendo inserido. No 

presente relato de experiência, a atividade de produção texto foi inserida no contexto de 

estudantes que estão em contato constante com o discurso audiovisual.  

O cinema, no ambiente do ensino, não deve ser observado como um instrumento 

que substitui uma discussão sobre determinado assunto. Às vezes, na sala de aula, o 

professor utiliza o filme como uma forma de “passatempo”, atribuindo-lhe função sem 

fundamentação pedagógica que, quando se torna perceptível ao aluno, ou seja, quando 

ele percebe que o filme está ali para preencher um horário e não estimular um debate, a 

narrativa audiovisual se transforma em algo sem utilidade. O simpósio “O cinema em sala 

de aula como a construção de saberes e a (re) construção de identidades: propostas 

metodológicas para a educação básica”, que faz parte da programação do IV Colóquio de 

Estudos Linguísticos e Literários (Cielli), na Universidade de Maringá, também passou 

por essas reflexões nas trocas de experiências entre os professores, momento que 

estimulou a vontade de compartilhar essa proposta de estudo da crônica.  

As políticas educacionais e culturais que incentivam a produção audiovisual tanto 

em instituições de educação básica quanto em instituições de ensino superior estão 

solidificando a inserção do universo cinematográfico na sala de aula. A Lei nº 13.0068, 

por exemplo, publicada em 2014, “obriga a exibição de filmes de produção nacional nas 

escolas de educação básica”. Ainda que o foco desse trabalho seja numa experiência de 

ensino superior, é válido uma passagem por essa questão, uma vez que a educação básica 

precede o nível de educação que figura a nossa discussão. É importante regulamentar, no 

currículo escolar, um tempo dedicado à produção audiovisual, porém, antes disso, faz-se 

                                                           
7 <https://www.youtube.com/watch?v=n1UTnjFnBws&spfreload=10> 
8 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13006.htm> 
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necessário pensar em metodologias de práticas escolares que incorporem o discurso 

fílmico às áreas de conhecimento. Com essa Lei, notamos que as Diretrizes que 

comandam a organização curricular compreendem que o cinema é importante na sala de 

aula, entretanto, as formas como esse trabalho se efetuará, em âmbitos de circulação, 

condições de exibição e recepção ainda são caminhos pouco explorados.  

A função da narrativa audiovisual precisa caminhar com os desejos das demandas 

pessoais dos estudantes, mostrando que não é somente um estímulo à leitura. Por 

exemplo, como eu já sabia que os alunos de Comunicação Social apreciam bastante 

discursos visuais, incluí o cinema com a intenção didática de seduzi-los através de um 

objeto de estudo que possui um lugar afetivo no cotidiano deles, além de fazer parte do 

dia a dia profissional também.  

 

3. Primeiro relato selvagem  

O primeiro trabalho que se propôs a desenvolver notícias baseadas em cada uma 

das seis histórias do filme Relatos Selvagens foi escrito por dois alunos do curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. Inicialmente, para podermos 

começar a análise da produção textual, é preciso expor o ponto de vista que norteou o 

estudo do gênero jornalístico “notícia”. Para Nilson Lage (1990, p. 7), “diante do relato 

feito em texto, pode-se sempre perguntar como terá sido isso, e imaginar uma possível 

realidade concreta; diante do relato de imagens que se sucedem, cabem as perguntas Qual 

o nome disto? e O que isto quer dizer?”. No caso da produção textual em questão, ir ao 

contexto de origem da notícia significa se dirigir à narrativa audiovisual e recriar uma 

história ficcional no plano da simulação de um público leitor, na tentativa de adentrar 

mais no universo cronístico.  

No livro Como usar o cinema na sala de aula (2013), Marcos Napolitano destaca 

algumas utilizações didático-pedagógicas do cinema, alertando para possibilidades e 

armadilhas que o professor pode encontrar nesse percurso. A proposta do filme como um 

“texto-gerador” foi um caminho percorrido na realização da produção da notícia com base 

no filme, entendendo que:  

 

O uso do filme como texto-gerador segue os mesmos princípios de 
abordagem anterior, com a diferença que o professor tem menos 
compromisso com o filme em si, sua linguagem, sua estrutura e suas 
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representações, e mais como as questões e temas (políticos, morais, 
ideológicos, existenciais, históricos etc) que suscita [...]. O importante 
é não ficar apenas no filme como “ilustração”, mas usar criticamente a 

narrativa e as representações fílmicas como elementos propulsores de 
pesquisas e debates temáticos (NAPOLITANO, 2013, p. 28).  

 

Relatos Selvagens pode ser considerado como um “texto-gerador”, uma vez que a 

ideia principal da atividade era produzir um texto que transferisse as histórias do filme 

para o plano jornalístico. Andando um pouco na contramão do posicionamento de 

Napolitano (2013), tivemos um intenso compromisso com a linguagem e a estrutura do 

filme, posto que esses elementos expressavam, junto aos temas abordados, o diálogo da 

narrativa visual com a composição do gênero crônica. Dessa maneira, o filme foi 

trabalhado como um recurso de leitura para a crônica, promovendo também a observação 

da escrita literária em contato com situações do cotidiano e mostrando como este pode 

ser apropriado tanto pela ficção quanto pela não ficção.  

As notícias escritas pelos autores do trabalho não seguem a ordem de disposição 

dos relatos do filme. O primeiro texto corresponde à quarta história da narrativa 

audiovisual, tendo como título: “Engenheiro explode carro no setor de guinchos do 

Departamento de Trânsito”. Aqui, o redator utilizou elementos do discurso da rede social 

Twitter para dar uma maior dinamicidade ao texto, impulsionando a interação com um 

possível público jovem, ao utilizar hashtags. Tendo como função ser uma espécie de 

complemento de sentidos, a hashtag atua nesse plano do dizer algo mais, que nem sempre 

pode ter o objetivo de dar mais “clareza” ao texto. Nesse caso, os redatores utilizaram 

esse recurso como forma de expressar a voz de possíveis leitores que manifestaram apoio 

ao engenheiro, o “Bombita”, mostrando que a ação, ainda que violenta, foi recebida 

positivamente por uma parte da população. No filme, há uma passagem em que notícias 

de jornal que mencionavam o fato são apresentadas, ilustrando o jornal como uma espécie 

de lugar de continuidade da história, caminho semelhante ao da atividade de produção 

textual.  

O segundo texto, “Homem que atropelou mãe e filha é assassinado por pai 

revoltado”, faz uma releitura mais ousada, uma vez que o autor criou um final que ficou 

subentendido no filme. Nesse relato9, um jovem atropela mãe e filha, não presta socorro 

                                                           
9 A partir de agora, toda vez que usarmos a palavra “relato”, estaremos nos referindo a uma das histórias 

contadas no filme.  
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e volta para casa para pedir ajuda à família. O pai do adolescente convence o caseiro em 

assumir a culpa em troca de dinheiro. Quando o “novo” culpado pelo crime está sendo 

levado pela polícia no meio de uma multidão de pessoas enfurecidas, o viúvo surge e 

agride a pauladas o então suspeito de matar sua esposa e filha. Há um corte abrupto na 

cena e não sabemos o que acontece em seguida. Na transposição da história para a não 

ficção, nesse caso, a notícia, os autores tiveram a percepção em atribuir um final claro 

para a história, algo característico do texto referencial. Assim, os redatores tiveram a 

percepção de extrair do discurso ficcional um olhar mais próximo do jornalístico.  

A próxima notícia do trabalho corresponde ao último relato do filme. Nesse texto, 

os autores se prenderam bastante à descrição da narrativa audiovisual, mas dois elementos 

merecem ser destacados: a imagem utilizada para estampar a notícia e o desfecho mais 

hiperbólico do que o do texto-fonte. A quarta notícia do conjunto de textos produzidos 

pelos alunos manteve-se muito próxima a uma descrição fidedigna da narrativa, contando 

os acontecimentos desse relato no filme na mesma sequência cronológica. Entretanto, 

houve a inclusão de um elemento que rompeu com essa linearidade: a descoberta pela 

polícia que o autor intelectual e material do crime de derrubar o avião foi Gabriel 

Pasternak. Assim, novamente, a produção da notícia dirige-se a fechar um final que na 

ficção estava subentendido.  

As duas últimas produções da dupla seguiram, em parte, o mesmo caminho de 

escrita da notícia do relato anterior. Vale a pena destacar algumas peculiaridades. Na 

notícia baseada no quinto relato, no embate entre garçonete e cliente, os redatores 

mantiveram o suspense da narrativa audiovisual e não revelaram, inicialmente, que o que 

estava acontecendo ali era um acerto de contas e que a cozinheira havia envenenado a 

comida do cliente. Na última notícia, em que se apresenta a história dos dois motoristas 

que brigam na autoestrada, os autores dizem que, quando os indivíduos foram encontradas 

pela polícia, estavam “aparentemente carbonizadas”. Essa indeterminação, de certa 

maneira, também se mantém no filme, visto que, para as pessoas que não presenciaram a 

briga entre os dois homens, resta a dúvida se eles estavam abraçados ou em luta corporal. 

Assim, a criação do texto de notícia, mesmo que no plano do discurso jornalístico, não 

entregou ao leitor de forma detalhada o acontecimento, o que seria mais provável ocorrer. 

O fato de os motoristas estarem carbonizados não se contrapõe à dúvida em relação ao 

fato de estarem abraçados ou em luta corporal. 

 

4. Segundo relato selvagem  
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 Tendo como título “Vivenciando a notícia”, as estudantes de Relações Públicas 

escreveram um trabalho apropriando-se de elementos característicos de um infográfico, 

numa formatação no programa Word em que as notícias estavam dispostas como se 

fossem um jornal. O primeiro relato, “Chacina em Florianópolis: investigações do caso 

que chocou o Brasil” (reescrita do primeiro relato do filme), desloca, cultural e 

geograficamente, a produção da notícia do texto no qual ela se baseou. Saímos do espaço 

da Argentina e nos direcionamos ao Brasil, percurso interessante das redatoras, pois a 

utilização da palavra “chacina”, que pertence ao léxico brasileiro, oferece um 

distanciamento da narrativa audiovisual, fato que mostra que a criatividade na escrita da 

notícia foi empegada num momento propício. Além disso, nessa notícia, o atentado não 

foi em um avião, e sim em uma casa de veraneio, algo bem mais verossímil que o filme. 

Em Relatos Selvagens, Gabriel Pasternak reuniu inimigos de diferentes fases de 

sua vida, de círculos sociais praticamente opostos, em um mesmo avião. A concretização 

dessa ação parece ser algo um tanto inverossímil10, porém, como estamos no plano 

ficcional, sem compromisso com o “real”, tudo é possível. A questão é que, na 

transposição do relato para a notícia ficcionalziada, as redatoras perceberam que seria 

mais crível fazer essa operação de alteração do acontecimento principal, procedimento 

que deixou o texto na esteira de um discurso referencial, mas sem perder o diálogo com 

a narrativa audiovisual. Coimbra (2009, p. 94), quando discute as relações entre 

criatividade e escrita, afirma que a “qualidade discursiva” do texto se constitui, entre 

outros aspectos, na relação formada entre ele e outros textos que antecederam a sua 

história. Nesse caso, a notícia criada possui semelhanças e dissonâncias com o filme, 

fazendo com que o traço que a distingue seduza essa outra projeção de leitor, que não é 

mais o telespectador, e sim um possível consumidor de jornal.  

No texto seguinte, “Cozinheira assassina cliente: até onde vai a justiça com as 

próprias mãos?”, o enredo principal do relato do filme também foi alterado, configurando 

a notícia numa atmosfera de jornalismo sensacionalista: “Ela ainda complementa falando 

que cometeu o crime porque o homem, Paulo Fernandes (62), era um egoísta e prepotente, 

portanto resolveu matá-lo [sic] pois iria eliminar mais um ‘monstro’ da face da terra”. Na 

releitura, o motivo para o crime é torpe, fora da teia de intrigas apresentada no filme. Essa 

“simplificação” do fato ocorrido, sem muitos floreios e suspenses, atribuiu um tom mais 

jornalístico do que ficcional. A personalidade da cozinheira, retratada na tela como uma 

                                                           
10 O filme utiliza o estranhamento de algumas situações como manobra para provocar o espectador a 
observar mais de perto que as personagens estão suscetíveis a extrapolar os seus limites.  
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mulher que não media a consequência de seus atos, uma vez que não se importava em ir 

para a prisão, é enunciada através das redatoras por uma frase de efeito que demonstra o 

não arrependimento da personagem. Na produção textual, a criminosa ganha voz, 

contrastando com a tela em que o telespectador fica somente com o seu violento olhar.  

 Em “Discussão no trânsito: intolerância em vias públicas”, as redatoras optaram 

por deslocar o ocorrido, novamente, do contexto argentino para o brasileiro, porém, agora, 

em Paulo Afonso (BA). Ao invés de uma briga essencialmente motivada por falta de 

paciência e temperamentos elevados ao máximo, como no filme, a notícia colocou a razão 

do confronto em uma manifestação de preconceito racial. Houve também a ênfase nas 

estatísticas crescentes de brigas de trânsito, algo muito comum no Brasil. Assim, essa 

notícia se apropriou da história original, dando-a novos contornos. Vale destacar também 

a presença das testemunhas, figuras que alimentam bastante a produção dos textos 

jornalísticos e que, aqui, são as agentes que revelam o mote de toda a discussão. A 

inclusão desse espectador, que na tela está oculto, parece indicar que, no filme, como não 

há testemunhas, a razão da briga se camufla diante do espectador. Já na notícia, revela-

se. Esse jogo entre a representação da ação na ficção como algo camuflado e a 

representação da ação na notícia como algo descortinado aponta para uma distinção 

fundamental, e também questionável, desses dois discursos: a ficção como um campo 

lacunar, sugestivo e a não ficção como um terreno em que os sentidos estão mais 

próximos do olhar do leitor.  

No penúltimo relato, “Impunidade desmascarada: casal forja para ‘proteger’ filho 

da justiça”, as redatoras, tal como os redatores do trabalho anterior, em alguns momentos, 

fincaram o olhar puramente descritivo da narrativa audiovisual, modificando somente o 

final. Na tela, o desfecho da história sobre a família que atribui a culpa de um duplo 

homicídio ao caseiro na tentativa de livrar o filho da prisão não é mostrado, enquanto na 

notícia: “investigações se iniciam e desmascaram farsa da família, e o verdadeiro culpado 

do crime é preso. O viúvo é internado para tratamento psicológico, pois exames 

constataram acesso de loucura no ato que ele cometeu quando esfaqueou o homem”. O 

final da notícia acentua um tom trágico mais intenso do que o filme, visto que o viúvo é 

destinado um sofrimento não expresso em tela. No ensaio “Crônica e cotidianidade”, 

Gilda Brandão (2014, p. 152) comenta que “nada mais indefinido do que o cotidiano. Mas 

é exatamente neste campo rarefeito que irá se mover a crônica moderna”. A complexidade 

do cotidiano, do viver urbano, em coletividade, é um dos focos centrais do filme e das 
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notícias. A inconclusividade de alguns finais, como o deste relato, foi reapropriada na 

notícia como uma forma de indicar esse caráter indefinido do cotidiano, que se desfaz 

diante de nós.  

A última notícia segue uma linha de pensamento semelhante ao texto anterior, 

mantendo-se numa esteira de descrição fidedigna ao filme, alterando somente o final: 

“Mas após vários gritos, brigas e choros no meio do salão, os dois, por fim, reconciliam-

se e protagonizam uma cena digna de cinema. Perdoando um ao outro por todos os 

acontecimentos”. A dubiedade do filme aqui é substituída por uma certeza, a certeza de 

que houve uma final feliz, algo um tanto incerto no relato. Esse redirecionamento da 

história reafirmou uma posição assumida anteriormente também pelos redatores: no 

trânsito entre o gênero crônica e o gênero notícia, há uma predileção em preencher 

algumas lacunas do discurso ficcional, dando um tom mais descritivo e explicativo 

quando nos transportamos para o discurso jornalístico.  
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LINGUAGENS PLURAIS EM “ERLKÖNIG”: PROCEDIMENTOS 
TRADUTÓRIOS, TRANSCRIAÇÃO E ENSINO 

 
 

Divino José Pinto 1 
 

Resumo: Neste trabalho, são apresentadas ponderações, de maneira sucinta e concisa, acerca de 
tópicos referentes ao ato tradutório e transcriativo como instrumento da crítica e do ensino de 
literatura, considerando a sua relação com as outras artes. Erlkönig, poema de Goethe, que 
revisita uma lenda nórdica, é nosso objeto exemplar nestas reflexões, e será brevemente 
explorado, partindo de sua composição original em alemão, passando pela tradução 
inglesa, chegando em fim à tradução em português. Discute-se também, com brevidade, 
o interesse de compositores e pintores sobre o tema, produzindo obras que dialogam 
com o poema, tanto na linguagem quanto na atmosfera gótico-romântica. 
 
 
Palavras-chave: Ato tradutório; Transcriação; Crítica; Ensino. 
 

Objetiva-se, neste trabalho, apresentar e discutir, de maneira sucinta e concisa, 

ponderações acerca de certos tópicos referentes ao ato tradutório, de como ele pode 

auxiliar, tanto na crítica quanto no ensino de Literatura e suas interfaces com as outras 

artes, nos campos, linguístico, cultural e intercultural. Tomamos como objeto dessas 

indagações o poema, “Erlkönig”, de Johann Wolfgang Von Goethe que, por natureza, 

apresenta em sua camada significante, características e substâncias de um legítimo 

multitexto, pelas dimensões que engendra e pelos olhares que suscita, como objeto 

aberto, denso e intenso; no ritmo e nas imagens, elementos estruturantes de sua unidade 

poético-musical-pictórica. 

Esta unidade complexa do poema, que pode ser apanhada na pluralidade de sua 

linguagem, motiva nossa escolha, posto ser ele um construto estético que se valha igual 

e simultaneamente das confluências e das distorções entre as formas discursivas que 

perfazem o poema de Goethe, além de outros fatores que serão enumerados e discutidos 

aqui; fatores estes responsáveis pela materialização em signos, símbolos e figuras 

múltiplas como, a densidade rítmica, a riqueza poético/imagética, dessa obra que retoma 

cantos lendários nórdicos, desafia o tempo, entranha-se nas diferentes culturas e 

continua despertando interesse de poetas, músicos, pintores e, principalmente, de 

                                                           
1
 Professor Adjunto na PUC Goiás, Graduado em Letras (FFCC – Cidade de Goiás), Mestre em Teoria 
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estudiosos de nossos dias, ocupados com a tradução e as relações transcriativas das 

formas de arte. 

A relação entre a literatura, a música e a pintura, assim como ocorrem com as 

demais artes, não é aqui apenas um mariage de convenience2. O poema carrega em si a 

exuberância da música, nos elementos rítmicos e sintáticos e, da mesma forma, esses 

elementos também afloram na pintura numa espécie de síntese dessas linguagens, 

fazendo aflorar o movimento das “ilusões primárias”
3 de cada uma delas, criando uma 

atmosfera profusa aglutinando tempo, espaço, imagem e movimento. 

A tradução, tomada na concepção usual do termo, assemelha-se à visão 

aristotélica sobre a mimese, na qual há uma imitação e uma coisa imitada. Entretanto, 

observando a experiência acumulada nas atualizações e reatualizações conceituais se 

alargam para além desses limites, chegando-se aos domínios da transcriação, qual seja, 

o ato contínuo da criação estética no qual um texto, seja ele de qual língua, gênero ou 

forma, vai se transformando em outro texto, em outra língua, em outras linguagens, em 

outros objetos. 

Dessa forma, problematiza-se aqui o termo tradução, a partir de três postulados 

basilares: tradução como passagem interlingual; tradução como prática interpretativa, 

intra e interlingual e artística e, tradução como travessia intersígnica, abarcando línguas, 

linguagens, culturas e códigos. Isto provoca reflexões de naturezas diversas, que 

contemplem e ilustrem, o mais possível, os postulados já mencionados nesta 

investigação. 

Destarte, impõem-se desafios e implicações sobre pautas emergentes em tempos 

cujas discussões teóricas passam necessariamente por termos como, transgenia, ruptura, 

revisita e dissolução. A par dessas concepções, nossa análise transita pelo universo de 

cruzamentos de linguagens, de códigos e signos, refutando a prevalência, no processo 

tradutório, da atitude servil que pretenda seguir ou reproduzir os passos de um autor, em 

um texto, em sua obra. Assim, a tradução, sendo ela entre textos ou entre artes, tomou 

direções interpretativas, o que equivale à mudança de foco na busca da energia vital de 

uma obra traduzida, acrescentando-lhe algo, sem alterar o que lhe é essencial. Assim, 

busca-se, preservar com essa atitude do tradutor/transcriador, o impacto primordial do 

                                                           
2 Casamento por conveniência – tradução livre pelo autor. 
3 Termo cunhado por Susanne Langer, no livro Sentimento e Forma para designar aquilo que é peculiar 

em cada forma artística e lhe confere identidade. 
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texto transposto para outra língua, outra modalidade sígnica. Sendo assim, a tradução 

tomou rumos distintos, com alguns eixos de convergência, a saber, aqueles que estão 

aderidos em termos como transgressão, reinvenção, transcriação, transposição, 

adaptação e muitos outros que aparecem e são rapidamente incorporados pela crítica, 

pelo ensino e nos vocabulários dos que laboram com as artes. 

Muitas são as teorias, que remontam a São Jerônimo, Cícero e vários outros 

tradutores ao longo dos séculos, ainda assim, estamos longe de qualquer consenso 

acerca desse assunto, dada sua natureza complexa, que hoje vai muito além do binômio, 

tradução literal e tradução livre. 

Como neste texto nossa intenção não é tratar da tradução em si, mas demonstrar, 

no texto de Goethe, bem como em obras plásticas e musicais surgidas do diálogo com 

esse poema, algumas nuances do processo tradutório/transcriativo que se dá no 

movimento mimético contínuo entre as linguagens, instância em que cada novo texto ou 

objeto artístico se faz como nova criação e garante a tradição na permanência de traços 

capitais de uma obra aliados a outros que a ele se agregam num processo de releituras e 

desleituras constantes.  

Transcrevemos, a seguir, o poema Erlkönig, de Johann Wolfgang Von Goethe, 

seguido de uma tradução para o inglês e outras duas em português, sendo a última delas 

objeto de nosso comentário. Além do poema, entrarão em debate, neste capítulo, obras 

de artes plásticas, telas que surgiram em confronto produtivo com o célebre poema de 

Goethe e traduzem a sua atmosfera. Completando nosso objeto de estudo, trazemos para 

apreciação, peças musicais, com interpretações cantadas e ao piano; que também se 

inserem nesse processo transcriativo, tudo isso voltado para o mesmo mote do qual 

surgiu o texto do poeta alemão. 

 

Erlkönig (Johann Wolfgang von Goethe) 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind; 
Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm. 
 

"Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?" – 
"Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? 
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?" – 
"Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif." 
 

"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! 
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir; 
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Manch' bunte Blumen sind an dem Strand, 
Meine Mutter hat manch gülden Gewand." – 
 

"Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, 
Was Erlenkönig mir leise verspricht?" – 
"Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; 
In dürren Blättern säuselt der Wind." – 
 

"Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? 
Meine Töchter sollen dich warten schön; 
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn, 
Und wiegen und tanzen und singen dich ein." – 
 

"Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?" – 
"Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau: 
Es scheinen die alten Weiden so grau. –" 
 

"Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt." – 
"Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! 
Erlkönig hat mir ein Leids getan!" – 
 

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, 
Er hält in Armen das ächzende Kind, 
Erreicht den Hof mit Müh' und Not; 
In seinen Armen das Kind war tot. 

 

    The Erlkönig 
 
Who rides so late through night and wind? 
It is the father with his child; 
He holds the boy safe in his arm, 
He holds him safe, he keeps him warm. 
 

"My son, what do you hide your face?" - 
"Look, father, do not you Erlkönig to? 
The Erlking with crown and train? "- 
"My son, it is a wisp of fog." 
 

"You come, dear child, go with me! 
Such lovely games I'll play with you; 
Many colorful flowers are at the beach, 
My mother has many golden robes. "- 
 

"My father, my father, and you may hear not, 
What Erlking promises me softly "? - 
"Be calm, stay calm, my child; 
In the dry leaves the wind is rustling. "- 
 

"Will you, sweet lad, come along with me? 
My daughters shall wait upon you; 
My daughters lead the nightly dances, 
And rock and dance and sing you a ". - 
 

"My father, my father, and you do not see there 
Erlkönigs daughters in that dark place? "- 
"My son, my son, I see it well: 
It is the old gray willows. - " 
 

"I love you, I'm charmed by your beautiful form; 
And you're not willing, I shall use force. "- 
"My father, my father, he seizes me! 
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Erlkönig a suffering has done to me! "- 
 

The father shudders's, he rides swiftly, 
He holds in his arms the moaning child 
He reaches his courtyard with toil and hardship; 
In his arms the child was dead. 
 

Disponível em: 
http://lyricstranslate.com/pt-br/der-erlk%C3%B6nig-erlking.html 

 

Erlkönig (Tradução de Ericson Willians) 

Quem cavalga tão tarde por noite e vento? 
É o pai com sua criança, atento; 
Ele tem seu menino seguro nos braços, 
Acomodando-o firme, com quentes laços. 
 

"Meu filho, que guarda em temor seu rosto?" – 
"Não estás a ver, Pai, o Erlkönig? 
"O Erlkönig com calda e coroa?" – 
"Meu filho, é coisa que enevoa." 
 

"Ó bela criança, pois vem, vem comigo! 
Jogos de todo adoráveis brincarei contigo; 
Coloridas flores aos montes estão na praia, 
Minha mãe tem vestes douradas e és cobaia." 
 

"Meu pai, meu pai, e tu não estás a ouvir, 
Que promessas ele usa pra me iludir?" – 
"Calminha, acalme-se, minha criança; 
Do farfalho tem o vento sua aliança." – 
 

"Quer tu, nobre menino, acompanhar-me? 
Minhas filhas hão de graciosas esperar-te; 
Minhas filhas regerão as noturnas danças, 
Dançarão com magia de mil crianças." – 
 

"Pai, pai, e não vês lá 
A filha dele nas sombras e má?" – 
"Meu filho, meu filho, posso vê-lo decerto: 
Brilha um salgueiro por neve coberto. –" 
 

"Amo-te, seduz-me tua bela forma; 
E não queres, usarei força sem norma." – 
"Meu pai, ele esta me levando embora, 
Está me machucando muito agora!" – 
 

O pai aterroriza-se, cavalga veloz, 
Tem a gemedora criança nos braços, feroz, 
Alcança a fazenda às pressas e em dor; 
Em seus braços ela estava morta, em clamor. 

 
Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?q=Erlkönig+(Tradução+de+Ericson+Wilians) 

 

Considerando que palavra, imagem e som são signos com formas de 

manifestação, especificidade e texturas diferenciadas, cabe-nos aqui apresentar 

analiticamente como se dão as relações produtivas entre esses três campos sígnicos. 
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Comecemos pelo embate salutar que se observa entre palavra e palavra na 

tradução interlingual. É consabido que significante e significado se misturam na 

imagem, tanto pictórica quanto musical ou literária. Por esse motivo, na tradução, o 

desafio se torna ainda maior porque, o tradutor não buscará apenas uma palavra que se 

aproxime do termo original, mas seu esforço se daria no sentido de aproximar também a 

imagem poética gerada pela voz primeira da enunciação. Nesse caso, o signo alemão, 

durch, do primeiro verso de Erlkönig: Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?, 

significando “por”, traduzido em inglês por “through” e, em português, “por”. Desse 

modo, o primeiro verso ficou assim: 

 

Alemão Inglês Português 

Wer reitet so spät 
durch Nacht und Wind? 

Who rides so late 
through night and wind? 

Quem cavalga tão 
tarde por noite e vento? 

 

Observa-se no quadro acima que a tradução para o Inglês se diferencia do termo 

alemão “durch”, “por”, que se repete no Português. A palavra “trhough”, do Inglês, 

remete à ação de atravessar, caminhar através de. Nesse caso, como a ação poética se 

desenvolve dentro da noite “nacht” e do vento “Wind”, a imagem do cavaleiro e seu 

filho indagada poeticamente no primeiro verso, “Wer”, “Who”, “Quem”? , surge, de 

pronto, imagem-flecha a compor as cores tenebrosas da noite que se apresenta na 

combinação dos vocábulos “so spät”, “so late”, “tão tarde” 

. 

Alemão Inglês Português 

Es ist der Vater mit seinem 
Kind; 

It is the father with his 
child; 

 

É o pai com sua criança, 
atento; 

 

 

Assim considerando, pode-se dizer que, como os sujeitos: pai e filho, que 

aparecem cavalgando como imagens dispersas, estão à semelhança do vento e da noite, 

em movimento, buscando passagem, tentando atravessar. Desse modo, as figuras de pai 

e filho, que vão se aderindo à natureza macabra que os cercam, vão sentindo, cada um 

ao seu modo, a sensação da figura lendária de Erlkönig, Rei dos Elfos que será o 

elemento central de toda a tensão poemática. A esse respeito, todas as traduções 
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acompanham o original alemão, tanto no ritmo, quanto nos outros elementos de 

conformação do poema. 

Observe-se que, nem no alemão, nem no inglês o termo “atento” empregado na 

tradução portuguesa aqui utilizada, está presente. Inicialmente, pode-se atribuir a 

presença dessa palavra talvez por uma questão apenas de se fixar a rima. Contudo, há 

nessa palavra uma conotação básica, no sentido expressar, com força e veemência a 

preocupação do pai quanto a sorte de seu filho. 

Nesse sentido, vimos plausibilidade na presença da palavra em pauta, 

principalmente se considerarmos que o tradutor é também criador, uma vez que ao 

transpor um poema da complexidade do que tratamos neste trabalho para uma língua de 

chegada, seja ela qual for, ele sabe que implicações de ordem afetiva são a todo o tempo 

solicitadas. E, com esse expediente, ele antecipa, de certo modo uma atmosfera tensiva 

que somente eclodirá um pouco mais adiante. 

 

1.1 Breve amostra de uma tradução transcriativas 

 

Apresentamos, a seguir, a partitura para simplificada da composição de Franz 

Schubert, na qual se pode observar, o que será confirmado na interpretação, o tônus de 

gravidade contido nas notas que se repetem pelo piano, em velocidade extasiante e na 

voz, a materialização dos símbolos e imagens presentes no poema. 
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Essa mesma atmosfera se pode ver também nas duas telas apresentadas em 

seguida, sendo ambas balizadas pela mesma gravidade, tensão e densidade de caráter 

estranho, captando de forma magistral o movimento do vento, o horror da noite que, em 

última análise, remete ao sentimento efusiante exalado nas fendas dessas três formas de 

linguagens que dão corpo e sentidos poéticos à lenda nórdica de cunho assustador, 

fantasmagórico, evocadora dos mais insondáveis recônditos da mente e da alma huanas. 

   

 
Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+erlkonig&tbm=isch&imgil=W6PTBdh4V1IGjM%253A%253B01fkNijBDB8Sv
M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fi-traducoes.blogspot.com. 
 

Ante o que se pode notar nas observações levantadas neste trabalho, entende-se 

que a tradução, nos termos citados, constitui-se em desafios atrativos e peculiares. 

Muitas são as teorias que remontam a São Jerônimo, Cícero e muitos outros, mas ainda 

assim, esse é um assunto que já deu mostras de sua natureza complexa e controvertida. 

É consabido que a tradução gravita em torno de dois grandes eixos, quais sejam, a 

tradução literal e a tradução livre, que podem aparecer com outra nomenclatura, sem 

prejuízo de significado e função, e se subdividem em tipos específicos conforme a 

exigência do texto e das circunstâncias. 

A par dessas reflexões ocorre que, hoje, o termo tradução sofre grande expansão 

em seu significado, principalmente em se tratando do texto artístico, o que antes era 

chamado simplesmente de adaptação, como acontece com textos narrativos que migram 

para o cinema, só para citar o exemplo de maior incidência, é agora chamado de 

tradução; dando mostras de que traduzir, além de ser uma operação voltada para a 
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versão entre línguas, é também um ofício dirigido à matéria complexa das linguagens. 

Nesse sentido, a atitude do tradutor se confunde com a do crítico e daquele que ministra 

sobre a arte de maneira geral, uma vez que a responsabilidade de cada um também se 

confunde com a do próprio criador do texto original.  
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A NARRATIVA CURTA: AS CORRELAÇÕES DE CONSTRUCTO TEXTUAL  
E A INTERAÇÃO ENTRE TEXTO E LEITOR 

 
Eni Santos Carvalho (PUC-GO)1 

Lacy Guaraciaba Machado (PUC-GO) 2 

 

Resumo: O objeto central deste estudo são três contos da obra Lacraus, de Miguel Jorge: “Eis 
aqui Algumas Cartas e Nossas Almas”; “O Sonho”; “Yago Ciriago ou a tortura de um Gato 
Pedrês”. A pretensão fundamental consiste em identificar o processo de emolduragem na obra 
de arte e estabelecer relação deste procedimento presente tanto na narrativa literária quanto na 
pintura. A ênfase incidirá sobre a arquitetura textual observando a organização do discurso 
narrativo, a interação entre texto e leitor, no âmbito da teoria do efeito estético. O intuito é 
contribuir para o estudo comparativo entre obra literária e pintura, observando em que medida 
traços de cada obra de arte evocam possibilidades combinatórias de sistemas de  linguagens 
distintos. Assim, recorrer-se-á a teóricos como Wolfgang Iser, M. Bakhtin, Boris A. Uspenski e 
outras fontes que se fizerem pertinentes. 
 
Palavras-chave: Conto; Intertextualidade; Moldura; Procedimento construtivo; Pintura. 
 
 
 

Os processos constitutivos do texto literário e das artes plásticas continuam como 

foco de pesquisas que buscam equivalências entre a linguagem verbal e visual. 

Identificar esse recurso, observar a similitude entre essas manifestações artísticas 

consiste em investigar possíveis correspondências de procedimentos construtivos, como 

são operacionalizados e de que maneira existe ruptura de limites entre signo verbal e 

signo visual. Assim, ambos os sistemas se iluminam, e é possível perceber a mimese de 

produção que alavanca mecanismos de efeitos de sentido, de realidade instaurando 

homologias entre o mundo natural e o texto pictórico, sendo que 

a palavra e a imagem, ou o símbolo ou o ícone, ordenados 
intencionalmente por índices expressivos, atingem o ouvido e o olho, 
num movimento indivisível de apreensão incomunicável  através do 
olho mágico do espírito[...] alteram a expectativa, irrompem com o 
insólito e ‘descascam’ as palhas da difusa realidade, atingindo aquela 
linha fronteiriça entre o igual e o diferente ( GONÇALVES, 1994, p. 
69). 

Os procedimentos construtivos dos contos da obra Lacraus, de Miguel Jorge, 

selecionados para este estudo remetem a uma intencionalidade em que a palavra, os 

                                                           
1
 Graduado em Letras (UFG), Mestranda Letras: Literatura e Crítica Literária (PUC-GO). Contato: 

enicarvalho@hotmail.com. 
2    Professora Orientadora do curso de mestrado 
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signos constituem evidências de proximidade com o processo de emolduragem, de 

montagem, criando um “engendramento de imagens, cujo revestimento verbal e seu 

modo de articulação constroem o que se pode chamar de patamar de iconicidade” 

(GONÇALVES, 1989). Esses contos desvelam a loucura, o absurdo, o surreal, numa 

linguagem que transfigura e busca de metáforas capazes de nos levar à reflexão de 

nossos atos e, consequentemente, ampliar a visão desnudada do outro e da sociedade. 

Numa dinamicidade de imagens que revelam sempre fragmentos trágicos a serem 

escritos. 

Nos contos “Yago Ciriago ou a Tortura de um Gato Pedrês” e “O Sonho”, há 

indícios que transpõem a colisão ou justaposição de signos para um comportamento que 

transcende a linguagem literária para a linguagem das artes visuais. No primeiro conto, 

há claramente o processo da metalinguagem: conto reflexivo sobre o próprio “fabricar” 

do conto, sobre a teoria do conto na atualidade. No segundo, o procedimento inicial do 

conto “O sonho” prenuncia o surreal, o insólito. O sonho dentro do sonho, em que a 

desarticulação do mundo da realidade imediata incide na equivalência das condições 

impostas pelas leis do “automatismo psíquico”, fundamentais no processo de criação, ou 

seja,  do modo surrealista de produzir imagens. Em “Eis aqui Algumas Cartas e Nossas 

Almas”, é possível perceber que o efeito da moldura inicia-se pelo ponto de vista 

externo para depois passar ao interno: “Descia as escadas, sem nenhum vacilo, mamãe 

Ana Maria. O olhar ao longe, vindo com a correnteza dos homens saídos das usinas, das 

indústrias [...] Bárbara, talvez. Desmesurada, talvez, em sua elegância.” (JORGE, 2004, 

p. 15). A partir do plano da perspectiva espaço-temporal, pode-se perceber uma 

coincidência da posição de quem descreve com a posição de uma ou outra personagem, 

revelando uma troca entre os pontos de vista interno e externo: “Somente Raniero 

percebera a expressão daquele rosto, daquela voz que vinha do fundo da alma e, feito 

uma máquina, avançava para eles” (idem).  

A incidência dessas marcas temporais perturba o aspecto da sequencialidade, 

aquilo que se refere ao dito e ao não-dito e constitui-se “frágil roda dos ponteiros” nos 

contos de Lacraus, refletindo descontinuidade crescente, cujas cenas narradas se tornam 

“cada vez mais intemporais” e permeadas de acontecimentos anteriores e ulteriores, de 

modo que as personagens sejam inscritas em situações que ora as aprisionam, ora as 

silenciam, como Mamãe Ana Maria e seus três filhos (Renzo, Isobel, Raniero), no conto 
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“Eis aqui algumas cartas e nossas almas”,  em que as descrições espaço-temporal são 

pulverizadas como o próprio devaneio das personagens. Participando desse processo 

construtivo, há uma espécie de alternância entre a realidade vivida pelas personagens e 

os fluxos de consciência atestados pelo construto narrativo adotado pelo autor dos 

contos. A isto, Bóris Uspênski (1979) define como procedimento formal que 

configurador de “molduras” do texto literário. São palavras do teórico: “na obra 

literária, o efeito da moldura pode originar-se em qualquer passagem para o ponto de 

vista externo, especialmente se, pela natureza do enredo, tais passagens são 

irreversíveis” (USPÊNSKI, 1979, p. 185). 

Essas passagens de ponto de vista podem ser observadas a partir do plano 

temporal, em que discurso narrativo constitui-se como um processo instável em sua 

organização funcional, cujas relações entre narrativa e narração integram o estudo do 

seu caráter dismórfico temporal. Assim, as fronteiras da obra de arte abarcam os 

aspectos do tempo, do espaço e do sistema de avaliação (ponto de vista em que são 

narrados os acontecimentos, como é apresentado a partir de dentro e não de fora). Isto 

posto, o conto “O Sonho” manifesta claramente o processo de transição do mundo 

referencial para o mundo representado como veremos a seguir. Chama à atenção a 

evidência de que o referido conto tem como narrador um personagem, sem nome, que 

entra dentro do sonho de outro personagem, “um jovem adormecido”. Nessa posição, 

situa-se como se visse tudo o que aquele jovem que observa sonha. As duas instâncias, 

narrador e personagem veem-se confundidas, diluídas, o narrador posiciona-se de forma 

interna e externa simultaneamente, perceptível nos fragmentos seguintes:  

 “Na sua memória adormecida deseja saber por que lhe oferecem aquele 

recipiente” (p. 39); 

  “Invento uma tosse para libertá-lo daquelas figuras grotescas” (p. 40); 

  “Seu semblante não se altera, mesmo quando vê a cidade úmida de frio” (p. 41); 

   “Aproximo-me dele de um modo suspeito, com receio de vê-lo mover-se, 

acordar e olhar para mim./ Observo-o por uns trinta e cinco minutos” (p. 37);   

  “Contemplo-o simetria irregular dos braços e das pernas atrai-me para as fotos; 

Que posso eu fazer ao vê-lo virar-se de um lado para outro, a não ser fotografá-

lo?; Era necessário olhá-los no seu caminhar, no jeito rápido de dar voltas pelos 

cômodos.” (p. 38); 
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  “Vejo-me. Vejo-os movendo-se naquele cenário” (p. 41). 

 Nesse jogo de simultaneidade, de emolduramento, emergem imagens que 

plasmam o temático da condição humana. O signo “sonho” é transubstanciado numa 

paisagem muito próxima do surrealismo.   As molduras, segundo Boris A. Uspênski 

manifestam-se também no espaço e no tempo, na junção e transição entre eles. O espaço 

no conto vai além do quarto em que o jovem está dormindo, ganha dimensões surreais, 

desreferencializando-se, desespacializando-se como se vê em “vão seguindo caminhos 

que se entrecruzam, segmentos inumeráveis de coisas, até que cavalo e cavaleiro 

desaparecem no espaço.” ( p. 40). Assim, o aspecto temporal no trecho “vai-se lá saber 

a que horas o tempo vai se acabar” (p.42), revela-se impreciso e diluindo-se se 

desvanece como neblina que se dissipa nos primeiros raios de sol, aspecto de similitude 

com o quadro de Dalí, O sono. Neste, signo iconizado em algo que remete a face 

humana, parece liquefazer-se, como um sonho de uma noite, logo esquecido nas 

primeiras horas após o despertar. Os elementos de sustentação não são críveis, o 

tratamento da luz e da perspectiva, em tons terrosos, confere à pintura uma paisagem 

luminosa e crepuscular ao mesmo tempo que, apesar de ser irreal, apresenta certa 

precisão fotográfica. Dalí parece fotografar o sono, como o narrador do conto fotografa 

o sonho em curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No espaço dialógico do conto, os signos se transformam em referência figural 

(ISER,1999), explicitando ao leitor atento a interação com outros textos, no caso como 

o mito de narciso, recriado assim: “Venha. As águas são claras e mansas. Veja o seu 

rosto refletido nas águas [...] vou dar um mergulho no rio” (p. 41 e 42).  Há ainda outros 

índices que dialogam: o conto como outro elemento do universo sagrado, proporciona 

uma passagem que narra o profeta Jeremias sendo atirado numa cisterna: “Os príncipes 

Salvador Dalí, O Sono, 1937. 
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apoiados por Zedequias apanham a Jeremias e o lançam numa cisterna com o objetivo 

claro de que ali ele morresse” ( Bíblia Sagrada- Jeremias 38:6). Entretanto, infere-se daí 

que a cisterna era uma cavidade grande com apenas uma pequena abertura na sua parte 

superior, mas desprovida de água suficiente para matar o profeta por afogamento. 

Agora, o símile no conto realiza-se na voz do narrador que descreve e acompanha o 

jovem, objeto de sua observação:  

Levaram-no para o pântano e atiraram-no dentro do fosso de lama, o 
barro chegando à altura do pescoço. Se se movesse um pouco, o lodo 
entrar-lhe-ia pela boca, pelo nariz, pelos olhos [...] Os dois homens 
assemelhavam-se a uma cobra ou a um lagarto ou a um jacaré.          
(JORGE, 2004, p. 42) 

Corroborando com Iser, Barthes ratifica que todo texto é intertextual, um entre 

texto de outro texto e incide diretamente da produção de sentidos que se inter-

relacionam, criando imagens em que sagrado e profano, evidenciados ou subentendidos 

por diversos signos verbais” anjo”; “céus”; “desobediência” referindo-se a pecados, 

“traição”; “morte”; “ódio”; “´prazer”; “escárnio” entre outras passagens narrativas que 

constituem pontos de intersecção entre a linguagem verbal e visual do conto “O sonho” 

e o quadro A nave dos loucos, de H. Bosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronymus Bosch,  

A nave dos loucos 

1490–1500- 

Hieronymus Bosch, A nave dos loucos 
1490–1500- Museu do Louvre. 
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Valha-me deus! ” Yago Ciriago “é preciso explicar tudo” 

Inicialmente, far-se-á a análise do conto “Yago Ciriago ou a tortura de um Gato 

Pedrês”, um dos treze contos da obra Lacraus. Trata-se de um  conto interessante em 

que o personagem é o próprio narrador e atua como um escritor literário, interagindo 

com um suposto leitor “Yago Ciriago”. Trata-se de um ensaio no discurso literário: a 

metaficção, a ficção chama a atenção para própria ficcionalidade Um conto que trata do 

próprio ato de escrever literatura. O narrador personagem deste conto trava um 

constante diálogo com um outro personagem, Yago Ciriago, sobre a construção do 

discurso literário, os avanços da linguagem no contexto da narrativa contemporânea e, 

no desenrolar dessa “conversa”, o narrador, simultaneamente, escreve um conto dentro 

de um conto emoldurado. O procedimento narrativo é dessintagmatizado e hibridizado 

por meio da metaficção: um processo de engendramento da literatura pela própria 

literatura.  

Por meio de uma acuidade investigativa, podem-se estabelecer correlações de 

signos, cujos movimentos incidem na circularidade da obra de arte em tela. A 

arquitetura textual abriga o simultâneo e o não simultâneo que se auto desnudam no 

transcorrer da narrativa, inferindo uma crítica à tradição clássica apercebida a partir do 

próprio título do conto “Yago Ciriago ou a Tortura de um gato pedrês”. 

Sucessivamente, o personagem narrador, por meio de interrogativas, situa o outro 

personagem (que dá título à história), Yago Ciriago, na época das “pedras lascadas”. 

Continua caracterizando-o de forma a criar no leitor a imagem de um ser intransigente e 

conservador quanto à tradição clássica literária.  

A interlocução prossegue até que “o demônio da criação”, como um lacrau, 

ataca o personagem narrador que passa a escritura de um conto, ali mesmo. Vale-se de 

recursos como a montagem, criando uma visualidade intrigante para o leitor. Os signos 

artisticamente trabalhados criam imagens metafóricas, em que tudo está em função do 

objeto de arte. Este, na perspectiva de Luís Costa Lima (2003), não possui uma ligação 

direta com o real, sendo necessário que o leitor ou receptor compreenda sua mimese de 

produção, isto é, o limiar entre o crível e o não crível.  

Yago Ciriago é descrito como alguém de outra época, da antiguidade. Fava 

amarela atribui-lhe o aspecto de reto, linear, de pouca consistência, haja vista que o 
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signo remete a uma espécie arbórea de madeira utilizada para fins básicos (construções 

pesadas), não serve para “serviços nobres”, reforçando sua característica “homem das 

cavernas”, de feições cadavéricas, oscilava entre o azulado e o ferruginoso. É previsível: 

“apregoava suas ideias de conformidade com o tempo e a hora” pautada em “achismos” 

deduções, sem concretude, adepto da narrativa tradicional, linear, que apresenta todas as 

características estruturais do conto, sua tripulação: personagens/extensão/ 

linearidade/singularidade/ intensidade e poética. Assim, no discurso de Yago Ciriago, 

percebe-se claramente a influência bakhtiniana admite que na arte se deve eliminar o 

juízo de valor.  A isto, Machado de Assis já antecipava que  

nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do 
leitor, nada. De modo que o livro fica assim com todas as vantagens 
do método, sem a rigidez do método[...] Que isto de método, sendo 
como é, uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata 
nem suspensórios, mas um pouco à fresca e a solta, como quem não se 
lhe dá da vizinha fronteira, [...]é como a eloquência, que há uma 
genuína e vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e outra tesa, 
engomada e chocha. (ASSIS, 2003, p. 29) 

Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado, além de ironizar a interação 

entre texto e leitor, realiza um micro ensaio ficcional dentro deste capítulo do romance 

intitulado Transição. Pode-se inferir neste trecho, claramente, uma crítica contundente à 

tradição clássica tripartida de gêneros, à adoção de uma linguagem extremante formal, 

objetiva, equilibrada e racional, privilegiando, assim, o rigor estético, os procedimentos 

combinatórios que Machado de Assis chama de “a técnica”, “método”. E o domínio 

desses procedimentos de composição do texto narrativo, não deve ser desprezado 

totalmente, entretanto, não pode servir-lhe de mordaça, de cabresto.  

Desse modo, pode-se considerar que o conto “Yago Ciriago ou a Tortura de um 

gato Pedrês” trata-se de um ensaio ficcional, em que se  depreendem alguns aspectos da 

teoria do conto que deve liberta-se da “santíssima trindade literária”. Aqui entenda 

como “santíssima trindade literária” o conto nos moldes da tradição clássica com seus 

aspectos constitutivos bem definidos, tais como: linearidade, espaço, tempo, 

personagens, clímax, enredo. Dessa forma, Armando Moreno (1987) explicita que, em 

suas origens, o conto apresentava a seguinte organização:  

1- Coexistência de narrativa e poética. 
2-  Ação seletiva: sem dispersão. 
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3- Serventia imediata: os apartes têm a função de servir, 
diretamente, a ação principal. 
4- Existência de três áreas: apresentação, ação e desfecho. 
5- Ligação imediata entre a apresentação e o desfecho. 
(MORENO, 1979, p. 35) 

Considerando esta configuração, tanto o personagem Yago Ciriago, o do conto 

O Sonho, quanto o leitor evocado pela personagem Bráz Cubas do romance Memórias 

Póstumas de Braz Cubas, constituem signos que remetem a teoria do conto que 

considera a tríade desenvolvimento, clímax e desenlace. A tradição não é de todo 

desprezada, mas não pode ser algo intocável, imutável, pois acarretaria no que Bakhtin 

(1997) denomina de “técnicas puramente formais de narração e de composição”; cujo 

produto “é uma obra de produção mecânica e não de criação”, não seria um texto 

artístico. Assim, pela escritura, materializa-se esse deslocamento das formas fixas 

prefigurando a transcriação do signo construtivo tanto em Miguel Jorge quanto em 

Machado de Assis. 

Nesse sentido, a intertextualidade inventiva do autor goiano afeta o leitor, a 

partir do que Miguel Jorge (2004) chama de “espanto, a surpresa da quebra da leitura 

linear” e ainda instaura um jogo interativo entre obra e leitor, uma vez que “as novas 

técnicas da narrativa moderna”, dos “avanços da linguagem” funcionam como molas 

propulsoras, conduzindo o leitor a uma leitura desautomatizada. Pode-se afirmar que 

Machado inaugura essa transição da linearidade para um discurso narrativo 

deslinearizado em que a linguagem se manifesta ao leitor, por imagens singulares, 

moduladas pelo ato da desautomatização.  Esta revela o aspecto elíptico e fragmentário 

do texto machadiano, configurando uma ruptura com a narrativa fluente, contínua e sem 

interrupções, “tesa, engomada e chocha”, assim adjetivada neste capítulo de Memórias 

Póstumas de Brás Cubas.  

A este aspecto, o conto Yago Ciriago ou a tortura de um gato Pedrês, instaura 

uma intrigante intertextualidade com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas 

(MPBC), cujo elo pode ser explicitado por meio de diversas passagens em ambos os 

corpus aqui perscrutados, como se pode notar no fragmento que se acha em Memórias 

Póstumas de Brás Cubas:  

Olhai: daqui a setenta anos, um sujeito magro, amarelo e grisalho, que 
não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a 
página anterior, a ver se lhe descobre o despropósito; lê, relê, treslê, 
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desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra mais outra, 
examina-as por dentro e por fora, por todos os lados; contra a luz, 
espaneja-as, esfrega-as no joelho, lava-as, e nada, não acha o 
despropósito. (ASSIS, 2003, p.95, grifos nosso). 

A percepção do leitor, na sua relação com a linguagem, proporciona-lhe o 

entendimento de que o ato de ler é desafiador, pois ler a palavra em movimento 

oscilante é mais do que um exercício de leitura. Tratava-se de transpor, ou seja, ir para 

além da escrita e da relação de leitor, texto, leitura de texto. É o que ocorre com Yago, 

personagem que reenvia a situação narrativa àquela criada por Machado de Assis, 

conforme se pode notar, mediante comparação entre o fragmento antecedente e o 

subsequente: 

De onde viera Yago Ciriago? De algum lugar perdido no espaço? [...] 
Às vezes azulado, muitas vezes ferruginoso. [...]. Achava o que tinha 
que achar. [...] Estranho, como sendo ele um intelectual, não entendia 
um escritor e seu tempo.[...] “ Leio, releio, tresleio o seu livro, e 
confesso que não o entendo, nem tenho esperanças de entendê-lo.[...] 
Sua mão tocou de leve o rosto, a barba dura e curta. (JORGE, 2004, p. 
158, grifos nosso) 

Há nítida articulação da técnica inventiva entre o romance machadiano e o conto 

de M. Jorge não só pelo partilhamento dos mesmos signos, representados pelo verbo ler 

e seus derivados: reler e tresler. A diferença sutil está apenas na pessoa verbal: Aquele 

na 3ª pessoa do Indicativo. Este na 1ª pessoa do mesmo modo verbal. Há similaridade 

ainda na descrição das personagens, a partir de adjetivos concretos: magro, amarelo, 

grisalho (machadiano) e azulado, ferruginoso, “a barba dura e curta” (Miguel Jorge). 

Em outros fragmentos há outras características análogas entre as personagens: gostam 

de literatura “ama nenhuma outra coisa além dos livros”; “Estranho, como sendo ele um 

intelectual, não entendia um escritor e seu tempo”; “mira-o, remira-o”; afiava a sua mira 

para disparar o tiro em hora certa”(idem). Eis aqui um texto rememorando outro texto. É 

patente a intertextualidade constatada nos fragmentos supracitados.  

Para o leitor desavisado, talvez isso não soe como uma possível alusão ao texto 

machadiano.  A ação processual do diálogo entre texto e ou outros sistemas ocorre e se 

situa no âmbito do leitor. E apenas este, com seu conhecimento prévio, com a sua 

sensibilidade, pode constatar, gerenciar, perceber essa relação entre textos. A isso, 

Wolgang Iser, em sua Teoria do Efeito Estético (1999), ressalta que o exercício 
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interpretativo é reconfigurado: ao invés de decifrar o sentido do objeto de arte, passa a 

evidenciar o potencial de sentido propiciado por este objeto. Trata-se da interação entre 

a estrutura da obra e seu receptor que é acionado a partir do contato de signos desta obra 

que o remete ao seu repertório de leituras precedentes, o leitor é incursionado a um tour 

ao universo de suas lembranças, buscando possíveis associações textuais.  Isto posto, o 

conto converge, inevitavelmente, num caráter virtual, com efeitos de recepção que não 

se limitam nem à realidade do texto, nem às “posições caracterizadoras do leitor”.   

Considerações finais 

Como foi explicitado anteriormente, o conto “Yago Ciriago ou a tortura de um 

gato pedrês” apresenta, de forma bastante evidente, molduras no seu aspecto 

composicional, num jogo em que se alternam pontos de vistas interno e externo e vice-

versa, entre o legível e o escrevível: o conto emoldurando outro conto. Aqui, a função 

da moldura revela-se pelo movimento de um ponto de vista interno para um externo, 

evidenciados em diversas passagens da narrativa, como em: “quem está de fora o 

desconhece” (p.159); “prefiro radiografar os meus personagens por dentro. [...] Lá fora 

existe tudo, e esse tudo também me interessa” (p. 160); “Tive a impressão de que a sua 

personagem estava aqui, nesta sala, e fazia-me perguntas feito um repórter.” ( p.164). 

Nesse sentido, Boris Uspênski assegura que 

na obra literária, o efeito da moldura pode originar-se em 
qualquer passagem para o ponto de vista externo[...] e o 
fenômeno referido, isto é, a alternância dos pontos de vista 
interno e externo em função das “molduras” pode ser observado 

em todos os níveis da obra artística.( USPÊNSKI, 1979, p. 185). 

Essa oscilação de pontos de vista (interno e externo) ocorre pelo dinamismo 

sugerido pelas imagens metaforizadas do narrador, de Yago Ciriago, da garota de 

programa e do homem que se passa por seu cliente. Entretanto, esse movimento segue a 

batuta do narrador-personagem, que afirma: “eu posso todas as coisas. Nesse momento 

sou um Deus.” (p. 169). Esse posicionamento do narrador-personagem, infere ao leitor 

desatento, um ilusório comprometimento da narrativa. Todavia, tais expressões são 

indispensáveis como final do conto atestado pela expressão seguinte: “o final você já 

obteve. Basta juntar os fragmentos que chegará à sua conclusão” (p. 169). Daí em 
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diante, o narrador explicita que “essa é uma das vantagens do modernismo: a reflexão” 

(idem) e ainda provoca Yago Ciriago “mas se você quiser, posso lhe dar mais de um 

final. Quer ver?”(ibidem). Então segue uma sequência de três finais para o conto que 

está dentro do conto “Yago Ciriago ou a Tortura de um gato pedrês”, o que resulta é a 

lógica organizacional de uma forma de escrita voltada à leitura de um círculo de 

quadros, a desenvolver o tema central, no qual o texto ganha formas novas de tempo 

interior.  
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O LEITOR PARA ALÉM DO TEXTO E SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Fernanda da Silva Oliveira (UEG)1 
 

Resumo: A leitura constitui-se como um caminho eficaz para o exercício de uma prática 
crítico-reflexiva na formação do leitor literário contemporâneo. Na literatura e em outras 
esferas de discurso, o leitor precisa estabelecer uma relação aprofundada com a linguagem e 
as suas significações, refletindo acerca dos valores éticos e sociais aí implicados. Preocupados 
com questões discursivas e ideológicas, nem sempre explícitas, mas sempre presentes na 
relação entre leitor e texto, temos neste trabalho o objetivo de refletir sobre a formação do 
leitor contemporâneo, considerando o exercício do seu senso crítico quando em diálogo com 
o texto. Fundamentam nossa pesquisa as contribuições teóricas de Fairclough (2016), Rios 
(2015), Kleiman (2002) entre outros.  

Palavras-chave: Leitura crítica; Leitura como prática social; Literatura; Formação do leitor   
literário. 

 

Introdução 

A escola é o espaço onde iniciamos nossa jornada rumo a eterna construção dos 

saberes. Uma das principais habilidades desenvolvidas em tal ambiente é a da leitura, tão 

importante para a vida social de qualquer sujeito. De acordo com Kleiman (2002, p.1),  

a leitura e a aprendizagem se constituem mutuamente. Por isso que a 
leitura é essencial - uma vez ensinado esse instrumental para os alunos, 
eles terão a possibilidade de continuar aprendendo, de acordo com os 
seus próprios objetivos, interesses, ritmos de 
aprendizagem. (KLEIMAN, 2002, p. 1) 

 

É na escola que geralmente temos nosso primeiro contato com a leitura, e neste 

ambiente criamos nossos vínculos e descobrimos todo o universo que cerca o ato de ler. 

Atualmente, o ambiente escolar tem o desafio de extrapolar as possibilidades da leitura 

para além da técnica e fomentar uma relação onde o professor atue como um mediador 

cultural, responsável principalmente por compartilhar experiências que evidenciem a 

relação do leitor com o texto/livro. 

A leitura se faz presente em nossa vida em diversos espaços e situações, assim como 

praticamos o exercício da leitura para diferentes finalidades: lazer e/ou diversão, estudo, 

escrita, pesquisa, entre outros. Deste modo, a leitura constitui-se como um caminho eficaz 
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para o exercício de uma prática crítico-reflexiva na formação do leitor literário 

contemporâneo. 

 

Os desafios do leitor contemporâneo 

Para atender aos anseios da pós-modernidade, a educação precisa dialogar com 

outros campos a fim de formar um cidadão mais autônomo e crítico. Assim, as várias 

manifestações da arte, tão presentes no contexto educacional, e entre elas, a literatura, 

podem ser uma provocação ou uma alternativa para o empoderamento do sujeito. Diante 

de tal contexto, qual seria o papel do leitor contemporâneo, seja ele literário ou não? 

Concordamos com Orlandi (2006, p.26) quando afirma que “o leitor não apreende 

meramente um sentido que está lá; o leitor atribui sentido ao texto”. Assim, entendemos 

que o leitor possui um papel fundamental na compreensão do texto, o que significa que o 

receptor do discurso é tão produtor do efeito de sentido de uma mensagem quanto o seu 

emissor. A leitura implica, portanto, mais do que apreensão de sentido(s), decodificação 

ou mera construção do significado. Implica reconhecer que o sentido pode ser outro, 

embora sempre determinado historicamente, aquilo que é dito, é também atravessado por 

um não-dito.  

Buscamos desvelar os desafios do leitor contemporâneo sob um olhar diferente, 

guiados por uma disciplina que dialoga com diferentes áreas do conhecimento. Para tanto, 

nos amparamos na teoria proposta pela Análise do Discurso Crítica (ADC), vertente 

britânica, e seus estudos críticos sobre o discurso, que são relevantes porque apresentam 

um caráter interdisciplinar, contemplando diferentes interesses. Além disso, trata-se de 

uma disciplina que atende às demandas sociais nas diversas áreas como linguagens, 

mídia, comunicação, ciências sociais, educação, entre outras. 

Pensando no papel do leitor ao longo da história e para os teóricos dedicados aos 

estudos da linguagem, podemos destacar: 

 - Pêcheux (1997): fala em condições de produção do discurso e na necessidade de 

prever o outro, o leitor; 

 - Bakhtin (1992): propõe o conceito de sujeito-leitor para além da decodificação – 

“posição responsiva ativa”; 

 - Fairclough (2016): recomenda que sejam consideradas as condições de mediação, 

o que contempla o processo de produção, distribuição e recepção do texto. 
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É possível perceber que ao longo do tempo, o leitor foi conquistando espaço e 

tendo sua responsabilidade reconhecida junto a construção de sentidos de um texto. Para 

a ADC, o leitor desempenha uma função na prática discursiva.   

Fairclough (2016), um dos principais nomes da ADC, afirma que,  

a análise de um discurso particular como exemplo de uma prática 
discursiva focaliza os processos de produção, distribuição e consumo 
textual. Todos esses processos são sociais e exigem referência aos 
ambientes econômicos, políticos e institucionais particulares nos quais 
o discurso é gerado. A preocupação central é estabelecer conexões 
explanatórias entre os modos de organização e interpretação textual 
(normativos, inovativos, etc.) como os textos são produzidos, 
distribuídos, e consumidos em um sentido mais amplo, e a natureza da 
prática social em termos de sua relação com as estruturas e as lutas 
sociais. (FAIRCLOUGH, 2016, p. 103;104) 
 

O diferencial da ADC quanto às outras vertentes da Análise do Discurso, é que a 

disciplina incorpora o fator social ao uso da linguagem, e por isso, percebe o leitor como 

um ator social, que participa de uma prática social. No mundo contemporâneo, a leitura 

caracteriza-se como uma importante prática social, e segundo Kleiman (2002, p.1), é 

“absolutamente essencial, hoje em dia, para fazer frente a uma sociedade que muda muito 

rapidamente. ”   

Corroboramos com a teórica quando acrescenta ainda que,  

existem diferentes maneiras de lidar com um texto e que estas são 
impostas pelas instituições que os criam, daí que o sujeito, para ser 
considerado um leitor, tenha que transitar por diversas práticas de 
diversas instituições, como as da mídia escrita, da imprensa 
jornalística.(KLEIMAN, 2002, p. 1) 
 

Assim, convém enxergar no texto, um importante veículo de informação, onde o 

leitor participa ativamente, ou seja, é convidado a construir diferentes opiniões, 

posicionando-se criticamente em relação ao texto. Até mesmo na literatura e em outras 

esferas de discurso, é possível ir além. O leitor precisa estabelecer uma relação 

aprofundada com a linguagem e as suas significações, refletindo acerca dos valores éticos 

e sociais aí implicados. Dessa forma, a leitura configurará uma importante ferramenta 

para além da educação e através da qual é possível formar leitores-cidadãos. 

Preocupados com questões discursivas e ideológicas, nem sempre explícitas, mas 

sempre presentes na relação entre leitor e texto, temos neste trabalho o objetivo de refletir 

sobre a formação do leitor contemporâneo, considerando o exercício do seu senso crítico 

quando em diálogo com o texto. Defendemos uma prática leitora que desvele as 
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significações sociais da linguagem e suas implicações relacionadas ao poder e a ideologia 

e que fomente novas práticas de engajamento em lutas que visam transformações locais 

e globais.  

Considerando que o exercício da leitura vai muito além da decodificação, 

concebemos o leitor como um agente social, participante de uma prática social e capaz de 

transformar sua realidade a partir da interação com o texto. Em contato com o texto, o 

sujeito é capaz de construir e reconstruir sentidos, fazer escolhas, ser crítico e praticar a 

autocrítica.  

Se pensarmos na relação entre autor, leitor e obra de arte, no caso, a literatura, 

acreditamos que através da leitura, o indivíduo pode compreender e entender a sua 

realidade, chegar a importantes conclusões e interferências sobre o mundo em que vive. 

Para tanto, o leitor precisa estabelecer uma relação aprofundada com a linguagem, para 

durante o exercício da leitura, desvelar o que não está escrito, perceber o dito e o não-

dito, estabelecer intertextualidades, convocar o seu conhecimento de mundo, estabelecer 

vários sentidos a um mesmo texto. Além disso, é preciso considerar as exigências da 

sociedade moderna, onde vivemos uma época de emergências, de reconhecimento de 

diferenças, de identidades plurais, de antagonismos sociais e de relações de poder. Assim, 

a processo de formação do leitor contemporâneo deve considerar seu conhecimento 

prévio e/ou mundo, desenvolver sua capacidade de problematizar, não ser ingênuo, 

perceber os silenciamentos, considerar quem fala (o autor), o lugar de onde fala (o autor), 

entre outros.  

 Convém destacar ainda, o potencial do texto enquanto discurso para uma formação 

crítica do leitor contemporâneo. Moita Lopes (2002) defende a natureza social do 

discurso. O discurso é um processo de construção social, guiado por significados 

negociados entre os participantes, estando eles posicionados em relações de poder. Além 

disso, o discurso configura ainda uma forma de ação no mundo, onde os participantes 

agem por meio da linguagem, construindo a sua realidade social e a si mesmos. Ainda 

sobre discurso, Fairclough (2016, p.94), argumenta em favor de seu potencial como 

“modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente 

sobre os outros, como também um modo de representação”. 

Dessa forma, buscamos promover a leitura não só como prática e responsabilidade 

social, mas como uma possibilidade de intervenção na sociedade em que vivemos. 
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Portanto, criar condições para o exercício de uma leitura de caráter crítico-reflexiva, 

capaz de agir como um mecanismo de resistência, de apoderamento e empoderamento 

contra qualquer tipo de prática hegemônica, ainda é um desafio para as nossas escolas. 

 

A relação entre leitura e educação 

       Já destacamos anteriormente que, geralmente, é através da educação e na vida 

acadêmica, principalmente enquanto alunos, que nosso contato com a leitura é 

intensificado. Nessa perspectiva, a escola deveria funcionar como um espaço de formação 

de leitores. Porém, o contato com os livros não acontece de forma igualitária (como tantas 

outras experiências) se consideramos os diferentes públicos presentes nas paisagens 

educacionais. Se para a classe mais privilegiada a leitura forma parte do processo de 

aprendizado, para as classes menos favorecidas a leitura representa algo maior, uma 

oportunidade de sobrevivência e acesso à melhores oportunidades no mundo. Perceber a 

leitura enquanto uma forma de acesso ao mundo crítico da sociedade que participamos e 

fomentar sua prática como um mecanismo de libertação, deve ser um compromisso (não 

só, mas principalmente) para aqueles que se dedicam a educação.    

A leitura precisa ser incentivada desde os primeiros anos e nas fases iniciais, através 

dos canais sensoriais, e seguir nas demais fases como uma forma de interpretar o mundo 

e a vida. Nossas crianças e jovens devem ser estimulados, seja na escola, na família ou 

em qualquer outro ambiente, a praticar a pela leitura não só como lazer, mas 

principalmente como um instrumento de libertação e aprimoramento humano. Tal 

formação, repercutirá em todos os âmbitos da vida desse sujeito, capacitando não só um 

bom leitor, mas um bom pesquisador e consequentemente, um bom profissional.  

A literatura e outras manifestações artísticas podem ser utilizadas, dentro e fora da 

escola, como forma de provocação e/ou alternativa para o empoderamento do sujeito. 

Através do contato com o texto, é possível criar condições e desenvolver estratégias para 

que o leitor faça uma leitura crítica, seja capaz de problematizar, ir além do texto.  

Porém, é válido lembrar que a responsabilidade de fomentar uma leitura 

comprometida não é tarefa exclusiva das áreas de humanas. Todas as áreas podem 

contribuir com práticas de leitura que instiguem, provoquem, exercitem as diversas 

capacidades de compreensão de um texto, sejam eles didáticos ou não. Aliás, trabalhar 

com textos do nosso cotidiano (de repartições públicas, igrejas, publicidade, mídia, entre 
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outros) pode ser uma excelente ferramenta, já que considera o conhecimento de mundo 

do aluno e contribui de maneira a inseri-los em práticas sociais do dia a dia.  

No presente estudo, buscamos contribuir para potencializar o leitor como um agente 

social, participante de uma prática social e capaz de transformar sua realidade a partir da 

interação com o texto. Deste modo, a leitura constitui-se como um caminho eficaz para o 

exercício de uma prática crítico-reflexiva na formação do leitor literário contemporâneo. 

 

Conclusão 

Como função primordial, a leitura é uma ferramenta para a apropriação do 

conhecimento. Porém, seu potencial tem sido negligenciado fora e dentro da escola. O 

contato com o texto oferece infinitas possibilidade de problematizar e entender para além 

do texto, estabelecendo conexões e capacitando o leitor para atuar na sociedade. 

Enquanto sujeitos envolvidos em práticas educacionais, cabe a cada um de nós, 

assumir a responsabilidade para uma formação, tanto pessoal, como do outro, visando um 

sujeito ativo, participativo e consciente de seu poder de transformação social. O exercício 

da leitura crítico-reflexiva é um caminho que conduz à emancipação (política, social, 

econômica e cultural) e por isso, deve ser praticada dentro e fora dos espaços 

educacionais, a fim de preparar nossos leitores para atuar e construir uma sociedade 

menos desigual.  
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ERA UMA VEZ: CONTOS DE FADAS, ADAPTAÇÃO E 
INTERTEXTUALIDADE EM CAMINHOS DA FLORESTA 

Pollyanna Morais Espíndola Gomides (UEG)1 
 

Resumo: Neste trabalho analisamos como a recriação de Caminhos da Floresta, peça musical de 
James Lapine e Stephen Sondheim (1986), que está repleta de intertextualidade com os contos de 
fadas clássicos, sendo retomada para contar outra história. Preocupados com a importância dos 
contos de fada no imaginário infantil e a retomada dos clássicos, propomos uma comparação 
literária entre os contos de fada originais que compõe Caminhos da Floresta para discutir como 
essas narrativas são influenciadas por aspectos histórico-sociais. Essas reflexões se baseiam nos 
estudos de Bakhtin (1992) e Bettelheim (1986). Concluímos que a interculturalidade presente nas 
recontagens dos clássicos pode servir de instrumento para o letramento cultural crítico.  
 
Palavras-chave: Contos de fadas; Clássicos; Intertextualidade; Educação. 
 

Contos de fadas são construídos por uma potência especial, isto é, o caráter ficcional 

capaz de transformar o mundo real em um universo imaginário onde pessoas são 

metamorfoseadas em animais, animais são dotados da linguagem humana, tapetes são 

voadores, e fadas são madrinhas e tudo isso não deixa de ter, porém, uma relação 

significativa com o real. Afinal, não se cria a partir do nada: as estruturas linguísticas, 

sociais e ideológicas fornecem ao autor o material sobre o qual ele constrói o seu universo 

imaginário. Sendo assim, em cada momento e contexto histórico-social os contos de fadas 

vêm sendo recriados e reinventados desde que surgiram, passando por readaptações para 

cada época e cultura, muitas vezes fugindo dos modelos arquetípicos propostos e 

desviando dos valores dos contos.  

Após séculos de adaptações nas recontagens orais, os contos de fadas se tornaram 

peças teatrais, filmes e séries de televisão e desde o início do século XXI atraem um 

público fiel, seduzidos pelas recontagens modernas. Devido a essa proliferação de 

transformações nos contos de fadas devemos considerar que o leitor, mesmo aquele em 

formação, é um conhecedor da obra exterior às páginas. Sua interpretação, subjetiva e 

repleta de imagens cinematográficas, constituirá contos de fadas muito diferente da sua 

narrativa original.  

Neste trabalho propomos analisar como a recriação de Caminhos da Floresta (Into 

the Woods), peça musical de James Lapine e Stephen Sondheim de 1986, e depois 

                                                           
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologia (PPG-
IELT) pela Universidade Estadual de Goiás. polly.espindola@gmail.com 
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adaptado em filme de mesmo nome pela Disney em 2014, está repleto de intertextualidade 

com os contos de fadas originais2, e retomam aos clássicos para contar uma história 

diferente. Preocupados com a importância que têm os contos de fadas na vida das crianças 

e a importância da retomada dos clássicos, em um trabalho de comparação entre as 

histórias, visamos discutir como essas narrativas são influenciadas por aspectos histórico-

sociais. Assim, propomos uma comparação literária entre os contos de fadas originais: 

Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rapunzel e João e o Pé de Feijão que compõem a 

história Caminhos da Floresta. As interpretações e reflexões propostas se fundamentam, 

dentre outros, nas contribuições teóricas de Bakhtin (1992) e seus seguidores, com base 

nos seus estudos de dialogismo e intertextualidade e nos estudos de Bettelheim (1986) 

que trabalha os contos de fadas através da psicanálise. 

Origem e evolução dos contos de fadas 

Desde suas origens, os contos de fadas são utilizados como transmissores de valores 

morais tocantes à época em que se situam. Ao longo do tempo, esse gênero tem se 

caracterizado por sua infinita capacidade de variação e adaptabilidade. Em função disso, 

a natureza dos contos de fadas deve ser entendida como um complexo, mas sempre sobre 

mudança, sendo assim fluida, permitindo sua constante reinvenção e mutabilidade 

(SCHWABE, 2016). Essa natureza faz com que esses contos sejam retomados sob uma 

ótica atual em textos modernos, modificando-se com a necessidade de cada época. 

Os contos de fadas eram, inicialmente, relatos orais de situações simples, contadas 

por pessoas comuns, em lugares comuns com o propósito de entreter e transmitir a cultura 

do povo que a relatava. Essas histórias não tinham nomes, nem existiam nas formas como 

são narradas, impressas, pintadas, atuadas, filmadas e fabricadas hoje.  

Historicamente, os contos de fadas foram registrados da forma mais próxima a 

que os conhecemos hoje na requintada corte da França do século XVII, por Charles 

Perrault que publicou, em 1697, Histórias ou Contos do Tempo Passado com 

Moralidades, mais popularmente conhecido como Contos da Mamãe Gansa. Nesta obra, 

Perrault reuniu algumas narrativas da tradição oral como Cinderela, A Bela Adormecida, 

Chapeuzinho Vermelho, dentre outros, dando um primeiro passo para a valorização da 

                                                           
2 Utilizamos os termos contos de fadas originais/clássicos e também contos populares como sinônimos. 
Esclarecemos que nos referimos ao corpo de literatura que dada sociedade considera “clássica”, que 

devamos conhecer e preservar para sermos considerados culturalmente letrados. Não nos referimos a 
nenhum sistema de valores inerente. 
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literatura infantil (MARTINS; REIS, 2015). As narrações de Perrault aparentam ser mais 

urbanizadas, retratando a sociedade em que reinava Luiz XIV. Por meio de certos 

símbolos dos contos populares, através de narrativas curtas, diretas e realistas as histórias 

tinham por objetivo doutrinar as crianças segundo as características ideológicas, culturais 

e sociais daquela época, o que acarretou na modificação dos relatos para atender essa 

finalidade.  

 

Histórias que antes haviam sido vistas como vulgares e grosseiras, com 
efeitos grotescos e burlescos, foram implantadas no centro de uma nova 
cultura literária, uma cultura que pretendia socializar, civilizar e educar 
crianças. Nas estripulias, fugas, aventuras, e romances rocambolescos 
dos personagens dos contos de fadas, Perrault encontrou uma maneira 
de ensinar o que importa e como consegui-lo. (TATAR, 2004 apud 
MARTINS; REIS, 2015, p. 144) 

 

Já os irmãos Jacob e Wilhem Grimm, ambos formados em Direito e estudiosos de 

história e linguística, assumiram uma tarefa mais científica em relação aos contos de 

fadas. Os irmãos se incumbiram de reunir e registrar uma tradição oral, rica e ameaçada 

de se perder, que ainda circulava em aldeias e cidades pequenas. Recolheram diretamente 

da fala do povo as antigas narrativas, lendas e sagas germânicas conservadas pela tradição 

oral, registrando as histórias dos camponeses para “salvar” esses relatos. A primeira obra 

publicada pelos irmãos Grimm foi Contos da Infância e do Lar em 1812. O título 

demonstra o reconhecimento dos autores de que os contos atrairiam as crianças 

(GRIFFITH e FREY, 2005). Alguns textos não foram bem aceitos por críticos por 

apresentarem conteúdo “grosseiro” para o público infantil e posteriormente foram 

suavizadas pelos autores para que pudessem agradar mais ao público. Essa atenuação traz 

um humanismo a narrativa dos Grimm que dá lugar ao maravilhoso.  

 Além disso, os contos dos irmãos Grimm foram compilados em um momento 

histórico onde “a religião predominava sobre a imaginação e a criatividade” (MARTINS; 

REIS, 2015, p. 140). O luteranismo presente nos reinos da atual Alemanha exercia poder 

sobre as escolas e sobre os valores que eram transmitidos às crianças. Atendendo ao 

combate dos elementos pagãos, propostos pela reforma luterana, personagens como 

bruxas, magos, feiticeiros, duendes, foram deixados de lado na narrativa dos Grimm, a 

não ser na representação das personagens más. 
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 Embora Perrault e os Grimm, sem dúvida, imortalizaram vários dos contos de fadas 

conhecidos na atualidade, houveram outros que também contribuíram para que os contos 

populares perdurassem até os dias atuais, como Hans Christian Andersen3 e Joseph 

Jacobs4. O fato é que, esses contos representam relatos do passado, histórias vividas, 

reinventadas, recontadas e que foram utilizadas como base do processo de formação de 

valores dessas sociedades.  

 Na próxima seção trataremos da questão da intertextualidade presente nos contos 

de fadas tradicionais e modernos. 

 Intertextualidade e os contos de fadas 

 Na atualidade os contos de fadas considerados clássicos estão sendo recriados e 

recontados pela indústria cultural. Essa recontagem é repleta de intertextualidade, de um 

dialogismo entre o tradicional e o moderno. Assim, os contos de fadas tradicionais, em 

suas estruturas e temas, são matrizes para as versões e adaptações dos contos de fadas na 

atualidade, que pegam emprestado personagens dos clássicos e dão uma nova roupagem 

a essas histórias. Observa-se que as transformações por quais passam os contos de fadas, 

em cada época, são reflexo dos valores, da moral, dos hábitos e costumes de uma 

sociedade, dando-nos um retrato de como viviam as pessoas naquele momento histórico 

e o que era valorizado por elas.   

 Segundo Carvalhal (1986), a retomada de um texto por determinado escritor em 

épocas históricas diferentes nunca é inocente, uma vez que é inevitável a intencionalidade 

de dar continuidade ao texto, transformando-o em relação ao texto antecessor. Essa 

transformação pode gerar uma nova versão ou adaptação do texto matriz, neste caso, os 

contos populares clássicos. Tanto a adaptação quanto a versão utilizam da 

intertextualidade na produção de um novo texto. 

 O termo intertextualidade foi cunhado por Julia Kristeva no final da década de 1960 

para unir as teorias semióticas dos estudiosos Ferdinand de Saussure e Mikhail Bakhtin. 

Kristeva (1974) define o conceito de intertextualidade como a permutação de textos no 

espaço da significância, onde vários enunciados cruzam-se, relativam-se, destroem-se 

                                                           
3 Andersen escreveu cerca de duzentos contos infantis, parte retirados da cultura popular, parte de sua 
própria criação, publicando-os com o título de Eventyr (Contos) entre 1835 e 1872. É consagrado como o 
verdadeiro criador da literatura infantil. 
4 Jacobs ficou conhecido por popularizar algumas das versões mais conhecidas de contos de fadas em inglês. 
Publicou English Fairy Tales (Contos de Fadas Ingleses) em 1890 e Mais Contos de Fadas Ingleses em 
1893. 
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para dar condição à existência de outro texto. A esse respeito a autora aponta que “o texto 

poético é produzido no movimento complexo de uma afirmação e de uma negação 

simultânea de um outro texto” (KRISTEVA, 1974, p. 176). 

Em consonância com Kristeva, o recurso da intertextualidade é definido por Koch 

como “os diversos tipos de relação que um texto mantém com outros textos” (KOCH, 

2006, p. 86) promovendo um dialogismo entre os fatores culturais, econômicos, sociais, 

políticos de cada época, quebrando, assim, as fronteiras do tempo, dos gêneros, das 

línguas, de território. Sendo concreta e viva, a língua tem a propriedade de ser dialógica, 

assim como todos os enunciados no processo de comunicação. Portanto, a construção do 

discurso de determinado indivíduo estará sempre impregnada de outras influências, de 

outros discursos e ideologias, permitindo que vários textos de uma cultura se instalem em 

um único texto. Por meio dessa dialogia, um dos processos da literatura comparada, 

podemos observar as relações dialógicas de diversos textos de diferentes épocas ou até 

mesmo simultâneas.  

Neste estudo, focaremos na concepção de dialogismo bakhtiniana que trabalha a 

noção de polifonia, ou seja, as múltiplas vozes que compõe um único texto e como a 

cultura e outros textos influenciam quais significados podem ser criados/encontrados 

dentro do primeiro texto. Resumidamente, Bakhtin comtempla o dialogismo como “o 

princípio constitutivo da linguagem e a condição do sentido do discurso” em que 

“nenhuma palavra é nossa, mas traz em si a perspectiva de outra voz” (BARROS; 

FIORIN, 1999, p. 2-3). Desta forma, há sempre pelo menos duas vozes presentes em cada 

discurso, em cada texto, a do “eu” e a do “outro”.  

Em suma, a intertextualidade é o modo de incorporar diversos textos em um único, 

transformando-os ou reproduzindo-os. Esse recurso pressupõe um universo cultural muito 

amplo e complexo, pois implica a identificação, o reconhecimento de referência a obras 

ou a textos/trechos, mais ou menos conhecidos, e exige do leitor a capacidade de 

interpretar a função daquela citação ou alusão em questão. 

Enquanto presença de um texto em outro texto, a intertextualidade é manifestada 

na estrutura do texto, nas personagens e suas ações, na trama dos fatos, em referências a 

determinados objetos, enfim, em tudo que estabelece um diálogo entre os textos. Esse 

diálogo pode se manifestar na presença de epígrafe, citação, referência (manifestações 

explícitas de intertextualidade), alusão, eco, traço, paráfrase, ironia e pastiche 
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(manifestações implícitas de intertextualidade). Por uma questão de espaço, não 

adentraremos em cada uma das possíveis manifestações da intertextualidade, mas 

decorreremos mais abaixo, na nossa análise, sobre a que se encaixa nos textos 

comparados. 

 Os contos de fadas e o universo infantil 

A importância que tem os contos de fadas na vida das crianças é abordada por Bruno 

Bettelheim em seu livro A Psicanálise dos Contos de fadas, publicado em 1980. Segundo 

o autor, os contos de fadas podem intervir nos processos evolutivos da criança, ajudando-

a na compreensão do que está acontecendo com si mesma, e ainda, resolvendo de forma 

mais saudável seus conflitos internos. Em relação a serventia dos contos de fadas no 

universo infantil, o autor afirma: 

 

Através dos séculos (quando não dos milênios) durante os quais os 
contos de fadas, sendo recontados, foram-se tornando cada vez mais 
refinados, e passaram a transmitir ao mesmo tempo significados 
manifestos e encobertos – passaram a falar simultaneamente a todos os 
níveis da personalidade humana, comunicando de uma maneira que 
atinge a mente ingênua da criança tanto quanto a do adulto sofisticado. 
(BETTELHEIM, 1980, p. 14) 

 

O valor da leitura dos contos de fadas pelas crianças estaria relacionado, segundo 

Bettelheim, a quatro aspectos fundamentais: a fantasia, a recuperação, o escape, e o 

consolo. Destes quatro, o consolo é enfatizado pelo autor como sendo o mais importante, 

pois exige que a ordem adequada do mundo seja reestabelecida, ou seja, o bem triunfará 

sobre o mal, o corajoso sobre o covarde, o belo sobre o feio. A criança, ao entrar no 

mundo mágico dos contos de fadas encontra o consolo de que apesar das dificuldades, há 

sempre a segurança de que tudo ficará bem e que “não apenas ele terá sucesso, como as 

forças do mal se extinguirão e nunca mais ameaçarão a paz de sua mente” 

(BETTELHEIM, 1980, p. 180). O cotidiano da criança e até mesmo seus sofrimentos, 

passam a ser compreendidos com mais facilidade através do efeito sanador dos contos de 

fadas tradicionais e as questões simbólicas que o envolvem. 

Nos últimos anos, séries e filmes5 baseados em contos de fadas populares tomaram 

conta da telona e trouxeram versões e adaptações que distanciaram, muitas vezes 

                                                           
5 Como exemplo, podemos citar as adaptações das histórias clássicas Branca de Neve e o Caçador (2012) 
e sua prequela O Caçador e a Rainha do Gelo (2016), João e Maria: Caçadores de Bruxas (2013), Frozen5 
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drasticamente, as histórias das versões consideradas clássicas. As transformações dos 

contos de fadas trouxeram algumas distorções que deixaram as histórias enfraquecidas ou 

até mesmo vazias de significado, mas não deixaram de ser um veículo de disseminação 

de ideologias e da promoção de valores culturais voltados, especificamente, às crianças. 

A transportação do imaginário dos contos de fadas para os livros ilustrados, as animações 

e o universo cinematográfico modificaram a cultura infantil. A respeito disso, Bettelheim 

reverbera a seguinte crítica, de que, com relação às crianças, os contos de fadas “devem 

estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas 

emoções” (BETTELHEIM, 1980, p. 11).  

 Considerando a importância da narrativa feérica, de seus elementos simbólicos e 

significativos à infância, entendemos que é relevante o resgate desse intelecto imaginativo 

por meio dos contos populares clássicos. Tão importante quanto, é desenvolver no público 

infantil a habilidade de reconhecer as diferenças entre as adaptações e versões da 

atualidade, trabalhando na construção de seu senso crítico frente a essas relações. Tais 

objetivos devem ser lançados e alcançados como parte de seu letramento literário. No 

campo interdisciplinar, é possível, através da leitura das narrativas clássicas, discutir 

versões cinematográficas, observando as respectivas e valiosas linguagens. Essas práticas 

comparativas podem proporcionar o gozo estético e psicológico defendido por 

Bettelheim. 

  A seguir, faremos uma comparação literária entre os contos de fadas clássicos: 

Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rapunzel e João e o Pé de Feijão que compõe a 

história Caminhos da Floresta, para demonstrarmos as adaptações feitas às histórias 

clássicas e como a nova narrativa está repleta de intertextualidade. 

 Análise comparativa de Caminhos da Floresta e os contos de fadas clássicos 

Como dito anteriormente, a história é inspirada nos contos de fadas Chapeuzinho 

Vermelho, Rapunzel e Cinderela dos Irmão Grimm, e em João e o Pé de Feijão de Joseph 

Jacobs6. Não encontramos nenhuma explicação pela preferência dos autores da peça em 

                                                           
(2013), Malévola (2014), A Bela e a Fera (2017), e os filmes que fazem um cruzamento entre os contos de 
fadas como Shrek (2001-2010) e Caminhos da Floresta (2014), sem contar com as séries Once Upon a 
Time e Grimm, ambas no ar desde 2011.  
 
6 A versão de João e o Pé de Feijão por Joseph Jacobs de 1890 não foi o primeiro registro desse conto, mas 
é a versão mais comumente reproduzida hoje e acredita-se estar mais perto das versões orais. Há registros 
de uma publicação de 1734 intitulada A História de Jack Spriggins e o Feijão Mágico, cujo autor não é 
conhecido e em 1807 foi publicado por Benjamin Tabart A História do João e o Pé de Feijão. (BBC, 2016).  
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utilizar as versões dos Grimms para Chapeuzinho Vermelho e Cinderela, pois ambos os 

contos foram primeiro publicados por Perrault.  

Envoltos por uma narrativa original os autores, Sondheim e Lapine, buscaram criar 

uma história centrada em torno das lutas morais dos famosos personagens dos clássicos. 

A história começa com os personagens principais enfaticamente desejando alguma coisa: 

Cinderela deseja ir ao baile, João deseja que sua vaca volte a dar leite, Rapunzel deseja 

descer da torre, o Padeiro e sua esposa desejam ter um filho. No primeiro ato, o público 

é envolto pela jornada individual de cada personagem. O segundo ato gira em torno das 

consequências de suas ações sobre eles mesmos e sobre a comunidade. Para situarmos o 

leitor, faremos uma breve apresentação da história em Caminhos da Floresta.  

 O elo narrativo que une todas as outras histórias é a narrativa original do Padeiro e 

sua esposa que não conseguem ter um filho devido a uma maldição lançada pela Bruxa 

do bairro, que por acaso é vizinha do Padeiro.  O feitiço pode ser desfeito se o casal a 

trouxer, no prazo de três noites, os ingredientes necessários: uma vaca tão branca como o 

leite, uma capa tão vermelha como o sangue, cabelo tão amarelo como o milho, e um 

sapato tão dourado como ouro. Percebe-se que cada ingrediente está ligado a um 

personagem dos contos de fadas clássicos: a vaca é do João, a capa de Chapeuzinho, o 

cabelo de Rapunzel e o sapato de Cinderela. Dada a missão, o Padeiro e sua esposa saem 

nessa jornada pela floresta para reverterem a maldição que paira sobre eles. De uma forma 

bem interessante os caminhos de todos se cruzam na floresta.   

Analisando como se dá a intertextualidade em Caminhos da Floresta, percebemos 

que nenhuma das categorias de intertextualidade implícita se encaixa diretamente no texto 

analisado.  Logo, buscamos em estudos literários algum outro aporte que sustentasse o 

que acontece em Caminhos da Floresta, isto é, um empréstimo direto, explícito, de uma 

história prévia em sua completude fazendo-a entrar em contanto com outras histórias 

existentes dentro de uma história original.  

Cari Jo Keebaugh (2011) estabelece outro tipo de intertextualidade denominada 

cruzamento intertextual7 (crossover intertext). Segundo a autora, o cruzamento 

intertextual se dá quando personagens preexistentes em papéis protagonistas ou 

coadjuvantes e suas histórias preexistentes são utilizados como base para desenvolver o 

contexto de um novo enredo em que o autor os incorpora à nova narrativa. O propósito 

                                                           
7 Tradução minha. 
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do cruzamento intertextual é, em parte, desenvolvido e sustentado pelos personagens 

preexistentes e pelo letramento cultural associado a eles (KEEBAUGH, 2011). Deste 

modo, o cruzamento intertextual depende da decisão consciente do autor em incluir 

alguns personagens pretextuais e não outros.  

Nessa perspectiva, essas narrativas são, no sentido atribuído por Kristeva, 

compostas por intertextualidade, pois contam com a compilação de significados 

culturalmente associados a estes personagens específicos. Keebaugh (2011), enfatiza que 

essa estratégia literária não é algo recente ou da modernidade, historicamente vemos seu 

uso em diversas obras, inclusive no gênero da literatura infantil8. 

Os quatro personagens dos contos clássicos, possivelmente foram escolhidos pelos 

autores de Caminho da Floresta pela temática recorrente nessas histórias: cuidado com o 

que você deseja, para através dela abordarem que a realização de nossos desejos vem 

acarretada de consequências que podem ser boas ou ruins. Nos contos de fadas clássicos, 

o “viveram felizes para sempre” aludia a uma perpétua felicidade onde as consequências 

são sempre aprazíveis, mas quando as cortinas se abrem no segundo ato vemos claramente 

a mudança de perspectiva. Se no primeiro ato os personagens conquistam seus desejos e 

caminham aparentemente para viver seus finais felizes, o segundo ato vem para 

desestabilizar essa felicidade.  

Na abertura do segundo ato temos Cinderela no castelo já casada com seu Príncipe, 

Jack em sua casa repleta de tudo que ouro pode comprar, e o Padeiro que está em sua casa 

envolto por objetos de bebê. Pequenos distúrbios perturbam a cena feliz: a esposa do 

Padeiro precisa de uma casa maior, Cinderela percebe que casar com o príncipe foi a 

decisão errada, e João terá de arcar com as consequências de ter roubado os Gigantes.  

Outra recorrência das versões e adaptações contemporâneas que encontramos em 

Caminhos da Floresta é a humanização de personagens, que de modo geral, aparecem no 

conto tradicional de forma estereotipada. Ao tornar os personagens mais humanos, o leitor 

é conduzido a outro tipo de identificação com os personagens, enriquecendo a releitura e 

relativizando a construção prototípica de bruxas, fadas, princesas e príncipes. Ao fazer 

isso, os personagens deixam de ter um posicionamento definido e imutável de bem e mal. 

Na peça, observamos essa dualidade na esposa do Padeiro, pois ela não é nem totalmente 

                                                           
8 Para mais detalhes sobre personagens em comuns e arquétipos em contos de fadas, consultar Os Usos do 
Encantamento (1976) de Bettelheim. 

1022



  
 
 
 
 

boa, nem totalmente má. Ela tem boas intenções, mas para conseguir o que quer engana 

João, pega à força o sapato de Cinderela, arranca o cabelo de Rapunzel, e se sente atraída 

pelo Príncipe, que se insinua para ela quando encontram na floresta. Percebemos também 

que o Príncipe não é o herói que deveria ser, afinal, estando casado com Cinderela tem 

um rondevous com a esposa do Padeiro. Sobre isso, Bettelheim reverbera a importância 

da clara divisão entre personagens bons e maus em contos de fadas. 

 
Os personagens em contos de fadas não são ambivalentes – bons e maus 
ao mesmo tempo, assim como todos somos na realidade. Apresentar a 
polaridade dos personagens permite que a criança compreenda 
facilmente a diferença entre ambos, o que não conseguiria fazer tão 
prontamente se os personagens fossem desenhados mais fiéis à vida. 
(BETTELHEIM, 1980, p. 67) 

 
Assim, o autor observa que a divisão entre personagens do bem e do mau é um 

dispositivo literário que permite que as crianças compreendam as complexidades da 

natureza humana. Nesta fase ainda não possuem capacidade para verdadeiramente 

entender tamanha complexidade. 

Ao reinventarem as histórias dos personagens clássicos, Sondheim e Lapine estão 

sutilmente inserindo suas próprias ideologias na obra. Logo, o final feliz já não acontece 

a custo de nada, os bonzinhos às vezes são malvados, e no final, ocasionalmente, tragédias 

são inevitáveis. O final de Caminhos da Floresta apresenta esse realismo.  

Considerações Finais 

Textos que possuem cruzamento intertextual podem impactar o letramento 

cultural do leitor, por isso enfatizamos que conhecer os contos populares originais é 

fundamental tanto para a preservação dessas narrativas históricas, quanto para o 

desenvolvimento do letramento literário do público infantil. A proliferação de tantas 

recontagens, versões e adaptação dos clássicos muitas vezes nos leva a certa confusão – 

como é mesmo a história? Não vemos como negativo as recontagens dos clássicos, pelo 

contrário, dessas transformações criam-se histórias valiosas, repletas de cultura e valores 

de uma época, assim como os contos populares foram para seu momento na história. No 

entanto, alertamos para a importância de se trabalhar os cânones da literatura infantil e a 

comparação dos mesmos às novas versões e adaptações, entendendo que isso contribuirá 

no letramento cultural crítico dos leitores infantis.  
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Não vemos melhor maneira de concluir se não utilizando a letra da música que 

encerra a peça Caminhos da Floresta. “Cuidado com as coisas que você diz / as crianças 

vão ouvir / cuidado com as coisas que você faz / crianças vão ver e aprender / [...] / 

crianças vão olhar para você para escolher um caminho / para aprender o que ser”. 

Valorizar os contos de fadas clássicos por meio do letramento literário na escola é também 

garantir que este instrumento sirva para a promoção do bem-estar emocional da criança, 

é criando meios para lidar com suas ansiedades, é levá-las a uma compreensão do mundo 

por meio do mágico e do fantástico, para que possam atuar em suas próprias histórias de 

vida de forma saudável.  
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A PESSOALIZAÇÃO EM TRÊS NARRATIVAS CURTAS: FINAL FIXO, 

EM JOGOS E CONSTRUÇÃO INTERATIVA. 

Viviane Andrade Oliveira (PUC-GO)1 
Lacy Guaraciaba Machado (PUC-GO) 2 

 

Resumo: Este estudo propõe-se descrever a natureza das narrativas selecionadas, demonstrando 
como a escritura foi inovando-se na medida em que se tornou uma proposta de interação do 
leitor com o texto durante sua leitura, ora intervindo no caminho da narrativa (em jogos), ora 
tornando-se personagem (construção interativa). A partir de definições de teóricos como 
Barthes, Tomachevski, Propp, Iser, Capparelli, Santaella e Spalding, verificar-se-á como as 
narrativas Morte sob encomenda, de B. Ortêncio, A casa mal-assombrada, de E. Packard, e Um 
estudo em vermelho, de M. Spalding, se aproximam e distanciam quanto ao processo 
construtivo da personagem. 
 
Palavras-chave: Procedimento construtivo; Personagem; Narrativa curta; Construção em jogos; 
Construção Interativa. 
 

Cada nova invenção que o homem desenvolve traz em si novas possibilidades de 

criação e divulgação artística, de tal sorte que os diferentes procedimentos que o escritor 

exercita acabam por modificar a própria noção de arte.  

Os críticos ou escolas de crítica literária que se ocupam em interpretar e analisar 

obras relacionando-as com os gêneros, preocuparam-se, historicamente, em delimitar as 

características de tais gêneros específicos, conceituando e reconceituando-os ao longo 

dos tempos, assim que surgem novas possibilidades no ato de narrar. 

Nessa perspectiva, por meio de análise comparativa, este estudo propõe-se 

descrever a natureza das narrativas selecionadas, tendo como ponto de partida o conto 

tradicional, demonstrando como a narrativa em jogos e a digital constitui-se inovação, 

na medida em que é uma proposta de interação do leitor com o texto durante sua leitura, 

ora intervindo no caminho da narrativa (em jogos), ora tornando-se personagem 

(construção interativa).  

Embora esta proposta centre a atenção sobre o constructo da personagem das 

narrativas, esbarra no constructo do narrador, uma vez que é a voz do narrador que 

viabiliza a criação da narrativa; é ele quem dá “consistência à sua criação e estimula a 

                                                           
1
 Graduada em Letras Português/Inglês e suas literaturas (UEG), Mestranda em Letras: Literatura e 

Crítica Literária (PUC-GO). Contato: profavivianeandrade@gmail.com 
2: Graduada em Letras Vernáculas (UFG), Mestre em Letras e Linguística (UFG), Doutora em Teoria da 
literatura (UNESP). Professora no Programa de Pós-graduação em Letras: Literatura e Crítica Literária 
(PUC-GO). Contato: lacyguaraciaba@gmail.com 
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reação do leitor” (BRAIT, 2017, p. 73). Assim, neste artigo, serão discutidas questões 

de personagem e narrador nos níveis da estória e da escritura nas três obras em foco, 

sem ignorar, entretanto, quaisquer outros elementos estruturais que requerem 

observação em suas articulações. 

Morte sob Encomenda, B. Ortêncio 

 A narrativa Morte sob encomenda, de Bariani Ortêncio é uma estória detetivesca 

aos moldes tradicionais do gênero policial, ambientada na capital do Estado de Goiás. 

Bolivar, disposto a “ganhar na loteria com o casamento” (p. 99), casa-se com Aneuzira, 

moça de posses, herdando, no ato do casamento, uma grande fazenda em Guapó. 

Vende-a, abre empresa, prospera por algum tempo. Torrada a fortuna da esposa, 

trabalhando como corretor de seguros, Bolivar descobre uma organização dentro da 

polícia, com participação de marginais, chamada “Sindicato do crime” e encomenda 

uma morte. Deste conflito, segue-se a narrativa policial tradicional com clímax e 

desfecho, uma estrutura linear, redonda, fechada. 

Bolivar, personagem principal, é o protagonista que coloca a estória em ação; de 

caracterização dissimuladamente plana, um tipo a princípio parece astuto e esperto, 

tropeça nos próprios planos, nascendo assim um conflito que gera uma aparente 

mudança em seu ser.  

A narrativa é sustentada em uma tensão fenomenológica da personagem, 

explicitada em classes de unidades. A função, percebida na leitura sintagmática da 

personagem, contrasta diretamente com sua natureza integrativa, pela leitura 

paradigmática. Barthes elucida que  

 

“Funções e Índices recobrem portanto uma outra distinção clássica: as 
Funções implicam relata metonímicos, os Índices relata metafóricos; 
uns correspondem a uma funcionalidade do fazer, as outras a uma 
funcionalidade do ser.” (BARTHES, 2008, p. 33) 
 

Neste sentido, ao observar Bolivar verticalmente, os indiciais da personagem 

iluminam a referida natureza integrativa: “quando o casamento dá certo, há 

compensação mútua” (p. 99); “o amor poderia vir depois, como se vê contar” (p. 99); 

“Seu sonho sempre fora o de possuir a própria imobiliária” (p. 104); “Bolivar 

desconhecia as cartas” (p. 107) [dos negócios]; entre outros. Sendo que, conforme 

Barthes, “Os índices implicam uma atividade de deciframento: trata-se para o leitor de 
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aprender a conhecer um caráter, uma atmosfera” (Barthes, 2008, p. 35). Deduz-se: 

Bolivar não é um vilão em essência; ele está vilão nesta enfabulação. Isto explica, 

enfim, a sensação dúbia de simpatia e antipatia de que o leitor tem para com o 

protagonista ao proceder a leitura, ainda que em primeiro plano.  

É muito coerente, então, que o narrador seja em 3ª pessoa. Caso a narrativa fosse 

contada pelo próprio Bolivar, em 1ª pessoa, ficaria inviável essa tensão entre ser e 

parecer da personagem. Além disso, esclarece Barthes que “A terceira pessoa (...) 

fornece aos consumidores a segurança de uma fabulação crível mas, por outro lado, 

permanentemente manifestada como falsa.” (BARTHES, 1974, p. 136). Esse 

procedimento garante a tranquilidade do leitor ao recepcionar uma obra de suspense 

e/ou policial, intensa por natureza. Este a recebe, neste caso, como uma proposta da 

narrativa que está pronta para seu deleite. 

 

“O ‘suspense’ não é evidentemente mais que uma forma privilegiada, 

ou, caso se prefira, exasperada da distorção: de um lado mantendo 
uma sequência aberta (por procedimentos enfáticos de retardamento  e 
de adiamento), reforça o contacto com o leitor (ou ouvinte), detém 
uma função manifestadamente fática; e, por outro lado, oferece-lhe a 
ameaça de uma sequência inacabada, de um paradigma aberto (...) isto 
é, uma perturbação lógica, e é essa perturbação que é consumida com 
angústia e prazer (...) o ‘suspense’ é, pois, um jogo com a estrutura 

(...) o ‘suspense’ captura pelo ‘espírito’, não pelas ‘tripas’”. 

(BARTHES, 2008, p. 58-59) 
 

A leitura da narrativa tradicional de suspense, pela sua própria proposta estrutural, 

permite ao leitor um prazer advindo de seu jogo narrativo: um jogo deliciosamente 

construído pelo autor e recebido pelo leitor. Entretanto, inovações estruturais 

possibilitaram certo protagonismo no leitor contemporâneo, surgindo então inúmeras 

narrativas de suspense em jogos, nas quais o leitor participa ativamente nas escolhas das 

ações das personagens, sendo, muitas vezes, ele próprio personagem. 

A casa mal assombrada, E. Packard 

O livro-jogo A casa mal-assombrada, de Edward Packard, veicula uma estória de 

horror aos moldes clássicos: uma casa antiga em uma cidade do interior: a personagem, 

recém-chegada ao local, encontra sinais de presença de “fantasmas”.  
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A novidade aqui é a forma composicional do livro. A narrativa é direta, em 2ª 

pessoa, o que transforma o leitor em personagem protagonista, percebendo-se 

claramente a proposta de jogo já na proposição inicial da narrativa. 

 

 

 

Neste jogo com a estrutura e com a recepção do leitor-personagem, a escritura 

proporciona 36 alternativas de desenvolvimento de episódios e clímax, de acordo com 

as escolhas sequenciais feitas pelo próprio leitor. Isto é possível porque “Cada ponto da 

narrativa irradia em muitas direções ao mesmo tempo” (BARTHES, 2008, p. 57). 

Assim, ao autor deste livro-jogo coube a tarefa de expandir as 36 possibilidades 

sequenciais que vislumbrou, optando por organizá-las e/ou embaralhá-las de modo que 

o leitor-personagem traçasse o caminho que mais lhe parecesse atrativo. 

Dependendo da sequência de leitura que o leitor-personagem (que continua 

sendo um personagem funcional, que coloca a ação em movimento) escolhe, pode ser 

um protagonista herói, um protagonista anti-herói ou até o antagonista. São 

caracterizações diversas e fluidas, ficando inviável uma leitura verticalizada da 

personagem. No jogo deste autor, supõe-se que a preocupação fenomenológica, ou 

outros, no constructo das personagens da narrativa não foi a intenção primeira e, sim, o 

jogo com a estrutura em si e a recepção desta. 

A intenção passa, assim, ao jogo da recepção neste novo leitor contemporâneo, 

um leitor ativo, ou, dizendo com Santaella, um leitor movente: 

 

“surge o nosso segundo tipo de leitor, aquele que nasce com o advento 

do jornal e das multidões nos centros urbanos habitados de signos. É o 

Fragmento de A casa mal-assombrada, Edward Packard, 1985, p. 2. 
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leitor que foi se ajustando a novos ritmos da atenção, ritmos que 
passam com igual velocidade de um estado fixo para um móvel. É o 
leitor treinado nas distrações fugazes e sensações evanescentes cuja 
percepção se tornou uma atividade instável, de intensidades desiguais. 
É, enfim, o leitor apressado de linguagens efêmeras, híbridas, 
misturadas.” (SANTAELLA, 2004, p. 29) 

 

Assim, não só as distorções da narrativa tradicional de suspense se mantém 

proporcionando prazer ao leitor, mas também há um outro prazer em questão: a 

sensação de protagonismo narrativo do leitor. 

 Devido a essa característica, essa narrativa, do gênero que fora chamado por 

“enrola-e-desenrola”, possui traços de ludicidade e, por esse motivo, denominado 

“livro-jogo”. Embora proporcione possibilidades de desenvolvimento, as sequências já 

foram previstas pelo autor, não se tornando o leitor, portanto, coautor do 

desenvolvimento.  

 Entretanto, a partir desta ideia de jogo com a estrutura e protagonismo do 

leitor, várias outras inovações sofreram as narrativas de suspense, ao passo que, hoje, 

com o mundo digital, surgiram novas formas de narrativa no gênero conto, dentre eles, 

o hiperconto. 

Um estudo em vermelho, M. Spalding 

A narrativa Um estudo em vermelho, idealizada por Marcelo Spalding, definida 

pelo autor como um hiperconto, apresenta características muito diversas das duas 

primeiras. A estória também segue os moldes clássicos das narrativas policiais: um 

sequestro de uma personagem rica, um detetive contratado por outra personagem, que 

irá investigar o caso, seguindo pistas contraditórias e chegando a desfecho 

surpreendente. No total são 08 possibilidades de finais: 5 deles escritos por Marcelo 

Spalding e 3 por Giuliana de Toledo. Um estudo em vermelho é um projeto deliberado:  

 

“O hiperconto é uma versão do conto para a Era Digital. Sendo ainda 

um conto, de tradição milenar, requer narratividade, intensidade, 
tensão, ocultamento, autoria. O texto, naturalmente, ainda deve ser o 
cerne do hiperconto, preservando seu caráter literário. (...) Imagens, 
em movimento ou não, áudios, hiperlinks, interatividade e quebra da 
linearidade são apenas algumas das possibilidades do hiperconto. 
Claro que um bom hiperconto não precisa utilizar todos esses recursos 
ao mesmo tempo, assim como há filmes belíssimos sem efeitos 
especiais.” (SPALDING, 2009, web) 
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Sendo o hiperconto veiculado em suporte digital, o autor assume papel de 

idealizador do projeto textual, vislumbrando preservar o caráter literário. Para isso, 

constrói sua escritura de maneira que o leitor possa tanto escolher o desenvolvimento 

dos episódios, clímax e desfecho, por meio de hiperlinks, quanto possibilita a ele 

perceber-se efetivamente participante do ato de narrar.  

Esta sensação do leitor perceber-se também coautor foi intensificada se 

comparada à narrativa em jogos. No hiperconto Um estudo em vermelho o que sustenta 

e intensifica essa sensação não é mais o uso dos pronomes “você” e “sua”, usados na 2ª 

pessoa do livro-jogo A casa mal-assombrada supracitado, mas pelo fato de agora o 

leitor ser referenciado pelo nome próprio ou o nome disponibilizado no ícone “enviar” 

(imagem 1) como uma das personagens (imagem 2). 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Print da tela inicial do hiperconto Um estudo em vermelho. 

Imagem 2 – Print da 3ª tela do hiperconto Um estudo em vermelho. 
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Como pode ser verificado nas imagens, essa proposta não contém narrador, pois o 

texto se dá como troca de e-mails entre a personagem detetive e o “leitor”, uma espécie 

de diálogo simulado, em que a personagem principal é o detetive Mr. Dupin, constituído 

por um mix de estereótipos dos detetives das narrativas detetivescas clássicas. Assim, 

nesta proposta, importa verificar as características fluidas das duas personagens 

envolvidas (o detetive e o leitor). A saber: dependendo da sequência de leitura que o 

leitor escolhe, as personagens podem ser protagonista herói, protagonista anti-herói ou 

até o antagonista. 

Também nesta proposta, existe uma intenção do jogo na recepção deste novo 

leitor virtual, um actante leitor, ou, dizendo com Santaella novamente, um leitor 

imersivo: 

 

“um leitor que navega numa tela, programando leituras, num universo 
de signos evanescentes e eternamente disponíveis, contanto que não se 
perca a rota que leva a eles. (...) um leitor em estado de prontidão, 
conectando-se entre nós e nexos, num roteiro multilinear, 
multissequencial e labiríntico que ele próprio ajudou a construir ao 
interagir com os nós entre palavras, imagens, documentação, músicas, 
vídeo, etc. (...) um leitor implodido cuja subjetividade se mescla na 
hipersubjetividade de infinitos textos num grande caleidoscópio 
tridimensional onde cada novo nó e nexo pode conter uma outra 
grande rede numa outra dimensão.” (SANTAELLA, 2004, p. 33) 

 

Além do arranjo textual, a cibertextualidade permite ao autor que, ao 

desenvolver a estória, adicione outras linguagens. No caso do hiperconto selecionado 

para este estudo, há uso de áudios para intensificar tensão nos momentos de clímax. 

Podendo, e possivelmente sendo, em outras propostas, um trabalho interartístico.  

Considerações finais 

Em todas as inovações apresentadas, e mesmo desde as primeiras manifestações 

milenares do conto até o conto contemporâneo, a essência do gênero em estudo 

permaneceu, muito embora sejam bastante diversos quanto à forma, tema, aspectos 

constitutivos dos elementos da narrativa e suportes de publicação. As mídias são 

desenvolvidas, mas ainda há pouco conhecimento dessa produção de literatura em meio 

digital, pois esse recurso surgiu há poucos anos. Por conseguinte, há muita controvérsia 
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quanto à autenticidade, originalidade, e possibilidade de literariedade em narrativas de 

linguagem digital ou do texto em tela. 

A tecnologia é vista aqui como ferramenta que propicia e potencializa a 

propagação e a inovação literária, e não aquilo que a domina; ela é um recurso a mais 

nesse universo, assim como a ilustração o é ao livro infantil. Ainda: é inegável que o 

ciberespaço e suas ferramentas digitais influenciem a sociedade, seu modo de 

relacionar-se e de consumir, inclusive arte, podendo levar a percepção desta a um 

público vasto e heterogêneo. 

Contudo, esta modalidade de produção narrativa precisa merecer atenção do leitor 

especializado, observando-a no espaço em que se inscreve, sabendo-se que tem sua 

origem na obra impressa. Tynianov e Jakobson, em Os problemas dos estudos literários 

e linguísticos, lembram que  

 

“As leis imanentes à evolução literária (ou linguística) dão-nos 
somente uma equação determinada que admite muitas soluções, em 
número limitado, é certo, mas que não alcançam pelas mesmas vias 
um resultado único. Não podemos resolver o problema concreto da 
escolha de uma direção ou ao menos de uma dominante, sem analisar 
a correlação da série literária com as outras séries sociais. Essa 
correlação (o sistema dos sistemas) tem suas leis estruturais próprias, 
as quais devemos estudar. Considerar essa correlação dos sistemas não 
dar-nos conta das leis imanentes a cada sistema é um passo funesto do 
ponto de vista metodológico.” (EIKHENBAUM, 1976, p. 97). 
 
 

Além disso, é preciso compreender que a literatura mais aproximada do leitor, 

com uma escritura na qual ele pode intervir (ou sente intervir) na narrativa, onde ele 

sente-se (ou é) personagem, neste contexto de leitura imersiva ao qual vivemos, não 

somente considera o seu sistema social, mas também pode se constituir em uma das 

estratégias destinadas à formação de leitores jovens o que, certamente, convive com a 

escrita digital e se completará com a leitura de obras literárias impressas. 

Compreende-se, desta maneira, que este processo evolutivo foi natural ao 

gênero, à comunidade literária e à sociedade, e que terá uma continuidade tanto quanto 

inovações possam ser propostas por novos contistas. Estas ferem ou não a essência do 

gênero, mas não o seu caráter literário. Neste sentido, prefaciando o livro Teoria da 

literatura: formalistas russos, Schnaiderman lembra que  
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“Roman Jakobson cita uma série de outros escritos da época, que 

refletem o mesmo estado de espírito de Pushkin: o importante para os 
russos, que estavam forjando uma nova linguagem literária, era a 
possibilidade de novas formas de expressão (...) Havia nisso um 
paradoxo de que se tinha consciência e que se aceitava como um dos 
aspectos dialéticos do fenômeno literário” (EIKHENBAUM, 1976, p. 

XII)  
 

Da mesma forma que, em 1820, surgiram novos escritos que reviraram a crítica, 

hoje também o surgem e provocam a necessidade de compreensão desse novo padrão de 

escrita. Dessarte, evoluções e inovações constituem-se em novos caminhos para a crítica 

de Literatura Comparada com abordagem nos gêneros textuais, uma vez que não há 

soluções e nem definições para a Literatura, mas sempre novos caminhos. 
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A MEMÓRIA DO SILÊNCIO: NARRATIVAS FEMININAS COMO 

MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA 

Ana Cecília Trindade Rebelo (UERJ/CAPES)1 
 

Resumo: Há quem possa lembrar e quem possa ser lembrado, construindo assim uma memória 
“oficial”. O que se pode observar atualmente é que mais e mais autoras oriundas de diferentes 
minorias estão reivindicando seu espaço discursivo e suas memórias através de narrativas. Este 
trabalho traz uma reflexão sobre a importância de ter alguém narrando sua própria história, 
através da Análise do Discurso Materialista, segundo Pêcheux, e seus estudos sobre 
silêncio/silenciamento (ORLANDI, 1997) e sobre memória discursiva (MARIANI, 1998), e de 
estudos literários pós-coloniais (HALL, 1996). Para tal, tomam-se como material de análise os 
romances I, Tituba, Black Witch of Salem (CONDÉ, 1992), Sorry (JONES, 2007) e The 
Buddha in the Attic (OTSUKA, 2012). 
Palavras-chave: Análise do Discurso; Literatura Pós-Colonial; Narrativas Femininas; 
Memória. 
 

Os romances I, Tituba, Black Witch of Salem (CONDÉ, 1992), Sorry (JONES, 

2007), e The Buddha in the Attic (OTSUKA, 2012), exemplos de diferentes vertentes de 

literatura pós-colonial contemporânea, lidam com a questão da memória, seu 

apagamento ou interdição, com esquecer e lembrar-se de coisas que ajudaram a formar 

uma pessoa, e com como alguém pode se (re)formar enquanto sujeito através do uso das 

palavras. Lidar com memória é significativo pois a memória tanto pode fazer lembrar 

quanto pode fazer esquecer, apagar, e assim, há quem possa lembrar e quem possa ser 

lembrado, construindo assim uma memória “oficial”. As minorias, em geral, têm sua 

história narrada através da lembrança e da palavra do outro, tendo um espaço limitado 

para sua fala ou sendo silenciadas por completo, e assim tendo sua memória construída 

alhures. Mesmo com tais limitações, a língua não deixa de ser vista, na Análise do 

Discurso2, como local de resistência, por menor que seja, e nesse sentido, a literatura 

pós-colonial é importante na medida em que permite àqueles que foram silenciados 

reclamar suas vozes ao contar suas histórias em suas próprias palavras. Em relação às 

mulheres, outros vêm contando suas histórias há séculos, porém, o que se pode 

observar, especialmente ao lidar com literatura pós-colonial, é que mais e mais autoras 

oriundas de diferentes minorias estão reivindicando seu espaço discursivo através de 

narrativas. Cada uma à sua maneira, elas contam histórias que permitem que suas 

                                                           
1 Graduada em Música (UFRJ), Mestre em Linguística (UERJ), Doutoranda em Linguística (UERJ). 
Contato: anacecilia.rebelo@gmail.com. 
2 Referida no presente texto como AD. 
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personagens femininas tenham voz e falem sobre o que não poderia ser dito em um 

contexto outro, e através desses movimentos de resistência, permitem que outros fios 

discursivos que acionam memórias outras sejam içados e laçados na trama da memória 

social.  

A proposta deste trabalho é trazer uma reflexão sobre a importância de ter alguém 

narrando sua própria história, a partir da perspectiva da AD Materialista, segundo 

Michel Pêcheux, e seus estudos sobre silêncio/silenciamento (ORLANDI, 1997) e sobre 

memória discursiva (MARIANI, 1998), além de estudos literários pós-coloniais (como 

HALL, 1996). Para tal, tomam-se como material de análise os romances acima 

mencionados: I, Tituba, Black Witch of Salem, Sorry e The Buddha in the Attic, que 

foram escolhidos por lidarem todos com a questão de dar voz àquelas que têm sido 

silenciadas através da história: mulheres em geral, e em especial mulheres vindas de 

grupos minoritários. Através das páginas de tais romances, podemos refletir sobre um 

espectro vasto de questões relacionadas à opressão, ao papel da mulher na sociedade, às 

relações desiguais entre indivíduos dentro de diferentes grupos sociais, e muitas outras 

situações problemáticas que, ao fim, estão todas relacionadas à questão do poder (ter/ 

negar/ tentar alcançar/ tentar manter o poder). Todas essas questões podem ser 

discutidas focando em uma relação em particular: a relação entre o silêncio e as 

palavras.  

No campo dos estudos do discurso, essa relação levanta questões como o que 

pode ser dito e o que precisa ser silenciado. Ainda que haja limites e fronteiras em todo 

lugar, tanto para as palavras tanto para quem se propõe a empregar tais palavras, a 

língua é vista na AD como um lugar de resistência, como mencionado no início do 

artigo, por menor que esta seja. Isso significa que sempre há a possibilidade de que os 

inúmeros limites sejam modificados, redefinidos, expandidos, de tal forma que novas 

vozes possam surgir, produzindo diferentes discursos do que os majoritários. Essa 

resistência através da língua e esse (re)clamar sua própria história pode ser observada 

em I, Tituba, um romance no qual a personagem principal – uma mulher negra de 

Barbados, vendida como escrava e parte dos julgamentos de bruxaria em Salem, EUA – 

tem a oportunidade de contar a história de sua vida e o papel que desempenhou em tais 

eventos a partir de sua própria perspectiva e reflexões, séculos depois de sua morte. 

Obviamente, isso é feito através da escrita e das palavras da autora, Maryse Condé, que 
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cria uma personagem ficcional que ecoa as palavras da autora – disso não há dúvidas – 

mas é preciso reconhecer a importância de ter uma personagem secundária da sociedade 

da época se apossar da oportunidade de vir à frente como personagem principal e 

narradora, e de trazer um olhar e um discurso diferentes sobre o desenrolar dos 

acontecimentos. Tituba reflete sobre seu papel na história em diferentes ocasiões ao 

longo de sua narrativa:  

I had already regretted having played only a minor role in the whole 
affair and having had a fate that no one could remember. “Tituba, a 

slave originating from the West Indies and probably practicing 
‘hoodoo.’” A few lines in the many volumes written on the Salem 

witch trials. Why was I going to be ignored? This question too had 
crossed my mind. Is it because nobody cares about a Negress and her 
trials and tribulations? Is that why? 
I can look for my story among those of the witches of Salem, but it 
isn’t there. […] But not a word about me. (CONDÉ, 1992, p. 149 – 
150) 

 

Para começar a desenvolver a questão da relação entre memória e narrativas, 

apresentamos um conceito muito importante, e talvez fundamental para entender a 

teoria da AD: discurso, o objeto de seus estudos. Discurso é entendido como efeito de 

produção de sentidos entre interlocutores – como esses sentidos são produzidos e como 

circulam na sociedade, como o discurso é posto em relação às suas condições de 

produção e em relação a outros discursos com os quais ele concorda, discorda ou apaga. 

O discurso é materializado em textos, e dessa forma a língua é o meio pelo qual 

diferentes efeitos de sentido são produzidos. 

Diferentemente da sua materialização linguística – o texto – o discurso não possui 

um início, um meio, ou um fim. Isso significa que ele não é nem discursivamente 

homogêneo nem uníssono. É, na verdade, atravessado por muitos outros discursos, e 

seus efeitos de sentido não estão postos a priori. Nesse sentido, palavras, expressões e 

proposições não vêm com um sentido já-posto atrelado a elas: a mesma palavra pode 

produzir um efeito diferente de acordo com quem a enuncia, de que posição discursiva 

esse sujeito fala, e em que formação discursiva (o que pode e o que deve ser dito em um 

dado contexto) o sujeito se encontra quando da enunciação. 

O romance I, Tituba fornece um bom número de exemplos para entender o 

conceito de discurso. Se tomarmos a palavra witch (bruxa), por exemplo, podemos 

observar ao longo da narrativa que de acordo com quem enuncia tal palavra ela carrega 
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um sentido diferente, e se relaciona com diferentes conjuntos de discursos que por sua 

vez, irão produzir cadeias diferentes de formulações. Tituba também reflete sobre essa 

questão, assim como faz em relação ao seu significado, sua parte na história, como 

apresentado anteriormente. Quando inquirida por Christopher, um líder quilombola, se 

ela pode torná-lo invencível através de seus poderes de feiticeira, ela responde: 

“Everyone gives that word a different meaning. Everyone believes he can fashion a 

witch to his way of thinking so that she will satisfy his ambitions, dreams, and 

desires…” (CONDÉ, 1992, p. 146). Tituba aprendeu com a vida que o que ela entendia 

pelo termo “bruxa” era muitas vezes totalmente diferente do que aqueles ao seu redor 

entendiam, algo que lhe trazia grande angústia, ainda mais por seu papel naquela 

sociedade (uma escrava negra, na base da hierarquia social e assim sujeita a ser acusada 

como responsável por toda e qualquer coisa que desse errado). Da maneira como ela 

entendia seu papel no universo, uma bruxa era alguém que trazia cura e conforto para os 

outros, e não alguém que fazia o mal. Em mais de uma ocasião na narrativa ela reflete 

sobre isso:  

He was joking, but it made me think. What is a witch? I noticed that 
when he said the word, it was marked with disapproval. Why should 
that be? Why? Isn’t the ability to communicate with the invisible 

word, to keep constant links with the dead, to care for others and heal, 
a superior gift of nature that inspires respect, admiration, and 
gratitude? Consequently, shouldn’t the witch (if that’s what the person 

who has this gift is to be called) be cherished and revered rather than 
feared? (CONDÉ, 1992, p. 17) 

 

Outro conceito trabalhado na AD é o de ideologia. Ideologia é entendida nessa 

teoria como um modo de produzir sentidos hegemônicos, e junto com o inconsciente, 

transforma um indivíduo (um ser empírico) em um sujeito através da língua (o 

assujeitamento), e isso acontece de tal forma que o sujeito se vê como origem de seu 

discurso (o chamado “esquecimento nº 1”). Mais ainda, ele tem a ilusão de que há uma 

correspondência direta entre o que ele diz e o que quer dizer, que há “uma relação direta 

entre o pensamento, a linguagem e o mundo, de tal modo que pensamos que o que 

dizemos só pode ser dito com aquelas palavras e não outras, que só pode ser assim.” 

(ORLANDI, 2013, p. 35). Essa impressão da realidade do pensamento (o chamado 

“esquecimento nº 2”) não permite ao sujeito se dar conta de que ao enunciar, ele se 
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encontra inserido em determinada formação discursiva que o domina, que é a matriz da 

produção de sentidos possíveis para seu enunciado.  

O segundo romance a ser mencionado, The Buddha in the Attic, de Julie Otsuka, 

serve como um manual ilustrando a ideologia em volta do papel da mulher, aqui em 

uma sociedade japonesa. Ele nos apresenta diversos exemplos de como os discursos 

circulam no tempo e espaço reforçando posições sociais e discursivas, como uma forma 

de manter o status quo e a ilusão de transparência, de que as coisas são de certa forma 

porque sempre foram assim:  

We knew how to serve tea and arrange flowers and sit quietly on our 
flat wide feet for hours, saying absolutely nothing of substance at all. 
A girl must blend into a room: she must be present without appearing 
to exist. (OTSUKA, 2012, p. 39, ênfase da autora) 

 
Don’t ask him where he’s been or what time he’ll be coming home 

and make sure he is happy in bed. (OTSUKA, 2012, p. 39, ênfase da 
autora) 

 
 

Um terceiro conceito a ser mencionado é o de memória discursiva. Ele dialoga 

com a noção de interdiscurso, na qual todo discurso é constituído de outros enunciados 

previamente já-ditos que são esquecidos quando da enunciação, e que “disponibiliza 

dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada” 

(ORLANDI, 2013, p. 31). De acordo com Brandão, “é a memória discursiva que torna 

possível a toda formação discursiva fazer circular formulações anteriores, já 

enunciadas” (2013, p. 95). Dessa forma, ela traz historicidade à análise do corpus, 

contribuindo para uma multiplicidade de sentidos, e se distanciando da memória 

institucional, ou arquivo. Esta é complete em si mesma e datada, apagando qualquer 

outro sentido possível, e assim causando um efeito de completude e se apresentando 

como verdade absoluta e prescritiva.  

É muito interessante notar que nos três romances selecionados encontramos 

exemplos dessa memória discursiva que dialoga não com discursos enunciados no 

momento histórico em que os personagens (supostamente) viveram, mas com discursos 

previamente enunciados quando da escrita da autora. Nesse sentido, temos um exemplo 

do que entendemos como interdiscurso: para cada enunciado produzido há algo que veio 

antes, e algo que virá depois, e todos dialogam entre si. A literatura nos permite ir além 

das fronteiras do tempo, de tal forma que o passado, o presente e o futuro estão 
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relacionados e influenciam uns aos outros na produção do discurso. É então outra forma 

de dar voz àqueles que foram silenciados no passado, usando as palavras de quem veio 

posteriormente para contar a história dos silenciados, além de mostrar como a história e 

os discursos se repetem, como tudo está interligado. Assim, mesmo quando não nos 

permitem falar, há muitas vozes em nós e ao nosso redor: 

I was the last to be taken to the gallows. All around me strange trees 
were bristling with strange fruit. (CONDÉ, 1992, p. 172, our 
emphasis) 

 
And what was to stop one of us from walking into a crowded 
marketplace with a stick of dynamite tied to our waist? Nothing. 
(OTSUKA, 2012, p. 86, the author’s emphasis) 

 
Because we were stranded together, and because I stuttered, we read. 
There is no refuge so private, no asylum more sane. There is no 
facility of voices captured elsewhere so entire and so marvelous. My 
tongue was lumpish and fixed, but in reading, silent reading, there was 
a release, a flight, a wheeling off into the blue spaces of exclamatory 
experience, diffuse and improbable, gloriously homeless. All that was 
solid melted into air, all that was air reshaped, and gained plausibility. 
(JONES, 2007, p. 43, our emphasis) 

 

Na primeira citação, somos imediatamente levados à canção Strange Fruit, 

imortalizada na voz de Billie Holiday, que também fala do enforcamento de negros, 

agora durante o linchamento de afro-americanos na década de 1930: “Black bodies 

swinging in the southern breeze/ Strange fruit hanging from the poplar trees”.  Na 

segunda citação, somos levados aos discursos que circulam sobre uma nacionalidade 

específica ou um grupo específico sempre que uma guerra ou um atentado terrorista 

acontece. É só trocar o cenário da citação de Segunda Guerra Mundial e os japoneses 

pelo 11 de setembro e os povos do Oriente Médio (vistos como um grupo único: 

muçulmanos/árabes). Por fim, a terceira citação aponta para outros dois enunciados: o 

título de um livro de Marshall Berman, publicado em 1982 (All that is solid melts into 

air) e para uma das falas de Macbeth, na peça homônima escrita por Shakespeare em 

1606 (“Into the air; and what seem’d corporal melted/ As breath into the wind” – Ato I, 

cena III).  

Os conceitos de memória discursiva e interdiscurso trazem para os romances a 

presença de muitas vozes que ou complementam o que está sendo dito, ou trazem a voz 

de alguém que tem direito à voz de se colocar no lugar daqueles que não podem (ou são 
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proibidos de) falar naquele momento. O romance Sorry ilustra isso diversas vezes, já 

que Perdita, a personagem principal, e sua mãe Stella recorrem às palavras de 

Shakespeare para preencher o que elas não podem ou não sabem como expressar. Por 

exemplo, em uma de suas sessões de terapia (para curar sua gagueira adquirida depois 

de um trauma), Perdita acessa as memórias bloqueadas do dia fatídico da morte de seu 

pai enquanto recita Macbeth: 

Art thou not, fatal vision, sensible 
To feeling as to sight? Or art thou but  
A dagger of the mind, a false creation, 
Proceeding from the heat-oppressed brain? 
I see thee yet, in form as palpable  
As this which now I draw. 

 
Like the iron gate dissolving at the opening to Rebecca, some mind-
forged impediment to memory fell away. (JONES, 2007, p. 204, 
ênfase do autor) 

 

Da explicação de alguns conceitos da AD, e nos voltando para algumas das 

discussões trazidas pelos estudos pós-coloniais, podemos perceber que há um terreno 

comum: ambos nos apresentam a ideia de novas formas de leitura, não somente de 

textos, mas da sociedade, da história, de nós mesmos. A leitura pós-colonial é definida 

como  

Uma forma de ler e reler textos tanto de culturas metropolitanas 
quanto coloniais de forma a chamar a atenção deliberada para os 
efeitos profundos e inescapáveis da colonização na produção literária; 
nos relatos antropológicos; nos registros históricos; na escrita 
administrativa e científica. É uma forma de leitura desconstrutiva [...] 
que demonstra até que ponto o texto contradiz seus pressupostos 
subjacentes [...] e revela (muitas vezes de forma involuntária) suas 
ideologias e processos colonialistas. (ASHCROFT, B., GRIFFITHS, 
G. and TIFFIN, H., 2007, p. 173)3 

  

Eles também estão preocupados em problematizar o conceito de sujeito, da 

construção da identidade – uma questão (da representação do indivíduo) que sempre foi 

importante na Literatura. Uma afirmação recorrente nos estudos pós-coloniais é que a 

identidade não é uma noção fixa e dada, uma ideia essencialista que fixa um 

                                                           
3 No original: “A way of reading and rereading texts of both metropolitan and colonial cultures to draw 
deliberate attention to the profound and inescapable effects of colonization on literary production; 
anthropological accounts; historical records; administrative and scientific writing. It is a form of 
deconstructive reading […] which demonstrates the extent to which the text contradicts its underlying 

assumptions […] and reveals its (often unwitting) colonialist ideologies and processes.”  
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“verdadeiro eu” nos indivíduos, que não tem outra opção a não ser se conformar com e 

a essa essência (e dessa forma apagando e silenciando a possibilidade de produzir 

resistência e deslocar sentidos homogêneos). A identidade deveria ser trabalhada, ao 

contrário, como algo que é construído histórica e socialmente, em relação com o outro, 

sendo então possível e passível de ser (re)definida e discutida: “Pois as identidades 

culturais são sempre uma construção, não são nunca fixas ou essenciais e novas 

identidades podem se utilizar de novos repertórios.” (HALL, 1996, p. 70)4. A AD 

dialoga com tal posicionamento, considerando o sujeito não como um produto 

(completo, pronto e centrado em si mesmo), mas como um processo (descentrado, 

cindido), o que leva a refletir sobre os modos de produzir esse sujeito.  

Após explicitar os conceitos-base para o desenvolvimento de nossa discussão, 

passamos para o ponto principal do artigo: o silêncio. Orlandi (1997) nos diz que há 

silêncio nas palavras, e isso significa que “elas são atravessadas de silêncio; elas 

produzem silêncio; o silêncio fala por elas; elas silenciam.” (ORLANDI, 1997, p. 14). 

Há diferentes formas de silenciar um sujeito, de limitar seus meios de produzir sentidos 

na cadeia dos discursos. Uma forma de fazer isso é através da censura: “‘Do not 

apologize’, they said to us. ‘Speak only English.’ ‘Suppress the urge to bow.’” 

(OTSUKA, 2012, p. 93), uma passagem que mostra como as mulheres japonesas era 

duplamente (ou triplamente) silenciadas (visto que elas já eram silenciadas em sua 

cultura, como apresentado anteriormente quando da exemplificação de ideologia) depois 

do ataque a Pearl Harbor in 1942 e o sentimento geral de desconfiança e medo dos 

americanos em relação àqueles com características japonesas, vistos como traidores em 

potencial e como uma ameaça à segurança americana em casa. Outra forma é pelo 

deslocamento, quando um grupo é forçado a deixar sua terra natal devido a guerras, 

catástrofes, escravidão, trabalhos forçados, entre outras razões e possibilidades, de tal 

forma que a referência do grupo ao seu passado e a como sua identidade é construída 

fica perdida. Podemos observar isso na relação entre os filhos das picture brides que 

narram a história em The Buddha in the Attic, e sua cultura de origem: 

One by one all the old words we had taught them began to disappear 
from their heads. […] They forgot what to say at the altar to our dead 

ancestors, who watched over us night and day. […] They spent their 

days now living in the new language, whose twenty-six letters still 
                                                           
4 No original: “For cultural identities are always a construction, are never fixed or essential and new 

identities could draw on new repertoires.” 
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eluded us even though we had been in America for years. […] Most of 

all, they were ashamed of us. (OTSUKA, 2012, p. 72-75) 
 

Mais ainda, outra maneira de silenciar um sujeito é através da depreciação 

cultural, “a opressão consciente e inconsciente da personalidade e da cultura indígena 

por um modelo racial ou cultural supostamente superior.” (ASHCROFT, B., 

GRIFFITHS, G. e TIFFIN, H., 2002, p. 9) 5. A passagem a seguir, na qual Tituba 

descreve como Mrs. Endicott, senhora de seu marido John Indian, a trata na presença de 

suas amigas brancas (o que não é muito diferente de como ela trata Tituba quando estão 

sozinhas), nos mostra essa depreciação cultural, já que um escravo é visto pela 

sociedade dominante como nada mais que um objeto, outra posse em suas terras:  

They were talking about me and yet ignoring me. They were striking 
me off the map of human beings. I was a nonbeing, Invisible. More 
invisible than the unseen, who at least have powers that everyone 
fears. Tituba only existed insofar as these women let her exist. It was 
atrocious. Tituba became ugly, coarse, and inferior because they 
willed her so. (CONDÉ, 1992, p. 24) 

 

Levando tais exemplos em consideração, podemos estabelecer outras relações 

além da mencionada silêncio e palavras: silenciar e ser silenciado(a). Esquecer e ser 

esquecido(a). Desaparecer e ser feito desaparecer. Todas estão conectadas, e de certa 

forma um par de ideias gera o outro. Isso pode ser visto em Sorry, no qual a pobre 

Perdita, depois de ter desenvolvido um caso sério de gagueira após a morte traumática 

de seu pai, percebe que à medida que ela fala menos e menos devido às dificuldades em 

tentar articular uma fala clara, ela vai se tornando um não-ser, que não está realmente 

ali, se desfazendo no plano de fundo da realidade. Mesmo sendo uma criança, ela 

entende como as palavras nos inscrevem na história, como nós assumimos nossos 

papéis na sociedade através da fala, ou de acordo com a Análise do Discurso, como a 

língua nos transforma de indivíduos em sujeitos capazes de agir no mundo através do 

discurso: 

Because of this affliction I spoke less and less. […] My mother 

despaired. […] She told me to pull myself together. But somehow, in 

language at least, I remained pulled apart. I had not until then thought 
myself so made up by words. I had not known how fundamentally a 
child might be recreated. (JONES, 2007, p. 22, ênfase nossa) 

                                                           
5 No original: “the conscious and unconscious oppression of the indigenous personality and culture by a 
supposedly superior racial or cultural model.” 
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Perdita realised that the speechless, the accursed, gradually vanish. 
She noticed with a kind of fear how frequently she was overlooked, 
how she was becoming dim and disregarded in the estimations of 
others. Less than a character in a book. Less than a fiction. (JONES, 
2007, p. 158, ênfase nossa)  

  

A partir da leitura e discussão dos romances e exemplos apresentados, qual é 

então a importância de se posicionar contra o silenciamento, considerando que, como 

posto por Orlandi (1997), o silêncio é constitutivo da língua? Por que é importante fazer 

com que alguém seja ouvido? Como Boehmer (2005, p. 241) nos diz, “Obscuridades e 

silêncios irão existir não importando quantas pesquisas sejam dedicadas à tarefa de 

tornar claro o que é sombrio, ou de dar voz ao que foi silenciado.” 6Então por que a 

questão de falar e ser ouvido é tão presente em estudos e na literatura pós-colonial, 

assim como nos estudos do discurso? São perguntas que podem nos desencorajar se 

acreditamos que a dominação cultural é algo do qual não se pode escapar, que de um 

jeito ou de outro uma pessoa sempre estará sujeita a forças externas de poder que 

controlam e limitam a sua existência. Ainda que isso seja verdade, não deixa de ser 

importante criticar essas práticas que tem sido prejudiciais a determinado grupo através 

dos tempos, expondo os feitos e erros de tais práticas, e gerando uma reflexão sobre as 

consequências das mesmas. Fazer as diferenças, por mais vastas que sejam, serem 

reconhecidas com o propósito de um dia serem respeitadas, não parece um objetivo 

insano e inalcançável. A citação abaixo pode trazer mais luz sobre as razões pelas quais 

o tema do silêncio e das palavras é tão importante: 

Campos como os estudos das mulheres e os estudos pós-coloniais 
surgiram em parte como uma resposta à ausência ou indisponibilidade 
das perspectivas das mulheres, das minorias raciais, e das culturas ou 
comunidades marginalizadas em relatos históricos ou anais literários. 
Essa falta de representação encontra seu paralelo nas esferas política, 
econômica e legal. Os “outros” do discurso dominante não tem voz 

nem influência alguma em sua representação; eles são relegados a 
“serem falados” por aqueles que comandam a autoridade e os meios 

de dizer. (BAHRI, 2008, p. 204)7 
                                                           
6 No original: “Obscurities and silences will exist no matter how much research is devoted to the task of 

making lucid what is dim, or of giving voice to what was stilled.” 
7 No original: Fields such as women’s studies and postcolonial studies have arisen in part in response to 
the absence or unavailability of the perspectives of women, racial minorities, and marginalized cultures or 
communities in historical accounts or literary annals. This lack of representation is paralleled in the 
political, economic, and legal spheres. Those “other” to the dominant discourse have no voice or say in 

their portrayal; they are consigned to be “spoken for” by those who command the authority and means to 

speak. 
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Uma última pergunta que se coloca é “Pode a literatura mudar o mundo, ao 

propiciar um modo eficiente e duradouro das minorias se representarem e assim garantir 

seus direitos a ter uma voz na sociedade?” Talvez não. Talvez seja uma tarefa muito 

grandiosa para qualquer arte, expressão social ou campo de conhecimento tentar, por si 

só, mudar a ordem das coisas, desconstruir e reconstruir as relações de poder nas 

sociedades. De todo modo, não é impossível imaginar que, nessa perspectiva de 

propiciar novos gestos de leitura, novas formas de lidar com o que foi dito e 

estabelecido, isso possa ser mais do que uma tentativa, mas uma maneira produtiva de 

ajudar alguém (o leitor, e também o escritor – por que não?) a revisitar sua própria 

história, a entender e (re)escrever seu passado, e assim abrir um mundo de 

possibilidades para seu futuro. Ao revisitar, recontar, reformular o que foi mantido em 

silêncio, podemos trazer à tona para discussão problemas que de outra forma seriam 

mantidos escondidos. Concordamos com a citação de Boehmer (2005, p. 217): “A 

palavra escrita, como a zimbabuana Yvonne Vera exorta, abre um terreno de uma 

expressão relativamente livre às mulheres, no qual tabus e segredos podem ser 

libertados.” 8. Voltando para as primeiras linhas deste artigo, é uma questão, no fim das 

contas, de tentar e forçar esse silêncio opressor e sufocante a falar, e deixar que as 

pessoas falem. 
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NÃO VERÁS PAÍS NENHUM: A AGONIA DA MEMÓRIA. 

 

Anderson F. Brandão (FAETEC)1 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar alguns pontos sobre a ação efetiva e simbólica 
dos discursos oficiais presentes no romance Não verás país nenhum, escrito por Ignácio de Loyola 
Brandão e lançado no Brasil em 1981, no sentido da destruição da subjetividade de seus 
personagens através do apagamento de suas memórias individuais e coletivas, assim como na 
busca de lhes impor a aceitação a um quotidiano cada vez mais insuportável e mesmo contrário à 
existência. 

Palavras-chave: Romance brasileiro; Autoritarismo; Memória. 

 

A Margem Elástica. 

 

No âmbito da normalidade, espera-se que as instituições e os serviços cumpram o 

seu papel dentro de horários estabelecidos, que tudo esteja organizado seguindo regras 

mais ou menos fixas. A previsibilidade é especialmente importante para aquele que vive 

imerso nas massas populacionais. Através dela, ele traça metas, faz planos, estipula 

prazos, cumpre os seus compromissos. O seu mundo possui uma forte tendência a se 

repetir, a se esforçar para cumprir uma mesma série de movimentos. Necessária para que 

possa ter um mínimo de previsibilidade nos acontecimentos que preenchem o dia a dia, é 

através dela que ele olha a angústia, o medo de que, por conta de reviravoltas 

imprevisíveis, o que deseja projetar no mundo se perca e leve uma parte de si. 

Dentro da normalidade urbana, estão inseridos os acordos de violência controlada. 

A vida nas metrópoles depende dessas formas de direcionamento, posto que, sem ele, o 

caos não seria exceção, mas regra. Tal como o erotismo, os atos de violência – em tese, 

pelo menos, – pertencem ao âmbito do fortuito, do escape à normalidade, das forças 

obscuras que estão sempre presentes no homem, mas que convencionalmente são vistas 

como explosões que se realizam além do campo da norma. 

                                                 
1 Anderson Figuerêdo Brandão é doutor em Literatura Comparada pela UFRJ. Atuou como professor de 
Graduação e Pós-graduação na área de Letras do ensino privado durante dezesseis anos. Atualmente é 
coordenador da área de Literatura Brasileira na Escola Técnica Visconde de Mauá; FAETEC/RJ. Contato 
afybe@terra.com.br 
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 No entanto, a repetição também é uma ilusão. Na esfera objetiva do mundo, nada 

se repete. A antiga e óbvia constatação de Heráclito deixa o indivíduo à mercê de um 

conflito contínuo entre a fluidez objetiva e a necessidade de fixidez. Ao longo de seu dia, 

ele se depara com uma série de imprevistos, de falhas nos sistemas, de atrasos, acordos 

que não são cumpridos, de violências que o deixam atordoado, ansioso. Todos os dias, 

ele acorda sentindo a angústia de um padrão que está em cheque, pronto mesmo para ser 

revelado como apenas uma aparência, uma frágil e fina camada a resistir à inexorabilidade 

do caos, da barbárie a se avizinhar de sua porta da frente. 

 A dialética entre a objetividade em contínuo movimento do mundo e a necessidade 

de fixidez rege seu quotidiano. O processo, longe de mante-se fincado em pontos 

imutáveis, produz uma margem que se move a todo tempo. Se estivesse circunscrito 

nalgum limite, acarretaria em seu suicídio. Sua adaptabilidade e sobrevivência residem 

justamente em mantê-la móvel, pronta a se distender, a se esgarçar para acolher toda uma 

série de processos imprevisíveis – principalmente de relações de poder que a todo tempo 

mudam a fim de satisfazer interesses que, em sua esmagadora maioria, não são os dele. 

Embora não participe das discussões e das decisões importantes, ele sempre sofre 

as consequências da ação de interesses alheios. Via de regra, não existe um conjunto de 

acordos, leis ou costumes que não se deixem mudar pela ação dos interesses das elites. 

Embora isso aconteça a todo tempo, existe um núcleo duro, mais ou menos imutável que 

confere um sentido estruturante ao mundo, a partir do qual a força condicionadora que 

lhe é imposta não é percebida como arbitrária, mas natural, pertencente mesmo à ordem 

comum. 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e 
de conhecimento que os “sistemas simbólicos” comprem a sua função 

política de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, 
que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações 
de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a 
expressão de Weber, para a “domesticação dos dominados”. 
(BOURDIEU, 2012, p.11) 

  

Diante de uma série de discursos que ele não questiona, assiste à implacabilidade 

da expansão das forças destruidoras do homem e da natureza.  Está sempre à disposição, 

marionete da ideologia, sempre buscando sobreviver, não se envolver, escapar do 

conflito, preocupado somente com a defesa de seu quotidiano, do que se repete diante da 

voracidade mutável do mundo. 
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Conflito e Despersonalização. 

 

Acima, não traçávamos um perfil do homem contemporâneo, mas estávamos 

apresentando algumas características de Souza, protagonista do romance Não verás país 

nenhum, escrito por Ignácio de Loyola Brandão e lançado no ano de 1981. Assim como 

nós, ele não escapa à dialética da necessidade de fixidez e do contínuo movimento. Ele 

precisa sobreviver num ambiente altamente violento e encontra, no seu lar, o espaço de 

repetitividade que, de alguma forma, lhe sacia a necessidade de estabilidade e controle. 

 A singularidade do romance, portanto, reside na passividade de seu protagonista, 

cuja aquiescência garantiu-lhe a sobrevivência. Sua margem, o limite do suportável, 

manteve-se elástica, quase fluida, o que lhe permitiu passar pela aposentadoria 

compulsória como professor universitário de História e sobreviver posteriormente na 

estranha função de conferir estatísticas saídas de um computador que, por sinal, nunca 

estão erradas, assistir ao seu país ser vendido e retalhado em concessões aos Estados do 

primeiro mundo, presenciar sua capacidade de ir e vir limitada por um draconiano 

planejamento urbano, respirar quotidianamente o cheio infecto dos cadáveres amontoados 

nos limites da cidade, consumir compulsória e periodicamente por ordem do governo, 

beber água reciclada provavelmente de urina, saber da extinção da fauna e da flora 

brasileiras, assistir pela televisão à notícia da desertificação da Amazônia e presenciar a 

comemoração dos sistemas de poder diante desse e outros vários fatos assombrosos. Sua 

sobrevivência, repito, dependeu de sua adaptabilidade a realidades cada vez mais 

desconcertantes. Assim como nós, em certa medida, vivemos em nosso dia a dia. 

A primeira constatação lógica que o romance leva o leitor a perceber é que, assim 

como não existe um limite para a adaptabilidade de Souza, não há uma margem para a 

exploração, seja a dos recursos naturais, seja a da força do trabalho humano. A expansão 

dos sistemas de poder, sempre alargando os limites de novas destruições para se realizar, 

não respeita nem mesmo a regra mais básica, que é a da sobrevivência da humanidade. 

Por isso, o texto de Ignácio de Loyola é, sobretudo, uma denúncia de como as forças de 

submissão e estruturação de poder não se apoiam em objetivos fixos, imutáveis. Pelo 

contrário, estão sempre dispostas se expandir sobre novas fronteiras para manter a ação 

destruidora que financia a perpetuação da hierarquia social. Sobre a forma 

constantemente mutável dos regimes totalitários, Hannah Arendt escreve. 
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A tomada do poder através dos instrumentos de violência nunca é um 
fim em si, mas apenas um meio para um fim, e a tomada do poder em 
qualquer país é apenas uma etapa transitória e nunca o fim do 
movimento. O fim prático do movimento é amoldar à sua estrutura o 
maior número possível de pessoas, acioná-las e mantê-las em ação; um 
objetivo político que constitua a finalidade do movimento totalitário 
simplesmente não existe.( ARENDT, 1979, p.55) 

 

Outra constatação é que o Esquema (forma de governo existente no romance), com 

várias semelhanças com os regimes totalitários modernos, como o nazismo e o stalinismo, 

não é um regime de exceção, mas uma derivação lógica de forças que necessitam do 

controle total das forças de produção, de suplantar mesmo a sua  autopreservação, o que 

acaba pela cessão de todo o território brasileiro para a exploração estrangeira, da 

destruição de qualquer força contrária à sua dominação, a começar pela  subjetividade de 

seus cidadãos. 

 No que diz respeito ao indivíduo, o seu processo de atomização é fundamental para 

a manutenção do Esquema. O ataque à solidariedade é um dos pontos nevrálgicos da 

ideologia capitalista, conforme escreve Noam Chomsky: “A solidariedade torna difícil 

controlar as pessoas e as impede de serem objetos passivos do poder privado. Por isso, é 

preciso ter um sistema de propaganda que supere quaisquer desvios do princípio de 

submissão aos sistemas de poder.”(CHOMSKY, 2013, p.46) 

Uma constatação importante que Hannah Arendt em seu livro sobre o totalitarismo 

é que em regimes onde as forças de submissão se tornam tão potentes, como as que vemos 

no livro de Ignácio de Loyola, não há qualquer possibilidade de individualidade. 

 
O totalitarismo que se preza deve chegar ao ponto em que tem de acabar 
com a existência autônoma de qualquer atividade que seja, mesmo que 
se trate de xadrez. Os amantes do “xadrez por amor ao xadrez”, 

adequadamente comparados por seu exterminador aos amantes da “arte 

por amor à arte”’-, demonstram que ainda não foram absolutamente 
atomizados todos os elementos da sociedade, cuja uniformidade 
inteiramente homogênea é a condição fundamental para o 
totalitarismo.( ARENDT, 1979, p.50) 

  

Para a aplicação do poder total, um novo tipo de homem é necessário. Alguém que 

não possua as características humanas tão nocivas à dominação. Esses novos homens são 

os Militecnos, categoria à qual o sobrinho de Souza pertence. O novo homem, totalmente 

adaptado às exigências de seu tempo. 
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Partes do corpo quando não usadas são passíveis de atrofiamento. Deu 
no que deu. 
Instinto de conservação, fraternidade, capacidade de distinguir beleza, 
boa qualidade, isso morreu. Tudo foi revelado num relatório 
apresentado nos Estados Unidos. Cientistas norte-americanos, 
especializados no estudo de nosso país, chegaram a curiosíssimas 
conclusões. (BRANDÃO, 1982, p.p.29/30) 

 
Dominguinhos, Militecno, é uma espécie de espelho negativo do personagem 

principal. Totalmente adaptado às leis do Esquema, nascido e criado na nova ordem, sua 

humanidade é questionada o tempo todo no romance. Ele é apenas ação, vê todos os 

acontecimentos sob o aspecto prático, não está ligado ao passado e, talvez, não pense no 

futuro. Um dos títulos do romance diz claramente: “Nas suas divagações, Souza vê que 

tem sorte, pois ainda possui memória. Ao contrário dos Militecnos, que já perderam as 

faculdades humanas.” (BRANDÃO, 1982, p.24)A razão instrumental impõe-se sobre a 

ideia da memória coletiva – ela serve para o quê? No pensamento militecno, o que não 

possui uma função prática não deve existir. 

 No romance, há um prédio denominado “A Casa dos Vidros de Água”, que é um 

museu onde as águas procedentes dos rios brasileiros, extintos à época da narrativa, ficam 

guardadas. É o lugar onde Souza vai passear, visto que é o único lugar fresco que restou 

na cidade. Para Dominguinhos, esse lugar não deveria existir. Ou melhor, o espaço 

deveria ser extinto e aproveitado para uma função prática. Dessa forma, o que é prático 

adquire uma nova significação – aquilo que deve funcionar na ordem estabelecida pelo 

governo totalitário presente no romance. Tudo o que escapa, deve ser extinto. 

 

A agonia da memória. 

 

A uniformidade é um fator de extrema importância para a manutenção de poderes 

que não podem ser questionados de forma alguma, numa espécie de abstenção de si 

mesmo e de foco na personalidade principal, como Lukács escreve, em sua Carta sobre o 

Stalinismo que “Identificava em Stalin o vértice de uma pirâmide que, alargando-se em 

direção à base, compunha-se de ‘pequenos Stalins’, os quais, vistos de cima, eram os 

objetos e, vistos de baixo, eram os produtores em mantenedores do culto à personalidade. 

Sem o funcionamento regular desse mecanismo, o ‘culto à personalidade’ não teria 

passado de um sonho subjetivo, de um acidente patológico, e jamais teria podido atingir 

a eficácia social que exerceu durante algumas décadas.” (LUKÁCS, 2017, p.128) 
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O cenário de Não verás país nenhum ultrapassa o dos regimes totalitários modernos, 

visto que – no Esquema –, o culto à personalidade não mais existe. Não há um líder 

identificado no livro. O sistema se realiza por si só, como uma máquina que não necessita 

de quem a coloque em movimento. 

 Dessa forma, a ausência de subjetividade, seja no nível da atomização do cidadão 

comum, assim como no mais alto escalão governamental, é a marca da morte da memória 

coletiva, que deixa de existir quando nem mesmo a efemeridade da vida (tanto do homem 

comum, como de seu líder) lhe marca a passagem e a posterior renovação.  

A despersonalização é o último estágio de um regime que trabalha por si, que 

funciona como um moto contínuo, um rolo compressor responsável por construir um 

presente eterno, destruir o passado e qualquer possibilidade de futuro. Sobre a concepção 

temporal de Adelaide, mulher de Souza, o personagem narra: 

 

Não é preciso marcar o tempo, basta abandoná-lo, ela me disse uma 
vez. De que adianta saber que dia é hoje? As horas, sim, são 
importantes. O dia é bem dividido. Cada hora uma coisa certa. Melhor 
viver um dia só, sem fim. O que tiver de acontecer, é dentro dele. 
(BRANDÃO, 1982, p.13) 

 

O caminho de Souza ao longo do romance é o de recuperar, através da memória, a 

sua identidade atomizada pelo Esquema. A todo o tempo, ele se depara com as falhas do 

seu percurso, com os momentos em que poderia ter se insurgido, o momento em que 

poderia ter realizado alguma intervenção. A todo momento ele tenta buscar, nas suas 

lembranças, a memória coletiva do que restou do seu país e as encontra somente sob a 

forma de fragmentos.  

O Esquema procura seguir a tradição de que somente os vencedores podem escrever 

a história e que, aos vencidos, nem mesmo o silêncio lhes resta. Em Não verás país 

nenhum, os documentos – se existem –  são inacessíveis, os meios de comunicação 

repetem fórmulas vazias de significação, os homens estão totalmente vazios de si 

mesmos. Conforme escreve Hannah Arendt, sobre os governos totalitários modernos, os 

personagens não são apenas mortos, mergulham no nada como se nunca houvessem 

existido.  

 A rigor, a memória só há na diferença, no conflito, na força dialética de classes em 

luta, no jogo de interesses que mantém a História em movimento. No constante jogo entre 

passado, presente e futuro, o exercício da memória se fundamenta em sínteses oriundas 

da diferença e da repetição. Seja como farsa ou tragédia, estamos sempre atentos à dupla 
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face entre a fluidez objetiva do mundo e nossa necessidade de repetição, a fim de darmos 

uma certa coerência à nossa existência.  

A um futuro positivo, anunciado por Condorcet, filósofo do Iluminismo, antepõe-

se o horror de um mundo nivelado onde o trabalho será supérfluo, inútil, e os “homens 

novos” totalmente despidos de humanidade.   

Nesse horrível futuro, em agonia, a memória prenunciará a morte de qualquer 

identidade.  

 

 

Referências Bibliográficas 

ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Rio de Janeiro: Editora Documentário, 
1979. 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Não verás país nenhum. Rio de Janeiro: Codecri, 1982. 

CHOMSKY, Noam. Sistemas de poder. Rio de Janeiro: Apicuri, 2013. 

LUKÁCS, György. Carta sobre o stalinismo. Revista da Boitempo, São Paulo, no 28, 
p.127-142, 2017.  

RÖD, Wolfgang. O caminho da filosofia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2014.  

 

 
 

1054



  
 
 
 
 
FORJADA PELO FOGO: MEMÓRIAS DO COLONIALISMO, EM "CADERNO 

DE MEMÓRIAS COLONIAIS" (2009), DE ISABELA FIGUEIREDO 

Ariane de Andrade da Silva  (UERJ)1 
Cláudia Maria de Souza Amorim (UERJ) 

 

Este artigo pretende uma leitura do livro Caderno de Memórias Coloniais (2009), de Isabela 
Figueiredo, sob a ótica da rememoração do período colonial permeada por um discurso pessoal, 
que discute questões relativas ao 25 de Abril de 1974. A narrativa, em tom autobiográfico, 
revela testemunhos e atravessa a infância de Isabela que, num diálogo póstumo com o pai, é a 
memória da segunda geração, filha de uma primeira geração que presenciou e experimentou o 
colonialismo, e que fora marcada pelo silêncio. Assim, espera-se discutir de que formas o 
desenvolvimento da personagem-protagonista se encontra atrelado ao contexto colonialista 
português e, como, nesse processo, a memória contribui na reconstituição do que foi. 
 
Palavra-chave: Colonialismo, Identidade, Memória, Ficção Portuguesa. 
 

O passado é sempre conflituoso. A ele se referem, em 
concorrência, a memória e a história, porque nem sempre a 
história consegue acreditar na memória, e a memória desconfia 
de uma reconstituição que não coloque em seu centro os direitos 
da lembrança (direito de vida, de justiça, de subjetividade). 
Pensar que poderia existir um entendimento fácil entre essas 
perspectivas sobre o passado é um desejo ou um lugar-comum. 
(SARLO, 2007, p.9) 

 

 Demarcada pelo período posterior ao 25 de abril de 1975, a literatura portuguesa 

envereda por um novo processo de escrita, em que as relações entre construção literária 

e percurso histórico se estreitam e se conectam intimamente. Por sua vez, nesse cenário, 

novas vozes, partindo das margens da nação, emergem e, ao se distanciarem de certa 

maneira do discurso historiográfico, é à memória que se fiam, por ser essa capaz de 

abarcar as percepções do sujeito, revelar fragmentos do passado e expor mazelas de um 

tempo pretérito. Ao escrever sobre episódios que viveu e testemunhou em sua infância 

cria-se uma esfera familiar e documental, em que a autora reúne textos independentes, 

resultado de um conjunto de fragmentos de memórias, oriundos de primeiras 

publicações em ambiente virtual, o seu blog "O mundo perfeito"2.  

                                                           
1 Graduação, em modalidade sanduíche, em Letras-Literaturas, UFRRJ - UC (Universidade de Coimbra, 
Portugal). Mestranda em Literatura Portuguesa, UERJ. Contato: arianeandrade1991@yahoo.com.br 
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 A narrativa, em tom autobiográfico, revela pequenos testemunhos e atravessa a 

infância de Isabela em Lourenço Marques, concomitantemente a vários momentos da 

história portuguesa, configurando-se, assim, como um registro, que se submete às 

recordações fragmentadas da autora-personagem-protagonista e revela traços de um Eu 

em processo de construção, que, sobretudo, conta a partir da experiência. Num diálogo 

póstumo com a figura do pai, Isabela é a memória da segunda geração, filha de uma 

primeira geração que viveu, presenciou e experimentou o colonialismo, e que fora 

marcada pelo silêncio. Aqui, numa narração em primeira pessoa, a autora ativa suas 

memórias e as incorpora ao discurso da narradora-personagem-protagonista que, ainda 

criança, está a descobrir o mundo ao passo que se encontra envolta nas amarras do 

colonialismo, para denunciar e livrar-se (d)os fantasmas do passado. Como resultado, a 

narrativa constrói-se como um desabafo, pois, ao relatar os males colonialistas, Isabela 

está também a relatar os males causados pelo próprio pai, estabelecendo com ele um 

diálogo póstumo. Assim, percebe-se que, na narrativa, história e ficção são discursos 

que, no presente, tentam resgatar o passado, desse modo, espera-se discutir, neste 

trabalho, os traços autobiográficos/autoficcionais presentes na narração e na tessitura do 

texto, assim como fomentar uma discussão sobre de que formas o desenvolvimento da 

personagem-protagonista se encontra atrelado ao contexto colonialista português e, 

como, nesse processo, a memória contribui na reconstituição do que foi. 

 

2. Escritas de si: narração, memória e ficção 

Ao longo destes anos, tenho assumido a missão de proteger a 
personagem do meu pai da fácil e tentadora diabolização que 
sobre ela é possível desenhar. Percebi que me cansei de o fazer. 
Compreendi que não posso controlar o que sobre ele é e será 
produzido. Existe o meu pai e a personagem. Fico com o 
primeiro. O Caderno existe por ele e para ele. Foi uma das 
minhas lições, e esta é a carta que quis deixar-lhe. 
(FIGUEIREDO, 2015, p.5)   

   

 Publicado em 2009, o "Caderno de Memórias Coloniais", da autora portuguesa 

Isabela Figueiredo, retoma a vivência de Isabela, nascida em Lourenço Marques, sua 

infância em Moçambique, ainda sob o domínio colonial, e seu solitário retorno a 

Portugal, país de seus pais, aos quase 13 anos de idade, após a Revolução de 25 de 

Abril. Nesse sentido, ao escrever sobre o que viveu e testemunhou quando criança, a 
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autora volta-se a eventos cruciais da história recente de Portugal e de Moçambique, e 

desnuda com suas memórias a situação colonial, a Guerra de Libertação, o 25 de abril 

de 1974, o 7 de setembro de 1974, a situação dos militares/retornados, entrecruzando as 

esferas pessoal e coletiva, afinal, "não havia olhos inocentes" (FIGUEIREDO, 2010, 

p.28). 

 Nesse viés, é possível notar que a narrativa preocupa-se com a viagem imóvel, 

interior ao ser e interessada na "exploração de si mesmo, através de infindáveis 

percursos na memória, ou de interrogações diversas" (MAGALHÃES, 1994, p.198). A 

narrativa de Figueiredo, traz a relevo a história da filha de um militar português, em 

missão nas terras coloniais, cuja a experiência de tal período de exceção deixou marcas 

e moldou, em grande medida, a identidade de ambos, ainda que de maneiras diferentes. 

Na narrativa, uma amadurecida personagem, retoma seu eu infante, afim de tentar 

perceber as mazelas desse tempo outro, mais propriamente as décadas de 1960-1970, 

vivido por ela e seus familiares, em Lourenço Marques, atual Maputo, em Moçambique, 

durante o findar do domínio colonial português. Desse momento, questões como o 

racismo, machismo, violência e exploração são evidenciadas, associadas à questão do 

regresso dos militares portugueses às terras lusitanas, mediante o fim do Império 

Português e as consequências desse retorno. Entretanto, o ato de retomada de um recorte 

específico do passado traz a relevo uma outra discussão, como nos alerta Margarida 

Calafate Ribeiro, 

no pós-25 de Abril, a Guerra Colonial torna-se rapidamente um 
silêncio, algo que não era recomendável recordar publicamente, 
invisível e, portanto, reservada aos grupos directamente 
portadores da sua memória: os ex-combatentes e as suas 
famílias. (RIBEIRO, 2013, p.28) 

 

 Ao ficcionalizar seu passado, metonimicamente, recupera, também, o passado de 

parte da sociedade portuguesa, pois, ao falar de si, a autora se desdobra em sujeito e 

objeto, construindo-se no texto e com o texto. Sua escrita surge como um ato 

performativo, pois ao narrar sua experiência vivida, insurge a presença de um outro no 

enunciado, metáfora do povo português. Nessa narrativa, também e principalmente, do 

privado, "a narração da própria vida [surge] como expressão da interioridade e 

afirmação de 'si mesmo'" (ARFUCH, 2010, p.35).   

O Caderno tem uma vida própria, quem lê reconhece, como se 
repente se abrisse uma janela e o vento trouxesse intacto o 
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ambiente do passado, descongelado, inteiro, autêntico, com seus 
ruídos, cores e odores; mas o livro também ficciona para dizer a 
verdade, esse outro grande paradoxo da literatura. Pode esperar-
se que os fatos relatados correspondam ao testemunhado, vivido 
e sentido, não que sejam um relato literal isento de trabalho 
literário. (FIGUEIREDO, 2015, p.4) 
 

 No excerto destacado, retirado de uma entrevista dada pela autora, nota-se uma 

questão genealógica, pois, ao construir-se a partir de um gênero autobiográfico da 

contemporaneidade, a narrativa de Isabela Figueiredo é passível de figurar no "espaço 

biográfico" tecnológico, preconizado por ARFUCH (2010). Em seu texto "O espaço 

biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea" (2010), Leonor Arfuch trabalha, 

dentre outras questões, com a ideia do avanço da midiatização como abertura do espaço 

privado, sobrepondo-se ao público, e, de fato, no trânsito entre mídia impressa e virtual, 

o que se nota no livro de Isabela Figueiredo é uma narrativa dividida em 43 partes que 

remetem a posts - publicações comuns a redes sociais, que compõem uma nova 

dinâmica de leitura. Assim, a primeira parte, intitulada "Palavras Prévias", incluída 

somente a partir da edição de 2015, exerce a função de preâmbulo do livro, em que uma 

voz narrativa em primeira pessoa, revela, "a um homem do passado", a quem está 

endereçado o texto que virá a seguir. Ao final da narrativa, segue-se, ainda, uma 

sequência de 5 posts - independentes e que não dialogam diretamente com o texto 

principal, intitulados e retirados de seu blog "O mundo perfeito", além de uma 

entrevista cedida à Angelus Novus, editora que publica a obra. 

 Nessa composição híbrida, avulta a presença de uma única voz narrativa, em 

primeira pessoa, não nomeada que, colocando-se como uma instância ficcional, 

performa a memória da autora, Isabela Figueiredo. Assim, apropriando-me das palavras 

de Ana Viegas (2007), "assistimos hoje a um 'retorno do autor', não como origem e 

explicação única da obra, mas como personagem do espaço público midiático." 

(VIEGAS, 2007, p.15). Nesse sentido, é possível perceber que: 

essas narrativas ficcionais em primeira pessoa em que narrador 
e autor empírico se hibridizam pela presença de referências 
biográficas reiteram o trânsito entre vida e obra, atuações 
públicas do escritor e sua escrita. O que se verifica nesses textos 
não é a identidade entre personagem textual e a pessoa real, 
conforme expresso pelo 'pacto autobiográfico' (Lejeune, 1975), 
mas a construção tanto do narrador quanto do autor. (VIEGAS, 
2007, p.19) 
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 O Caderno está permeado, também, por fotografias do que parece ser a infância 

da personagem em Lourenço Marques, local que "na década de 60 e 70 do século 

passado, era um largo campo de concentração com odor a caril." (FIGUEIREDO, 

2010, p.23). Tais fotografias são momentos que apontam para fora do texto, referências 

extratextuais que aproximam leitor e autor empírico. As fotografias, unidas ao conteúdo 

do relato, corroboram uma dinâmica da autorrepresentação, em que, através da 

narração, é possível perceber o sujeito fragmentado e que se autorrepresenta, se 

desdobrando numa narrativa não linear, num relato com traços autobiográficos, em que 

se verificam traços da biografia da autora empírica, expressadas na voz de uma instância 

narrativa que se coloca em primeira pessoa. 

 

 

 
3 

Diziam-me que reagia com enorme violência. O facto de ter 
sido testemunha de uma série de acções que me pareciam 
erradas e não poder dizer nada sobre elas tornou-me uma 
pessoa violenta. A minha expressão é violenta, escrevo de 
forma violenta. Não queria ficcionar, queria contar a 
verdade, a realidade com a crueza com que a 
vivi. (FIGUEIREDO, 2009, grifo meu) 
 

 

 

 Da trama construída por "uma portuguesa que nasceu em Moçambique" 

(FIGUEIREDO, 2009), imersa num "mar de silêncios que (...) atinge a geração dos 

filhos", como nos afirma Calafate Ribeiro (2013), Isabela insurge como uma voz 

narrativa coletiva, que se opõe ao silenciamento patriarcal que a dominava e a fazia 

calar-se, para, então, abalar as estruturas colonialistas e rebelar-se contra o discurso 

hegemônico vigente. Assim, a personagem-narradora-protagonista volta-se a favor das 

vozes silenciadas pelo regime colonial,  aos que "eram da minha terra, mas não podiam 

ser como eu. Eram pretos. Era esse o crime. Ser preto", afinal, naquele período "havia 

muito a fazer pelo homem negro, cuja natureza animal deveria ser anulada - para seu 

bem", e tudo era dado "com altruísmo ao preto bom,  ao preto que nos vergava as 

                                                           
3 FIGUEIREDO, 2010, p.20. 
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costas e a cabeça numa vénia, quando nos via, e que era simplesmente bom, um bom 

preto." (FIGUEIREDO, 2010, pp.52, 51 e 37, respectivamente). 

Mas parece que isto era só na minha família, esses cabrões, 
porque segundo vim a constatar, muitos anos mais tarde, os 
outros brancos que lá estiveram nunca praticaram o colun..., o 
colonis..., o colonialismo, ou lá o que era. Eram todos 
conzinhos com os pretos, pagavam-lhes bem, tratavam-nos 
melhor, e deixaram muitas saudades. (FIGUEIREDO, 2010, 
p.49) 
 

 Note-se que a simulação da dificuldade em pronunciar "colonialismo" reflete uma 

negação a sua existência, movimento comum por parte dos brancos colonos, na tentativa 

de encobrir o real tratamento que davam aos negros. Nesse sentido, repare-se também 

na distinção entre 'eles' e 'nós', em que a narradora não se exime do rótulo de 

colonialista, do rótulo de exploradora de negros, pois uma desterrada "como [ela] é 

também uma estátua de culpa. E a culpa, a culpa, a culpa que deixamos crescer e 

enrolar-se por dentro de nós como uma trepadeira incolor, ata-nos ao silêncio, à 

solidão, ao insolúvel desterro." (FIGUEIREDO, 2010, p.134) 

 A  narrativa constrói-se como uma traição da filha ao pai – "Esse pai a quem traí." 

(FIGUEIREDO, 2010, p.82), essa figura dual que transfigura-se ora na nação 

portuguesa, ora na própria imagem do colonialismo português em África. Traição 

porque ao relatar os males colonialistas, a personagem está também a relatar os males 

causados pelo próprio pai – extensão metonímica daquela. Nesse sentido, a dinâmica da 

alteridade na construção de si torna-se ainda mais evidente na sua relação com o pai, 

revelando sua fragmentação identitária.  

 

O meu pai foi um mediador entre mim e a realidade. Eu 
conhecia a realidade através dele e do mundo que ele trazia até 
mim. Portanto só posso culpar o meu pai. O colonialismo é o 
meu pai, a discriminação é o meu pai, porque foi o meu pai que 
eu vi fazer isso. Eu andava sempre com ele. Ele gostava muito 
de mim, levava-me para todo o lado. A minha mãe não é parte 
activa nisto. Não culpo a minha mãe de nada. A minha mãe era 
a pessoa que me vestia, me penteava, que cuidava de mim, mas 
o meu pai era uma pessoa por quem eu tinha enorme admiração. 
Havia entre nós uma proximidade muito grande, um grande 
amor. Mas ele decepcionava-me com as suas acções. Eu não 
suportava ouvi-lo dizer coisas como "os pretos são uns 
cães". (FIGUEIREDO, 2009) 
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 Nesse sentido, na infância da personagem em Moçambique, o machismo e o 

racismo dos colonos portugueses são metaforizados, principalmente, em sua relação 

tortuosa com o pai. A personagem-narradora conheceu o racismo associado ao 

colonialismo contra os negros em África e, também, esteve diante do massacre sofrido 

por seus familiares e demais portugueses no período pós-independência, em África e no 

retorno a Portugal. Na tentativa de repensar o passado e dialogar com a figura do pai, é 

a ele que Isabela dedica seu texto e, ao escrever em memória do seu pai, o trai, pois 

escreve sua própria verdade, em detrimento daquilo que a família lhe exigiu contar ao 

retornar as terras lusitanas, pediram-lhe "'Não te esqueças de contar.' (...)Defendem-nos, 

mas ninguém fala do que nos fazem os pretinhos... contas tim-tim por tim-tim os 

massacres de Setembro. Contas tudo o que nos aconteceu." (FIGUEIREDO, 2010, p. 

79), no entanto "nunca entreguei a mensagem de que fui portadora." (FIGUEIREDO, 

2010, p.111).  

Porque aquela terra, senhores, era do meu pai. O meu pai era 
todo o povo moçambicano. Sentia força e raiva, e espumou até 
ao último dia, recusando baixar a voz perante um negro, 
mostrar-lhe os documentos, as guias de viagem, tratá-lo por 
você, dar-lhe a mão em sinal de aceitação da sua autoridade. 
Com ou sem independência, um preto era um preto e o meu pai 
foi colono até morrer. (FIGUEIREDO, 2010, pp.97-98) 
 

 Num diálogo póstumo com a figura do pai,  a personagem representa a memória 

da segunda geração, filha de uma primeira geração que viveu, presenciou e 

experimentou a colonização e que fora marcada pelo silêncio. Assim, ao ser silenciada, 

a Isabela é legada a memória de seu pai, desse modo, simboliza 

a pós-memória ou a memória de segunda geração [que] surge, 
assim, como uma “herança” direta ou indireta de uma 
experiência traumática que, ainda que vivida por outro, teve 
reflexo na esfera privada ou familiar e, portanto, pode ser 
assumida como um legado explícito ou mediado e pode ser 
reelaborada a partir do “testemunho de um testemunho”. 
(RIBEIRO, 2013, p.30) 

 

 A personagem-protagonista teve uma infância violenta, marcada por confrontos 

ideológicos com o pai, em que ela silenciava-se. Na tentativa de proteger a memória do 

pai, honrando um acordo tácito de silêncio, publica seu Caderno de Memórias apenas 

após o falecimento dele, dedicando-lhe a produção. Como desterrada, seu corpo "em 

guerra" (FIGUEIREDO, 2010, p.127), passa a ser sua morada, - "O meu corpo tornou-
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se devagar a minha terra. Materializei-me nela, e todos os dias voltava ao anoitecer à 

minha terra, e dela saía de manhã." (FIGUEIREDO, 2010, p.87). Entretanto, seu 

próprio corpo se encontra dominado pelo poder que o pai exerce, enquanto 

personificação dos males coloniais. 

Recebi todos os discursos de ódio do meu pai. Ouvi-os a dois 
centímetros do rosto. Senti-lhe o cuspo do ódio, que me custa mais do 
que o cuspo do amor, e enfrentei, olhos nos olhos, a sua raiva, a sua 
frustração, a sua torpe ideologia, e ouvindo, não disse nada, nem um 
assentimento, nem um músculo se mexeu, e eu, inteira, era um não. 
(FIGUEIREDO, 2010, p.117) 
 

 Entretanto, ela é reprimida por reproduzir uma conduta própria de seu pai - 

"Foder. O meu pai gostava de foder. Eu nunca vi, mas via-se" (FIGUEIREDO, 2010, 

p.17). No Caderno, nota-se como a sexualidade de Isabela está sempre associada a um 

momento violento, num dos momentos da narrativa, o contato que tem com o jovem 

vizinho negro, durante a brincadeira de 'foder', é brutalmente interrompido pelo pai. Tal 

violência a acompanha mesmo após deixar África, pois, ao chegar em Portugal, a 

menina logo percebe que, na terra de origem de seus pais, já há uma imagem construída 

acerca do que estava a ser a guerra colonial. Assim, para quem retorna, resta a perda da 

identidade portuguesa e a atribuição pejorativa, a alcunha de "retornado". A jovem, 

enquanto retornada, logo em seus primeiros contatos com os portugueses que não 

estiveram em cenário de guerra, recebe tal tratamento - "'Ah, não gostas de bofes com 

arroz? Andaste a roubar os pretos e julgas que havemos de te servir camarão num 

prato de ouro?'" (FIGUEIREDO, 2010, p.115). 

 Sozinha e com medo de represálias, mais uma vez a personagem volta ao estado 

de silêncio. Cala-se para integrar-se ao grupo que agora pertence, cala-se porque quer 

ser portuguesa e não retornada, cala-se ainda em nome de seu pai, em nome de uma 

espécie de legado colonial que ela mantinha salvaguardado como prova de respeito a 

ele. Portanto, na altura, nunca chega a entregar a mensagem da qual foi portadora, se 

mantém calada e não reproduz as inverdades exigidas pelos seus pais.  Deixar África, 

assim como manter-se afastada dos pais por quase uma década, foi, entretanto, uma 

etapa fundamental no processo de formação da menina, pois "precisava de uma 

identidade. (...) de poder mostrá-la sem medo. Sou isto, pronto" (FIGUEIREDO, 2010, 

pp.102-103). Assim, se a princípio a mudança de contexto local poderia significar uma 

libertação das amarras colonialistas, logo Isabela percebe que o contexto de guerra a 
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persegue e ultrapassa qualquer outro limite territorial.  Por fim, mediadora de um 

projeto de resgate às memórias e confronto à História, a autora Isabela Figueiredo 

cumpre missão de proteger a imagem do pai até o dia de sua morte, mas o grito que 

ressoava em seu peito tornou-se mais forte, e ela não pode mais silenciar sua voz, ela 

teve de contar a verdade, a sua verdade, ela teve de contar a verdade para que pudesse 

"levantar a cabeça" (FIGUEIREDO, 2010, p.118). Não mais silenciada, assume um 

papel social que difere da ordem patriarcal, em seu discurso liberto, ainda que 

parcialmente, traduz-se a nova percepção que têm da própria identidade, já agora 

reconstruída à luz de novos padrões. 
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A ESCRITA DE GRACILIANO RAMOS: AUTOFICÇÃO, CONFISSÃO E 
HISTÓRIA   

 

Erick Bernardes (FFP-UERJ) 1 
 

Resumo: Este texto aborda o modo antecipatório com que Graciliano Ramos se autoficcionaliza 
em Memórias do cárcere (2011), legando ao leitor uma narrativa a um só tempo híbrida, misto 
de autobiografia, memória e ficção romanesca. Além de evidenciar a correspondência entre o 
trânsito do alagoano por diversos estratos do campo social e o que ele expressa em seu projeto 
literário, concentrando-se na ficcionalização dos excluídos, especialmente. Corrobora-se, assim, 
a ideia que se tem do escritor Ramos, que integra o cânone ficcional brasileiro, desde a publicação 
de Caetés, em 1933, considerado um dos autores mais participativos na vida pública, tanto como 
artista quanto como intelectual, político e cidadão. 
Palavras-chave: Autobiografia; Literatura; Graciliano Ramos; Escritor-intelectual. 
 

Este artigo se apoia na leitura de Memórias do Cárcere (2011), de Graciliano 

Ramos (publicada em 1953), e tem como objetivo geral abordar o papel do escritor-

intelectual e os processos de autoficção e confissão dos seus enunciados, analisados 

através da relação entre discurso ficcional e discurso histórico. Dentre os nossos objetivos 

específicos, investigaremos mais detidamente a relação entre ficção e história e os 

fenômenos crítico-textuais que decorrem dessa analogia, o que nos leva ainda, 

transversalmente, a estudar o problema da memória, com o qual problematizaremos as 

fronteiras entre autobiografia ficcional e narrativa de testemunho, com a finalidade de 

mostrar que o hibridismo textual de Memórias do cárcere é uma das forças deste artigo, 

e que permite o trânsito entre formas literárias diversas. 

Lemos o texto de Ramos a partir do conceito mathesis (BARTHES, 1987), 

investigando a interrelação entre os múltiplos saberes que a sua obra convoca, ao lado da 

mímesis, ou seja, um processo de representação social descrito pelo crítico francês Roland 

Barthes como a segunda força da literatura, que junto com a semiosis forma uma tríade 

reveladora do caráter de jogo, construção de linguagem que desafia a doxa. A questão do 

escritor-intelectual revelará a conjunção desses elementos aqui apresentados em nossos 

objetivos iniciais, em prol de uma poética que demanda do crítico uma série de respostas 

para questões ainda não apresentadas. 

                                                           
1 Graduado em Letras pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Mestrando em Estudos 
Literários do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Formação de 
Professores: PPLIN – FFP/UERJ. Rio de Janeiro. Brasil. ergalharti@hotmail.com 
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(Pro)posta   

Sabe-se da impossibilidade de recuperar a história de uma vida pela ficção, mas 

como disse Roland Barthes em Aula (1987), é porque os homens querem representar o 

real que há uma história da literatura. Por isso, ao nos debruçarmos sobre a relação entre 

ficção, história e biografia, veremos que nessa tríade não há como separar os mecanismos 

de um e outro campo, pois os três se mostram indissociáveis e, muitas vezes, 

cooperativos. 

Nesse sentido, compreendemos que essa incapacidade de especificar o “ser-estar” 

no mundo requer que dele (texto) façamos inferências, pelas linguagens diversas que, se 

não explicam a vida, pelo menos sugerem possibilidades de compreensão. Embora, 

indiretamente, esse empenho político de quem viria a ser integrante do Partido Comunista 

Brasileiro, seria também muitíssimo marcado pela história da ditadura dos tempos de 

Getúlio Vargas, culminando com sua prisão e, posteriormente, liberdade, sem 

julgamentos quaisquer que fossem. Por esse viés, surgem-nos questionamentos: Não seria 

o navio-cárcere, Manaus, também um espaço de mobilidade e de mudança de 

perspectiva”, em busca de uma forma literária, para além do modelo de produção em 

termos de literatura? Poderíamos extrair daí, talvez, uma crítica social contra a 

massificação cultural e a alienação? A resposta, não a temos, mas é a partir desse caráter 

formal, e desenvolvido ao longo da trajetória artística do autor de São Bernardo, resultante 

das várias experiências formais, tendo como matéria literária a própria memória, que 

Ramos ficcionaliza sua experiência de dor e tortura. Para dar uma resposta a essas 

questões, nos apoiaremos no conceito de mathesis de Roland Barthes (2007): uma das 

forças da literatura, que convoca múltiplos saberes, (história, geografia, sociologia, dentre 

outros) segundo os quais nos auxiliam a pensar a questão da memória, da autoficção e da 

narrativa híbrida.  

Portanto, quanto ao passado, se deveria (ou não) ter sido enterrado, o enunciador se 

(auto) revela um sujeito falho, incapaz de explicar seu “estar-no-mundo”, ao mesmo 

tempo em que, enquanto escritor-intelectual, Ramos atua em favor daqueles que não têm 

voz, por meio de uma representação que ocupa os dois lugares apontados por Gayatri 

Chakravorti Spivak (2010): falar-por e falar-como. Se falar por remete à representação 

no sentido político, o da representação na forma de um compromisso de dar voz ao outro, 

o falar-como remete ao campo da representação estética, ao ato que prefacia a encenação 
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literária. Contudo, devemos frisar que “essa encenação do mundo em representação” 

(SPIVAK, 2014, p. 54), somente se realiza sob a cena da escrita, dissimulando escolhas 

de heróis. Mas no caso de Graciliano Ramos, o herói é o próprio narrador desconstruindo-

se: “Não me eximiria de muitos erros” (RAMOS, 2011, p. 374). Por, fim, como 

personagem, o anti-herói se põe a encenar peripécias na imobilidade da clausura na qual 

o impuseram. 

Texto e contexto 

Embora não seja oportuno tomar o texto literário simplesmente como objeto de 

investigação sociológica, devemos antes de tudo frisar o obvio: nossa atenção na obra 

Memórias do cárcere (2011), e o tratamos como um campo de efeitos de linguagem, que 

atua na recepção dos leitores, como uma força que requer a compreensão dos saberes que 

a literatura do alagoano arregimenta. Isso demanda uma série de discursos crítico-teóricos 

cooperativos, dentre eles o sociológicos, o antropológico, o econômico, e outros tantos, 

mas que não são os únicos. Tampouco esgotamos o viés histórico da obra de Graciliano 

Ramos que incide sobre a narrativa ficcional, embora a história como discurso 

cooperativo essencial se espraie por toda a pesquisa. Optamos pelo enfoque 

interdisciplinar, delimitando o conjunto de contribuições das diversas áreas de 

conhecimento, por conta de sua força contributiva para a reapresentação e interpretação 

da matéria ficcional. 

A opção pela interdisciplinaridade, por vezes, se transforma em 

transdisciplinaridade, visto que as disciplinas são porosas e muitas vezes se atravessam e 

se interpenetram, (quando não se indissociam), sem que possamos decantar um e outro 

princípio norteador. A atenção voltada para os múltiplos discursos entre disciplinas se 

deve ao fato de que não nos cabe aqui arquitetar um excurso histórico-biográfico do 

escritor e nem retraçar alguma homologia entre vida e obra, pois não faltam, acerca desses 

temas, trabalhos mais eficientes e já dados ao leitor-pesquisador, o que se comprova pelas 

fortunas críticas que compõem o espaço literário de Ramos. Contudo, abre-se aqui uma 

possibilidade, ou melhor, uma oportunidade de análise da obra do escritor-intelectual 

Graciliano Ramos, na tentativa de desmistificarmos alguns pressupostos típicos das 

narrativas de viés autoconfessional, segundo as quais seus enredos funcionariam, para o 

leitor desavisado, tais quais retratos íntimos de escritores em suas atividades cotidianas. 
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Ao nos debruçarmos sobre a lógica autorreferente da biografia, decerto percebemos 

maneiras enfáticas de detalhar a vida íntima do escritor, porém, quando compõe a obra 

autobiográfica o autor - que ele também personagem - se vale da memória para 

configuração (e reconfiguração) dos seus enunciados. Ou seja, frente a incapacidade de 

recuperar a experiência dos fatos a serem narrados, esse artífice da palavra 

autoconfessional tende a articular elementos por ele vivenciados ao discurso criativo. 

Notadamente: 

 
Não conservo notas: algumas que tomei foram inutilizadas, e assim, 
com o decorrer do tempo, ia-me parecendo cada vez mais difícil, quase 
impossível, redigir esta narrativa. Além disso, julgando a matéria 
superior às minhas forças, esperei que outros mais aptos se ocupassem 
dela. Não vai aqui falsa modéstia, como adiante se verá. Também me 
afligiu a ideia de jogar no papel criaturas vivas, sem disfarces, com 
nomes que têm no registro civil. Repugna-me deformá-las, dar-lhes 
pseudônimo, fazer do livro uma espécie de romance, mas teria eu o 
direito de utilizá-la em história presumivelmente verdadeira? Que 
diriam elas se se vissem impressas, realizando atos esquecidos, 
repetindo palavras contestáveis e obliteradas? (RAMOS, 2011, p. 11). 

 

Assim, se Leonor Arfuch em paráfrase de Peirce, afirma que o homem é também 

signo de si, e que não há “detalhe in-significante para o olhar denodadamente semiótico 

do entrevistador” (2010, p. 211), consequentemente, a memória irá dispor de mais que o 

mero depoimento histórico como aprofundamento inicial necessário à nossa reflexão, 

mas, sobretudo, conforme Daniel Laks (2017), haverá uma interrelação entre elementos 

históricos recriados no presente por meio da ficção: “A construção de uma imagem do 

passado que pode agir sobre o presente, criando um efeito de presença de algo que não 

está mais ali, constitui-se a partir de um processo” de reconstrução de sentidos, que 

“seleciona os eventos que devem ser relembrados e os eventos que devem ser esquecidos” 

(LAKS, 2017, p. 256). Principalmente, quando direcionamos essa reconstrução da 

imagem do preso político Graciliano Ramos; um homem traumatizado e, por isso mesmo, 

muitas vezes confessadamente homem que reconhece lacunas em suas recordações.  

Sendo assim, buscamos também entender o cuidado do narrador de Memórias do 

cárcere com os “episódios que devem ser rememorados ou comemorados sob uma 

perspectiva pública (que) está intimamente ligada à legitimação dos interesses de grupos 

que estabeleceram sua hegemonia e, nesse sentido, o processo de produção de uma 

memória” (LAKS, 2017, p. 256). Tudo isto, sem perder de vista a escrita anos depois do 
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acontecimento, a qual “pretende funcionar como ferramenta política de legitimação de 

estruturas específicas de poder” e, acima de tudo, enquanto obra de autoficção como 

modo de atuação intelectual. Mas antes, urge nos debruçarmos sobre duas questões: O 

que é de fato autoficção? Qual a relação entre autoficção e autobiografia vista como parte 

da história? A fim de responder a essas perguntas nos servimos da explicação de Anna 

Faedrich Martins (2014), para quem ao invés de afirmar seu conceito deve antes 

determinar o que a autoficção não é. De acordo: 

 

A autoficção não é um relato retrospectivo como a autobiografia 
pretende ser. Pelo contrário, ela é a escrita do tempo presente, que 
engaja diretamente o leitor nas obsessões históricas do autor. Em 
entrevista concedida a Philippe Vilain (2005), Doubrovsky afirma que 
o presente marca, “sob a aparência de uma continuidade do eu, as 
fraturas absolutas”. Sendo assim, a dimensão ontológica é uma tentativa 

de mostrar “as rupturas absolutas entre o que eu era no presente em 

diversas épocas da minha vida”. Doubrovsky menciona uma frase de 

Proust, em Le Temps retrouvé (O Tempo reencontrado), para expressar, 
de maneira melhor, o que ele próprio pensa sobre a presentificação do 
passado na escrita autoficional: “Não se morre somente uma vez, em 

uma vida há várias mortes cuja morte é somente a última”. E ele 

acrescenta: “Eu sou sempre no presente, mas esse presente caiu no 
vazio” (MARTINS, 2014, p. 22). 

 

Esse diálogo ficção história é por nós analisado conforme as considerações de 

Wolfgang Iser e Roland Barthes. Certos de que neste momento, nos servimos das 

reflexões propostas por Iser, cuja abordagem nos levará a verificar o que o senso comum 

e\ou saber tácito entendem por ficção e por realidade objetiva. Se por um lado o autor 

alemão revela uma tendência “natural” de dicotomizar essa relação real-ficção, e se a 

história é assim tacitamente definida como parte do real a evocar o passado, obviamente, 

a princípio, essa relação não pareceria de fato uma problema a se discutir. Para Iser: “É 

hoje uma opinião amplamente aceita que os textos literários são de natureza ficcional”. 

Entretanto, o teórico considera “discutível se esta distinção, por certo prática, entre textos 

ficcionais e não-ficcionais pode ser estabelecida a partir desta oposição usual” (ISER 

apud LIMA, 2002, p. 957).  

A dialética 

A problemática entre ficção e história (referida por Iser como não-ficção) é, 

portanto, esmiuçada e transformada numa relação dialética ternária, a saber, real, fictício 

e imaginário. De modo geral, para Iser, no que tange aos textos literários, embora sejam 
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reconhecidos como obras de ficção, seus autores utilizam-se de elementos reconhecíveis 

do mundo considerado real na arquitetura do enredo, caso contrário o pacto ficcional entre 

narrador-leitor jamais aconteceria. Segundo Aides Gremião Neto: 

 

No que se refere ao processo de elaboração (da obra literária), podemos 
notar dois aspectos de singular importância: a seleção e a combinação 
dos elementos estruturantes da ficção. A seleção consiste na retirada 
desses elementos do mundo vivido para sua introdução na realidade 
ficcional; já a combinação fundamenta-se no ordenamento que o autor 
faz desses citados elementos no universo da ficção. (GREMIÃO 
NETO, 2017, s\p) 

 

Com relação à seleção, Wolfgang Iser postula que ao efetuar a triagem daqueles 

elementos integrantes do real extra texto, o escritor de ficção não seria capaz de abarcar 

a sua completude, porque o plano correspondente ao mundo dito real já está previamente 

demarcado, sucedendo assim uma espécie de restrição do campo referenciável. Com tudo 

isso, o que ficaria “isento da ficção, Iser o chama de ‘parêntese’, que é justamente aquilo 

que o receptor converterá em objeto de percepção” (GREMIÃO NETO, 2017, s\p). 

Consequentemente, o interlocutor tenderá a enxergar o que foi relegado, no intuito de 

sistematizar e interpretar o texto em si, resultando em uma reconfiguração do real. Um 

exemplo dessa reconfiguração pode ser percebido na própria voz autodiegética de Ramos, 

beirando uma metalinguagem de cunho didático. Conforme: 

 

Enquanto não reconstituírem as sílabas perdidas, o meu boato, se não 
for absurdo, permanece, e é possível que esses sons tenham sido 
eliminados por brigarem com o resto do discurso. Quem sabe se eles aí 
não se encaixam com intuito de logro? Nesse caso havia conveniência 
em suprimi-los, distinguir além deles uma verdade superior a outra 
verdade convencional e aparente, uma verdade expressa de relances nas 
fisionomias. Um sentido recusou a percepção do outro, substituiu-a. 
Onde estará o erro? (RAMOS, 2011, p. 14-15). 

 

Ainda, seguindo a ideia de reconstrução de uma realidade literária, por meio da 

ficção, Roland Barthes (2007) defenderá que o real (e consequentemente o discurso 

histórico) é multidimensional, sendo impossível de ser apreendido, que dirá vir a ser 

traduzido em palavras. Pensando assim, o texto enquanto produto da língua apresenta-se 

unilateralmente em sua estrutura sistemática, o que por si só já demonstra as restrições as 

quais a literatura está submetida. No entanto, na concepção de Barthes, o discurso 
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ficcional enquanto recriação de um “novo” real dispõe de um “trabalho de deslocamento 

que ele exerce sobre a língua” (BARTHES, 2007, p. 17), segundo o qual somente seria 

possível baseado nas três forças que a literatura dispõe: “Dessas três forças da literatura, 

quero indicar três, que colocarei sob três conceitos gregos: Mathesis, Mimesis, Semiosis” 

(BARTHES, 2007, p. 17). 

No caso da Mathesis, compreende-se por aquele saber enciclopédico permeado por 

todo tipo de ciência sem, no entanto, fixar como saber instituído nenhum deles, daí a 

proximidade com o postulado de Iser (2002), acerca dos elementos complementares entre 

si, embora limitados, de que se vale o texto literário na sua configuração. Já com relação 

à Mimesis, a segunda força da literatura, essa relação entre o conhecimento histórico (o 

real) e o discurso ficcional é ainda mais sensível, pois, através da representação literária 

enquanto reconfiguração de um outro real na obra de ficção, essa segunda força da 

literatura faz “coincidir uma ordem pluridimensional (o real) e uma ordem 

unidimensional (a linguagem)”, sem que haja paralelismo entre o real e a linguagem” 

(BATHES, 2007, p. 21-22). Por fim, a terceira força da literatura é a Semiosis, para qual 

os jogo dos signos, ou jogo semiótico, baseado no deslizamento semântico viabilizaria 

impossibilidades múltiplas de dizer uma coisa para significar outra ou outras, “instituindo 

no próprio seio da linguagem uma heteronímia das coisas” (BARTHES, 2007, p. 27-28). 

E, aqui, fica mais que evidente, no discurso memorialístico do ex-encarcerado Ramos, o 

“tentar” relatar seus estados de experiência, cuja pressão sofrida no claustro foi tão intensa 

que, como se viu, melhor foi o preso político transformar o trauma da cadeia, através da 

mimesis semiosis, e mathesis, e dar voz ao narrador autoficcional, burguês e, ao mesmo 

tempo, porque presidiário, excluído socialmente. 

Considerações finais 

Sumariamente, falamos aqui em literatura sob a justificativa de que os enunciados 

ficcionais não são totalmente isentos de realidade. No caso de Graciliano Ramos, 

achamos conveniente renunciar a este tipo de relação opositiva (real x ficão) como critério 

orientador para a descrição dos textos ficcionais, pois as medidas de mistura do real com 

o fictício, neles reconhecíveis, “relacionam com frequência elementos, dados e 

suposições” (ISER apud LIMA, 2002, p. 957).  

Sabendo, portanto, que a ficção vista como um espaço “assume muitos saberes” 

(BARTHES, 2007, p. 17), não é arriscado afirmarmos que o viés autobiográfico das 
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Memórias do cárcere (2011) revelou-se, sob o nosso recorde acerca da obra de Graciliano 

Ramos, devido ao seu hibridismos real-ficção, um gênero ou subgênero que vive sobre 

uma “revolução permanente da linguagem” (BARTHES, 2007, p. 16): escritura, literatura 

ou texto, chamada indistintamente de literatura. 
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OS ÍNDIOS NO PAÍS DO FUTURO: UMA LEITURA DA 

REPRESENTAÇÃO DO INDÍGENA EM QUARUP, DE ANTONIO CALLADO 

 

Humberto Torres 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo propor uma leitura da representação dos 
povos indígenas no romance Quarup, de Antonio Callado. Para tanto, levou-se em 
consideração as tensões estabelecidas com os intelectuais, principalmente os de cunho 
conservador e violento. Considerando as recentes informações divulgadas pelo relatório 
da Comissão Nacional da Verdade concernentes ao impacto da repressão e da cultura de 
violência promovidas pelo governo militar contra esses grupos socais, propomos uma 
atualização da discussão. 
Palavras-chave: ditadura; povos indígenas; Comissão Nacional da Verdade; Antonio 

Callado 

 

 

Ferreira Gullar sintetizou a experiência da primeira leitura que realizou de 

Quarup na imagem de um rio que ganha potência em seu fluir, tornando-se mais 

profundo em seu leito até desaparecer, permanecendo vivo, no entanto, 

subterraneamente. Este rio, diz ele, some diante de nossos olhos com o golpe militar de 

1964, mas, adverte, “quem tem bom ouvido podia escutar-lhe o rumor debaixo da terra” 

(GULLAR, 1967, p. 251). A água, símbolo maior das emoções e do inconsciente, 

aparece volumosa na imagem, em movimento constante, ganhando extensão e 

profundidade até ser tragada para baixo da terra. O poeta parece se referir aqui ao sonho 

da sua geração, alimentado por iniciativas com promissor potencial de transformação 

social, como as ligas camponesas e as campanhas de alfabetização a partir do método 

Paulo Freire, logo devidamente frustradas pela repressão.  

Hoje, pensando na metáfora de Gullar, torna-se quase inevitável associar esse 

fluxo de águas turbulentas, reprimido sob grossa camada de terra, também aos traumas 

coletivos impostos pelo autoritarismo. Assim como o rio submerso do poeta 

maranhense, o romance de Antonio Callado, também se atualiza em suas significações, 

resistindo a interpretações que o aprisionam ao contexto de sua publicação, a situá-lo 

como o livro-símbolo da ″Revolução Brasileira″, como queria Gullar em 1967. Ligia 

Chiappini, em ensaio produzido nos anos 90, além de considerar a parcialidade das 

leituras realizadas no calor da época da publicação de Quarup, como a de Ferreira 
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Gullar, inundadas de expectativas operadas em grande medida por fatores externos à 

obra, sinaliza também a atualidade do romance.  

 

(...) ele é capaz de mudar enquanto perdura, pondo em cena, interrogando e 
obrigando os leitores a interrogar lugares-funções-símbolos da nossa 
memória individual e social, capazes de durar enquanto se transformam e 
que, por isso mesmo, exigem um trabalho permanente de decifração (1992, p. 
100). 

 

Passadas cinco décadas do lançamento de Quarup, a obra continua sendo um 

marco no que diz respeito à representação do período que antecedeu e, por fim, 

culminou no golpe militar. E, mais importante que isso, expôs as feridas da formação 

social e intelectual do país. A breve menção que Antonio Candido faz a Callado no 

ensaio ″A nova narrativa″ sintetiza bem o modo como Quarup foi em grande medida 

compreendido pela crítica. Para Candido, com a publicação do romance, Callado se 

tornara o ″primeiro cronista de qualidade do golpe militar″ (2011, p. 253). O termo 

cronista, usado talvez como uma referência à atividade jornalística de Callado, 

inevitavelmente parece circunscrever a leitura da obra aos fatos históricos em si, que, 

por certo, a ensejam, sem, todavia, limitar seu vasto alcance interpretativo. Em suma, a 

obra se liberta das amarras do tempo porque toca no ponto nevrálgico em que se situa a 

dinâmica social brasileira, estabelecendo, portanto, sintonia com o hoje, uma vez que há 

uma verdadeira permanência dessa dinâmica social no presente, talvez com outros 

disfarces.     

Chiappini (1992) ressalta pelo menos dois aspectos levantados pelo romance que 

evidencia a vocação em tocar as feridas socais do país. São eles: o discurso 

multifacetado do que seria o Brasil e a ″análise das relações entre intelectual e povo″ 

(p.102). A fim de contribuir para essa discussão, me proponho a realizar uma leitura da 

representação dos povos indígenas em Quarup, tendo em vista que, além de serem uma 

dessas vozes que compõem o retrato plural do Brasil a que se refere a ensaísta, eles 

também fazem coro ao coletivo algo amorfo que a palavra povo sugere, em tensão com 

representantes da intelectualidade brasileira.  

Além disso, graças aos resultados provenientes dos relatórios da Comissão 

Nacional da Verdade, tornados públicos em 2014, sabe-se hoje que os povos indígenas 

estão entre os grupos sociais mais duramente perseguidos pelos militares e ao mesmo 

tempo são os que tiveram esses sofrimentos mais invisibilizados por todas as instâncias 

da sociedade. Se pensarmos em termos de ações oficiais do Estado brasileiro, os 
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governos Sarney (1985-90), Collor (1990-2) e Itamar (1992-5) sequer trataram o tópico 

ditadura militar sob qualquer viés. Já no governo Fernando Henrique (1995-2003), 

foram criadas leis e comissões para conceder indenização a desaparecidos políticos, 

sem, no entanto, contemplar os povos indígenas. No governo Lula (2003-2011), foi 

publicado aquele que pode ser considerado o primeiro relatório da verdade do Brasil, 

intitulado Direito à memória e à verdade. A importância dessa publicação está, antes de 

mais nada, no fato de que se trata da primeira vez que o Estado brasileiro apresentou sua 

visão sobre justiça de transição (Cf. Atencio, 2014). Um dos resultados é de que nas 

suas mais de 500 páginas não há nenhuma menção às violências perpetradas contra os 

povos indígenas. 

Não foi apenas o sonho de parte da classe média brasileira escolarizada e 

moradora de grandes cidades a ser tragado para baixo da terra com o golpe de 1964, 

como se convencionou pensar no país. As vidas de diversos povos indígenas foram 

diretamente atingidas pela ditadura. Ler Quarup à luz dessas descobertas é fundamental, 

sobretudo a fim de se complexificar o papel do índio na obra. 

O enredo da obra compreende da metade dos anos 50 até o início da vida 

brasileira pós-golpe militar. A presença do índio se concentra principalmente na 

primeira parte, mas as sombras da experiência de Nando no Xingu se fazem sentir por 

todo romance, como a escolha do título inclusive sugere. O romance é protagonizado 

por Nando, um padre morador de uma pequena cidade pernambucana que se prepara 

para ir ao Xingu realizar um trabalho de catequese e alfabetização dos índios, numa 

referência clara ao projeto das missões jesuíticas que vigoraram no período colonial. A 

visão ingênua do jovem padre não apenas sobre os índios, mas também sobre os 

conflitos sociais envolvendo donos de terras e camponeses em sua paróquia de origem, 

vai ganhando novos contornos, resultado de um processo natural de amadurecimento e 

contato com as complexidades sociais das quais vivia apartado até então.  

 Quando eclode o golpe militar, Nando, já sem a batina, está de volta a 

Pernambuco trabalhando nas Ligas Camponesas. É preso e torturado. Como resultado, 

recolhe-se no litoral abandonando temporariamente a luta política. Inspirando-se em 

Levindo, um idealista de esquerda morto por fazendeiros ainda na primeira parte do 

romance, Nando retoma o ativismo, assumindo o nome do companheiro abatido. 

Paralela à descoberta política e social, há também a descoberta pessoal do personagem.  

O estudo crítico sobre Quarup (2014) tem frequentemente se detido na análise 

da construção do ideário de esquerda, representado a partir da figura do Padre Nando e 
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sua autodescoberta ao longo do romance, que é também a descoberta do país. 

Obviamente não se pode perder de vista o processo pelo qual passa o personagem, que é 

um intelectual, cuja formação até a fase adulta subentende-se que ocorreu 

essencialmente escorada na teoria dos livros. No entanto, vale observar também que 

militares de alta patente, políticos e cientistas se revezam na narrativa em defesa de 

ideais conservadores, de uma política autoritária de achatamento do outro, o que acaba 

por jogar luzes sobre a falsa premissa de que os intelectuais são indivíduos 

necessariamente humanizados. 

Com o golpe militar, o projeto de país defendido por Nando sucumbe. O homem 

associado à natureza passa a representar o atraso do país, que, até o início da década de 

60, era predominantemente agrário. A chegada dos militares ao poder gera um surto de 

urbanidade que transforma o perfil da nação em pouco tempo. Assim, considera 

Marcelo Ridenti, “de 1950 a 1970, a sociedade brasileira passou de majoritariamente 

rural para eminentemente urbana, com todos os problemas sociais e culturais de uma 

transformação tão acelerada” (2015, p. 87). Um dos objetivos dos militares em relação 

aos indígenas era justamente profissionalizá-los, para que assim abrissem mão das 

terras, que seriam devidamente distribuídas para agricultores. Conforme muito bem 

fundamenta Rubens Valente, em seu Os fuzis e as flechas (2017), não se tratava de um 

acordo escuso, mas de uma política de Estado amplamente defendida pelo exército 

brasileiro. 

A cultura dominante, dessa forma, não raramente, atribui a esses grupos 

marginalizados valoração negativa, submetendo-os a um crivo deformante em suas 

representações (Cf. CANDIDO, 2006; DALCASTAGNÈ; THOMAZ, 2011). Uma 

atribuição recorrente aos índios em Quarup (2014) é o de bárbaro. Francis Wolff (2004) 

apresenta três sentidos para o termo e uma revisão deles pode ser útil para o 

entendimento do lugar que ocupam na narrativa. O primeiro sentido diz respeito a um 

estágio arcaico de socialização, sendo também o que povoa o imaginário popular. Aqui 

as imagens do canibal que vive despido na selva ou do camponês não educado, ambos 

distantes dos elementos de civilidade próprios da cidade grande, são recorrentes. Nesse 

estágio, o bárbaro é o bruto grosseiro, que ignora os bons modos, estando supostamente 

incluído “num estágio inferior da evolução política, num estágio pré-civil ou, pelo 

menos, pré-urbano” (idem, p. 21). 

O segundo sentido está associado à insensibilidade para o saber ou à beleza 

representada pelas artes. Nesse caso, o bárbaro também assume uma regressão do ponto 
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de vista cultural. Por fim, o terceiro e último tipo está relacionado à perda de qualquer 

sentimento humanitário, resultando em manifestações de desumanidade descontrolada. 

Em Quarup, os dois primeiros sentidos são os que ganham destaque, enquanto o 

terceiro nunca é atribuído aos índios. Trata-se de uma visão construída por uma elite 

dominante e certa classe média branca que percebe o outro, aqui sempre ligado à 

natureza, como “o indivíduo, a etnia, a sociedade, a cultura que parece estranha aos 

valores ao mesmo tempo mais elevados e mais evoluídos da humanidade” (ibidem, p. 

25).  

No ensaio “Educação após Auschwitz” (2003), Adorno considera que o simples 

acesso à educação formal não é capaz de evitar a barbárie. O caso da Alemanha, país de 

enorme contribuição cultural para a humanidade que se tornou palco do abominável em 

pleno século XX, momento em que as descobertas técnico-científicas não cessavam de 

encantar o mundo, é um tenebroso exemplo disso. Diversos intelectuais prestaram 

serviço às forças de repressão, produzindo filmes que propagandeavam a ideologia 

nazista, concebendo as câmaras de gás, trabalhando na logística dos campos de 

concentração. Enfim, trata-se de um crime cometido racionalmente, levado a cabo com 

a frieza dos burocratas.  

Adorno avalia que, com o fim da guerra, o principal objetivo da educação passa 

a ser impedir que o nazismo se repita. Para tanto, deve-se empreender um exercício de 

autorreflexão crítica a fim de que todos adquiram consciência das forças que levaram à 

eclosão do holocausto, se tratando, portanto, de um movimento de resistência ao 

comportamento desprovido de empatia com a dor do outro. Voltando a pensar no caso 

do autoritarismo brasileiro, está evidente que não houve um exercício de reflexão sobre 

a ditadura, ao menos não na escala devida, e as consequências disso se fazem sentir 

hoje.  

Ao pensar a relação entre Direitos Humanos e literatura, Antonio Candido 

considera estarmos na primeira era da humanidade em que a possibilidade de solucionar 

alguns dos nossos mais graves problemas se mostra finalmente real, devido ao 

significativo avanço técnico do período recente. Ele não deixa, porém, de sinalizar a 

contradição de seu próprio pensamento, observando que ainda vivemos em um mundo 

em que a barbárie continua crescendo, mesmo associada ao máximo de civilização. Para 

Candido, há, no entanto, um alento. A barbárie pode continuar ganhando terreno, mas 

não seu elogio. Para o autor, haveria no país um constrangimento mais ou menos 

generalizado em se defender certas ideias reacionárias.  
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Publicado em 1988, ″O direito à literatura″ conversa diretamente com o Brasil 

recém-saído de mais de vinte anos de ditadura. Com as primeiras eleições diretas para 

presidente desde 1964, ocorridas, portanto, apenas três anos antes da publicação do 

ensaio de Candido, se estabelece no país uma espécie de arrefecimento das forças 

conservadoras no poder até então. A historiadora Denise Rollemberg (2011) não deixa 

de ironizar que todos aparentemente se transformaram em resistentes e democratas com 

o fim do regime. Atualmente, já não lidamos com esse constrangimento. Para falar com 

Michael Löwy (Texto On-line), a recente agitação de rua conservadora no Brasil 

encontra no saudosismo da ditadura militar seu aspecto mais sinistro. A ascensão do 

pensamento conservador que observamos hoje não deixa de contar com o protagonismo 

de intelectuais. A breve revisão do caso a seguir pode ser útil para a reflexão do tema.   

Eduardo Viveiros de Castro, em prefácio de A queda do céu (2015), de Davi 

Kopenawa e Bruce Albert, lembra o mais recente trabalho do antropólogo americano 

Napoleon Chagnon sobre o povo yanomami. Chagnon é responsável por difundir a 

imagem dos Yanomami como ″uma tribo de gente suja, primitiva e violenta″ (2015, p. 

25), que se constituiria por ″autômatos genéticos movidos pelo imperativo de 

maximização do potencial reprodutivo dos grandes ‘matadores’″ (Idem). O trabalho do 

americano, que tem entre seus livros mais famosos o intitulado O povo feroz, foi 

desacreditado por uma série de pesquisadores, que refutaram as supostas evidências 

etnográficas e estatísticas. Basta dizer que a obra, marcada e comprovadamente racista e 

reacionária, foi publicada no Brasil pelo grupo Folha. É nesse contexto que o livro de 

Kopenawa se lança, observa Viveiros de Castro, ″no país dos Pondés, dos Narloch, dos 

Reinaldos Azevedos e dos Rodrigos Constantinos″ (ibidem).   

Sobre isso, André Comte-Sponville diz: “O crápula polido não é uma fera, nem 

um selvagem, nem um bruto: pelo contrário, é civilizado, educado, e por isso 

indesculpável” (apud WOLFF, Francis, 2004, p.28). É o caso do personagem Lauro, 

apresentado em Quarup como etnólogo, sociólogo e polígrafo, “grande especialista em 

lendas brasileiras” (2014, p. 264). Ele compõe uma expedição cujo objetivo é localizar e 

demarcar o centro geográfico brasileiro. Em certo ponto, ele e seus companheiros são 

feitos reféns por uma tribo indígena castigada pela diarreia, que, de tão frágil, não 

consegue mais pescar e caçar, por isso passa a depender dos membros da expedição 

para sobreviver. Nessa situação em que sua vida está posta em risco, Lauro sai em 

defesa de que se atire contra os índios, aos quais ele chega a se referir por “macacos 
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ferozes” (2014, p. 325), numa demonstração clara de que a vida do indígena pouco 

valor possui em relação à de homens como ele. Assim, afirma:  

 

“Débeis mentais, ignorantes! É ridículo, ouviram bem, ridículo em qualquer 
parte do mundo sacrificar homens civilizados e cultos a selvagens. Nunca se 
fez isto! Nunca se fará isto! A gente pode não exterminar bugres. Pode tentar 
educar bugres. Mas não vamos nos deixar matar estupidamente por bugres à 
beira do rio Xingu quando temos fuzis e muita munição. Basta liquidar um 
idiota desses a tiro para os outros nos obedecerem.” (2014, p. 332-333) 

 

 O eurocentrismo, tal como compreendem Ella Shoat e Robert Stam (2006), é a 

tônica do pensamento de Lauro, para quem a lógica de superioridade da cultura 

ocidental sobre a não-ocidental é indiscutível. Outro personagem da obra que poderia se 

vincular à intelectualidade é o coronel Ibiratinga, defensor da tortura e até mesmo das 

mortes que ocorreram durante a Inquisição, tem uma cultura que se assemelha a de um 

teólogo, segundo avaliação de Nando. Além disso, defendeu uma tese “sobre os 

Verdadeiros entraves ao desenvolvimento do Brasil” (2014, p. 418), na Escola Superior 

da Guerra. A passagem que apresenta o encontro entre o coronel e Nando é marcada não 

apenas pelos impropérios defendidos por aquele, mas, sobretudo, pelo descompasso 

entre os elementos de civilidade – as palavras de gentileza, a erudição da conversa, a 

oferta de café e cigarros – e a brutalidade da qual Nando é vítima, tendo em vista que 

está preso. Coronel Ibiratinga é agente de opressão de Nando, mas o trata com 

cordialidade. A sala em que ocorre o encontro entre os dois é iluminada, de onde se vê 

ao longe algumas árvores e uma faixa de céu azul, lugar de cortesia e amabilidade, é 

contraposta à cela escura ocupada por Nando, espaço da violência, em que imagens de 

loucura e morte assombram o personagem.  

 A cena ganha potência em seu desenrolar. Quando deixa a sala do coronel, 

Nando é conduzido de volta à cela e é apresentado ao eletricista, torturador que ganha 

essa alcunha por aplicar choques nos presos. O horror não está distante, mas associado 

às demonstrações de civilidade. Coronel Ibiratinga, por um lado, representa aquilo que a 

civilização tem de mais elevado, o conhecimento, os bons modos, por outro, vincula-se 

à monstruosidade da violência desmedida. 

Em Intelectuais à brasileira (2001), Sérgio Miceli se debruça sobre a formação 

do intelectual brasileiro e suas relações com o poder político e econômico, apresentando 

argumentos que confirmam que boa parte da elite culta, da qual faz parte Lauro, defende 

valores conservadores. Ele considera, entre outras coisas, que, durante a Era Vargas, 
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período em que transcorre a ação anteriormente destacada na narrativa, os intelectuais 

“estavam muito mais vinculados aos figurões da elite burocrática do que aos dirigentes 

partidários ou às facções políticas de seus respectivos estados” (p. 198), o que os 

colocava em cargos com altos salários, além de possuírem uma série de regalias. 

Portanto, distante das atividades partidárias, ausentes da discussão salutar de ideias e 

dos conflitos da gente, essa elite intelectual trabalhava para a “preservação dos anéis de 

interesses de que são os mais legítimos porta-vozes e os principais beneficiários” (p. 

212). 

Os povos indígenas detinham e detêm terras, daí a necessidade de exterminá-los 

discursiva e materialmente. Por isso, eles se encontraram entre os grupos sociais mais 

perseguidos pela ditadura militar. Nesse sentido, o trabalho da Comissão Nacional da 

Verdade (CNV) é revelador. O relatório esmiúça a forma como as tribos eram tratadas 

pelos militares, tendo muitas vezes suas habitações destruídas por incêndios criminosos. 

O relatório afirma que “foi possível estimar ao menos 8.350 indígenas mortos no 

período de investigação da CNV, em decorrência da ação direta de agentes 

governamentais ou da sua omissão” (idem, p. 205), destacando, no entanto, que existem 

fortes indícios de que o número de casos seja exponencialmente maior, o que 

dificultaria até mesmo uma estimativa. 

O desfecho de Quarup (2014) se dá nos primeiros anos da ditadura militar com a 

escolha de Nando de persistir na luta contra a repressão, disposto a inclusive pegar em 

armas, se preciso fosse. Como já foi dito, a obra apresenta o projeto de país defendido 

pela esquerda através das transformações pelas quais passa o protagonista, assim como 

revela o pensamento autoritário e conservador de parte da nossa intelectualidade. Em 

outro campo, o passado colonial vibra na representação dos índios que vivem no Xingu. 

Anos de servidão são representados na sociedade quase feudal do interior 

pernambucano. O livro de Callado parece se debater com a mesma pergunta apresentada 

por Adauto Novaes citando Spengler: “O que é a política civilizada de amanhã em 

oposição à política cultivada de ontem?” (apud NOVAES, 2004, p. 14). 

A crença de estarmos destinados ao amanhã nos põe de costas voltadas para 

nosso passado e nosso presente, encenando uma eterna recusa de nós mesmos. Sobre 

isso, o crítico literário americano Benjamin Moser observa que ‘‘acreditar no progresso 

não era, portanto, acreditar no Brasil. Era o contrário: consistia em ter a esperança de 

que a história do país podia ser negada. Consistia em acreditar que o Brasil poderia 

escapar de si mesmo’’ (p. 14). O desprezo de ontem e de hoje pela vida dos povos 
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indígenas simboliza bem o desejo de negar nossa história, de apagar os rastros das 

escolhas que nos conduziram até aqui. Por isso mesmo, nosso passado, que é um 

passado de violência e exploração, está longe de nosso convívio, ausente dos museus, 

ignorado pelos nossos monumentos.  

Já festa do quarup, que dá título à narrativa, é uma cerimônia funeral, em que a 

tribo, através de danças, canto e torneio de huka-huka, celebra o tuxaua morto. Trata-se 

de uma experiência em que se revive, no seio da tribo, ao mesmo tempo, a evidência da 

morte e a expectativa da vida. Dessa forma, “a tribo se fortalece, retirando do 

antepassado morto inspiração e alento, e transforma a morte em vida” (COSTA, 1998, 

p. 12). Esse movimento é também o que o próprio romance de Callado se propõe 

realizar, sofrendo as mortes de nossa formação social e celebrando a resistência de uma 

cultura humanista. 
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PATRICK MODIANO E A MEMÓRIA DE UMA PARIS OCUPADA 

Ilana Goldfeld Carvalho (PUC-Rio)1 
 

 

Resumo: O presente trabalho pretende estudar a questão da memória da França ocupada pelos 
nazistas nas obras do escritor francês Patrick Modiano e como estas contribuem para revelar os 
traumas e as ambiguidades presentes no país durante aquele período. Este texto visa analisar de 
que maneira a memória é empregada como recurso narrativo pelo escritor que, em muitos livros, 
demonstra uma preocupação com o passado (individual e coletivo). Para tanto, são analisadas 
algumas de suas obras, bem como o discurso por ele proferido ao aceitar o prêmio Nobel de 
Literatura de 2014. 
Palavras-chave: Patrick Modiano; Paris; memória; Ocupação nazista na França 

 

Este texto aborda algumas das questões que venho desenvolvendo na minha 

pesquisa de dissertação de mestrado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), sob a orientação do 

Professor Doutor Renato Cordeiro Gomes. Minha pesquisa investiga as diferentes 

representações de Paris nas obras de Patrick Modiano, privilegiando o modelo adotado 

em seu livro mais recente, Para você não se perder no bairro (lançado no Brasil em 

2015), que caracterizo como um modelo de leitura da cidade baseado na espacialidade. 

Analiso também as relações da memória com esta matriz e com o tempo. 

No presente trabalho, contudo, priorizo outros livros do autor como objetos de 

estudo da relação entre memória e História. Retomo alguns pontos expostos no trabalho 

“Patrick Modiano, um filho da Ocupação nazista em Paris”, apresentado no 5° 

Seminário de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio 

(evento conhecido também como Letras Expandidas), no qual abordei o discurso 

proferido pelo escritor ao aceitar o prêmio Nobel de Literatura de 2014. 

Para finalizar esta nota introdutória, gostaria apenas de ressaltar que a definição de 

memória para Patrick Modiano, nascido em 1945, pode ser compreendida como fluida. 

Em dados momentos, ela parece ser a rememoração de experiências vividas (como em 

alguns trechos de Para você não se perder no bairro, Dora Bruder e Un pedigree). Em 

outros, ela aproxima-se do conceito de pós-memória, pois trata-se de um filho de pai 

judeu que viveu na França durante o período da Ocupação nazista, embora não tenha 

sido enviado para campos de concentração e tenha sobrevivido a este período. O 

                                                 
1 Bacharela em Comunicação Social, habilitação Produção Editorial (UFRJ), Mestranda em Literatura, 
Cultura e Contemporaneidade (PUC-Rio). Contato: ilana.gc@gmail.com. 
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presente texto não visa delimitar qual seria a noção de memória na obra de Patrick 

Modiano, uma vez que considero tal tema de uma riqueza e complexidade que sua 

problematização poderia servir como objeto de estudo à parte. Aqui entende-se por 

“memória” uma espécie de esforço de conservar o passado, seja ele pessoal ou coletivo. 

 

À procura da(s) memória(s) 

Em 9 de outubro de 2014, Patrick Modiano foi anunciado vencedor do prêmio 

Nobel de Literatura daquele ano. Segundo a Academia Sueca, responsável pela escolha, 

Modiano foi agraciado devido à “arte da memória com a qual ele evocou os destinos 

humanos mais incompreensíveis e desvelou a vida do mundo da Ocupação.”2 Até então, 

ele era sucesso de crítica e público na França, mas o prêmio o ajudou a alcançar maior 

projeção internacional. 

Uma característica marcante nas obras do escritor, que são em maioria 

autoficções, são as diferentes representações de Paris, sua cidade natal. No discurso de 

aceitação do Nobel, Modiano declarou que, por ter nascido em 1945, sempre se viu 

como um filho da Paris ocupada. Seu trabalho reflete esta visão, privilegiando questões 

como a memória e a procura pelo passado. Esta tentativa de recuperação pode ser da 

esfera do indivíduo, como o homem que sofre de amnésia e busca descobrir a própria 

identidade, em Uma rua de Roma (lançado no Brasil em 2014), e também coletiva, 

como quando tenta trazer à tona como era a vida na França ocupada pelos nazistas, 

período muito presente em seus livros. 

Michel Foucault, no famoso texto “A escrita de si”, menciona os hypomnemata, 

uma espécie de registro escrito de fragmentos da vida pública, que possuíam um papel 

até no auxílio da constituição da identidade dos indivíduos.  

Neles eram consignadas citações, fragmentos de obras, exemplos e 
acções de que se tinha sido testemunha ou cujo relato se tinha lido, 
reflexões ou debates que se tinha ouvido ou que tivessem vindo à 
memória. Constituíam uma memória material das coisas lidas, ouvidas 
ou pensadas; ofereciam-nas assim, qual tesouro acumulado, à releitura 
e à meditação ulterior. (FOUCAULT, 1992, p. 135) 

 

                                                 
2 Tradução nossa. No original em inglês: “the art of memory with which he has evoked the most 
ungraspable human destinies and uncovered the life-world of the occupation”. Disponível em:  
<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2014/modiano-facts.html>. Acesso em 11 de 
setembro de 2017, às 23h09. 
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Patrick Modiano seleciona para o universo de sua escrita — em uma espécie de 

hypomnemata dos séculos XX e XXI — fragmentos do mundo que o cerca, sejam estes 

anúncios de jornal ou até nomes de desconhecidos de listas telefônicas, utilizando-os 

como uma maneira de falar de si mesmo, de sua Paris natal e da história do país.  

Modiano teve a ideia de escrever o livro Dora Bruder (publicado em 1997 na 

França e em 2014 no Brasil), por exemplo, ao se deparar com um periódico antigo, no 

qual um casal de judeus procurava notícias da filha desaparecida durante o período da 

Ocupação nazista. A partir da pergunta “O que teria acontecido com Dora Bruder?”, o 

escritor procura descobrir qual teria sido o destino da menina. Enquanto a maior parte 

de seus livros é considerada autoficção, estudiosos e jornalistas literários muitas vezes 

referem-se a Dora Bruder como uma obra de não ficção. Ainda assim, o escritor faz-se 

presente nela, que é narrada em primeira pessoa. O livro é construído como o diário de 

uma investigação, no qual ele expõe sua saga para encontrar documentos oficiais, bem 

como suas impressões e memórias — tanto a partir de experiências que ele teve quanto 

de relatos contados pelo pai, um judeu que, para sobreviver à Ocupação, envolveu-se 

com todo tipo pessoas e de atividades, inclusive negociando no mercado negro com 

oficiais nazistas. Deste modo, não se trata apenas de um esforço de recuperar o passado 

de uma garota desconhecida. De certa maneira, o autor tenta compreender melhor suas 

origens. “Origens” aqui pode ser compreendida como tanto sob um aspecto de 

ascendência familiar quanto de lugar de onde se provém. Modiano procura entender 

melhor seu pai, um homem com quem sempre teve uma relação difícil, ao mesmo 

tempo que se propõe a pesquisar e escrever sobre um período sombrio de seu país. 

O extremo do pai judeu que está disposto a negociar com nazistas para sobreviver 

funciona também como indicador da situação complexa e difícil da época e, conforme já 

mencionado, foi um dos motivos pelos quais o escritor foi agraciado com o Nobel em 

2014. A figura paterna ambígua, que se envolve em negócios escusos, fica evidente na 

autobiografia de Patrick Modiano, Un pedigree (lançada em 2005 na França, sem edição 

brasileira), e serve também como ponto de partida para outros questionamentos, como 

os diferentes graus de moralidade que acompanham guerras e marcaram esta época 

especificamente (um exemplo pode ser encontrado nos franceses que acolheram os 

nazistas durante a Ocupação). A ambiguidade aparece também em Ronda da noite 

(segundo romance do escritor, de 1969 e publicado no Brasil em 2014), em que o 
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protagonista é um agente duplo, que fornece informações tanto para os oficiais alemães 

quanto para um grupo de resistência. 

Já o título da autobiografia, Un pedigree, remete à questão da ancestralidade, 

citada há pouco, uma vez que Modiano menciona que jamais se sentiu como um 

herdeiro de nada e, por isso, não se considera judeu. Contudo, a necessidade de 

compreender o passado se faz presente também em sua autobiografia, que tem o 

primeiro capítulo, as trinta páginas iniciais, dedicadas exclusivamente a apresentar os 

pais do escritor: onde nasceram, de onde vieram, como eram suas personalidades. 

O próprio modo como Un pedigree foi elaborado reflete a preocupação com a 

memória e o reconhecimento da natureza frágil desta. A exatidão de endereços e outras 

informações precisas se opõem a lembranças fragmentadas, com lapsos e explicações 

que não são oferecidas ao leitor. Do meio para o final do livro, repetidas vezes ele 

admite não se lembrar do que aconteceu em determinados momentos. Assim, o ato de 

escrever, para Modiano, parece operar da mesma forma que o de rememorar. 

Escritor com um público consolidado na França, ele exerce enorme influência 

sobre outros artistas, como é o caso de Christian Boltanski, artista plástico francês que 

tem muitas obras abordando temas próximos aos de Modiano, como a questão da 

identidade e da memória. Boltanski, que nasceu apenas um ano antes de Modiano, na 

mesma cidade que o escritor, também é filho de pai judeu. Tanto Modiano quanto 

Boltanski parecem ser assombrados pelo fantasma da França ocupada. Boltanski, cujo 

trabalho foi descrito pelo site do Guggenheim como uma “mistura de emoção e 

história”3 afirmou em entrevista ao site do jornal Le Figaro, em 16 de janeiro de 2016, 

que seu livro de cabeceira é La Place de l’étoile4. 

Trata-se do primeiro romance de Patrick Modiano e ganhou os prêmios Roger-

Nimier e o Fénéon. O protagonista se chama Raphaël Schlemilovitch, e é um judeu 

francês. O livro, que tem como um dos temas principais o antissemitismo na França, 

fala sobre as fugas do personagem pelo interior do país.  

Modiano fala sobre este livro em Dora Bruder:  

                                                 
3 “Christian Boltanski: Documentation and Reiteration”. Disponível em:  
<https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/christian-boltanski>. Acesso em 11 de setembro de 
2017, às 23h50. 
4 “Christian Boltanski : ‘J’ai le désir de comprendre’”. Disponível em: 

<http://madame.lefigaro.fr/celebrites/christian-boltanskijai-le-desir-de-comprendre-180116-111828>. 
Acesso em 11 de setembro de 2017, às 23h30. 
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Eu gostaria de conseguir, em meu primeiro livro [La place de l’étoile], 
responder a todas essas pessoas cujos insultos me feriram por causa de 
meu pai. E, no terreno da prosa francesa, dar uma boa resposta, de 
uma vez por todas. Hoje em dia sei perfeitamente da ingenuidade do 
projeto: a grande maioria desses autores [antissemitas] desapareceram, 
foram fuzilados, exilados, estão caducos ou morreram velhos. Sim, 
infelizmente eu chegava tarde. (MODIANO, 2014, p. 66) 

 

Na epígrafe de La place de l’Étoile (1968, sem edição brasileira), o escritor narra 

um encontro em que, em 1942, um policial alemão pergunta a um jovem desconhecido 

onde fica a place de l’Étoile (famosa praça de Paris onde fica o Arco do Triunfo). Em 

vez de dar informações para se chegar a este local, o rapaz aponta para o lado esquerdo 

do próprio peito. A confusão do personagem baseia-se no trocadilho entre o nome da 

praça e a expressão “place de l’étoile”, que pode ser traduzida como “lugar da estrela”. 

É possível concluir então que o rapaz é judeu e, como tal, durante a Segunda Guerra, foi 

obrigado a carregar no peito um emblema de uma estrela de davi amarela de modo a 

indicar sua “posição social”. Além de evidenciar um dos principais temas do livro — o 

antissemitismo na França —, a epígrafe mostra também como Modiano se aproveita das 

diferentes representações de cidade em suas obras, podendo ser compreendida como 

espaço físico (a praça em si) e como construção simbólica (o local é um ícone da 

França, tanto para os próprios franceses quanto para o mundo). Outro fato importante a 

ser considerado é que a praça, ponto turístico da capital, também faz parte do itinerário 

de paradas militares e foi cenário de impactantes imagens quando as forças armadas 

alemães conquistaram Paris e desfilaram pela cidade durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

Este caráter simbólico da cidade e as diferentes representações possíveis de serem 

construídas a partir dela marcam a obra de Modiano. Em Dora Bruder, por exemplo, ele 

comenta: 

... custo a acreditar que estou na mesma cidade de Dora Bruder e seus 
pais, e também a do meu pai, quando ele tinha vinte anos menos que 
eu. Tenho a impressão de que estou inteiramente só, ao fazer este 
paralelo entre a Paris daquele tempo e a de hoje, única pessoa a 
lembrar-se de todos esses detalhes. (MODIANO, 2014, p. 46) 

 
 

1087



  
 
 
 
 
Esta noção de uma cidade que é resultado de diversas temporalidades vai de 

encontro ao que o escritor disse ao receber o prêmio Nobel sobre a importância de Paris 

em suas obras: 

Para quem nasceu e viveu ali, à medida que os anos passam, cada 
bairro, cada rua de uma cidade evoca uma lembrança, um encontro, 
uma tristeza, um momento de felicidade. E muitas vezes a mesma rua 
está associada para nós a lembranças sucessivas, de modo que a 
topografia de uma cidade é toda a nossa vida que retorna à memória 
em camadas sucessivas, como se pudéssemos decifrar as escritas 
superpostas de um palimpsesto. E é também a vida dos outros, desses 
milhares de desconhecidos com quem cruzamos nas ruas ou nos 
corredores do metrô nas horas de pico. (MODIANO, 2015, posição 
1555) 

 

Na citação acima, podemos ver como as memórias individuais se entrecruzam 

com a coletiva no espaço urbano. Modiano usa a palavra “palimpsesto”, que se refere a 

um pergaminho cujo texto original foi raspado para dar lugar a um novo. Esta palavra 

também é utilizada por Renato Cordeiro Gomes, em seu livro Todas as cidades, a 

cidade, como um dos exemplos de metáforas empregadas para descrever a cidade 

moderna do século XIX:  

... outra constante são as metáforas arqueológicas que sugerem a 
escavação dos significados, para recuperar as ruínas da memória. Tais 
imagens ligam-se a outra imagem correlata — a do palimpsesto. Lê-se 
a cidade como um composto de camadas sucessivas de construções e 
“escritas”, onde estratos prévios de codificação cultural se acham 

“escondidos” na superfície, e cada um espera ser “descoberto e lido”. 

(GOMES, 2008, p. 84, grifos do autor)  
 

Deste modo, Modiano lê a cidade como um palimpsesto que é, ao mesmo tempo, 

individual, emocional, histórico e coletivo. Tratam-se de diversos palimpsestos, 

sobrepostos. Seus habitantes possuem as próprias histórias, que se sobrepõem para 

contribuir para a construção da História da França. 

É através deste delicado processo de investigação do passado, através tanto do 

caráter físico do espaço e quanto do simbólico, além do uso de relatos e lembranças, que 

Modiano constrói sua obra. Seus livros adquirem, assim, um compromisso em lutar 

contra o aniquilamento da memória e contribuem para evitar o apagamento de vestígios 

de um passado traumático na história da sociedade francesa. 

                                                 
5 O trecho extraído de Discurso do Prêmio Nobel de Literatura 2014 é numerado de acordo com a 
posição na Leitura de livro eletrônico (Kindle). 
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Ao falar de La place de l’étoile, ele se lamenta de haver chegado tarde demais 

para combater os antissemitas que proferiram insultos contra seu pai. Entretanto, a 

consistência de sua obra e a relevância que ela assume revelam o compromisso do 

escritor em lutar contra a ignorância e o esquecimento do passado. O protagonista de 

Ronda da noite afirma em relação a seus amigos judeus: “... revejo-os como num 

daguerreótipo. O tempo passou. Se não escrevesse seus nomes: Coco Lacour, 

Esmeralda, não haveria nenhum resquício de sua passagem pelo mundo.” (MODIANO, 

2014a, p. 66) Patrick Modiano procura trazer à luz pessoas que do contrário poderiam 

ficar para sempre perdidas na escuridão da história. 

A inauguração em 2015 da Promenade Dora-Bruder, no XVIIIe arrondissement, 

na rua onde a família Bruder morava, indica que Modiano tem conseguido, através das 

páginas de seus livros, dar nova vida aos que outrora costumavam ser fantasmas. 

Diante de uma onda crescente de movimentos revisionistas, xenofóbicos na 

Europa e nos Estados Unidos e da ameaça da extrema-direita, a obra de Modiano nos 

lembra que até o passado mais recente não pode — e não deve — ser menosprezado 

nem esquecido.  
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ESPAÇO E OPRESSÃO EM SELVA TRÁGICA DE HERNÂNI DONATO 

Jesuino Arvelino Pinto (UNEMAT)1 
Vera Lúcia da Rocha Maquêa (UNEMAT)2 

 

Resumo 
O propósito deste trabalho é realizar um estudo sobre o espaço literário em Selva Trágica, 
enfatizando seus motivos temáticos centrais e os aspectos formais. A obra oferece uma 
interpretação ficcional que retrta uma possível história dos trabalhadores da Companhia Matte 
Larangeira, arrendatária de terras devolutas, circunscritas ao Mato Grosso, nas primeiras 
décadas do século XX, quando as zonas de exploração de erva mate estavam em poder dessa 
companhia de exportação, que mantinha o monopólio; com sede em Ponta Porã e Buenos Aires. 
Pode-se estabelecer relação da forma romanesca e a estrutura da sociedade em que ela se 
desenvolve. A partir de um eixo social, desvela-se a trama das relações que subjugam o homem. 
 
Palavras-chave: Espaço literário; Hernâni Donato; Narrativa de tensão; Selva Trágica 
 

Selva Trágica, ainda que não datada explicitamente, refere-se aos acontecimentos nas 

regiões ervateiras durante os anos áureos da extração da erva, o que permite inferir que o 

conteúdo narrado passa-se entre o início do século XX e a década de 1930, quando Getúlio 

Vargas teria extinguido o monopólio da empresa. Seu conteúdo cruza-se com o conhecimento 

do passado histórico.  

No discurso de Luisão, proferido durante uma reunião com trabalhadores, há informações 

sobre a constituição da Companhia para extração da erva em 1882, bem como referência a uma 

lei de 1895, que punha ordem na colheita e estreitava o tempo da safra, lei esta não obedecida 

pela Companhia. São referências históricas, relacionadas às origens da extração, mas que não 

coincidem com os relatos, pois os antecedem. Porém, não se fixa num período cronológico, 

balizado por datas bem definidas. Recorta uma faixa de tempo correspondente à descoberta e 

exploração de uma mina, um período de safra, sem limites claros. Contudo, é uma narrativa 

centrada no tempo histórico, narrando linearmente todo o ciclo de produção da erva mate, que 

exerce uma força de opressão sobre os homens e torna tenso o seu dia-a-dia, marcando as 

relações interpessoais e as etapas de produção do trabalho. 

Inocência Mata (2013), ao tratar a questão da Literatura Mundo em relação às literaturas 

produzidas em países de Língua Portuguesa e as européias, em que prevalece uma visão 

eurocêntrica, enfatiza que a Literatura deve ser concebida como conhecimento de mundo, com 

um pertencimento que vai além, ousando nas abordagens de Mata (2013), entende-se que na 

                                                           
1 Mestre em Estudos Literários pela UNESP – Campus de Araraquara (2002), Doutorando em Estudos 
Literários (PPGEL – UNEMAT – Tangará da Serra). Contato: jesuinounemat@hotmail.com 
2 Mestra em Letras (Literatura Brasileira) pela Universidade Federal do Paraná (1999) e Doutora em 
Letras (Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa) pela Universidade de São Paulo 
(2007). 
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Literatura Mundo não há preocupação em situar, exatamente o que ocorre com a produção 

artística de Donato, demonstrando que nenhuma obra é “solta” na literatura; antes articula-se 

com outras obras, de tempos, gêneros, culturas etc., diferentes. 

O espaço é o elemento fundamental da estrutura da narrativa, agindo na composição do 

enredo e das personagens, daí a possibilidade da classificação tradicional de “romance de 

espaço”, que se particulariza por priorizar a descrição do meio histórico e dos ambientes sociais 

nos quais transcorre a intriga. Observando os tipos de personagens, percebe-se que o espaço, 

muitas vezes, aparece como personagem básica de alguns romances. Nesses romances, o espaço 

não é apenas o lugar onde decorre a intriga, mas constitui o assunto da narrativa. Há também 

outra classe de romance, onde as personagens estariam fortemente vinculadas ou subjugadas ao 

espaço, como acontece nas narrativas naturalistas. Segundo Dimas (1994), 

 
O espaço pode alcançar estatuto tão importante quanto outros 
componentes da narrativa (..) em certas narrações esse componente 
pode estar severamente diluído e, por esse motivo, a sua importância 
torna-se secundária. Em outras, ao contrário, ele poderá ser prioritário 
e fundamental no desenvolvimento da ação, quando não determinante. 
Uma terceira hipótese (...) é a de ir-se descobrindo-lhe a 
funcionalidade e a organicidade gradativamente, uma vez que o 
escritor soube dissimulá-lo tão bem a ponto de harmonizar-se com os 
demais elementos narrativos, não lhe concedendo portanto nenhuma 
prioridade. (DIMAS, 1994, p. 6) 
 

Observa-se que, na Literatura, apenas recentemente se deu a valorização da representação 

do espaço, a despeito de sua importância, desde então a categoria espacial na narrativa passou a 

ser estudada como um dado significativo na produção romanesca, cujo delineamento amplia as 

possibilidades de compreensão da obra literária pelo leitor. Segundo Genette (1972, p. 105) 

“Nossa linguagem é constituída de espaço” e o descaso aos estudos da categoria espacial, que a 

filosofia bergsoniana exprimia, cedeu lugar, hoje, a uma forte valorização, de certo modo 

implica o homem preferir o espaço ao tempo. Genette conclui: 

 
Hoje a literatura – o pensamento – exprime-se apenas em termos de 
distância, de universo, de paisagem, de lugar, de sítio, de caminhos e 
de moradia: figuras ingênuas, mas características, figuras por 
excelência, onde a linguagem se espacializa a fim de que o espaço, 
nela, transformado em linguagem, fale-se e escreva-se. (GENETTE, 
1972, p.106) 
 

Sobre as metáforas espaciais, Genette (1972) confirma que elas constituem “um discurso 

de alcance quase universal, já que delas nos servimos para falar de tudo, literatura, política, 

música e é o espaço que constitui sua forma, nisto que lhe fornece mesmo os termos de sua 

linguagem” (p.101). 
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No Dicionário de Narratologia (1987), o espaço é considerado “uma das mais 

importantes categorias da narrativa, não só pelas articulações funcionais que estabelece com as 

categorias restantes, mas também pelas incidências semânticas que o caracterizam” (REIS e 

LOPES, 1987, p. 129). Para os autores, o conceito de espaço tem duas instâncias: primeiro, 

integra os componentes físicos que servem de cenário para o desenvolvimento da ação e para a 

movimentação das personagens; segundo, abarca as atmosferas social e psicológica. Os autores 

consideram que o espaço social não tem o teor estático do espaço físico, configurando-se em 

função da presença de tipos e figurantes, fazendo conhecer ambientes onde aparecem os vícios e 

as deformações da sociedade. Já o espaço psicológico constitui-se em função da exigência de 

tornar evidentes as atmosferas vivenciadas pelas personagens, normalmente descritas por meio 

de um procedimento técnico narrativo como o monólogo interior. A representação do espaço na 

narrativa encontra-se demarcada por dois condicionamentos: 

 
ele é um espaço modelizado, resultando de uma modelização 
secundária, representação mediatizada pelo código linguístico e pelos 
códigos dominantes da narrativa, de onde se destacam os que fazem 
dela uma prática artística de dimensão marcadamente temporal; por 
outro lado, a representação do espaço jamais é exaustiva, não evitando 
a existência de pontos de indeterminação, características e objetos não 
mencionados, que ficam em aberto para complemento pelo leitor. 
(REIS e LOPES, 1987, p. 131) 
 

Dessa forma, o espaço está estreitamente vinculado a duas categorias da narrativa: ponto 

de vista (ou perspectiva) e tempo. A primeira categoria afeta a representação, pois está 

condicionada ao tipo de posicionamento do narrador ou mesmo ao filtro do olhar de 

determinado personagem. Na segunda categoria, o tempo, afeta o espaço segundo uma dinâmica 

temporal, porque mesmo o espaço narrativo está submetido às modificações, inovações, erosões 

advindas do decorrer do tempo. 

A relação do romance com o tempo é absolutamente diferente daquela 

estabelecida pela epopéia. Se a distância é justamente a essência da épica, a distância do 

mundo narrado, o isolamento da contemporaneidade, ou seja, o tempo da narrativa é 

(re)constituído como memória, destrói-se essa distância e o gênero se afirma como 

atualidade viva. Segundo Bakhtin (1993), o presente instável e transitório, a “vida sem 

começo e sem fim”, constitui objeto de representação de um gênero que se constrói 

inacabado. Entretanto, isto não significa que a representação esteja excluída de seu 

campo de ação. O que ocorre é um deslocamento do centro axiológico-temporal para a 

atualidade da escrita, redundando numa nova relação com o mundo representado, uma 

reinterpretação ideológica do passado. Isto é, a contemporaneidade e a sua 
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complexidade são o ponto de partida para a representação de uma época, mesmo as do 

passado heróico. 

Nesse aspecto, percebe-se uma identificação, uma proximidade, entre as idéias de 

Lukács, defendidas mais ou menos à mesma época, e as de Bakhtin, já que seu texto é 

de 1941, e ambos tematizam a perspectiva histórica. 

 
Para a consciência literária e ideológica, o tempo e o mundo tornam-se 
históricos pela primeira vez: eles se revelam, se bem que, no início, 
ainda obscura e confusamente, como algo que vai ser, como um eterno 
movimento para um futuro real, com um único processo, inacabado, 
que abarca todas as coisas. Todo evento, qualquer que seja, todo 
fenômeno, toda coisa e, em geral, todo objeto de representação 
literária, perde aquele caráter acabado, aquele desesperador aspecto de 
“pronto” e imutável, inerente ao mundo épico do “passado absoluto”, 

protegido por uma fronteira inacessível do presente que s prolonga e 
não tem fim. Graças ao contato com o presente, o objeto se integra no 
processo inacabado do mundo a vir, e nele deixa a sua marca de 
inacabado. Qualquer que seja a sua distância de nós no tempo ele está 
ligado ao nosso presente, inacabado pelas contínuas mutações 
temporais, e entra em relações com a nossa incompletude, com o 
nosso presente, e este futuro avança para um futuro ainda não perfeito. 
Neste contexto inacabado perde-se o caráter de imutabilidade 
semântica do objeto: o seu sentido e o seu significado se renovam e 
crescem à medida que esse contexto se desenvolve posteriormente. 
(BAKHTIN , 1993, p. 419-420) 
 

Se o objeto da representação é o passado histórico, esse descompasso torna-se 

ainda mais óbvio, porque o discurso histórico, exposto às intempéries do presente, 

assimilado parodicamente pela narrativa, será um importante índice da intencionalidade 

geral e profunda do escritor e, portanto, do significado ideológico de toda a obra. 

Assim como Bakhtin, Osman Lins (1973) considera tempo e espaço categorias 

intrínsecas e, sendo assim, inconveniente isolar seus aspectos, ou abordá-los de forma 

estanque. É possível, sim, analisar a função que desempenham e a importância dessas 

categorias na relação com os outros elementos como o narrador. Ao falar sobre uma 

análise do tempo ou do espaço é importante enfocar que a referência é o mundo 

romanesco, e, portanto o tempo ou espaço são ficcionais, mas vistos como recriação do 

mundo real. 

A história, ou diegese de um romance, é um objeto compacto e intrincado, seus 

fios se enlaçam entre si: o universo espacio-temporal está nela contido. Apesar de seus 

fios enredados, pode-se isolar o componente espacial e estudá-lo por meio de elementos 
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intencionalmente dispostos na narrativa. Ele pode compor uma personagem, absorvendo 

ou acrescentando, muitas vezes, constituído por seres “coisificados” ou anulando a sua 

individualidade. 

O espaço na ficção não se atém a descrições, em que prepondera a visualidade: ele 

é muito mais abrangente. Quaisquer que sejam os limites e limiares do espaço descritos 

na narrativa, ele adquire mais corpo à medida que evoca outras sensações, que não as 

visuais. Essas questões relacionam-se diretamente com a perspectiva, pois, na ficção, o 

espaço se organiza a partir de uma entidade centralizadora, seja ela o narrador ou a 

personagem.  

Apesar de seu caráter estático, o espaço pode assumir aspectos variados em 

termos de extensão: pode ir da imensidão de uma região aos locais limítrofes de uma 

cidade ou um espaço interior privado. O espaço, nos seus aspectos geográfico, político e 

cultural, configura-se por meio das observações do narrador e/ou personagens. O 

deslocamento entre lugares, efetuado pelas personagens e/ou objetos e as ações vão 

conferir-lhe temporalidade, mas interagindo com ele, esses elementos podem 

transformá-lo, ou o próprio espaço pode provocar ações ou eventos. 

Segundo Lins (1973) deve-se diferenciar espaço e ambientação: a personagem 

existe no plano da diegese e a caracterização no plano do discurso. A personagem diz 

respeito ao objeto em si; a caracterização, à sua execução narrativa, o que configura a 

distância que subsiste entre espaço e ambientação. Então, segundo Lins (1973), 

ambientação é o conjunto de processos que visem a proporcionar na obra de ficção a 

percepção do ambiente, para a concretização do espaço considera-se a experiência de 

mundo, para reconhecer a ambientação necessita-se de certo conhecimento da arte de 

narrar, transparecendo, assim, os recursos expressivos utilizados pelo autor. 

De acordo com estudos de Lins (1973), existem três tipos básicos de ambientação: 

a franca, a reflexa e a oblíqua. A ambientação franca caracteriza-se pela introdução do 

narrador com um discurso avaliatório, por vezes mediado pela presença de um ou mais 

personagens. Quando o narrador é também personagem, a ambientação pode variar, 

mas, de forma geral, o esquema é o mesmo o narrador observa e narra, verbalizando o 

exterior. Nela quando o narrador está em primeira pessoa é objetivo; já quando aparece 

em terceira pessoa, é subjetivo. A ambientação reflexa é caracterizada pela percepção 

das coisas por meio da personagem, o foco é o personagem e as narrativas são 
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geralmente em terceira pessoa e tal qual a ambientação franca seu caráter é continuo e 

compacto. O personagem na ambientação reflexa possui ação passiva e suas atitudes, se 

registradas, são sempre internas, ao contrário da ambientação oblíqua ou dissimulada, 

que exige um personagem ativo que demonstre a relação entre espaço e ação, como se 

as ações fizessem nascer o espaço. Cada processo de caracterização da ambientação 

possui um lugar determinado na obra e que cabe ao autor utilizá-los de acordo com a 

eficácia desejada. 

Quanto à função que o espaço assume na obra de ficção, não se pode estudar 

isoladamente a funcionalidade de um elemento espacial, assim como de uma 

personagem, de uma estrutura temporal ou qualquer outra categoria narrativa. Deve-se 

mesmo admitir a hipótese de um espaço ser funcional em determinada sequência que, 

por sua vez, constitui-se como corpo estranho no conjunto da obra. 

O espaço exerce as funções de caracterizar, provocar e de situar a ação. A 

primeira função, caracterizadora, ocorreria quando o espaço serve de cenário, em geral 

restrito – um quarto, uma casa -, refletindo, na escolha dos objetos, na maneira de dispô-

los e conservar, o modo de ser da personagem. A inserção social desta também pode ser 

sugerida em grande parte por elementos exteriores, como o bairro ou a situação 

geográfica. Quando o espaço interfere liberando energias da personagem, ocasionando 

ou causando a ação, sua função é provocadora. Normalmente a personagem transforma 

em atos a pressão sobre ela exercida pelo espaço, podendo este propiciar a ação ou 

provocá-la. Quanto à outra função, de situar a ação, observa-se que muitas vezes o 

espaço serve exclusivamente para localizar personagem, neste caso, ele é constituído 

pela relação entre os objetos em si ou entre os homens e os objetos. 

Em Selva Trágica transparece duas modalidades temporais, uma no plano do 

mundo imaginário, o tempo da narrativa; a outra na representação do real, o tempo 

histórico, ambas diluídas no espaço da narrativa. A categoria temporal está 

condicionada pela linguagem da história narrada, o tempo é representado por meio dos 

acontecimentos expostos. A narrativa romanesca independe do continuum do tempo real 

em que se seguem as relações de passado/presente/futuro, a noção de continuidade é 

reforçada pela utilização excessiva de gerúndios: “[...] Os mineiros desafogam o ruim 

humor da jornada chimarreando, resmungando, catando-se os carrapichos apanhados no 

vaivém do sapezal.” (p. 14). O desdobramento do tempo na ficção concede ao autor a 
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liberdade de revelar, em algumas páginas, a vida inteira de uma personagem, ou, 

inversamente, expandir em discurso um episódio que no tempo real não levaria mais 

que cinco minutos. Assim, na obra literária o tempo é inseparável do mundo imaginário 

e das necessidades internas de construção da própria ficcionalidade, e pode-se, nesse 

mundo, questionar o tempo da aventura contada, se no passado, no presente ou no 

futuro, além do que na historia muitos eventos podem desenrolar-se no mesmo espaço. 

Como em toda narrativa histórica ficcional, a objetividade da narração, combinada com a 

subjetividade do discurso das personagens, constrói uma ambivalência aos moldes da ficção, 

fazendo o romance distanciar-se do real. Tal procedimento liberta a narração da trama, dos 

marcos cronológicos. Em Selva Trágica, o autor utiliza recursos próprios para traduzir sua 

temporalidade. Recusa o compasso do relógio ou a sequência do calendário para chamar atenção 

para um tempo centrado nas ações de comando e obediência e, ainda, na rotina dos dias da gente 

daquela região. 

Em Selva Trágica, o desenrolar das ações não ocorre num período longo por meio do 

qual se operam grandes transformações na vida dos protagonistas. O que existe é um recorte de 

uma faixa de tempo correspondente a um conflito social. Muito mais que a delimitação 

cronológica das ações, o tempo orienta-se pela expressão da rotina cósmica, sob o efeito da 

alternância entre o dia e a noite, e por uma caracterização psicológica, ou seja, a revelação dos 

sentimentos na fugacidade do tempo. Assim, a história se estrutura num jogo de tensão entre o 

tempo do contar, ou da enunciação, segundo Genette (s.d.), e o tempo contado, ou do 

enunciado. Por isso, é possível constatar as relações entre a diegese e a narrativa enquanto 

discurso e perceber na diegese a sua correlação com o tempo cronológico dos acontecimentos, o 

tempo objetivo, marcado pelo calendário, pelo ritmo das estações, os dias e as noites, etc., e no 

tempo do discurso narrativo, o engendramento significante do texto romanesco. 

O modo de narrar de Selva Trágica, ainda numa perspectiva generalizada, 

orienta-se por uma variedade de tempos alternados provocando uma quebra na 

linearidade da narrativa. O romance intercala vários episódios numa rede de situações 

simultâneas, figurando uma manobra do narrador em via dupla, por um lado, a 

simultaneidade de situações está em função de um fato progressivo que constrói o fio 

condutor da narrativa, por outro, a caracterização de várias historias, como a dos 

mineiros (Pablito, Pytã, Augusto), dos Changa-y (Osório), dos funcionários da 

companhia (Isaque, Casimiro, Lucas, Curê), das mulheres (Flora, Zola ou Nakyrã), que 

ampliam a tensão dramática.  
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A ação é suspensa e outros fios são buscados: a descoberta de uma nova mina, o 

relacionamento de Uru com Zola, o plano arquitetado por Isaque para se apossar de Flora; a 

saída dos perseguidores, comandados por Casimiro para recuperar os fugitivos; a relação 

forçada de Flora com Isaque e as consequências do ato; o retorno de Pablito e o seu reencontro 

com Flora; retomada da fuga e encontro dos fugitivos; a morte de uma menina e o velório; a 

morte do Uru e de Bopi. São pausas que retardam o andamento da narrativa. Assim, o 

enunciado tem um tempo próprio, que poderia ser linear e marcadamente cronológico e que se 

prende à fuga. Se o leitor optar por imprimir nesta parte da narrativa só a fuga, ele terá um 

tempo do enunciado rente com o tempo da enunciação. No entanto, é evidente que o tempo da 

narrativa é outro. A tensão se mantém e o tempo serve para alimentar a expectativa do leitor e se 

constitui como uma técnica de construção deste romance. O mesmo pode se observar em 

relação ao episódio do assédio à Flora, perpetrado por Isaque, na oitava parte do segundo 

capítulo; ao fio da narrativa principal intercala-se a saída dos perseguidores de Augusto. 

O uso do tempo marcadamente cronológico, pela sucessividade das ações do cotidiano, é 

também um procedimento que adquire relevância, pois funciona como um instrumento de 

pressão/opressão na vida do ervateiro. O tempo e o espaço se definem bem e vetorizam a ação 

do homem no contexto do romance. Os eventos referentes à Semana Santa são relatados no 

quinto capítulo da narrativa, quando se verifica o uso especial do tempo com marcas de 

linearidade cronológica. Parece que o narrador se desprende da tensão temporal e elabora um 

exercício de estilo, privilegiando o passar claro do tempo e explicitando sua presença como 

elemento condutor da ação, assim como ocorre uma trégua nos conflitos e tensão da narrativa.  

O tempo é o do calendário e abrange o período compreendido entre o sábado anterior ao 

Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa. Nesse momento, instaura-se um novo tempo na 

vida dos mineiros, o qual suspende o seu cotidiano de sofrimentos e lhes oferece uma trégua, 

onde tudo se pode fazer, menos trabalhar. Tempo misto de sagrado e profano, a liberação de 

costumes e de busca de alguma felicidade, no desregramento e na aparente liberdade. 

O tratamento dispensado ao tempo pelo autor confere a esse romance qualidades literárias 

que o distinguem da série social, ainda que haja intenção deliberada de denúncia das injustiças 

perpetradas contra os trabalhadores dos ervais do sul de Mato Grosso. 

O tempo também constrói o discurso e revela a História, pois é uma forma de busca da 

transformação social, em que se mostram as ações do passado como precedentes de situações do 

presente, contrapondo a ilusão da verossimilhança a da historicidade: 

 
- Uma luta deste porte não começou ontem, nem pode acabar hoje. 
Durou tempo, engoliu muita gente, enriqueceu uns poucos e 
desgraçou milhares. Começou com a regulamentação da pode, coisa 
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que ninguém obedeceu. Agora, mandaram dizer que o Governo 
decretou a extinção do monopólio. Todos vocês podem pedir a 
concessão e tirar a erva. Isto custou dez anos de espera. Não pensem 
que com isso – esse papel do Governo – os apuros se acabaram. O 
Governo está longe, tem vista fraca demais para enxergar o que se 
passa no meio do mato. E a erva está no meio do mato. Não nos 
jardins do palácio do Governo. Agora vamos lutar contra outro tipo de 
poder: o dinheiro, a política, o suborno, a malícia. (DONATO, 1976, 
p. 198) 

 

Em Selva Trágica, o tempo exerce também a função de um marca-passo da 

coletividade social. Ele está indexado ao processo de luta, de busca de direitos de um 

determinado grupo e é, sob essa perspectiva, que compreendemos o porquê do narrador 

deste romance marcar tão acentuadamente a categoria temporal no decorrer da história. 

O espaço romanesco engloba a floresta, as vastidões da mata, as amplitudes das 

distâncias. Espaço aparentemente aberto, porque é por ele que os ervateiros perambulam 

em busca de ervais, das minas. No desenrolar da narrativa, contudo, o espaço vai se 

revelando fechado, opressor e acaba oprimindo o homem, incapaz de escapar dele, pois 

é nele que está o meio da sobrevivência de uma vida subumana de trabalho forçado, de 

exploração, miséria e injustiças, onde a liberdade e a vida são furtadas do homem, e as 

hostilidades da selva se revelam: “O lugar era seco. Puderam ralear a tacuipi lateral pois 

os biriguis bebedores de  sangue não seriam tantos. Em troca, careciam de um reforço 

entrelaçado nos baixos por medo às cascavéis.” (p. 196). 

Nesse espaço, o trabalhador é nômade, predador. Lugar de desafios e infortúnios, 

de geografia acidentada, inóspita. No emaranhado da mata, o homem sente-se 

diminuído, impotente. A vegetação o sufoca, e os caminhos, os trilhos, as veredas são 

picadas por abrir. Para se orientar em geografia tão adversa é preciso subir ao topo das 

palmeiras, descortinar rumos e prosseguir: 

 
Olha a direita e não vê mais do que selva. Avisa: 
- Mato alto. 
- Na esquerda? 
- Mato alto. 
- Na frente? 
- Mato alto. Depois, uma baixada. E água pouca. Depois sapezal. 
(DONATO, 1976, p. 9-10)  

 

Na vastidão da selva, espaço de perdição, as personagens ficam confinadas nos 

casebres, nas barracas, nas taperas, nos ranchos provisórios e improvisados que mais 
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constrangem que acolhem seus moradores. São habitações que impedem a privacidade 

da vida íntima dos trabalhadores e convidam o homem a transgressões de toda ordem e 

limites, tornando-os menos humanos e mais animalescos, distanciando-os da simbologia 

da casa como lar, conforto, repouso, acolhimento. 

O espaço oprime as personagens não apenas no que tange à escassez ou 

precariedade da moradia, mas pela falta de livre trânsito pela mata fechada, repleta de 

empecilhos, como animais ferozes, cobras e mosquitos, situação ainda mais agravada 

pela opressão dos patrões, que lançam os ervateiros num confinamento. O mineiro é 

forçado a trabalhar de forma desumana, sob pressão de capatazes, verdadeiros algozes 

dos trabalhadores, e de um lugar que não oferece nenhuma segurança.  

Detidos nesse lugar, os ervateiros inconformados tentam fugir, mas são barrados, 

não só pelos comitiveiros, funcionários da Companhia, como também pela dificuldade 

em transpor um espaço hostil composto de mata, rios, colinas, pedras, bichos, que 

dificultam ultrapassá-lo e conquistar a liberdade: “O mato não estava a favor dos 

fugitivos. Fechado, ruidoso, agressivo.” (p. 81). Agredidos por esse espaço, os mineiros 

tentam fugir e acabam, em sua maioria, caçados como animais, capturados e 

sacrificados, “– Tontices! Vi dezenas de mineiros pular no mato mas são menos do que 

os meus dedos os que atravessaram o rio. Quem não voltou amarrado e acabou no 

chicote, morreu baleado por aí. Nos ervais ninguém chega a velho.” (p. 17). 

Se a mata corresponde ao espaço fechado, que oprime, o rio é o referencial 

espacial que liberta, esperança vital, aspiração de mudança, desejo de liberdade, de um 

futuro melhor, por isso, “alcançar o rio”, para os ceifadores fugitivos significava 

alcançar a liberdade, a vida; “Além, no fundo, entre colinas e matos, o rio esticado e 

ondulado pelos caprichos da lua. Bastava atravessar o campo e cair no rio! Chegar ao 

outro lado do rio queria dizer estar a salvo.” (p. 181). 

Postas em seus limites de constrangimentos, as personagens entram em conflito 

com o mundo em que vivem, cenário de sofrimento e repressão, que transforma o 

homem em um ser menor, impotente, forçando-o a permanecer em um espaço que o 

degrada em todos os sentidos: “E foi só trabalho e trabalho, e cobra, e calor, e suor, e 

medo! Isso é o que era o erval! Um bom pedaço de mato com erva de idade, isso era 

também.” (p. 125), este polissíndeto iconiza o enredamento, o círculo e o cerco que 

enredam o homem. 
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Nessas condições o homem torna-se um ser degradado circunscrito a um espaço 

também degradado. Reflexos de uma estrutura social e econômica, em que uma minoria 

enriquece por meio da exploração do trabalho de um grande grupo. O espaço físico 

remete à opressão que se denuncia como aspecto particular de um universo 

socioeconômico atravessado pelos excessos de uma exploração desumana e brutal, 

como ocorre no momento do assassinato do mineiro fugitivo, em que o narrador 

descreve a naturalidade com que Casimiro desempenha a sua função: 

 
(...) voltou-se, apanhou o chapéu e já andando chamou um de seus 
homens pelo nome. Desceu a colina até o meio e procurou 
concentrar-se na lua que começou a descer. Ouviu o tiro. Esperou o 
eco afastar-se na trilha, para além do rio. O eco de tiros, sim, 
sempre chegava ao rio. Os fugitivos do erval, jamais. (p. 187) 
 

Contrariamente ao espaço romântico, onde a natureza é vista como um cenário 

paradisíaco, edênico, de equilíbrio, de emoções e de recuperação de vigor físico, o 

espaço em Selva Trágica mostra-se como tensão e conflito. Ao mesmo tempo é o 

espaço da denúncia, da vida contra a morte, da liberdade cerceada pela opressão, 

apanágio da literatura neorrealista. A natureza é concebida como fator antagônico aos 

ervateiros, cenário de sua tragédia. O verdadeiro responsável pelo inferno dos mineiros, 

em meio à selva, é o sistema capitalista representado pela Companhia Mate Larangeira, 

que explora de forma desumana e gananciosa o mineiro, escravizando-o. 

A esperança de liberdade dos ervateiros estava no líder Luisão, que sem medo, 

lutava pelo fim do monopólio da extração da erva, mostrando aos políticos os 

desmandos da Companhia. Quando o Governo resolve extinguir o Monopólio da 

Companhia, é Luisão quem leva a grande notícia aos já enfraquecidos e sofridos 

ervateiros. A esperança de melhorar estava no fato de agora todos poderem obter a 

concessão para a extração da erva. 

A situação trágica do homem nos ervais faz com que ele tome atitudes 

monstruosas e veja a morte como uma realidade circundante, que pode chegar a 

qualquer momento, da forma mais inusitada possível. Por meio de acidentes previstos, 

por definhamentos devido ao trabalho forçado e sem segurança, por doenças naturais, 

por falta de assistência médica, por assassinatos que serviriam como exemplos, por 
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tentativas de fugas. Não há um futuro compensador para o mineiro-ervateiro, 

abandonado à própria sorte, a sua única certeza é a morte. 

Diante disso, presencia-se o homem vulnerável à derrota em todos os sentidos, tanto 

espiritual como moral e físico, ante o poderio das forças contrárias, o do capitalismo da 

Companhia de erva-mate. Resta uma conclusão: “tudo é assim por assim tem de ser no erval” 

(Donato, p. 190), reflexo do abandono e do conformismo geral. Por isso não há luta, nem 

esperança de transformar o meio em que vivem. A entrega é, praticamente, total como é total a 

alienação, devido a falta de consciência de grupo, e o único protesto é a fuga mal sucedida. 

Portanto, os trabalhadores vivem entorpecidos pela tragédia humana diária e trabalham sob a 

tensão da morte. 
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A FACE DA OPRESSÃO NO TETRO DE JOSÉ SARAMAO E HÉLDER COSTA 

Jorge Eduardo Magalhães de Mendonça (UFF)1 

RESUMO: 

Este trabalho é um breve estudo sobre a peça teatral A noite, de José Saramago, no qual serão 
abordados o tempo e o espaço em uma redação de um jornal governista na madrugada de 25 de 
abril de 1974. Também serão destacados temas como a influência da imprensa, a liberdade de 
expressão e a transição da opressão do Salazarismo para a liberdade após a Revolução dos 
Cravos, visto que a ação da peça de Saramago se desenvolve justamente no marco dessa 
passagem da opressão para a liberdade: a madrugada de 25 de abril. Será brevemente citada a 
peça teatral Abril em Portugal, de Hélder Costa, encenada pelo grupo teatral “A Barraca”, 

conhecido pelo seu teatro de resistência, com enfoque nos vários momentos do Salazarismo até 
o 25 de abril. 
PALAVRAS-CHAVES: Salazarismo, Teatro, Ditadura, Revolução. 
 

 Após a Revolução dos Cravos, em 1974, os artistas, em tese, tiveram liberdade 

para discutir este período de opressão da ditadura salazarista sem subterfúgios. José 

Saramago e Hélder Costa, este último, um dos fundadores da companhia Teatral A 

Barraca, questionam este período em A noite e Abril em Portugal, respectivamente, 

discutindo temas como a censura, a falta de liberdade de imprensa e o trabalho arbitrário 

da PIDE que banaliza a tortura e a opressão. 

A abordagem destes temas são provocações e questionamentos sobre a visão da 

literatura, mais especificamente neste objeto de pesquisa, dos períodos ditatoriais, dando 

ênfase, é claro, ao Salazarismo.  

Antes de se dedicar por inteiro como romancista, José Saramago trabalhava como 

jornalista, por isso não foi difícil escrever uma ação dramática que se passasse em uma 

redação de jornal em plena ditadura de Salazar. 

Segundo Eduardo Calbucci: 

 

Vejamos. No célebre 25 de abril de 1974, deu-se em Portugal a 
Revolução dos Cravos, em que o regime ditatorial de inspiração 
fascista que mandava no país há cinquenta anos foi deposto. A 
Revolução acendeu uma chama socialista, justamente no momento em 
que Saramago ganhava força no jornalismo lusitano. Em novembro de 
1975, um contragolpe de direita apagou as esperanças do 25 de abril. 
Boa parte da redação do Diário de Notícias foi demitida, inclusive seu 
diretor-adjunto. Surgia o romancista. (CALBUCCI, 1999. p. 18.)  

 

                                                             
1 Mestre em Literatura Portuguesa (UERJ); Doutorando em Estudos de Literatura (UFF). CONTATO: 
jemagalhaes@yahoo.com.br 
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Evidentemente podemos afirmar que José Saramago, ao escrever A noite, coloca 

no drama um pouco de si mesmo e de suas experiências no jornalismo num Portugal sob 

a repressão. 

O espaço e o tempo são, respectivamente, uma redação de um jornal governista 

português, em Lisboa, na madrugada de 24 para 25 de abril de 1974, quando o grupo de 

Abílio Valadares, o chefe da redação do jornal, vive em conflito com Manuel Torres, 

redator da província. Valadares representa o governismo, a situação, o fascismo 

português; Torres representa a oposição à ditadura salazarista e à opressão. 

Todos os presentes estão em suas rotinas, sem alterações. Alguns trabalham e 

outros conversam quase indiferentes. 

Inicia-se a cena com Valadares, sempre de forma bajuladora e subserviente às 

autoridades militares e a seus superiores, como por exemplo, o Coronel Miranda e o 

Diretor. Recebe instruções destes sobre cortes a serem feitos e da reedição da capa do 

jornal. 

O Diretor chama Valadares em seu gabinete, o clima está tenso, mas ninguém tem 

certeza se do que está acontecendo. O Diretor mostra-se preocupado, anuncia que deve 

ser refeita a primeira página do jornal. 

Observemos a fala do Diretor quanto a sua preocupação: 

 

DIRECTOR: Meu caro Valadares, nunca há problemas, mas há 
sempre problemas. A política, você bem sabe, é como a terra, nunca 
para de tremer. Umas vezes tão pouco que nem se dá por isso, outras 
vezes é o diabo, vai tudo raso. Pior que 1755. Mas na política, se não 
consentirmos que nos distraiam a atenção pode-se fazer o que não é 
possível fazer à terra: deita-lhe a mão, agarra até passar o abalo. 
Veja você o 16 de março, um pequeno sismo imediatamente 
dominado. E a nossa contribuição naqueles dias foi fundamental! 
Fundamental e apreciada. Este jornal é uma força, meu caro 
Valadares, é uma força. Não se dá por isso, a olhos desatentos até 
parece que nos limitamos a sair todos os dias, mas somos uma força! 
(SARAMAGO, 1998, p 103-104.)  
  

 

O Diretor faz referência ao terremoto que arrasou Lisboa em 1755, criando uma 

analogia desta catástrofe do século XVIII, com a, então, recente tentativa frustrada de 

golpe de estado, conhecido como o Levantamento de Caldas, um pouco antes de 25 de 
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abril, quando se passa o tempo e o espaço da peça de estudada. O Levantamento das 

Caldas, também referido como Intentona das Caldas, Revolta das Caldas ou Golpe das 

Caldas, foi uma tentativa frustrada de golpe de estado, ocorrida em 16 de 

março de 1974, em Portugal.  

Com a ordem de mudanças, Jerônimo, o chefe da tipografia, é o que mais se 

mostra incomodado. Por isso, Valadares e Jerônimo entram em discordância: um é a 

favor e outro é contra o governo ditatorial.  

Dentre os demais, alguns se mostram a favor do chefe e os outros ficam calados, 

numa atitude típica de subserviência dos comandados. 

No trecho a seguir, Valadares faz uma referência ao Sebastianismo presente nas 

personagens mais sonhadoras como Torres, o que podemos observar neste trecho da fala 

de Valadares: 

 

VALADARES: (...) Por que é que você, Torres, não põe de parte, de 
uma vez, para sempre, esses seus escrúpulos de idealismo mal 
compreendido, essa espécie de superstição política de quem acredita 
em D. Sebastião e em manhãs de nevoeiro e se decide fazer a carreira 
que merece? (SARAMAGO, 1998, p. 120.)  

 
 

É válido lembrarmos que Valadares, ao discutir com Torres e acusá-lo de 

sonhador, faz uma alusão à crença messiânica de origem popular denominada 

Sebastianismo que habitava o imaginário do povo português e teve como origem o 

desaparecimento do rei D. Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, em Marrocos, 

no ano de 1578. Como não deixara herdeiros, o trono português foi dominado pela 

coroa espanhola entre 1580 e 1640 marcando a decadência de Portugal. O corpo de 

D. Sebastião nunca foi encontrado e isso alimentava a esperança popular de que D. 

Sebastião tivesse sobrevivido e voltaria para reassumir seu trono e que livraria seu 

povo das garras da águia castelhana. A figura do rei D. Sebastião foi associada à 

figura de uma espécie de messias, de um salvador que reapareceria para que junto 

com ele Portugal pudesse renascer. 

Segundo Jacqueline Hermann: 

 
Não é tarefa fácil definir ou explicar o sentido dessa manifestação 
que genericamente ficou conhecida como “sebastianismo”. Cunhada 
com o nome do rei desaparecido no Marrocos, essa modalidade de 

1105



  
 
 
 
 

crença passou a estar associada à fé na volta de um rei-salvador que 
viria resgatar o reino português das mãos dos castelhanos e restaurar 
a honra e a soberania perdidas. (HERMANN,1998, p. 178). 

 
 

O Sebastianismo é considerado, por muitos, como o resultado de um povo sem 

independência política e sem identidade, esperançoso por dias melhores através de uma 

figura mítica, e essa falta de identidade é típica de povos dominados e oprimidos tanto 

no domínio filipino entre os séculos dezesseis e dezessete, quando na ditadura 

salazarista em pleno século vinte, época um pouco anterior em que José Saramago 

escreveu esta peça. 

Nesta discussão em que Torres é acusado de sonhador por Valadares, enquanto 

Torres o acusa de governista, “aquele que faz o joguinho do regime”. (SARAMAGO, 

1998, p. 121.) Torres, no meio da calorosa discussão, defende-se acusando Valadares de 

corrupção dizendo não ter “cheque de embaixadas e nem gratificações especiais e 

secretas de ministérios”. (Idem, p. 121.) 

A fala de Torres é bem incisiva contra o governo ditatorial. Vendo a ruína do 

jornal diante da corrupção, tendo Valadares como o representante dessa realidade, ou 

seja, aquele que troca o seu silêncio e apoio por dinheiro.  

Observemos este trecho da fala de Torres que define muito bem o que acontece 

naquele jornal: “TORRES: (...) O dono do dinheiro é sempre o dono do poder, mesmo 

quando não aparece na primeira fila como tal. Quem tem o poder, tem a informação que 

defenderá os interesses do dinheiro que esse poder serve.” (Idem, p. 126.)  

Valadares termina o primeiro ato completamente aturdido. 

Logo no início do segundo ato temos em cena Cláudia, uma aspirante a jornalista 

que faz estágio no jornal onde Torres trabalha. Cláudia, assim como Torres, compactua 

com ideias libertárias e combate o regime ditatorial imposto em Portugal há quatro 

décadas. 

Por terem os mesmo ideais, Cláudia e Torres se unem. Numa conversa entre os 

dois falam sobre os conflitos que ocorrem constantemente na redação do jornal. A 

estagiária alerta Torres sobre o risco de ficar desempregado e o aconselha de evitar ter 

desavenças com Valadares. 

Nesta conversa, Cláudia revela sua frustração em relação às perspectivas de sua 

profissão: 
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CLÁUDIA: (Desanimada) A gente sonha, sonha, e depois a 
realidade é o que se vê, não é o que sonhamos. Vim tão contente 
para o jornalismo! Às vezes, até me punha a rir sozinha. Pensar que 
ia escrever nos jornais, e que as pessoas iriam ler-me, iriam pensar 
no que eu tinha pensado... (Idem, p. 130.) 
 

 

Percebemos a decepção da estagiária em não poder expressar seus pensamentos 

com liberdade e realizar seu sonho. A seguir, Cláudia se mostra extremamente 

democrática quando diz que não quer “que as pessoas pensem como ela, mas sim, 

pensar naquilo que ela tinha pensado”. (Idem, p. 130.) 

Começam a ouvir boatos sobre a revolução, no entanto, ninguém sabe quem está 

no seu comando. Começam a pensar em alterar a notícia da primeira página, para o 

assunto do qual se falava, a Revolução. Os administradores, Valadares e o Diretor 

pensam em cancelar a publicação do jornal e em avariar a rotativa, pois 

apoiavam Salazar. 

Os redatores acabam por decidir fazer duas edições: uma em que não sairiam 

notícias sobre o golpe de estado e outra em que falariam sobre as suspeitas 

da Revolução.  

É confirmada a Revolução e o teatro termina com os administradores e os 

redatores a oporem-se entre si como podemos observar nesta cena final da peça: 

 

JERÔNIMO: (Avançando com os companheiros na direção de Torres 
e Cláudia) A máquina já está a andar! 
GRUPO DO ADMINISTRADOR: (Começando em surdina e 
alternando com o grupo de Torres) Há de parar! Há de parar! Há de 
parar! Há de parar! 
GRUPO DE TORRES: (Mesmo jogo) Andar! Andar! Andar! Andar! 
(O ruído da rotativa cresce) 
GRUPO DE PINTO: (Ansiosamente) E se parar? E se parar? 
GRUPO DE TORRES: Tornará a andar! 
 

 

Temos no final da peça um jogo cênico que forma uma espécie de jogral no qual 

simboliza o passado opressor em confronto com o, agora, recente presente que traz a 

esperança de um novo tempo de liberdade e perspectivas de uma nova vida. 
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A peça Abril em Portugal, de Hélder Costa, foi montada em 1999 divido à 

comemoração dos 25 anos da Revolução dos Cravos e aborda a ditadura de Salazar dos 

seus primórdios até o seu término em 25 de abril de 1974, em forma de flashes de 

principais fatos do período. Logo no começo, entra em cena um grupo denominado 

actores. Estes “actores” 1, 2 3 e 4 narram acontecimentos sobre o salazarismo conforme 

podemos observar neste trecho da peça: 

 

 

ACTOR 1  
Em 1933, Salazar votava a Constituição fascista. Os oposicionistas 
eram presos e deportados para Timor, Cabo Verde, Costa de África.  
ACTOR 2  
A extrema-direita triunfante anunciava a morte do reviralho.  
ACTOR 3  
E a verdade é que as revoltas que se precediam foram fracassando e 
os revolucionários, em vez de destruir o regime, foram inaugurar o 
Tarrafal, o sinistro campo da morte em Cabo Verde.  
  ACTOR 4  
 Recordamos os Heróis do 18 de Janeiro de 1934 da Marinha Grande, 
os marinheiros comunistas da Organização Revolucionária da 
Armada, e o único atentado a Salazar… (COSTA, 1999, p. 3.) 

 
 

A seguir entram em cena personagens reais e fatos históricos são representados 

em cena, como por exemplo, o atentado contra Salazar, no dia 4 de julho de 1937, 

liderado pelo sindicalista Emídio Santana que ficou preso por dezesseis anos. 

É importante destacarmos a fala do Actor 1, um dos narradores da peça de 

Hélder Costa, quanto à sorte dos tiranos ao se referir ao atentado frustrado contra 

Salazar:  “ACTOR 1  

     A bomba tinha sido mal colocada, e o ditador salvou-se… Com esse milagre 

– porque é que será que os milagres só acontecem com esta gente?” (Idem, p. 3.) 

Percebemos o descontentamento do ator-narrador, que simboliza a voz do povo, 

quanto ao empreendimento fracassado de assassinar o ditador português. 

Assim como em Corpo-delito na sala dos espelhos, peça de Cardoso Pires, 

também temos a presença do pseudopaternalismo, ou seja,  durante a sessão de tortura 

cometida pela Pide, a polícia política portuguesa, uma agente, ao interrogar uma presa 

torturada, faz um discurso dócil e amigo ,como podemos perceber neste trecho da peça: 
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3ª Cena  - Tortura Mulher  
Odete – tem frio? (dá cobertor) não tem nada para me dizer?  
Mariana – (de joelhos) quero ir à casa de banho.  
Od. – fale Mariana, é melhor para si. Diga qualquer coisa, mesmo que 
seja pouco.  
Mar.- preciso de ir à casa de banho.  
Od. – Onde é que anda o seu marido, o Júlio? Fale. Não tenha medo. 
O sr. major só quer fazer-lhe umas perguntas e depois vai para casa. 
Não sei porque é que me estou a interessar tanto por si. (festa no 
cabelo de Conceição). Faz-me lembrar uma grande amiga minha. 
(Idem, p. 5.) 

 

É evidente que o autor quer nos mostrar claramente um retrato do que acontecia 

nos obscuros porões da Pide, nos duros períodos do Estado Novo.  

A peça traça um verdadeiro panorama histórico, como em flashes, passeando 

pelo período da ditadura salazarista com seus principais fatos, como o caso da 

camponesa Catarina Eufêmia, que foi assassinada por um tenente do GNR, na década 

de 50, no Alentejo, quando protestava contra a miséria. Catarina se tornou um ícone da 

resistência contra o salazarismo. 

O episódio da entrevista com Humberto Delgado, conhecido como General sem 

Medo, que em 1958 foi candidato a presidente em oposição a Salazar e ao Estado 

Novo. 

Observemos a entrevista do General na peça Abril em Portugal: 

 

JORNALISTA 
Senhor General, chamo-me Mário Neves, trabalho no Diário de 
Lisboa. No caso de ser eleito Presidente da República, o que fará em 
relação ao senhor professor Oliveira Salazar, o Presidente do 
Conselho? 
HUMBERTO DELGADO  
Obviamente, demito-o! (p. 9.) 
 

 
Obviamente que após tentar derrubar o regime salazarista através de eleições, 

foi derrotado nas urnas, de forma supostamente fraudulenta, por Américo Tomás. Foi 

atraído por uma emboscada e assassinado pela Pide em 1965. 

Tanto a peça de Hélder Costa como Corpo-delito na sala dos espelhos falam da 

Pide, ambas se assemelham, pois assim como a peça de José Cardoso Pires, aborda o 

falso paternalismo para conseguir arrancar confissões dos torturados e a tentativa de 
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justificar suas atrocidades conforme podemos observar no comentário do ex-agente da 

Pide após o 25 de abril: 

 

O Ex-Pide 
(Toma uma bica ao balcão. Óculos escuros, que tira. Vestido de 
funcionário de serviços) 
Eu vim da maior miséria. Eu nasci muito mal. Eu sei o que era a fome 
e uma sardinha a dividir por quatro irmãos. No campo, ou não havia 
trabalho, ou estava-se às ordens do patrão, que pagava o que queria. 
Quando cheguei à idade, fui para a tropa. Meses depois, já estava em 
Angola. Diziam-me que depois eu também ficava com um bocado de 
terra, que os pretos trabalhavam, que aquilo era nosso. Eu e muitos 
ficámos entusiasmados. 
Afinal, era tudo uma ilusão, aquilo não se resolveu tão depressa, e eu 
já estava em Portugal outra vez em 1967. por acaso um sargento tinha 
gostado de mim, matei pretos que me fartei e tinha jeito para dar 
porrada e torturar, e ele levou-me para a PIDE. 
Fiquei todo vaidoso. Um desgraçado que tinha nascido com os ratos, 
como eu, já era uma autoridade! Foi outra grande ilusão! Pagavam 
mal, fazia horas extraordinárias e não recebia, passava a vida a dar 
porrada em estudantes comunistas e gajos da oposição, trabalhava que 
me fartava, e não tinham consideração por mim. No bairro, 
desconfiavam de mim e não me falavam. Nem tinha amigos, nem 
alegria. Como a PIDE era secreta, também não podíamos andar 
juntos… uma merda! 
Hoje pertenço à associação de Pais, estudei umas letras e deram-me 
um canudo, sou considerado, tenho amigos, sou guarda-costas de um 
gajo cheio de massa, ganho bem, acabou aquele maldito passado. (p. 
11.) 
 

 

O ex-pide tenta se justificar se colocando como uma vítima da sociedade e do 

sistema, como se estivesse simplesmente cumprindo um dever do estado. 

Assim como em A noite, de José Saramago, Abril em Portugal também 

questiona o papel da imprensa e a liberdade de expressão. É válido lembrar que na peça 

de Saramago, Cláudia a estagiária do jornal governista desabafa a sua frustração quanto 

à falta de liberdade de expressão, da impossibilidade de poder expressar suas ideias. No 

final da peça de Hélder Costa, após o 25 de abril também temos o desabafo de uma 

jovem jornalista, conforme podemos observar: 

 

A Jornalista 
(Jornalista moderna, simples, simpática) 
Eu adoro a imprensa, as notícias, a informação. 
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Dantes, era uma coisa horrível. Havia censura, não havia liberdade, as 
pessoas não acreditavam nos jornais porque sabiam que havia 
proibições. É natural que desconfiassem. Felizmente que veio o 25 de 
Abril. 
Imprensa, rádio, televisão, tudo livre. 
Acabou aquele terrível medo dos censores, da polícia… agora, 
publicamos o que nos apetece, e só informamos sobre coisas que nos 
interessam. 
Não é como no tempo desse maldito Salazar, que não percebia nada 
disto, e só revoltava as pessoas contra ele… e contra nós! 
Que felicidade os dias de hoje! Quando queremos fazer um escândalo, 
fazemos; quando queremos destruir a imagem de alguém, destruímos; 
quando queremos prestigiar os nossos chefes, prestigiamos; 
publicamos sondagens de opinião e influenciamos as opiniões dos 
leitores; escondemos as nossas infelicidades, e nunca falamos dos 
êxitos dos nossos inimigos. E atenção: tudo isto, sem censura! Tudo 
isto, em liberdade! 
E o povo acredita em tudo o que diz o jornal… há melhor coisa que 

isto? (p. 22.) 
 

 

As duas peças estudadas neste artigo, abordam sob as respectivas óticas dos 

autores a problemática da atmosfera do Salazarismo, mais especificamente os seus 

momentos finais. 
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AUTORIDADE E AUTORITARISMO EM TRÊS CASOS DAS 

LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Keli Cristina Pacheco ( UEPG)1 
 

 

Resumo: Neste artigo pretendemos realizar um exercício de literatura comparada das obras 
Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, Nós matamos o Cão-Tinhoso (1964), de Luís 
Bernardo Honwana, e Bandeira Preta (1957), de Branquinho da Fonseca, com a intenção de 
refletir principalmente sobre a presença da violência nos enredos. Nossa intenção é não 
estabelecer um centro de influência, conforme solicita Silviano Santigo (1971), mas considerar 
o modo como as personagens recepcionam as paisagens históricas, ou ainda identificar a forma 
como resistem à violência presente nelas.  
Palavras-chave: Literaturas de Língua Portuguesa; violência; Literatura Comparada.  
 

É reconhecida a constatação de Walter Benjamin, em “Experiência e Pobreza” e 

“O Narrador”, em demarcar o século XX como a era do fim dos espaços de 

comunicação. Na era do trauma e do choque, o filósofo observa que as experiências não 

são mais comunicáveis. Contaminada pelo aparato epistemológico-discursivo da 

antropologia científica – que sustentou a segunda guerra, e também o neo-colonialismo 

– e diante dos resultados originados por ela (a catástrofe do humano), a literatura, os 

estudos literários, notadamente a literatura comparada, não ficou isenta de sofrer uma 

avaliação crítica.2 Benjamin Abdala Júnior, ressonando uma perspectiva também 

presente no pensamento de Edward Said, não vê as obras desvinculadas, “desde os 

tempos da expansão europeia e mundialização da economia capitalista, à dinâmica de 

interações dos fluxos culturais, sempre pautados pela assimetria e pela imposição dos 

padrões hegemônicos” (2016, p. 246). Nesse passo, pautar-se pela lógica de fonte-

influência seria apenas perpetuar tal assimetria, sem criticidade.  

Recentemente, Alfredo de Mello (2016) afirma que o estudo das literaturas 

africanas em língua portuguesa, em perspectiva comparada, desestabiliza o pressuposto 

de que a literatura é uma instituição criada na Europa, para o estudioso, não há um 

centro de irradiação, há a revelação de outros roteiros que merecem ser estudados. 
                                                             
1 Doutora em Literatura, pela UFSC. É professora adjunta do Departamento de Estudos da Linguagem e 
docente permanente do Mestrado em Estudos da Linguagem, na UEPG/PR. Contato: 
kelipacheco@hotmail.com. 
2 Como exemplo mencionamos o texto de René Wellek, “A crise da literatura comparada”, publicado em 
1959, em que o crítico tece uma crítica à redução da literatura às balizas nacionais e um pedido aos 
estudiosos de menos senso de propriedade, entre outras.   
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 Nessa perspectiva, sem estabelecimento de um centro de influência, como já 

solicitara Silviano Santiago na década de 70, no ensaio “O entre-lugar do discurso 

latino-americano”, procuraremos assinalar os elementos da obra que marcam as suas 

diferenças e considerar as linhas de poder das relações das personagens, do modo como 

recepcionaram paisagens históricas, ou ainda do modo como resistem a elas, para isso 

tomamos Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, Nós matamos o Cão-Tinhoso 

(1964), de Luís Bernardo Honwana, e Bandeira Preta (1956), de Branquinho da 

Fonseca.  

Há uma convergência entre as três narrativas no que tange o aspecto formal, os 

três livros podem ser considerados romances ou contos, porém certamente há uma 

autonomia dos capítulos de forma mais radical em Nós matamos o Cão-Tinhoso, 

notadamente por apresentar distintas personagens – diferente da obra de Ramos e 

Fonseca que mantém as mesmas personagens –, porém o pano de fundo de violência 

colonial une as narrativas que fora do conjunto perderiam a sua potência caleidoscópica, 

como concorda Maria Alzira Seixo, ao afirmar que o livro é composto por sete contos e 

“que apresentam implicitamente como parcelas de uma mesma narrativa, larga e 

impossível, apenas concretizável em fragmentos ou intuições de instantes, adivinhando-

se cruel o seu desdobramento coerente, impressionante o saldo das suas significações 

subjetivas” (1973, p. 82).   

Luís Bueno, ao escrever Uma história do romance de 30, no capítulo em que se 

dedica a obra de Graciliano Ramos, observa que o problema da representação que se 

pode fazer do outro sai do aspecto da tematização dos conflitos para a estrutura 

narrativa (BUENO, 2006, p. 641-642). Bueno então, ao tratar de Vidas Secas, engendra 

uma discussão, a partir da nomenclatura dada pela fortuna crítica em relação à estrutura 

narrativa: Seria em políptico? Rosácea? Trata-se de um livro de contos, de um romance 

desmontável? Para responder a questão, o crítico percorre os capítulos e observa que há 

um vínculo de resposta entre eles, criando um movimento, apesar de toda imutabilidade 

da família em face do poder e da miséria. A imagem, para Bueno, é de uma espiral que 

lança as personagens em um ciclo de exploração (Idem, p. 663-664). De igual modo, 

porém em diferentes contextos, nas narrativas de Honwana e Fonseca também é 

possível vislumbrar a mesma mutabilidade imutável, no desenho de suas narrativas, ante 

um poder que se impõe em diferentes contextos e personagens.  
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Ao afastar o rótulo de romance regionalista das obras do que chama fase madura 

de Graciliano Ramos, Belmira Magalhães, argumenta que o foco principal de sua ficção 

é expor a situação “de homens, mulheres e crianças se relacionando, regidos pela lógica 

do sistema capitalista, na periferia desse sistema, que prioriza relações pré-capitalista de 

exploração” (MAGALHÃES, 2010, p. 43). Nessa perspectiva, podemos incluir também 

a obra de Fonseca e Honwana como exercícios de denúncia de um sistema que se impõe 

aos que estão à margem dele.  

Há um elemento em Bandeira Preta, ausente em Vidas Secas e nos contos de Nós 

matamos o Cão-Tinhoso, bastante significativo como traço distintivo das obras, para 

além da linguagem como veremos mais adiante está a presença da tradição oral. No 

conto “O Ninho”, por exemplo, há trechos de cantigas das raparigas nas eiras, em outros 

vemos trechos de cantigas infantis e alguns ditos populares. Os capítulos “Histórias da 

Meia-Noite” e “Maria-Francesa” são basicamente compostos de narrativas orais, 

fazendo-nos vislumbrar um lastro da identidade portuguesa e um exercício de 

preservação dessa cultura no registro do autor. Contudo, a ausência desse elemento nas 

narrativas de Ramos e Honwana, que se passa em regiões povoadas por personagens 

que carregam todo um saber oral, significa. Irenísia Torres de Oliveira, ao estudar os 

livros sertanejos de Graciliano Ramos, escreve sobre essa falta em Vidas Secas, e vê 

nela uma motivação estética, pois a aparição de qualquer fantasia, causos, histórias, 

ligados à tradição oral, “poderiam trazer alguma diluição ou aparente alívio à situação 

profunda, que era alarmante”. (OLIVEIRA, 2010, p. 65).  

A única passagem em que um exercício de narrativa floresce acontece no inverno, 

comumente estação hostil para o homem; no sertão, mundo às avessas, é época das 

chuvas, propiciando o aparecimento de certo otimismo nas personagens. Em meio à 

sensação de desconforto dos meninos, deitados no colo da Sinhá Vitória, o pai contava 

façanhas sentindo-se “capaz de atos importantes”. Tal passagem é reveladora, pois 

atesta que a narrativa surge como sintoma de certas condições mínimas, ou 

precisamente, ela, a narrativa, floresce quando a vida não está em risco. “Não havia o 

perigo da seca imediata, que aterrorizara a família durante meses” (RAMOS, 1992, p. 

65). Nesse viés, conforme Oliveira, o mundo encantado das narrativas orais é encarado 

como compensatório, como complementa:  
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Esta visão distancia-se daquela outra, mais otimista e simpática, que 
considera a cultura popular como riqueza a ser preservada, ou uma 
espécie de lastro de nacionalidade. A diferença está em que a pergunta 
pela literatura oral diz respeito agora ao seu papel entre o próprio 
povo, que a produz e reproduz. Ou seja, aqui não está em vista o seu 
papel na construção da nacionalidade, do ponto de vista das elites 
letradas, mas sua função social no meio de origem (OLIVEIRA, 2010, 
p. 67).3  
 
 

Podemos estender essa percepção à obra de Honwana, como já afirmamos acima, 

uma vez que esta também não apresenta narrativas da cultura oral, apenas mescla de 

palavras próprias da oralidade, em língua do grupo banto, como em “Nhinguitimo”, por 

exemplo, que reforçam a multiplicidade de grupos etnolinguísticos presentes em 

Moçambique e expressa o quanto as personagens dominadas também são 

marginalizadas, não só pela cor da pele ou por sua classe social, por não dominarem a 

língua portuguesa, “instrumento do progresso”, “expressão da soberania nacional”, e 

“tragicamente, uma língua minoritária” em Moçambique, como afirma o próprio 

Honwana em artigo (2006, p. 22-23).4  

Dentre os três livros comparados aqui Nós matamos o Cão-Tinhoso aparenta 

expor situações mais violentas, apresenta uma degradação do humano ainda maior (se 

for possível mesurar isso) que Vidas Secas, salientada pela impotência diante do horror. 

Como exemplo, citamos “Dina” e “Nhinguitimo”, no primeiro o pai, explorado e 

miserável, vê a filha se prostituindo com o seu capataz; no segundo um jovem que tem 

sua força de trabalho explorada, enlouquece, mata os seus companheiros e o “patrão”, 

sem titubear, manda abatê-lo, tal como um animal.5  

                                                             
3 Em seu artigo, Oliveira nos chama a atenção para o fato de Graciliano Ramos publicar, alguns anos 
depois, em 1944, Histórias de Alexandre que é repleto de histórias orais de valentia, satirizadas, pelo cego 
Firmino, que atrapalha o narrador, e cita Lins que já observara que nessa narrativa o sonho é 
compensatório, mas desencantadas pelo humor. Esse contraste entre a ausência de oralidade, e a presença 
excessiva em outro reforça a “hipótese de que esta supressão relaciona-se com a busca de uma unidade 
narrativa férrea” (OLIVEIRA, 2010, p. 69).   
4 Nesse artigo, intitulado “Literatura e o conceito de africanidade”, Honwana vê nas criações literárias 

moçambicanas um espelhamento da sociedade, contudo reconhece que ainda não se abriu espaço para que 
outros universos linguísticos, de outros possíveis escritores, “possam vir a se acrescentar as nossas vozes, 
na representatividade também linguística que a nossa literatura não pode deixar de ter como objectivo” 

(2006, p. 23).  
5 Nessa passagem também fica evidenciada a relação do animal como elemento que habita o limiar 
dentro/fora da hierarquia de valoração da vida. Tema também presente em Vidas Secas e Bandeira Preta.  
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Em Vidas Secas, sabidamente, temos acesso a “não-vida” de uma família de 

retirantes através de um narrador que descreve, em uma linguagem seca6, limpa, 

telegráfica, o outro famélico, seja ele figurado em um animal, em uma mulher ou em 

crianças, que ele toca, mas não se identifica, como irá afirma Bueno (2006). Ramos não 

cria um narrador que representa os sem língua, como o faz Jorge Amado, por exemplo, 

mas apenas dá acesso as suas “não vidas”, através de uma “descrição extensiva do real” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 65), nesse sentido constrói o que Giorgio Agamben denomina 

testemunho, pois não fala em lugar do outro, mas dá condições do outro vir à luz em sua 

singularidade e irredutibilidade, revelando, através de seu testemunho, a 

impossibilidade dessa outra voz aceder, desse testemunho real e verdadeiro nos 

alcançar.   

No aspecto da linguagem, as narrativas de Honwana se aproximam de Vidas 

Secas. Há nas duas obras a presença de repetição das palavras, notadamente em 

adjetivações, ou de imagens. Em Vidas Secas, o papagaio morto e devorado, fora da 

diegese, é elemento que retorna em memória que deve ser esquecida, testemunho da 

fome extrema que aniquila mesmo aquilo em que se deposita afeto; o desejo de Sinhá 

Vitória pela cama de Tomás da Bolandeira, signo de aproximação do saber, da 

estabilidade, da vida aos seus e a ela negada; o desejo de Fabiano de vingar-se do 

soldado amarelo, expressão da força descabida do Estado contra seu ser humilhado; a 

cachorra Baleia morta a tiros por Fabiano, retorna à memória assim como o papagaio 

devorado, sentenciando que, caso permanecessem, “ele, a mulher e os dois meninos 

seriam comidos” (RAMOS, 1992, p. 114).  

Em Nós matamos o Cão-Tinhoso, no conto homônimo que abre o livro, além da 

relação mais evidente com Vidas Secas, a presença de um cão em contexto de violência, 

temos a imagem recorrente do Cão-Tinhoso a olhar cheio de feridas; tal como o 

muçulmano, o intestemunhável conceituado por Agamben, nos fazendo pensar sobre o 

                                                             
6 Fernando Cristóvão comenta o estudo quantitativo do estilo de Graciliano Ramos em Vidas Secas, de 
autoria de Jean Roche, o qual afirma que Ramos alcança o máximo de efeito com o mínimo de meios, 
através de denso vocabulário. Nesse passo, para Cristóvão, “de ora em diante não se poderá afirmar, sem 

mais, que a frase do autor de Vidas Secas é curta, que a elipse é o seu processo preferido, que 
predominam no texto as frases nominais e que a sobriedade de estilo repousa na parcimónia dos 
elementos constituintes” (CRISTÓVÃO, 1973, p. 62), uma vez que o estudo quantitativo de Roche revela 

o oposto. Porém, Cristovão percebe que tal levantamento de dados não consegue alcançar as razões da 
sensação de brevidade e a impressão de estarmos diante de um texto com linguagem seca. Minha hipótese 
é a presença de imagens que se repetem como trataremos mais adiante.     
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instável valor da vida, sobre a banalização do mal. Em “Inventário de Imóveis e 

Jacentes”, a descrição dos poucos cômodos de uma casa onde vivem 6 pessoas, o apego 

da Mamã ao colchão de sumaúma, comprado de segunda mão, um luxo na casa 

apertada, em que todos dormem em colchões de palha, usado pelos filhos para 

descansar, principalmente pelo menino-narrador, uma vez que “a Mamã disse que a 

preguiça é um defeito feíssimo numa mulher” (HONWANA, 1980, p. 38), argumento  

usada para afastar suas irmãs Tina e Lolota.  Impossível não se lembrar de Sinhá Vitória 

e seu desejo que, nessa comparação, ganha outra dimensão: a de desejo de descanso da 

vida dura de retirante, ao mesmo tempo, de fuga inconsciente do signo do trabalho 

incessante ao qual às mulheres são submetidas por uma tradição que sequer têm 

condições de questionar. 

Em “A Velhota”, o adolescente humilhado fora de casa, não deseja voltar, e 

quando em casa lê seu entorno como extensão da humilhação sofrida na rua: “E 

precisava ir para casa para encher os ouvidos de berros, os olhos de miséria e a 

consciência de arroz com carril de amendoim” (Idem, p. 55). Impossível não nos 

remetermos ao desejo de Fabiano de abandonar a família e entrar em um bando de 

jagunços, o que lhe enchia de ódio, assim como ao narrador de “A Velhota”: “E eu sem 

poder rebentar exatamente por causa do raio da velhota e dos ranhosos dos miúdos” 

(Idem, p. 55). Ao entrar em casa vê seus irmãos dividindo e brigando por parca comida, 

e sua mãe a negar a fome para que ele coma.  

Dos três livros aqui estudados o de autoria de Branquinho da Fonseca é o menos 

realista em sua linguagem, sua prosa é onírica em descrições da natureza e da paisagem. 

Como observou Pierre Houcarde, há toda uma temática que redunda em sua contística 

[Zonas, Caminhos Magnéticos, Rio Turvo, O Barão, Bandeira Preta] e que comprova a 

presença, em sua narrativa, do signo do sonho: a noite, a água, a viagem involuntária, 

ou inexplicada, e o tema da morte, são recorrentes nos enredos de suas obras, e todas 

elas presentes em Bandeira Preta. Houcarde, na ocasião da morte de Fonseca, escreve 

que considera Bandeira Preta  

 

a mais apurada [...], a mais equilibrada também e a mais subtilmente 
construída de todas as colectâneas de Branquinho da Fonseca. Nesses 
contos o humor nunca está longe da ternura, e nunca, por outro lado, 
se cai na pieguice desenxabida. As evocações dos tempos felizes não 
são pueris, concedem um lugar amplo e necessário quer ao mistério 

1118



  
 
 
 
 

quer ao sofrimento e à miséria, e até à morte, brutal e injusta, paredes 
meias com as brincadeiras, as aventuras e as fantasias do mundo das 
férias (HOUCARDE, 1975, p. 50 - 51). 
 

Leonor, Pedro e Chinca, são apresentados no primeiro conto, homônimo ao título 

da obra, como três amigos que, em brincadeira, navegam um barco contra a corrente. A 

bandeira preta em um mastro aponta para um dado transgressor das crianças, nela ainda 

estava bordado um símbolo mais mouro do que cristão, como descreve o narrado. Sobre 

isso, Benjamin Abdala Jr., nos lembra que:  

 

Os primeiros colonizadores da América Latina vieram da região que 
os árabes chamaram de Al-Ândalus. “Algarve” provém de Al-Gharb 
al ândalus (Andaluzia Ocidental), que abrangia o atual Algarve e o 
baixo Alentejo. A maior parte da população de Lisboa, na época dos 
Descobrimentos, some-se a essas constatações, era de origem moura. 
Eram culturalmente híbridas, para onde confluíram mutas culturas da 
bacia cultural mediterrânea. Alargando as observações, poderíamos 
afirmar que a bacia mediterrânica, na perspectiva de um campo que se 
organiza em rede, constitui um nó multívoco, pelos cruzamentos 
histórico-culturais entre a Europa, África e Ásia. No processo de 
colonização das Américas, seu repertório híbrido e polissêmico veio a 
misturar-se ainda mais pelas interações com os povos ameríndios e 
africanos (ABDALA, Jr. 2016, p. 247-248).  

 
 

A remissão ao hibridismo cultural português surge em diversas passagens, uma 

delas, no capítulo/conto “Os Anjos”, quando os amigos exploram uma mina do “tempo 

dos romanos, uma minha de chumbo” (FONSECA, 1966, p. 45), tomada hoje por tufos 

de ervas, e paredes forradas de “veludos de musgo e finas avencas pendentes”, eles 

visualizam “restos esboroados de paredes de habitações ou currais. Talvez usassem 

qualquer coisa equivalente às modernas vagonestas, nesse tempo puxadas por cavalos, 

ou escravos...Deviam ser escravos...E dormiam ali” (Idem, p. 46). Noutra, ao subirem 

um velho moinho abandonado, donde dos buracos das paredes “saíam coelhos e 

ouriços-cachaceiros, cobras e salamandras, que para ali trouxera como estranha fauna a 

admirar” (Idem, p. 63-64), ao encontrar a porta escancarada pensam em algum invasor 

“vilão de fora dos muros, inimigo apostado sem rei nem lei. Alá é grande? Ah 

miseráveis! À guerra santa! Razias e incêndios, cabeças roladas e escravos vendidos!” 

(Idem, ibidem).  No conto “Histórias da Meia-Noite”, João Meco, empregado da quinta, 

conta histórias de assombração a Pedro e a cozinheira, uma delas, a mais extensa, é da 

moira encantada do fundo do Poço de Alça-Perna, ao final do causo, após ter sua 
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narrativa contestada, sentencia: “Vocês acreditam em almas de outro mundo e não 

acreditam em moiros, que foi um povo que já houve antigamente? Aí está como é o 

vosso juízo” (Idem, p. 1410-141).  Tal como arqueólogos, em palimpsestos, os meninos 

vão revelando a história turbulenta, em suas “assimetrias imperiais dos fluxos 

culturais”, como conceitua Abdala Jr., da região onde brincavam.  

Essa assimetria também surge, e se aprofunda, na relação dos amigos Pedro e 

Chinca enquanto crescem. Como em Vidas Seca e Nós matamos um Cão-Tinhoso, há 

também um cão, agora de nome Leão, cão de Chinca, que mereceu, assim como Baleia, 

um capítulo intitulado com seu nome. Antes se sabe que Pedro é filho de donos de uma 

quinta, mas aqui a situação desigual dos amigos fica evidente. O leitor fica sabendo 

então que Chinca morava em um casebre, já havia passado pela experiência da fome, e 

o nome dado ao cão, de Leão, rei dos animais, parece soar compensatório da realidade 

humilde, assim como Baleia, em seu nome, compensa a realidade da seca.   

No conto “Olhos deslumbrados”, há uma mudança significativa na narrativa, 

temos uma primeira pessoa desconhecida, possivelmente não é Pedro uma vez que a 

narrativa se passa nos açores. Esse narrador tem uma namorada, Alayde, filha de D. 

Almerinda, nascida no Brasil, em uma fazenda de cana de Açucar. Seu pai Sr. Basílio 

enriquecera no Brasil e aqui casara com D. Graciliana, curioso nome da personagem 

brasileira, descrita da seguinte forma: “D. Graciliana, velhinha magra que eu via raras 

vezes e parecia esconder-se no fundo da casa, numa vida de bicho subterrâneo e 

perseguido”. (Idem, p. 181). Impossível não pensar aqui em um diálogo com Graciliano 

Ramos, em uma remissão ao autor e seus personagens subterrâneos e perseguidos, ou 

mesmo na situação periférica brasileira, sobrelevada pela personificação feminina 

elaborada por Branquinho da Fonseca. A personagem de D. Graciliana é descrita, não 

gratuitamente, próxima ao “preto Domingos, já de cabelos brancos, que passava o dia a 

arranjar hortas, à noite se sentava à porta da cabana de tábuas, no fundo da quinta, a 

tocar violão, mas que quando o Sr. Basílio falava tinha um ar de humilde e assustado” 

(Idem, ibidem).  

Em Bandeira Preta, Branquinho da Fonseca parece assim revelar as relações de 

poder embutidas entre Portugal, Brasil e África. Não há, portanto, em Bandeira Preta, 

assim como em Nós matamos o Cão-Tinhoso, ou mesmo em Vidas Secas, a 

“celebração, seja de mimese ou de um pretenso hibridismo, que desconsidera as 
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relações de poder e encaminha atitudes assimilacionistas tendentes à cultura do 

colonizador” (ABDALA, Jr., 2016, p. 254).  
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COMPORTAMENTO GERAL: DIÁLOGO SOBRE O CONTROLE DO 

ESTADO NAS SOCIEDADES DISTÓPICAS 

Leonardo Guimarães de Farias (IFRN)1 
Rosanne Bezerra de Araújo (UFRN)2 

 

Resumo O estudo tem como objetivo estabelecer um diálogo entre The hunger games (2008), 
de Suzanne Collins (1962-), Brave new world (2007), de Aldous Huxley (1894-1963) e 1984 
(1990), de George Orwell (1903-1950). Para tanto, analisa-se como as distopias questionam 
modelos sociais presentes em suas épocas. Percebe-se em The hunger games uma forte crítica 
ao modelo de segregação socioespacial das cidades contemporâneas da atualidade, e que o 
romance retoma os textos de Huxley e Orwell para contestar o modelo centro versus periferia 
das cidades contemporâneas. Conclui-se que The hunger games sintetiza os modelos de controle 
de Brave new world e 1984 para criticar a sociedade do século XXI. 
Palavras-chave: Distopia; Brave new world; 1984; The hunger games. 
 

 O gênero literário distopia surge no início do século XX, época em que não havia 

mais otimismo em relação ao progresso humano. Se por um lado o mundo ocidental 

demonstrava grandes avanços do ponto de vista científico e tecnológico, por outro lado 

o ser humano utilizava desses avanços para ampliar a desigualdade e entrar em guerras 

(PYNCHON, 2009). Como consequência do pessimismo e da desesperança, cria-se uma 

preocupação com o futuro da sociedade.  

Com o ápice da barbárie civilizada (Löwy, 2000) na primeira metade do século 

XX, cai a crença de que o progresso da técnica seria o responsável por solucionar os 

problemas da humanidade. A partir desse contexto surge o impulso distópico, descrito 

por Booker (1994) como a necessidade de alertar sobre os problemas do presente para 

evitar que futuro seja pior do que a realidade atual. Esse impulso é o catalizador do 

gênero literário distópico: romances que potencializam características negativas da 

realidade do autor para chamar a atenção de como o porvir pode ser mais sombrio em 

comparação ao presente. Esses textos foram classificados como do gênero distópico.  

Para entender distopia é necessário compreender, em primeiro lugar, o conceito de 

utopismo. Para Sargent (1994), utopismo é o social dreaming, ou seja, o desejo do 

indivíduo em construir um mundo melhor em comparação ao de hoje. A partir da 

descrição de utopia de Sargent, Suvin (2017) considerou como literatura utópica “a 

                                                           
1 Graduado em Letras – Língua Inglesa (UFRN), Mestrando em Estudos da Linguagem (UFRN), 
Professor de Língua Inglesa (IFRN). Contato: lgfarias1@hotmail.com. 
2 Professora do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas e do Programa de Pós-
graduação em Estudos da Linguagem (UFRN). Contato: rosanne.araujo@terra.com.br.  
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construção de uma comunidade singular onde instituições sociopolíticas, normas e 

relações entre as pessoas estão organizadas de acordo com um princípio radicalmente 

diferente que o da comunidade do autor” (p. 468, grifo do autor). Assim como Sargent, 

Suvin também divide o gênero literário utópico em dois conceitos: eutopia e distopia, 

sendo eutopia o contexto em que a comunidade é de um “princípio radicalmente mais 

perfeito” (p. 468, grifo do autor) e a distopia de um “princípio radicalmente menos 

perfeito” (p. 469, grifo do autor) que a comunidade do autor.  

Conceituando a literatura distópica, mas levando como ponto central a narrativa, 

Booker (1994) considera literatura distópica como “literary works that critically 

examine both existing conditions and potential abuses that might result from the 

institution of supposedly utopian alternatives can been seen as epitome of literature in 

its role as social criticism”.3. Seguindo essa linha de pensamento, Baccolini (2003, p. 7) 

entende como intenção da literatura distópica “to warn readers about the possible 

outcomes of our present world”4 .  

A partir das relações entre sociedade, autor e obra estabelecidas nas distopias, 

podemos entendê-las como narrativas, através de uma intensificação negativa do mundo 

do autor, questionadoras dos contextos os quais se referem e buscam alertar suas épocas 

sobre as barbáries camufladas como organização social natural do presente. Assim 

sendo, para uma compreensão minimamente satisfatória de um texto distópico é 

necessário analisar como o romance opõe-se ao sistema de relações sociais do mundo, o 

que Schwarz (1999) define como forma objetiva.  

Booker (1994) considera o estranhamento brechtiano como principal efeito 

estético utilizado nas narrativas distópicas: os mundos extremamente negativos criam 

um afastamento entre o leitor e a realidade presente no texto. Esse estranhamento 

facilita uma análise mais racional sobre o contexto no qual o leitor está inserido. Em 

outras palavras, o futuro que à primeira vista é pouco parecido com a nossa realidade é 

na verdade um reflexo aberrante do presente, provocando a compreensão de que 

problemas apresentados na distopia são perceptíveis no nosso mundo.  

                                                           
3 Tradução nossa: “trabalhos literários que examinam criticamente as condições existentes (...) podem ser 

vistos como um epítome da literatura ao assumir o seu papel de crítica social” 
4 Tradução nossa: “alertar leitores sobre as possíveis consequências do nosso mundo no presente”. 
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Brave new world de Aldous Huxley e 1984 de George Orwell são distopias de 

maior destaque. Huxley e Orwell escreveram seus livros na primeira metade do século 

focando em regimes opressores para seus governados, porém as abordagens das 

narrativas são diferentes como Postman (2005, p. xix) aponta: 

 

What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley 
feared was that there would be no reason to ban a book, for there 
would be no one who wanted to read one. Orwell feared those who 
would deprive us of information. Huxley feared those who would give 
us so much that we would be reduced to passivity and egoism. Orwell 
feared that the truth would be concealed from us. Huxley feared the 
truth would be drowned in a sea of irrelevance. Orwell feared we 
would become a captive culture. Huxley feared we would become a 
trivial culture, preoccupied with some equivalent of the feelies, the 
orgy porgy, and the centrifugal bumblepuppy. (…) In 1984, Orwell 

added, people are controlled by inflicting pain. In Brave New World, 
they are controlled by inflicting pleasure. In short, Orwell feared that 
what we hate will ruin us. Huxley feared that what we love will ruin 
us.5 

 

 Seguindo esta visão, Booker (1994) classifica as narrativas como símbolos de dois 

grandes grupos dentro da literatura distópica: a distopia burguesa e a distopia totalitária.  

As distopias burguesas criticam a sociedade de consumo, sendo Brave new world o 

melhor exemplo. Enquanto 1984 é a principal referência das distopias totalitárias: 

narrativas que criticam regimes como o Stalinismo e o Fascismo. 

O conceito de reificação é aplicado fortemente em Brave new world: desde o 

nascimento, que se dá através do um processo industrial chamado de Bokanovisky 

process, e durante toda a vida, os habitantes são condicionados a exercerem 

perfeitamente as tarefas da vida adulta. O mundo da distopia é baseado nos conceitos de 

linha de produção, por isso tem Henry Ford como o Messias. Todos indivíduos têm a 

mesma finalidade: produzir para o sistema. Contudo, para controlar os seus cidadãos 

inseridos nesse modelo sufocante, O World State - o governo vigente - utiliza-se da 

                                                           
5 Tradução nossa: O que Orwell temia era que iriam banir os livros. Huxley temia que não haveria razões 
para banir livros, porque ninguém se interessaria em leituras. Orwell temia que nos privassem de 
informação. Huxley temia que a informação seria tanta que seríamos reduzidos a passividade e egoísmo. 
Orwell temia que a verdade fosse escondida. Huxley temia que a verdade estivesse afogada em meio ao 
mar de irrelevância. Orwell temia que nos tornássemos uma cultura de cativeiro. Huxley temia que nos 
tornássemos uma cultura trivial, preocupados com os cinemas, festas e jogos (...) Em 1984, Orwell diz 
que pessoas são controladas pela imposição da dor. Em Brave new world, elas são controladas pela 
imposição do prazer. Em resumo, Orwell temia que o que odiamos irá nos arruinar. Huxley temia que o 
que amamos é que será nossa ruina. 

1125



  
 
 
 
 

tecnologia para manter os indivíduos sob controle: há utilização de medicamentos para 

controlar o comportamento dos indivíduos e criação de equipamentos tecnológicos de 

grande complexidade para proporcionar entretenimento aos moradores. A grande arma 

de manutenção do poder é a alienação. Ao final do livro, Mustapha Mond, um dos dez 

governantes da terra, defende que a fórmula para a felicidade do povo está em ter os 

desejos por comida, sexo, drogas, boas roupas e outros itens de consumo saciados. 

Ressalta também que dessa forma o World State consegue manter os cidadãos longe de 

qualquer verdade científica ou empírica. Desse ponto de vista, Brave new world pode 

ser considerado também como uma crítica ao que Adorno e Horkheimer (1983) definem 

como a indústria da cultura: a cultura não passa de um negócio, ela serve apenas para 

manipular as massas e criar falsas necessidades e mantê-las alienadas. 

Já em 1984, o estado controla seus cidadãos através da alta repressão, a sua forma 

de manutenção de controle sobre os indivíduos é vigiar e punir (FOUCAULT, 1987). 

Oceania - país em que se passa a história - é descrito por um dos seus personagens 

como “the exact opposite of the stupid hedonistic Utopias that the old reformers 

imagined6” (ORWELL, 1990, p. 336). O livro é considerado inicialmente como uma 

crítica ao stalinismo e ao nazismo. Ao habitante da Oceania não é permitido o livre 

pensamento, o sexo e qualquer outra expressão de individualidade e, caso cometa 

qualquer uma dessas ações, será acusado de crimethought, o crime mais hediondo 

dentro da Oceania, sendo punido com torturas, lavagem cerebral e até mesmo, com a 

morte. O Party vigia as pessoas através de câmeras e de espiões disfarçados, causando 

aos citadinos a sensação de vigilância incessante. O poder é personificado pelo Big 

Brother, contudo, não fica claro sua existência, mas ele “is always watching you7” 

(ORWELL, 1990, p. 3). 

Dentro de um novo contexto, no início do século XXI, narrativas distópicas 

reaparecem com destaque dentro do mercado literário. Entre elas, The hunger games 

pode ser considerada como um marco para o gênero literário deste período, pois com o 

seu sucesso, abriu espaço para outros romances do gênero voltados ao público infanto-

juvenil que, por sua vez, também atingiram altos índices de venda e aceitação do 

                                                           
6 Tradução nossa: “O oposto exato das utopias hedonísticas estúpidas que os antigos reformadores 
imaginavam”. 
7 Tradução nossa: “está sempre lhe observando”. 
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público (YOUNG, 2011), podendo ser considerada como paradigma para o estilo do 

gênero literário atualmente (PETERSSON, 2011). 

 O livro inicia-se, com a protagonista narradora Katniss Everdeen, apresentando 

seu mundo. Ela vive em um futuro próximo em um país reconstruído após catástrofes 

naturais e guerras, localizado onde hoje seriam os Estados Unidos. Panem é organizado 

e controlado pela Capitol, que é governada pelo President Snow e rodeada por doze 

Districts, nos quais a população é explorada, servindo basicamente como centros de 

produção para suprir as necessidades e futilidades dos habitantes da Capitol. Ao ver sua 

irmã mais nova ser sorteada para o Hunger games, Katniss se voluntaria para tomar o 

lugar dela. Com isso, tem que viajar para a Capitol  e iniciar a sua preparação. Ao 

chegar ao grande centro, através das experiências de Katniss, é demonstrado que a vida 

dos citadinos é totalmente diferente da dos distritenses. Enquanto Katniss buscava a 

sobrevivência, vivia na miséria e tinha seus pensamentos subversivos reprimidos, os 

moradores da Capitol estavam preocupados com suas roupas extravagantes, com 

diversão e com os Games. Enfim, estavam preocupados em consumir.  

Sobre a organização espacial das distopias, Becker (2016, p. 13) afirma que a 

“organização urbana ganha contornos negativos”. Em The hunger games, além da 

segregação socioespacial interna do Distrito 12, há também a diferença entre a Capital e 

os Districts entre si. Uma clara referência à segregação socioespacial das cidades 

contemporâneas. Becker acrescenta que os locais que se passam as histórias distópicas 

costumam ser isolados. Em The hunger games, Panem é único país que restou após as 

catástrofes naturais ocorridas no mundo. Mais que isso, os Districts são isolados por 

cercas e não é permitido que seus moradores as ultrapassem. Refletindo os condomínios 

fechados nos quais ninguém pode entrar ou sair sem a autorização de um vigia. 

O sociólogo e filósofo Bauman, (1999, p. 56), ao explicar a organização espacial 

das cidades contemporâneas, aponta que “as cidades contemporâneas são construídas  a  

partir do evitamento e da separação. Essas cidades possuem uma organização de centro 

versus periferia, sendo o centro recebedor da maioria dos serviços urbanos enquanto a 

periferia é subequipada e longínqua, gerando assim a segregação (VILLAÇA, 2001).  

O romance de Collins chama a atenção para esse problema socioespacial. A área 

do distrito 12 é dividida economicamente entre a Steam, o bairro pobre que fica 

próximo à fronteira do distrito e a Merchant Section, onde ficam o prefeito e 
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comerciantes com mais poder aquisitivo. Este mesmo modelo de segregação também é 

evidenciado na organização de Panem: enquanto nos Districts há situação de pobreza e 

miséria, na Capital há abundância de bens de consumo. 

De acordo com Villaça (2001), o capital financeiro é que determina o processo de 

separação e gentrificação. Vale ressaltar o jogo de palavras em The hunger games: em 

inglês as palavras capitol (capitólio) e capital (capital) são homófonas. Através dessa 

compreensão pode-se inferir que a obra mostra o fato de a concentração de renda ser 

responsável pela desigualdade e segregação. 

Ao analisar o sentido histórico (ELLIOT, 1989) de The hunger games, podemos, 

então, considerar que o romance se utiliza de elementos encontrados em Brave new 

world e 1984 para fazer uma crítica à segregação urbana. Uma vez que, em Panem, 

temos o Capitol organizado de forma similar ao the World State e os Districts similares 

a Oceania. The hunger games reformula a tradição distópica: no século XX os 

romances distópicos faziam crítica aos regimes controladores dos seus indivíduos. Esse 

controle se dava pelo consumo ou pela força. Através de sua narrativa, Collins mostra  

que atualmente somos controlados por ambos. 

As narrativas distópicas, como afirma Booker (1994), são críticas à estrutura atual 

como também às ideias vigentes da atualidade e buscam levar o leitor a refletir sobre a 

condição social. Através de alegorias negativas, The hunger games unifica as críticas 

tanto à sociedade do consumo, presente em Brave new world, como aos regimes 

totalitários de 1984 para demonstrar que através da segregação socioespacial urbana 

somos sujeitados, alienados e reificados por ambos os vieses. 
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MEMÓRIA E TRAUMA NO ROMANCE CONTEMPORÂNEO: OS CASOS DE 

ITÁLIA E PORTUGAL  

Luca Fazzini (Puc-Rio) 

 

 

Resumo: O século XX, definido por Eric Hobsbawm como a “era das catástrofes” viu a 

emergência, na Europa ocidental, de sistemas políticos totalitários. Nesse contexto, no âmbito 

literário, é possível destacar uma série de obras que, a posteriori, questionam a memória histórica 

a partir do trauma. É o caso, entre outros, de Os Cus de Judas (1979), de António Lobo Antunes, 

e Tristano Muore (2004), de Antonio Tabucchi, romances que, representando os horrores da 

guerra e o pós-guerra distópico, nos oferecem uma imagem crítica dos acontecimentos, 

sintomaticamente contrastante com os relatos da historiografia oficial. Com o presente artigo, 

proponho uma reflexão analítica acerca dos pontos de contato que podem estabelecer-se entre os 

dois romances e, simultaneamente, entre escrita e memória traumática. 

Palavras-chave: Memória; Guerra e Representação; Literatura Portuguesa; Literatura Italiana.  

 

 

O seguinte texto deriva das pesquisas que desenvolvi no âmbito do Mestrado em 

Estudos Comparatistas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), dentro 

do qual propus-me investigar as representações da violência bélica e do testemunho nas 

literaturas portuguesa e italiana, numa perspetiva crítica pós colonial – no que diz respeito 

ao caso português  ̶  e pós-moderna, em relação ao italiano. A partir da bagagem teórica 

que sustentou tal pesquisa, com o artigo “Memória e trauma no romance contemporâneo: 

os casos de Itália e Portugal” pretendo discutir os romances Os cus de judas (1979), de 

Antonio Lobo Antunes, e Tristano Muore (2004), de Antonio Tabucchi, visando abordar, 

embora de forma singela, as temáticas da memória e do trauma em literatura.   

No entanto, ler e comparar estes dois  romances apresenta-se como um desafio ao 

mesmo tempo complexo e estimulante. Estimulante porque as duas obras, num plano 

estrutural, manifestam numerosos pontos de contacto, que solicitam uma aproximação 

comparativa. Complexa porque tais escritas, além das explícitas convergências, inserem-

se e refletem acerca de contextos culturais e históricos amplamente diferentes. Tais 

diferenças não podem ser ignoradas, pois ambas as obras alimentam-se pelo contacto 

constante que a escrita entrelaça com o real traumático da Guerra Colonial e do vazio 
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identitário, em Lobo Antunes; da  luta de resistência ao nazifascismo e da chamada 

Seconda Repubblica1 em Tabucchi.  

Por conseguinte, antes de discutir as obras, torna-se necessário debruçar-se um 

pouco sobre os contextos dentro das quais estas surgiram, numa panorâmica sintética que 

vise evidenciar a relevância e o impacto que a publicação dos romances teve dentro dos 

respetivos contextos.  

Em Portugal, o ano de 1974 – com o fim da Guerra na África e da ditadura  ̶  marcou 

de facto o principio de uma época nova, caraterizada pela democracia (1974), pela adesão 

à CEE (1986) e à chamada Zona Euro (1999), pela entrega de Macau (1999). Uma época 

que pode ser considerada menos “atlântica” e mais “europeia”, pois significou a 

conclusão da longa tradição marítima lusitana, ou seja, de uma das ideias considerada por 

Jacinto do Prado Coelho das mais tenazes da cultura portuguesa. Citando Coelho: "o eixo 

da vida histórica portuguesa está no binómio Continente-Ultramar, Portugal não 

encontraria justificação em si próprio, mas num movimento centrífugo, de «reacção»” 

(COELHO, 1992, p. 25).  

Os últimos 25 anos do século XX foram então marcados pela necessidade de se 

repensar a si mesmos já não numa perspetiva imperial, mas em relação à Europa, dentro 

da própria Europa, num movimento inédito à tradição portuguesa. Como afirma Eduardo 

Lourenço num artigo de 1999, chamado “O imaginário português nesse fim de século”: 

“em suma, deixámos, pelo menos em parte, de nos viver como encerrados em nos 

mesmos, e vemo-nos agora, por assim dizer, no meio dos outros” (LOURENÇO, 1990,  

p. 20). 

No entanto, se se considere apenas o discurso oficial, em particular o 

historiográfico, tal reconsideração do próprio imaginário cultural, em Portugal não se deu 

a partir de uma releitura do passado colonialista, das ruínas da Guerra Colonial, mas 

através do silenciamento das páginas mais sangrentas do próprio passado. No artigo  

“Desconstrução da memória imperial: literatura, arte e historiografia”, Francisco 

Bethencourt sublinha o papel ambiguo desenvolvido pela historiografia nacional. Dentro 

                                                           
1  Com a expressão Seconda Repubblica refere-se, na Itália, ao periodo histórico e político que vai do 
princípio da década de noventa (1992-1994), até a atualidade. A passagem esntre a Prima Repubblica e a 
Seconda Repubblica  foi marcada por acontecimentos que mudaram o panorama político do País, como a 
passagem de um sistema eleitoral proporcional a um sistema majoritário, a Operação Mani Pulite (Mãos 
Limpas), a entrada na vida política se Silvio Berlusconi e a entrada em parlamento do partido xenófono 
Lega Nord.  
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desse âmbito, o autor destaca os volumes da História de Portugal, publicados entre 1993 

e 1994 por José Mattoso. Citando Bethencourt: 

 

o conjunto dos volumes de História de Portugal reflecte a conjuntura 

política e científica: com a descolonização e a integração de Portugal 

na União Europeia verifica-se o relativo abandono (temporário, é certo) 

da história colonial, deixada a especialistas que se encontram na 

periferia do sistema de ensino universitário. (BETHENCOURT, 2003, 

p. 78)  

 

Em termos mais amplos, pode se afirmar que a historiografia portuguesa “manteve 

até aos nossos dias uma utilidade ambígua ao serviço de valores e regimes que não sofreu 

rupturas com a revolução de Abril, apenas adaptações a novas necessidades e novos 

projectos políticos” (BETHENCOURT, 2003, p. 81). 

Neste contexto, coube à literatura – e em particular aquela literatura que João de 

Melo chama de Literatura da Guerra colonial (1988)  ̶  o papel de desconstruir a memória 

imperial, de questionar os rastos do império, num movimento quase paradoxal, já que foi 

a própria literatura, pelo menos de Camões até Mensagem, de Fernando Pessoa, que 

alimentou a construção do imaginário coletivo português erigido em torno do Ultramar.  

Tal situação pode justificar o impacto que, a publicação de Os cus de Judas, já em 

1979, provocou nos leitores e nos críticos, quebrando um silêncio sobre a África colonial 

que chegará até pelo menos o final da década de oitenta, quando serão publicados, entre 

outros, romances como A costa dos murmúrios, de Lidia Jorge, em 1988; Jornada de 

África, de Manuel Alegre, em 1989; Partes de África, de Hélder Macedo, em 1991.  

Dentro do contexto italiano, por sua vez, a situação, apresenta-se completamente 

diferente. Os vinte anos de ditadura fascista, os horrores e os traumas de uma guerra 

mesquinha, assim como a tentativa de uma parte da população de resgatar  a dignidade 

ultrajada por Mussolini através da luta de libertação contra o nazifascismo, também 

chamada de Resistência, entraram desde cedo na literatura, acompanhando o caminho e 

a estética lançada pelo movimento neorrealista no cinema. 

 Apenas dois anos depois daquele 1945 que marcou o fim da guerra, em 1947, foram 

publicadas obras como Il compagno, de Cesare Pavese, Il sentiero dei nidi di ragno, 

primeiro romance de Italo Calvino, e sobretudo Se questo é un uomo, de Primo Levi, obra 

arquétipo da chamada literatura testemunho.  
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Descrevendo as tensões que animaram a literatura do pós-guerra na Itália e o 

engajamento político de escritores e intelectuais que depois de mais de vinte anos de 

ditadura voltaram a abraçar a liberdade de expressão, no prefácio que Calvino incluiu à 

reedição de 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno, o próprio autor afirma: 

 

L'esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto 

d'arte, un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo. Avevamo vissuto la 

guerra, e noi più giovani – che avevamo appena fatto in tempo a fare il 

partigiano ̶ non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, «bruciati », ma 

vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena conclusa, 

depositari esclusivi d'una sua eredità. [..] Molte cose nacquero da quel 

clima, e anche il piglio dei miei primi racconti e del primo romanzo. 

Questo ci tocca oggi, soprattutto; la voce anonima dell'epoca, più forte 

delle nostre riflessioni anonime ancora incerte. L'essere usciti da 

un'esperienza   ̶ guerra, guerra civile  ̶ che non aveva risparmiato 

nessuno, stabiliva un'immediatezza di comunicazione tra lo scrittore e 

il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da 

raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite 

irregolari drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca. 

(CALVINO, 1964, P. II) 

 

No entanto, a partir da década de sessenta, com a entrada da Itália dentro do período 

chamado de boom economico, assiste-se, no plano literário ao esgotamento das tensões 

que alimentaram o neorrealismo enquanto, no plano político e económico a “revolução 

das infraestruturas” e a “revolução do sistema de informação” – definições que provêm 

do vocabulário e das análises de Pier Paolo Pasolini (2008)  ̶   mudarão radicalmente o 

panorama cultural italiano, enterrando definitivamente os sonhos e os ideais promovidos 

durante a resistência, abrindo as portas para a ascensão ao poder, duas décadas mais tarde, 

de Silvio Berlusconi.  

É esse o plano de fundo e a realidade dentro da qual o romance Tristano muore se 

insere e que, ao longo de capítulos fragmentados e irregulares, o romance relata, sendo o 

tempo da narração, os das memórias de Tristano, um intervalo que vai de 1943 até agosto 

de 1999. 

Tanto Tristano Muore quanto Os cus de Judas são romances de memórias: as 

memórias da Guerra Colonial, pessoalmente vivenciada pelo autor e narrador, em Os cus 
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de Judas – o próprio Lobo Antunes; as memórias de Tristano, personagem fictício, 

combatente da luta contra o nazifascismo, cujo nome, num jogo intertextual tanto caro à 

escrita de Tabucchi, nos remete diretamente para o Dialogo di Tristano e di un amico, de 

Giacomo Leopardi, e para le roman de Tristão e Isolda do Ciclo Arturiano e da cultura 

popular na Idade Media. 

      Tanto Tristano Muore, quanto Os cus de Judas, são romances monólogo que 

contam com a presença de um interlocutor que nunca toma a palavra durante as páginas: 

uma mulher em Lobo Antunes; um escritor chamado justamente para redigir as memórias 

em Tabucchi. 

Em Os romances de Lobo Antunes, Maria Alzira Seixo ao discutir acerca do 

diálogo/monólogo que sustenta o texto, fala de “discurso direto oclusivo” em que “a 

personagem diegeticamente emergente, comparsa de ação em atitudes, gestos e diálogo 

pressuposto, é literalmente apagada pela retomada da sua fala pelo narrador, que dela se 

apropria e só desta apropriação faz viver a relação dialogante” (SEIXO, 2002, p. 40).  

Poder-se-ia de facto afirmar o mesmo também para o romance de Tabucchi, onde o 

diálogo entre os dois personagens, como em Lobo Antunes, sustenta-se apenas através da 

voz do narrador que incorpora também a do interlocutor ausente.  

 Em ambos os romances a narração pode ser então dividida em pelo menos dois 

níveis: um primeiro caraterizado pelo diálogo/monólogo; e um segundo constituído pelas 

lembranças fragmentadas das experiências vividas. Lembranças que aparecem 

desordenadas em Tristano Muore, onde o autor,  retomando as palavras de Anna Dolfi, 

num “joyciano stream of consciousness, pescherà con la mano frammenti di ricordi nel 

tentativo di montarli, cercandone un senso” (2010, p. 75), enquanto em Os cus de Judas 

aparecem organizadas de forma cronologicamente regular – desde a partida de Lisboa até 

a volta na capital lusitana  ̶  salvo depois serem interrompidas por recordações da infância, 

momentos pre-traumáticos que aparecem e voltam de maneira obsessiva dentro da 

narração.     

Em ambos os casos, está-se diante de duas situações que podem lembrar, como uma 

imagem figurativa, o estudio de um psicologo. Principalmente em Tristano Muore, onde 

o protagonista tristano, velho e doente, encontra-se deitado na cama enquanto o escritor 

à cabeceira dele, toma apontamentos e anotações.   

A figura do escritor, aparece portanto como a do psicólogo que escreve de acordo 

com as divagações – às vezes alucinadas e pouco lúcidas – do paciente.  
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Estas situações, manifesta alguns carateres estruturais semelhantes aos da literatura 

de testimonio latino-americana, na qual sociólogos, antropólogos ou jornalistas redigem 

textos a partir das experiências peculiares de indivíduos cuja condição subalterna tem 

relevância em termos históricos e/ou culturais. Em O local da diferença: ensaios sobre 

memória, arte, literatura e tradução, Márcio Seligmann-Silva salienta como, muitas 

vezes, tais obras tenham  como subtítulo a expressão “Uma vida”, para evidenciar e 

delinear o âmbito do testemunho (SELIGMAN-SILVA, 2005). Isto é, efetivamente, o 

caso do romance de Tabucchi, cujo título completo, oximorico, seria Tristano Muore  ̶  

Una vita. 

Todavia, se o autor empírico do romance, contrariamente ao Antonio Lobo 

Antunes, nunca passou pela experiência da guerra – Tabucchi nasceu em 1943 - , seria 

legítimo perguntar-se qual é que poderia considerar-se o testemunho que o romance quer 

deixar, sendo este conceito, na perspetiva tradicional, vinculado à receção e à vivência 

direta dos acontecimentos históricos e/ou traumáticos. 

Em Tristano Muore, de facto, os acontecimentos que dominam as memórias de 

Tristano, mesmo mantendo como ponto fulcral a guerra de libertação contra o nazi-

fascismo, envolvem a mais recente história italiana, até a chamada Seconda Repubblica. 

Portanto, o romance pode ser interpretado como um testemunho da história italiana 

da segunda metade do século XX – a conversa entre Tristano e o escritor passa-se, 

simbolicamente, em agosto 1999: a partir da luta de libertação contra o nazi fascismo, 

considerada “l’unico periodo eroico che abbiamo avuto, del resto...” (TABUCCHI, 2006, 

p. 12) até ao berlusconismo2, passando pelos chamados anni di piombo3 ̶  anos, na Itália, 

do terrorismo político. 

Isto é, efetivamente, o período histórico vivido, discutido e abertamente criticado 

pelo autor empírico de Tristano Muore em inúmeras revistas e periódicos, principalmente 

italianos e franceses. Assim, a desilusão que carateriza Tristano durante as páginas da 

obra pode ser interpretada como a desilusão cívica e política de um intelectual, Antonio 

Tabucchi, que nunca cessou de ser uma voz que resiste, perante o desmoronamento e a 

sistemática destruição, na Itália, da vida cultural e científica4.  

                                                           
2 Com o termo berlusconismo, refiro-me aos fenómenos sociais e de costume surgidos na Itália já a partir 
da década de oitenta, ligados à emergência e a consolidação de Berlusconi como político e como 
empresário. Veja-se: Magrelli, 2011. 
3 Com a expressão anni di piombo refere-se na Itália ao período da história contemporânea inaugurado pela 
Strage di Piazza Fontana (1969) e caraterizado por tensões sociais, luta armada e terrorismo político. 
4 A analogia entre Tristano, partigiano da liberdade durante o fascismo, e Tabucchi, partigiano da verdade, 
da honestidade inteletual, justifica-se tendo em consideração as inúmeras intervenções criticas de Tabucchi 

1136



 

No romance, ao mencionar “pippopippi” ̶  expressão onomatopeica também com 

valor de personagem  ̶  o narrador refere-se de forma explicita ao Silvio Berlusconi, ao 

sistema e ao império mediático por ele criado. Lê-se no romance: 

 

Pippopippi, nel suo solenne scopo di abolire totalmente dalla mente 

umana ogni tipo di pensiero a lui nocivo, anche il minimo, comincerà 

gradualmente a espungere dalle sue scatole di vetro ogni immagine 

portatrice di pensiero, fino a una vostra disassuefazione completa e a 

una sparizione assoluta di ogni segno significante,[…] il pensiero è 

pericoloso. (TABUCCHI, 2006, p. 134)  

 

Disto resultam os sentimentos de desilusão e perda que dominam a narração, 

conjugando-se através da voz de Tristano ora com a saudade ora com a melancolia e o 

sentimento de culpa. Afeções que retornam como presenças obsessivas na escrita de 

Tabucchi (DOLFI, 2010), e que, em Tristano Muore tomam uma conotação fortemente 

política, pois é o próprio contexto distópico que empurra Tristano para questionamentos 

existenciais:  

 

Scrittore, lo sai per chi combattè Tristano? Fai uno sforzo… sì che lo 

sai, è che non ci pensi… un giorno Tristano se ne accorse, così, ebbe un 

lampo di intuizione […]. Tristano capì per chi aveva lottato, per chi 

aveva combattuto, per chi aveva ucciso, per chi aveva rischiato di essere 

ucciso… e perché tante pene e tormenti ideali. Per Pippopippi. 

(TABUCCHI, 2006, p. 128) 

 

Em Os cus de Judas, o passado é encenado através da representação de  momentos  

traumáticos que sustentam todo o romance: as lembranças de cenas cruas e violentas são, 

de facto, inúmeras e se ligam à análise lúcida da impossibilidade de voltar à própria 

                                                           
nos meio de comunicações. Apenas como exemplo, se veja a recensão ao romance de Paolo de Paolo, Dove 
eravate tutti, onde ao falar do sistema político de Berlusconi, Tabucchi afirma: “quella generazione che 

dall’infanzia a oggi in Italia non ha conosciuto altro che il sistema tolemaico di quell’imprenditore brianzolo 

proveniente da un’associazione eversiva che la stampa italiana, con un anglicismo fuori luogo definisce «il 

premier». E che ha come «seconders» (a questo punto ci sta bene) boss mafiosi, corruttori di giudici, sub-
agenti dei servizi segreti, giornalisti al soldo, sicari, cardinali, magnaccia e cocainomani. Un tipetto che di 
quella nave da crociera, dove dapprima faceva l’intrattenitore, è divenuto il capitano” (TABUCCHI, 2011). 
Veja-se também as reflexões sobre a “crisi democratica” em Itália, na qual Tabucchi compara a política de 
Berlusconi à Animal farm de George Orwell, disponivel em:  http://temi.repubblica.it/micromega-
online/walter-e-i-maiali-di-orwell-audio/.  
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condição pré-traumática: “quem veio aqui não consegue voltar o mesmo, explicava eu ao 

capitão […] cada um de nós, os vivos, tem várias pernas a menos, vários braços a menos, 

vários metros de intestino a menos” (ANTUNES, 2008, p. 135). Como no romance de 

Tabucchi, também em Lobo Antunes se ligam à aceitação amarga da morte de qualquer 

forma de ingenuidade e pureza: 

 

Não a sério, a felicidade, esse estado difuso resultante de impossível 

convergência de paralelas de uma digestão sem azia com o egoísmo 

satisfeito e sem remorsos, continua a parecer-me, a mim, que pertenço 

à dolorosa classe dos inquietos tristes, eternamente à espera de uma 

explosão ou de um milagre, qualquer coisa de tão abstracto e estranho 

como a inocência, a justiça a honra, conceitos grandiloquentes, 

profundos e afinal vazios que a família, a escola, a catequese e o Estado 

me haviam solenemente impingido para melhor me domarem, para 

extinguirem, se assim me posso exprimir, no ovo, os meus desejos de 

protesto e de revolta. (ANTUNES, 2008, p. 134) 

 

De facto, com Os cus de Judas está-se perante a encenação da memória traumática 

do autor, de algo definitivamente perdido e, portanto, da própria condição não curável, 

entendida como a impossibilidade de voltar à condição pré-traumática.  

Como analisado por Dori Laub no artigo “Truth and testimony: the process and the 

struggle”, a condição traumática inibe no sujeito a possibilidade de imaginar um futuro 

sem o fardo da experiência da dor, não obstante se tente encontrar uma qualquer estratégia 

para a salvação (1995). Impedimento, negação evidenciada nas páginas do romance:  

 

É esse instante de surpresa, esse Natal inesperado, esse júbilo no fundo 

sem motivo que possivelmente aguardamos ambos aqui, neste bar […] 

imóveis como camaleões à espera da mosca de uma ideia, e mudando 

de cor conforme a tonalidade do álcool que engolimos. (ANTUNES, 

2008: 82) 

 

O “instante de surpresa”, na monotonia de uma realidade na qual o sujeito tem 

dificuldade em se reconhecer, seria o que o narrador/protagonista procura na conversa 

com o silencioso interlocutor, tentando recompor os fragmentos da memória traumática 

e testemunhando aquilo que não pode ser perdido. Porque, sempre consoante as reflexões 
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de Dori Laub, se contar a experiencia é necessário para lhe sobreviver, é também preciso 

sobreviver para que se haja memória daquilo que aconteceu: “we wanted to survive so as 

to live one day after Hitler, in order to be able to tell our story” (LAUB, 1995, 63), escreve 

Dori Laub, retomando as palavras proferidas por uma mulher vítima do Holocausto, cujo 

testemunho encontra-se salvaguardado no Fortunoff Video Archive for 

HolocaustTestimonies da Yale University.  

Tal necessidade  faz-se particularmente urgente num contexto político e cultural, 

que, como antecipei na introdução deste artigo, aparece como definitivamente orientado 

para o esquecimento, para a construção de uma memória coletiva que não inclua os 

horrores do colonialismo e da guerra em África:  

 

Porque camandro não se fala nisto? Começo a pensar que o milhão e 

quinhentos mil homens que passaram por África não existiram nunca e 

lhe estou contando uma espécie de romance de mau gosto impossível 

de acreditar, uma história inventada com que a comovo a fim de 

conseguir mais depressa (um terço de paleio, um terço de álcool, um 

terço de ternura, sabe como é?) que você veja nascer comigo a manhã 

na claridade azul pálida que fura as persianas e sobe dos lençóis […]. 

(ANTUNES, 2008, p. 71) 

 

O que resulta, deste difícil mas necessário processo de evocação dos fantasmas do 

passado, é o status de estranhamento dentro do qual o narrador se reconhece, e que gera 

nele um profundo sentido de perda. Em Os cus de Judas, cada capítulo, cada passagem 

nas lembranças da experiência da Guerra Colonial manifesta etapas do lento caminho 

para o estranhamento do protagonista, que não se reconhece mais dentro da grande 

narrativa da Nação e do Império Lusitano, perpetrada pelo Estado Novo. Já nos primeiros 

capítulos do romance, o protagonista, apenas chegado em Angola, apresenta 

instintivamente a consciência que está a despedir-se de tudo aquilo que considerava 

natural e familiar:  

 

A pouco e pouco aquilo a que durante tantos anos me habituara 

afastava-se de mim, família, conforto, sossego, o próprio prazer das 

maçadas sem perigo, das melancolias mansas tão agradáveis quando 

nada nos falta, do tédio à António Nobre nascido da crença convicta de 

uma superioridade ilusória. (ANTUNES, 2008, p. 37) 
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A figura do jovem e inexperiente soldado que cumpre, na guerra, a própria 

formação  ̶  elemento considerado por Fredric Jameson no artigo “War and 

Representations” como tópico das representações das conflitos bélicos num plano 

individual (2009)  ̶  aparece no romance tendo uma conotação fortemente negativa. Isto 

é, a formação humana do protagonista corresponde inicialmente ao não reconhecimento 

de si e ao lento caminho para uma mais aguda desfamiliarização:  

 

E envelheço sem graça num andar demasiado grande para mim, 

observando à noite, da secretária vazia, as palpitações do rio, através da 

varanda fechada cujo vidro me devolve o reflexo de um homem imóvel, 

de queixo nas mãos, em que me recuso de me reconhecer, e que teima 

em fitar-me numa obstinação resignada. (ANTUNES, 2008, p. 62) 

 

Tal situação de estranhamento perante si mesmo, que levará o protagonista a 

definir-se morto, coincide com a perda radical do sentido de pertencer: “E sentir que se 

deixou irremediavelmente de pertencer a esse mundo nítido e direto onde as coisa 

possuem consistências de coisas, sem subterfúgios nem subentendidos” (ANTUNES, 

2008, p. 56) escreve Lobo Antunes. 

Esta condição de desfamiliarização e afastamento perante si mesmo, a própria 

realidade e o contexto todo, além da constante sensação intrínseca de mal-estar, torna 

possível uma análise lúcida  ̶  ou seja, sem as escórias da retórica oficial ̶ da realidade 

política da guerra pelo protagonista, enquanto a condição de estranhamento que o envolve 

permite-lhe o distanciamento crítico necessário. Aquilo que a guerra faz, de facto, é 

quebrar definitivamente a confiança do indivíduo no Estado, levando-o a não se 

reconhecer jamais nas instituições que regulam a vida pública:  

 

O governo pensa em nós atribuindo pensões de miséria às mulheres de 

soldados, e nós, mal agradecidos, alvos de tanto amor, saímos do arame 

em que apodrecemos para morrer por perversidades de minas ou 

emboscadas, ou deixamos negligentemente filhos sem pais a quem 

ensinam a apontar com o dedo o nosso retrato ao lado da televisão, em 

salas de estar onde tão pouco estivemos. (ANTUNES, 2008, p. 78/79) 
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Considerando o forte sentido de perda e de desilusão que dominam também as 

páginas de Tristano muore, esse caminho para a desfamiliarização do protagonista em 

relação ao próprio contexto político e social encontra significativas analogias com o 

romance de Lobo Antunes. Como em Os cus de Judas, o estranhamento de Tristano 

pretende significar uma recusa forte e decidida das lógicas e das dinâmicas da Itália do 

pós-guerra e, em geral, da sociedade de consumo. Pode-se ler nessa perspetiva a rejeição 

de Tristano ao status de “herói da Resistência” ̶ homenagem concedida pelo Governo 

Italiano ̶ , como o não querer representar, ser um símbolo, de um país no qual, 

conscientemente, não se reconhece:  

 

Perché dopo l’eroismo ci vuole la mano sul cuore quando sei di fronte 

alla bandiera, stai lì, aspetti la croce sul petto, le autorità sono tutte 

schierate davanti a te […] sul palco tutte le autorità dell’occasione, il 

ministro degli interni, quello della difesa, un generale appeso alle 

medaglie che porta sul petto, il cardinale, magari anche due […] perché 

le giovani generazioni devono sapere che il qui presente decorato è sì 

un eroe nazionale […] perché mai il popolo italiano fu fascista, e in lui 

ci riconosciamo, il popolo italiano ha sempre combattuto il fascismo, 

sempre, di essere fascista non si è mai sognato il popolo italiano… ero 

io che sognavo, pensava Tristano, combattevo contro nessuno […] 

adesso scappo, o ora o mai più, scappa Tristano, scappa, o fra poco sarai 

l’eroe di tutta questa gente, a loro uguale. (TABUCCHI, 2006, P. 77/78) 

   

Para concluir, pode se afirmar que, tanto em Lobo Antunes quanto em Tabucchi, a 

encenação de momentos traumáticos implica a constatação e, sucessivamente, a 

representação do mais completo estranhamento do sujeito perante a própria realidade: o 

indivíduo não se reconhece  ̶  e nem quer reconhecer-se  ̶ jamais no Estado, manifestando 

uma complexa e dolorosa cissão entre o cidadão e os grandes poderes, políticos e 

financeiros, que regulam a vida publica. Condição, esta, que além de ser uma 

consequência do trauma, da perda e da desilusão, segundo quando referifo por Fredric 

Jameson em Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism, configurar-se-ia, 

como uma marca característica da contemporaneidade (1993). 

Neste sentido, numa perspetiva mais ampla, seria talvez possível pensar os dois 

romances como sendo testemunhos não apenas de acontecimentos particulares – como a 
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Guerra Colonial, no caso de Lobo Antunes, e a luta de libertação contra o nazifascismo, 

em Tabucchi – mas da condição e da vivência, do indivíduo na contemporaneidade. 
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OS ARQUIVOS E A IDENTIDADE, OU: A DIÁSPORA DO NOME  

– AGUALUSA E SARAMAGO EM DIÁLOGO 

 

Marlon Augusto Barbosa (UFRJ) 

Resumo: Há encontros que só podem acontecer nos domínios da ficção, outros que só se dão 

graças à crítica. Aqui, não se tratará de um encontro ficcional, mas, na medida do possível, de 

um encontro crítico. Duas obras e dois personagens se encontram: o Sr. José, personagem de 

Todos os nomes, de José Saramago, e Félix Ventura, personagem d’O vendedor de passados, de 

José Eduardo Agualusa. Dois personagens que se lançam na empreitada de ler a história de 

outros personagens. Nessa leitura, uma questão sobre a identidade se impõe: esses dois 

personagens não se acham diante de uma identidade circunscrita, fechada ou limitada, mas se 

apresentam diante de algo como uma expansão líquida. É justamente porque esses personagens 

estão diante de algo que se dilui, que passa, e que evoca uma imagem em constante movimento 

ou em metamorfose que é possível estabelecer o diálogo entre essas duas histórias. Cabe a nós, 

leitores, nos perguntarmos: que passado esses dois personagens nos dão a ler? 
 

Palavras-chave: Memória; História; Saramago; Agualusa 

 

 

What’s in a name? That which we call a rose 

By any other name would smell as sweet. 

Romeo and Juliet, William Shakespeare 

 

A memória é suscetível e não gosta de ser apanhada em falta, preenche os 

esquecimentos com criações de realidade próprias, obviamente falsificadas, mas mais 

ou menos próximas aos fatos de cujo acontecer só havia ficado uma lembrança vaga, 

como o que resta da passagem de uma nuvem. O passado vem até nós como uma 

nuvem, vem para ser reconhecido, difícil de ser decifrado: ergue-se das nuvens de 

poeira dos arquivos velhos de uma Conservatória Geral de Registo Civil (José 

Saramago), das nuvens fotografadas por uma mulher ou dos livros espalhados por uma 

casa (José Eduardo Agualusa) – bibliotecas singulares de identidades. Olhando para o 

passado, o contemplamos daqui, como comtemplaríamos um velho livro ou uma 

fotografia colocada a nossa frente: os nomes são outras distâncias.  

Os arquivos e a identidade 

Há encontros que só podem acontecer nos domínios da ficção, outros que só se 

dão graças à crítica. Aqui, não se tratará de um encontro ficcional, mas, na medida do 

possível, de um encontro crítico. Duas obras e dois personagens se encontram: o Sr. 
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José, um singelo e humilde “senhor dos arquivos”, personagem de Todos os nomes, de 

José Saramago, e Félix Ventura, um vendedor e excêntrico “senhor dos passados”, 

personagem d’O vendedor de passados, de José Eduardo Agualusa. Entre eles: nenhum 

nome, mas todos os nomes. Uma questão sobre a identidade se impõe: esses dois 

personagens não se acham diante de uma identidade circunscrita, fechada ou limitada, 

mas se apresentam diante de algo como uma expansão líquida – “Hoje está rio. Amanhã 

estará mar” (AGUALUSA, 2004, p.198) – ou aérea – “(...) uma nuvem sem contornos 

que passa por acima [de suas cabeças] mudando constantemente de forma” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p.10). É justamente porque esses personagens estão diante de algo 

que se dilui, que passa, e que evoca uma imagem em constante movimento ou em 

metamorfose que é possível estabelecer o diálogo entre essas duas histórias.  

O Sr. José e Félix Ventura, de forma latente ou manifesta, interrogam todo e 

qualquer tom de certeza que estabelecemos sobre um sujeito: seja em relação ao seu 

passado, ao seu presente, ou ao seu futuro. E aqui poderíamos dizer que tanto José 

Eduardo Agualusa quanto José Saramago criam personagens que questionam um certo 

tipo de discurso hegemônico – mas qual? – e que Félix Ventura e o Sr. José, leitores de 

um presente e de um passado que precisa ser lido e relido, são personagens tal como o 

historiador da arte proposto por George Didi-Huberman: “O historiador não é senão, em 

todos os sentidos do termo, o fictor, isto é, o modelador, o artífice, o autor e o inventor 

do passado que ele dá a ler” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.10). Cabe a nós, leitores, nos 

perguntarmos: que passado esses dois personagens nos dão a ler?  

 

Primeiro arquivo: “conheces o nome que te deram” 

Publicado em 2004, o livro O vendedor de passados, do angolano José Eduardo 

Agualusa (1960), narrado por uma osga, conta a história de um morador de Luanda, 

capital de Angola, chamado Félix Ventura. Seu trabalho consiste em vender passados 

para a elite angolana emergente que almeja “um nome que ressoe a nobreza e a cultura” 

(AGUALUSA, 2004, p. 17). A narrativa se desenvolve, sobretudo, a partir da visita que 

um estrangeiro faz a Félix Ventura: além do passado, esse estrangeiro, um repórter 

fotográfico que não revela o seu próprio nome, lhe pede uma série de documentos 

“nacionais, autênticos, que dessem testemunho” (AGUALUSA, 2004, p. 17) do passado 

que ele compraria. Assim, Félix Ventura lhe vende um passado e um nome: José 

Buchmann. No entanto, José Buchmann, diferente dos outros clientes de Félix Ventura, 
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se interessa pela sua nova identidade e começa uma série de investigações sobre o seu 

novo passado e, consequentemente, sua nova vida. O personagem tenta encontrar/viver 

a ficção que comprou de Félix Ventura. À história de José Buchmann se unem, direta ou 

indiretamente, outros personagens: Ângela Lúcia, Edmundo Barata dos Reis e própria 

osga, Eulálio – “verbo fácil” (AGUALUSA, 2004, p. 89) –, o narrador. 
 

*** 

O primeiro arquivo se localiza na casa de Félix Ventura, um negro albino, que 

possui como ofício a venda de falsos passados para a nova burguesia: “empresários, 

ministros, fazendeiros, camanguistas, generais” (AGUALUSA, 2004, p. 17). Na casa, 

há pilhas de livros dispersos pelos corredores e cômodos. Além dos livros, Félix 

Ventura separa duas prateleiras de sua biblioteca para uma série de arquivos/coleções: 

recortes de jornais, artigos, fotos e cassetes organizados por ordem alfabética “segundo 

o nome da personalidade ou do acontecimento a que se referem” (AGUALUSA, 2004, 

p. 15). À sombra desse arquivo/biblioteca escondessem outros arquivos/bibliotecas 

(entre a vida e os livros) visitados por Eulálio, narrador de quase toda a história de Félix 

Ventura, antes de reencarnar no corpo de uma osga – lagartixa (AGUALUSA, 2004, p. 

101). 

Segundo arquivo: “não conhece o nome que tens” 

Publicado em 1997, o livro Todos os nomes, do escritor português José 

Saramago (1922–2010), conta a história do Sr. José, funcionário da Conservatória Geral 

do Registo Civil. Nas suas horas vagas, o Sr. José, tem como passatempo colecionar 

recortes de jornais de pessoas famosas. No entanto, um dia, por iluminação, ele percebe 

que “(...) algo de fundamental estava a faltar às suas colecções [algo que os recortes de 

jornais não lhe davam], isto é, a origem, a raiz, a procedência, por outras palavras, o 

simples registo de nascimento das pessoas famosas” (SARAMAGO, 2003, p. 25). Seu 

trabalho na Conservatória Geral do Registo Civil resolveria facilmente esse problema. O 

fluxo da narrativa prossegue e se intensifica quando, em uma de suas idas escondidas à 

Conservatória, o Sr. José encontra, por acaso, a ficha de uma mulher anônima. Assim, 

todas as suas forças se direcionam para ela. O Sr. José quer a todo custo conhecê-la: ele 

sabe que “(...) o pior que tem a Conservatória Geral é não querer saber quem somos, 

para ela não passamos de um papel com uns quantos nomes e umas quantas datas (...)”. 

(SARAMAGO, 2003, p. 197). Para ultrapassar a limitação de um nome e de um número 
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arquivado por uma instituição extremamente hierarquizada, ele vai abandonar a 

monotonia da sua vida e cometer pequenos delitos. A sua busca vai atravessar a história 

dessa mulher anônima/desconhecida: seu passado, seu presente e seu futuro.  
 

*** 

O segundo arquivo, localizado na Conservatória Geral do Registo Civil, onde 

trabalha o senhor José, auxiliar de escrita que “nunca pronuncia o seu nome completo” 

(SARAMAGO, 2003, p. 19), obedece às leis da natureza e é dividido em duas grandes 

áreas: a dos arquivos e ficheiros de mortos e a dos ficheiros e arquivos de vivos. Os 

papéis dos vivos ficam dispostos logo no início das “cinco gigantescas armações de 

estantes que se erguem até o tecto” (SARAMAGO, 2003, p. 13) e se estendem pelo 

interior do edifício. Os papéis dos mortos “encontram-se mais ou menos arrumados na 

parte traseira do edifício, cuja parede do fundo, de tempos a tempos, em consequência 

do aumento imparável do número de defuntos, tem de ser deitada abaixo e novamente 

levantada uns metros adiante” (SARAMAGO, 2003, p. 13) – assemelhando-se a uma 

biblioteca borgiana dividida entre a organização dos vivos e a desorganização dos 

mortos.  

Lendo arquivos: as nuvens se erguem 

Dois arquivos, uma questão pode se sobressair: a visibilidade. Uma visibilidade 

– afetada ou guiada pela ideia de nuvem. Como identificar algo que está em constante 

metamorfose? Ou: como identificar algo que está envolto pelas nuvens? É através 

dessas duas perguntas que poderíamos começar a guiar a leitura d’ O vendedor de 

passados e de Todos os nomes, porque o passado, a memória e a identidade vão se 

erguer das nuvens de poeira dos arquivos velhos da Conservatória Geral de Registo, 

onde trabalha o sr. José, dos livros espalhados pela casa de Félix Ventura, e das 

fotografias de Ângela Lúcia. Nuvens que parecem perturbar todo padrão de 

representação identitário hegemônico: como se em cada uma dessas nuvens 

escondessem-se uma série de imagens que não podem ser vistas ou apreendidas e, 

portanto, sequer identificadas.  

Um problema de visibilidade que se destaca sobretudo como uma questão 

identitária que poderíamos, se quiséssemos, dividir tal como o narrador irônico de 

Todos os nomes: entre celebridades e anônimos. O “anonimato” como aqueles que são 

“como [uma] nuvem que [passa] sem deixar rastros” e a “celebridade” como aqueles 
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“que entram nas enciclopédias, nas histórias, nas biografias, nos catálogos, nos manuais, 

nas coleções de recortes” (SARAMAGO, 2003, p.38). Ou, podemos dividir, como bem 

observou a osga narradora, entre atuais celebridades que querem tornar o passado 

anônimo, isto é, aqueles que querem apagar o passado, esconder as origens e viver o 

presente; e os atuais anônimos que querem tornar o passado célebre, isto é, que querem 

reinventar o passado, viver o presente e assegurar o próprio futuro e o futuro dos filhos. 

Mas que relação podemos estabelecer entre essa divisão e a ideia de identidade? 

A relação é bem mais sutil do que parece. E para estabelecê-la é preciso dar voz 

primeiramente para o livro de Agualusa e depois para o livro de Saramago.  

Vai ser nas primeiras linhas d’O vendedor de passados que a questão sobre a 

visibilidade vai começar a se colocar para os seus leitores. Uma visibilidade que, 

embora pareça “um espectáculo sempre idêntico” ((AGUALUSA, 2004, p. 3), é 

colocada em cheque por uma osga que lê imagens nas nuvens que atravessam o céu: 

“Nasci nesta casa e criei-me nela. Nunca saí. Ao entardecer encosto o 
corpo contra o cristal das janelas e contemplo o céu. Gosto de ver as 
labaredas altas, as nuvens a galope, e sobre elas os anjos, legiões 
deles, sacudindo as fagulhas dos cabelos, agitando as largas asas em 
chamas. É um espectáculo sempre idêntico. Todas as tardes, porém, 
venho até aqui e divirto-me e comovo-me como se o visse pela 
primeira vez. A semana passada Félix Ventura chegou mais cedo e 
surpreendeu-me a rir enquanto lá fora, no azul revolto, uma nuvem 
enorme corria em círculos, como um cão, tentando apagar o fogo que 
lhe abrasava a cauda” (AGUALUSA, 2004, p. 3). 

 

O começo do livro nos possibilita estabelecer uma analogia entre “passado” e 

“nuvem”. Como podemos ver, Eulálio se coloca nas primeiras páginas do romance 

como um leitor de nuvens. No entanto, ele não é apenas um narrador/leitor das 

constantes metamorfoses que as nuvens sofrem, veremos que ele é também um 

narrador/leitor de todas as metamorfoses que os passados dos clientes de Félix Ventura 

sofrem dentro da casa. O que Eulálio sabe é o pouco que nós leitores também sabemos. 

E como “cada um vê o que quer no fugaz desenho de uma nuvem” (AGUALUSA, 

2004, p. 80), a interpretação dela dependerá sempre do leitor/observador, porque o 

passado irá até ele, inúmeras vezes, como uma nuvem, para ser decifrado. A osga não é 

onisciente e nem onipresente; pendurada no teto, ela observa as situações que ocorrem 

abaixo e as narra. Eulálio é um narrador que testemunha a metamorfose de inúmeros 

passados.  

Vai ser a partir da visita de um estrangeiro branco à procura de uma genealogia 

afro grandiosa que ele testemunhará o nascimento de José Buchmann – novo nome e 
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nova identidade que só conheceremos no capítulo intitulado “O nascimento de José 

Buchmann”. A princípio, José Buchmann é um estrangeiro anônimo, que busca um 

passado célebre, que se recusa a dizer o próprio nome: “Tive muitos nomes mas quero 

esquece-los a todos. Prefiro que seja você a batizar-me” (AGUALUSA, 2004, p. 18). 

Comprar um passado grandioso, para assegurar um futuro grandioso? Mas será que o 

objetivo de José Buchmann seria o mesmo que o de todos os outros? 

Se Eulálio é testemunha de diferentes metamorfoses, Félix Ventura, como 

Sherazade, contador de histórias ou contador de passados, é aquele que promove grande 

parte dessas metamorfoses. Félix Ventura como Sherazade? Eulálio parece fazer 

referência a isso quando conta uma história de sua infância e menciona seu gosto pelo 

livro As mil e uma noites na versão inglesa de Richard Burton (AGUALUSA, 2004, p. 

101). As relações entre o passado de uma outra vida e o presente dessa vida da osga são 

quase analógicas: baseadas em uma repetição, o ontem se repete no hoje de uma outra 

forma, transformada. Se na outra vida a osga gostava de ler os enredos criados por 

Sherazade, agora, ela gosta de testemunhar os enredos criados por Félix Ventura – que 

como Sherazade, afirma: “Crio enredos por ofício”. (AGUALUSA, 2004, p. 125).  

Assim como Sherazade trapaceou com o rei Shariar, enganando-o e 

interrompendo as narrativas que lhe contava no auge dos acontecimentos para continuar 

um outro dia, resguardando sua própria vida, criar “enredos por ofício” é também, 

barthesianamente, trapacear. Com a língua? Sim. Mas vai além: trapaceia também com 

a História. Trapaça salutar (BARTHES, 1998, p. 16). Trata-se de escritores no interior 

da ficção que denunciam uma realidade cruel que precisa assumir novas ficções para 

sobreviver. Félix Ventura, mesmo sem dar muita importância, sabe que está a todo 

tempo escrevendo um novo passado assim como escritores escrevem novos livros: “– 

Acho que aquilo que faço é uma forma avançada de literatura -, confidenciou-me. 

Também crio eu enredos, invento personagens, mas em vez de os deixar presos dentro 

de um livro dou-lhes vidas, atiro-os para a realidade”. (AGUALUSA, 2004, p. 75).   

E parece que será isso que os seus clientes farão ao receberem o novo passado: 

abandonarão as suas identidades e viverão a todo custo a ficção que comprarão. José 

Buchmann, por exemplo, é um daqueles que fará isso. Para ele, Félix Ventura criou uma 

ficção “urdida com muita classe” e “bem real” (AGUALUSA, 2004, p. 60). Assim, 

atravessando uma “poderosa metamorfose” (AGUALUSA, 2004, p. 59), José 

Buchmann perde antigos traços de sua fisionomia e de sua identidade: “Perdeu, vem 

perdendo, aquela pronúncia entre eslava e brasileira, meio doce, meio sibilante” 
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(AGUALUSA, 2004, p. 59). Viver essa nova ficção custa-lhe perdas pequenas, sutis, 

mas que mesmo assim são perdas. José Buchmann se reinventa. Eulálio afirma: 

“Você inventou-o, a esse estranho José Buchmann, e ele agora começou a inventar-se a 

si próprio. A mim parece-me uma metamorfose... uma reencarnação. Ou antes: uma 

possessão” (AGUALUSA, 2004, p. 73). Uma possessão que lhe acomete por causa de 

um novo nome. O que ocorre é um deslocamento sutil de identidade provocado e guiado 

pelo nome: “(...) vejo que José Buchmann não é José Buchmann, e sim um estrangeiro a 

imitar José Buchmann. Porém, se fechar os olhos para o passado, se o vir agora, como 

se nunca o tivesse visto antes, não há como não acreditar nele – aquele homem foi José 

Buchmann a vida inteira”. (AGUALUSA, 2004, p. 65). 

Encontramos um outro exemplo no capítulo intitulado “O Ministro”. Nele, o 

narrador afirma que o ministro, “um homem baixo, gordo” (AGUALUSA, 2004, p. 119) 

parece pouco à vontade dentro do próprio corpo. Um desconforto que não está pautado 

apenas na identidade, mas também nas marcas corporais e físicas do personagem. Assim 

como José Buchmann, o ministro vai comprar um passado com Félix Ventura, mas não 

vai tentar diretamente viver a ficção que comprou: vai querer exaltar o seu passado, 

torná-lo vivo. Fazer com que os outros vejam como os seus antepassados foram 

grandes. Não se trata, portanto, de viver a ficção que comprou, mas reacendê-la, isto é, 

fazer com que o outros a reconheçam. Para isso, por exemplo, ao saber que o Liceu de 

sua cidade, hoje chamado de Mutu Ya Kevela, um herói angolano (AGUALUSA, 2004, 

p. 120), possuía antes o nome do seu novo avô, Salvador Correia, “ilustre carioca que 

1648 libertou Luanda do domínio holandês” (AGUALUSA, 2004, p. 120), que Félix 

Ventura o vendeu, vai promover uma troca do nome, pois “há que repor a justiça” 

(AGUALUSA, 2004, p. 120). Assim, percebemos que não ocorre apenas a mudança do 

nome das pessoas, mas também dos lugares, isto é, um deslocamento identitário dos 

espaços. 

Mas são, sobretudo, as mulheres que, durante a narrativa de José Eduardo 

Agualusa, mais se transformam e mais provocam em nós um questionamento sobre a 

visibilidade: quem é essa que vejo? No capítulo intitulado “Alba” (AGUALUSA, 2004, 

p.34), por exemplo, Eulálio nos apresenta uma mulher que tirou a sua castidade quando 

ele ocupava uma outra vida, um outro corpo. O que se destaca na apresentação e 

descrição da personagem é o seu nome e as metamorfoses que ele parece assumir: “ao 

acordar chamava-se Alba, Aurora ou Lúcia, à tarde Dagmar; à noite Estela” 

(AGUALUSA, 2004, p.35). Seu nome, curiosamente, está atrelado a passagem do dia e 
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do tempo. Nome carregado de significado que nos remete à outra personagem – “o 

nome, porém, acordou outro em mim” (AGUALUSA, 2004, p.43) – que possui o nome 

parecido com um dos nomes dela: Ângela Lúcia – que poderíamos etimologicamente 

entender como “mensageira da luz” ou “aquela que nasceu com a manhã” – ou, nas 

palavras de Félix Ventura: “Pura Luz!” (AGUALUSA, 2004, p.44), porque “tudo nela é 

luz” (AGUALUSA, 2004, p.128). Estabelecendo-se, assim, uma clara relação entre a 

mulher do albino e a antiga mulher de Eulálio. Nome do passado que retorna acrescido 

de Ângela. Ângela Lúcia, no entanto, não troca de nome com o passar do dia como 

Alba, mas fotografa as várias incidências da luz. Jogo de nomes que se sobrepõe, se 

apagam e reaparecem, colocando em cheque a nossa percepção diante da identidade de 

cada uma das personagens que surgem: de quem o narrador está falando agora? 

 Assim, essa indefinição e essa pouca visibilidade entorno do nome e da 

identidade podem ser constantemente questionadas e elas assumem um grau maior 

quando nos direcionamos para Eva Miller, mãe ficcional de José Buchmann. Entre as 

suas investigações do passado, José Buchmann descobre que a sua nova mãe possuía 

um gosto especial por inúmeros artefatos/espelhos “de feira popular, cristais perversos, 

concebidos com o propósito cruel de capturar e distorcer a imagem de quem quer que se 

atravessasse à sua frente” (AGUALUSA, 2004, p.45). Assim, com a casa repleta desses 

artefatos/espelhos, quando entra em seu próprio quarto, por exemplo, é como se entrasse 

com uma multidão. Uma multidão de Eva Miller. Imagem multiplicada que nos remeter 

ao “teatro polidíptico”, de Athanasius Kircher. Que na definição ficcional de Italo 

Calvino seria uma espécie de máquina/museu “em que uns sessenta espelhinhos que 

revestem o interior de uma grande caixa transformam um ramo numa floresta, um 

soldadinho de chumbo num exército, um livrinho numa biblioteca” (CALVINO, 2010, 

p. 166); ou, na definição de Gustav R. Hocke, menos ficcional e mais teórica: 
 

“Debaixo de um espelho, escondido sob um móvel em forma de baú, 

enxerga-se um cilindro contendo diversas imagens. Quando o visitante 
se olha no espelho colocado sobre o móvel, ele recebe várias formas: 
sol, animal, esqueleto, planta ou pedra. Tudo é comparável a tudo”. 
(HOCKE, 1986, p.199) 

 

O que está em jogo nessa aproximação é a ideia de incerteza que as imagens nos 

proporcionam. Não é possível diante desse jogo de espelhos identificar qual é a imagem 

primeira, isto é, qual é a identidade verdadeira. Qual das imagens é a verdadeira Eva 

Miller? Os espelhos podem distorcer a identidade? Uma outra questão também parece 

se impor: a multidão. Uma multidão criada pelos espelhos é a mesma multidão anônima 
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que não vê e que ninguém vê com a qual Eulálio sonha (AGUALUSA, 2004, p.30)? 

Mais uma vez a vida de Eulálio estabelece um paralelo com outras vidas. Dessa vez, 

com a vida de José Buchmann. A osga, assim como Eva Miller, também se coloca 

diante de um espelho, mas a imagem que enxerga é a de um homem e não a de uma 

lagartixa.  

Ainda, é a partir desse primeiro sonho, em que Eulálio observa uma multidão de 

pessoas “de todas as raças, de todas as crenças e todos os sexos” (AGUALUSA, 2004, 

p. 31) cruzarem o seu caminho, que podemos cruzar um paralelo com “O homem da 

multidão”, de Edgar Allan Poe. A diversidade e a multiplicidade de pessoas que 

atravessam o seu caminho é grande, e todas elas permanecem anônimas. No entanto, 

não se trata apenas de uma questão numérica em que se torna difícil reconhecer ou 

identificar todas as pessoas que fazem parte da multidão. Mas, sobretudo, da 

impossibilidade de se conhecer – ou reconhecer – até mesmo uma pessoa que se afaste 

dessa multidão. 

Como cruzar a multidão e conhecer de fato alguém? Isso parece quase 

impossível quando pensamos em uma história cercada de apagamentos e de criações de 

novas identidades. Mas será que apenas nessas circunstâncias se torna impossível 

conhecer alguém? Parece que o livro de José Saramago, Todos os nomes, proporciona 

uma resposta – e inúmeros questionamentos – para essa questão. Mas como? A partir da 

busca por uma mulher desconhecida – e anônima apenas para nós leitores, já que não 

sabemos o nome da personagem – que essas respostas e questionamentos começarão.  

Acrescentar informações a sua coleção: a essa única tarefa se lançou o Sr. José. 

O seu objetivo era procurar os dados registrados de todas as celebridades, para assim 

poder acrescentar à sua coleção de fotos e notícias os detalhes mínimos sobre aquelas 

pessoas que todos julgavam conhecer tão bem. É possível conhecer uma celebridade 

muito bem? Mas encontrar os dados de uma anônima significava o oposto. Ter apenas o 

nome de um anônimo não o torna conhecido. É possível conhecer alguém apenas pelo 

nome, pela data de nascimento e pelo nome dos pais? Parece que não. E é isso que o 

narrador deixa claro: na Conservatória Geral “só existiam palavras, (...) não se podia ver 

como tinham mudado e iam mudando as caras, quando o mais importante era 

precisamente isso, o que o tempo faz mudar, e não o nome, que nunca varia”. 

(SARAMAGO, 2003, p. 112), isto é, as pessoas estavam reduzidas a um verbete, uma 

identificação que, ao invés de individualizá-los, transformava-os em anônimos em meio 

à multidão. E aqui se estabelecer um diálogo curioso entre Saramago e Agualusa. 
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Saramago parece pensar em uma identidade que está além do nome, nome que não 

varia. Agualusa, por sua vez, vai variar o nome para mostrar que a partir dele a 

identidade varia. Trata-se de visões diferentes? O que as obras desses dois autores 

parecem demarcar são as metamorfoses que a identidade sofre: seja ela a partir de uma 

variação do nome ou não. 

 Em outras palavras, tanto as celebridades como os anônimos parecem assumir   

um anonimato cruel – de forma mais velada no primeiro, e extremamente manifesta no 

segundo. Saramago opta por um livro onde todos são anônimos1, inclusive o Sr. José, de 

quem bem pouco conhecemos. Agualusa, por sua vez, opta por uma narrativa cercada 

de celebridades, ou melhor, de pessoas com passados célebres. O que permanece nas 

duas obras em questão é a incerteza diante da identidade de cada um dos personagens. 

Um passado que é preenchido com uma “falsa memória”, mas que mesmo assim ainda 

assume o mecanismo de uma “verdadeira memória”: preenche os esquecimentos com 

criações de realidade próprias, obviamente falsificadas, mas mais ou menos próximas 

aos fatos. Se o passado, como nos diz o narrador do conto “Nenhum, Nenhuma”, de 

João Guimarães Rosa, vem até nós para ser reconhecido, como uma nuvem, cabe a nós 

decidirmos que passado estaremos a ler nessa nuvem que se ergue diante dos nossos 

olhos. 

Como “se se tratasse de uma invisibilidade à procura doutra” (SARAMAGO, 

2003, p. 147), o Sr. José – quase um anônimo que sabe que “nunca lhe serviu de nada 

pronunciar o nome completo, uma vez que os interlocutores só retêm na memória a 

primeira palavra dele, José (...)” (SARAMAGO, 2003, p. 19) – coloca-se a procura 

dessa mulher “anônima”, que atravessa a vida sem deixar as suas marcas ou rastros nos 

livros de história. Há algo entorno desse anonimato, dessa mulher que não está em 

frente aos holofotes da mídia que o instiga, que o comove: quem é essa mulher? – 

Pergunta que parece cruzar todo o livro. Essa mulher anônima que possui um passado 

em construção, uma identidade indefinida que não pode ser interpretada apenas pelos 

dados de uma ficha de registro da Conservatória Geral. Um passado construído aos 

poucos pelo Sr. José, que assume o papel de um leitor do passado: junta os indícios que 

encontra das nuvens de poeira de tantos arquivos velhos e esquecidos, numa tentativa de 
                                                           
1
 Uma questão interessante se coloca: se em Todos os nomes teremos uma ausência dos nomes, tornando-

se ironicamente um livro onde praticamente faltam todos os nomes, em O vendedor de passados, os 
nomes serão extremamente significativos. Félix Ventura apresenta, por exemplo um nome duplo 
redundante: Félix significa “bem-aventurado”. Dentro do primeiro nome está o segundo: a ventura ou o 

aventurado. O próprio personagem fala sobre a duplicidade do nome: “– Eu próprio, o Ventura. Era o 
meu duplo. Em alguma altura da vida todos nós recorremos a um duplo” (AGUALUSA, 2004, p. 167). 
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encontrar uma identidade para uma anônima. Mas qual seria a necessidade de descobrir 

essa identidade? Ou melhor, o objetivo da narrativa é descobrir a verdadeira identidade 

dos personagens? A resposta é simples: de maneira alguma. O que tanto O vendedor de 

passados quanto Todos os nomes parecem fazer é colocar em cheque qualquer tom de 

certeza. E para isso, os personagens precisam se tornar testemunhas.  
 

   

Os arquivos como uma ferida para habitar  

“(...) as nuvens acendiam-se por vezes em largos clarões de esperança” 

O vendedor de passados, José Eduardo Agualusa 

 

Todo arquivo permite um ato de pensar. Todo arquivo é capaz de revelar uma 

ferida. E como nos diz o narrador de Todos os nomes: “Você não é capaz de imaginar a 

quantidade de coisas que se descobrem olhando para umas feridas (...)”. (SARAMAGO, 

2003, p. 133). Os arquivos de Félix Ventura e todos os arquivos consultados pelo Sr. 

José são feridas abertas da sociedade. Feridas que não podem ser curadas, e que devem 

ser constantemente vistas: “no corpo as feridas cicatrizam, mas no relatório ficam 

sempre abertas, nem fecham nem desaparecem (...)”. (SARAMAGO, 2003, p. 132).  

Vende-se passados porque dói “na alma um excesso de passado e de vazio” 

(AGUALUSA, 2004, p. 40). Procura-se uma desconhecida porque também dói ser 

reduzida a um simples verbete. Ler as nuvens que se erguem significa sobretudo 

testemunhar uma forma que não pode ser apreendida completamente, seja: o passado, a 

memória ou a identidade. Mesmo que essa tríade pareça assumir muitas vezes um 

caráter ficcional, cabe a nós testemunharmos o que fica dessa ficção. Mas sem jamais 

esquecermos que ela não pode se apresentar como destruidora de um passado, de uma 

memória ou de uma identidade. Mas que deve agir como uma reinvenção, como uma 

esperança de que o passado e o presente possam juntos assumir um acordo digno para 

construir um futuro. Talvez essa tenha sido a esperança que José Buchmann tenha 

encontrado em mudar o nome. E talvez essa tenha sido a esperança que o Sr. José 

encontrou quando finalmente chegou ao final de sua busca. Esperança. 

Diz o narrador d’O vendedor de passados: “(...) as nuvens acendiam-se por 

vezes em largos clarões de esperança”. Talvez a história da esperança possa, por um 

problema de logística (AGUALUSA, 2004, p.12), ser como a história da Velha 

Esperança. Convencida “de que não morrerá nunca” (AGUALUSA, 2004, p.10), é ela, 
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Esperança Job Sapalalo, empregada, moradora de um musseque e “anarquista” por 

acidente quem sustentará – manterá – com todos os seus trabalhos a casa de Félix 

Ventura e de Eulálio. Talvez, uma casa que pertença principalmente, a Eulálio: que 

observa de dentro dela as nuvens que cruzam o céu. Um lugar por onde Eulálio, quando 

cai a noite “vagueia pelas [suas] diferentes divisões” (AGUALUSA, 2004, p.9), 

evidenciando as separações e os limites que há dentro dessa casa. Ou ainda, uma casa 

que Eulálio pensa “como um barco: “Um velho navio a vapor cortando a custo a lama 

pesada de um rio” (AGUALUSA, 2004, p.24). Uma casa metonímia de outra casa: 

Angola – que vive de Esperanças.  

Ou: “Um barco (cheio de vozes) subindo um rio” (AGUALUSA, 2004, p.79).  
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A ATUALIDADE DA CRÍTICA DE LIMA BARRETO  

AOS PODERES CONSTITUIDOS NA REPÚBLICA VELHA 

 
Renato dos Santos Pinto1  

 
Resumo: Neste texto serão abordadas questões relacionadas a poder e autoritarismo na 
virada para o séc. XX no Brasil, durante a República Velha, nos romances Recordações 
do escrivão Isaías Caminha e Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. A 
imprensa e o Estado podem ser vistos enquanto instrumento de exercício do poder no 
discurso dos narradores, que, por vezes, tomam emprestado o olhar do homem comum, 
pertencente às classes menos favorecidas. E, passados mais de cem anos, poderemos 
constatar que muitos aspectos dos relatos e denúncias contidos em sua obra permanecem 
atuais. 
 
Palavras-chave: Lima Barreto; República Velha; Autoritarismo; Imprensa 
 

A narrativa de Lima Barreto esteve fora de seu tempo? Nascido em 1881, sua 

produção literária se dá a partir da virada para o séc. XX, durante o período conhecido 

como República Velha no Rio de Janeiro, então capital federal. Sua narrativa, exposta de 

forma direta e ferina, em romances, contos, crônicas e crítica literária, aborda temas 

polêmicos para sua época, como: nossa subserviência às culturas europeia e norte 

americana; racismo; feminismo e direitos da mulher, com posições que se alternam entre 

progressistas e conservadoras; casamento e divórcio; o papel militante da literatura; a 

imprensa e sua relação com o governo e a sociedade; os bastidores dos poderes exercidos 

durante a República Velha. Tudo isso, tendo como cenário as ruas e bairros da cidade do 

Rio de Janeiro. 

Entre os discursos assumidos para a implementação da República no Brasil do final 

do séc. XIX, estava a justificativa de que o poder seria descentralizado e aumentaria a 

participação popular nas decisões de Estado. O conceito de Pátria, a ser cultuada e 

idolatrada ganha novas dimensões. Para uma melhor compreensão quanto à abordagem 

da narrativa de Lima Barreto sobre o assunto, previamente serão realizadas algumas 

reflexões sobre as relações entre poder, Estado e regimes autoritários. Segundo Michel 

Foucault (2012), 

 

                                                             
1 (Doutorando em Literatura Comparada - UFF) 
   Contato: renatospinto46@gmail.com 
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Quando se definem os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma 
concepção puramente jurídica desse mesmo poder; identifica-se o poder 
a uma lei que diz não. O fundamental seria a força da proibição. Ora, 
creio ser essa uma noção negativa, estreita e esquelética do poder que 
curiosamente todo mundo aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, 
se não fizesse outra coisa a não ser dizer não, você acredita que seria 
obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 
simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que 
de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 
discurso. Deve-se considera-lo como uma rede produtiva que atravessa 
todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem 
por função reprimir. (Foucault, 2012, p. 44 e 45) 

 

Ou seja, é possível inferir que a força, repressão e suspensão de direitos seriam 

recursos extremos, utilizados quando outras possibilidades de domínio e manutenção do 

poder apresentem sinais de esgotamento, pois embora tenham sua eficácia em curto 

tempo, no médio e longo prazos tendem ao desgaste. Como exemplo ficcionalizado de 

estratégia de domínio, tomemos uma passagem extraída de Baudolino, de Umberto Eco, 

em que, durante século XII, um Sábio, de nome Oto, sugere a seu aprendiz, o protagonista 

Baudolino, que busque com habilidade convencer o Imperador Frederico a dominar 

determinada região sem uso de violência. Nas palavras do sábio: 

Ouve. Sabes que procurei fazer com que o imperador entendesse as 
razões das cidades além dos alpes Pireneus. O imperador não pode fazer 
mais do que submetê-las a seu domínio e, todavia, há maneiras e 
maneiras de reconhecer a submissão, e quem sabe pode-se até encontrar 
um caminho que não seja o cerco e o massacre. Assim, pois, tu, a quem 
o imperador ouve, e que, apesar de tudo, és filho daquelas terras, 
procura fazer o melhor para conciliar as exigências de nosso imperador 
com as de tuas cidades, para que morra menos gente possível, e para 
que todos se deem por satisfeitos. (Eco, 2001, p. 54) 

 

Nesse caso, a submissão ao domínio não está mais em questão, restando definir 

somente em que circunstâncias e a que preço ela se dará. Essa tensão entre imposição e 

aceitação de poder está presente ao longo da história da humanidade e sua tendência para 

um lado ou para outro acaba por definir entre regimes políticos autoritários ou 

participativos e as diversas nuances entre os extremos.  

Já que mencionamos nuances ou matizes, sob o ponto de vista da atuação do Estado, 

uma outra perspectiva se coloca em relação àqueles que são submetidos aos regimes 

políticos vigentes. Tomando modelos e contextos históricos como exemplo, tanto na 

República de Platão ou na ilha Utopia, de Thomas More, quanto na cena imperial 
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brasileira, com segmentos da sociedade compostos por famílias cristãs, os sistemas 

políticos adotados são cruéis, sanguinárias e totalitárias para as pessoas tornadas escravas, 

sejam povos derrotados e subjugados, sejam negros trazidos do continente africano. E, 

mesmo hoje, passados quase cento e trinta anos de sua abolição no Brasil, nos sucessivos 

processos de exploração, discriminação e exclusão, permanecem situações análogas à 

escravidão, inclusive em termos de violência, independentemente dos regimes 

considerados participativos ou autoritários que vêm atravessando a história.   

 Desde o início do Séc. XX, a cena social no Rio de Janeiro de Lima Barreto 

já continha um olhar do homem comum, representante das camadas menos favorecidas. 

Para a História, enquanto ciência humana, essa mudança de perspectiva ficou mais 

evidente na segunda metade do mesmo século, a partir de sua apreensão enquanto 

discurso, portanto, emitido de algum lugar, sob determinado ponto de vista. Mudança essa 

que permite sua fragmentação e uma multiplicidade de ângulos para interpretar um 

mesmo fato histórico. Assim, uma história rigorosamente datada, progressiva, marcada 

por feitos de grandes personagens, vai dando lugar a uma nova história, múltipla, do 

cotidiano, com diferentes versões daquela de cunho oficial, normalmente contada pelos 

detentores do poder, que também é narrativa. 

 Nos regimes de exceção, as autoridades tendem a ser menos tolerantes a esses 

discursos múltiplos e fragmentados que dão vez, inclusive às visões marginalizadas da 

sociedade. Preferem, sempre que possível, a descrição de eventos vinculados a datas e 

heróis, reduzindo os conflitos históricos à dicotomia entre o bem e o mal, o que facilita o 

domínio sobre o discurso histórico.   Retomando a tensão entre o autoritarismo e os 

regimes participativos, passemos para um outro exemplo, contextualizado em Portugal 

durante o Salazarismo.  Na peça A palavra é de oiro, de Augusto Abelaira (1973), mãe e 

filha dialogam sobre os tempos de silêncio e os tempos de mentiras, fazendo alusão à 

liberdade de expressão: 

Guilhermina: Sabias que milhões de mulheres tinham filhos quando 
havia jornais, quando as palavras eram livres? Uma rainha, uma atriz 
de cinema... As outras? Os jornais não falavam das outras. Não sabias 
mais acerca do mundo do que sabes hoje... Os jornais mentiam. 
Esqueceste-te, não te lembras já de que os jornais mentiam? 
Lúcia: Prefiro a mentira ao silêncio, minha mãe. Na mentira ainda posso 
descortinar a verdade, mas quanto ao silêncio, só o silêncio me 
responde. E os homens emudeceram. Não os vê, minha mãe. (Abelaira, 
1973, p.59) 
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Ou seja, para a personagem, a possibilidade de expressão, mesmo que 

deliberadamente falaciosa, será sempre melhor do que a imposição do silêncio. É bom 

salientar que a relação entre imprensa e Estado é sempre complexa e coexiste num espaço 

entre a liberdade de expressão e a imposição do silêncio, passando por cooptação pelo 

próprio Estado ou pelas forças de oposição, dependendo das circunstâncias históricas 

vividas naquele momento. 

Deste lado do Atlântico, no Brasil dos anos 1970, também emudecido, sob um 

regime autoritário, aprendia-se nos frios bancos escolares, a história à moda antiga. Datas, 

personalidades e eventos que visavam a consolidação da República, buscando a 

simplificação e a transformação do discurso em fatos ocorridos. Assim, conhecíamos os 

“heróis” da República Velha e seu esforço para consolidar um regime que culminaria em 

liberdades individuais e na participação de todos, encobrindo, feito cortina de fumaça, os 

meandros de disputa de poder, denunciados por Lima Barreto na época, cujos interesses 

eram caros somente às classes dominantes, ratificando seu poder de geração a geração.  

 Em 1989, ano das primeiras eleições diretas presidenciais no Brasil, após o 

Golpe Militar de 1964, em Artigo sobre Lima Barreto publicado na revista da USP, por 

conta do centenário da república, Beatriz Rezende (1989) comenta: 

É curioso observarmos que os aspectos mais vulneráveis à crítica nos 
primeiros anos da República são os mesmos que ainda hoje aparecem 
como os mais mobilizadores da opinião pública: a corrupção, o abuso do 
poder, a má administração, a malversação do dinheiro público, tudo isso 
se transformando numa falta de confiança nos homens públicos e, mais 
do que isso, na própria política. (RESENDE, 1989) “A República no 
Brasil é o regímen da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou 
aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia” (BARRETO apud 
Rezende, 1989). E ainda: (A política) “Eu a encaro, como o povo a vê, 
isto é, um ajuntamento de piratas mais ou menos diplomados, que 
exploram a desgraça e a miséria dos humildes” (Ibid). 

 

Esses humildes, dos quais Lima Barreto se refere, formam um enorme contingente 

de excluídos, tratados com os requintes autoritários dos períodos mais nebulosos da 

história, mesmo durante a vigência de regimes que se propõem democráticos e 

participativos para uma outra parcela da população. Ou seja, aquilo que nos alertava Lima 

Barreto no início do século permaneceu atual em 1989 e continua no prazo de validade. 

Até quando? É certo que, entre ondas progressistas e conservadoras avançamos um 
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pouco, porém, certamente, muito aquém do que Lima Barreto desejaria com sua literatura 

militante. 

 Recordações do escrivão Isaías Caminha foi o romance de estreia de Lima Barreto, 

publicado inicialmente em folhetim nos periódicos do final da primeira década do séc. 

XX. O autor tinha a intenção de trazer para o debate, além de um papel militante para a 

literatura, questões sociais como racismo e as relações entre imprensa e poder público 

durante a república velha. A imprensa é apresentada como ferramenta de exercício de 

poder, demonstrando nos seus bastidores os interesses que movem suas reportagens, bem 

distantes dos interesses coletivos. Ou seja, era feita para parecer imparcial, sem sê-lo. A 

resposta da grande imprensa às provocações de Lima Barreto através do romance 

Recordações do escrivão Isaías Caminha, foi o silêncio e, mesmo as poucas críticas feitas 

no período, enfatizavam aspectos de vingança pessoal do autor, que mal disfarçava as 

instituições e pessoas que buscava atingir com suas personagens caricatas, o que foi visto 

como prática de uma literatura menor com a pecha de Roman à Clef.  

Narrado em primeira pessoa, o escrivão Isaías Caminha conta suas memórias: 

mulato e pobre, vindo do interior para estudar na capital da República. Desvirtuou-se de 

seus objetivos iniciais e sucumbiu à lógica de interesses menores que então predominava, 

a partir de sua contratação como contínuo num grande jornal da época: O Globo, nome 

fictício do então poderoso Correio da Manhã. A cena carioca, contendo corrupção, 

escândalos e revoltas populares, é relembrada pelo escrivão. Na passagem seguinte, 

selecionada do romance, é possível observar a contraposição entre potencialidade e 

ignorância das massas, a partir de uma revolta popular:  

A irritação do espírito popular que eu tinha observado na minha própria 
casa não me fez pensar nem temer. Julguei-a especial àqueles a quem 
tocavam e nunca que aquelas observações ingênuas se tivessem 
transformado em grito de guerra, em amuleto excitador para a multidão 
toda. Mais tarde, entretanto, verifiquei que a crença de que o Governo 
pretendia operar violentamente os homens e mulheres de pés grandes, 
como os Chinas, é que tinha impressionado fortemente os espíritos 
levando-os ao sangrento motim que estalou. (Barreto, 1994, p. 142) 

 
 

Segundo Lilia Schwarcz (2017), o caso denominado pelo narrador como Revolta do 
Sapato seria ficcional, guardando alguma relação com a Revolta da Vacina, que agitou as ruas do 
Rio de Janeiro na época, principalmente em função de sua obrigatoriedade e carência de 
informações e esclarecimento sobre a sua importância. Ainda sobre o evento, podemos 
observar o desinteresse dos representantes do Estado com a coisa pública e, também, o 
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poderio de que gozava a imprensa, que além de influenciar diretamente as decisões dos 
agentes do Estado, se locupletava com cargos e regalias pagos, obviamente, com recursos 
públicos, como podemos observar nesse outro excerto: 

O motim obrigara o Presidente a demitir a maioria dos Ministros, isto 
é, os Ministros atacados pelo O Globo; o prefeito e o chefe de polícia 
também saíram. A lei dos sapatos foi para as coleções legislativas e o 
empréstimo ficou prometido ao Rodrigues. O diário de Loberant ficou 
sendo quase a sétima Secretaria do Estado. As nomeações saíam de lá 
e as demissões também. Bastava um aceno seu para um chefe ser 
dispensado, e bastava qualquer dos seus empregados abrir a boca para 
obter os mais rendosos lugares. Leporace foi nomeado Diretor das 
antiguidades egípcias do Museu Nacional; e Rolim, o Rolim dos 
grandes pés, subdiretor da Repartição Cartográfica da República. Leiva 
fora modesto: pediu e obtivera o lugar de quarto escriturário do Tribunal 
de Contas, independente de concurso. Os empregos foram assim 
satisfazendo a natural voracidade dos auxiliares de Loberant. Todos 
eles viviam agora calmos, sorridentes, satisfeitos, convencidos de que 
tinham moralizado a República. (Barreto, 1994, p. 147) 

 

Na cena narrada acima, o entrelaçamento entre imprensa, Estado e poder é 

flagrante. Á margem da cena, o povo demonstra sua força para reagir às injustiças 

cometidas por tal aliança espúria, mas, ao mesmo tempo, reflete sua incapacidade de 

perceber nitidamente qual o foco do problema a ser combatido, diluindo sua energia em 

questões periféricas, secundárias e por vezes, existentes somente em seu imaginário. 

Circunstância que justifica os motivos de se restringir, deliberadamente, o acesso ao 

ensino de qualidade a toda a população. Como percebemos, o problema para o qual parece 

simples uma solução, caso houvesse vontade política, é histórico e tende à perpetuidade.    

Já no início de sua carreira literária, Lima Barreto desafiava a tudo e a todos, 

utilizando sua narrativa militante em busca de debate e aprofundamento das questões que 

considerava essenciais aos brasileiros. Nessa batalha não poupou seus colegas escritores, 

dos quais cobrava uma maior objetividade e propósitos para além do esteticismo em sua 

ficção, nem o meio jornalístico, do qual denunciava o descaso com a busca da verdade e 

seu compromisso com aqueles que, de alguma forma, pudessem trazer algum benefício 

pessoal ou corporativo.  Sobre o assunto, Lilia Schwarcz (2017) comenta: 

À sua maneira, o amanuense ia fazendo carreira ruidosa, com suas 
crônicas provocativas, contos igualmente críticos e romances bastante 
escandalosos. Isaías Caminha, de 1909, não fora sucesso de crítica, mas 
lhe conferira certa notoriedade de enfant terrible. A pecha lhe custara, 
contudo, muito caro. Por causa das denúncias à imprensa, definida por 
ele como “o quarto poder da República”, a obra mereceu, como vimos, 

1161



  
 
 
 
 

certo silêncio dos colegas... E Triste fim parecia seguir a mesma trilha. 
(Schwarcz, 2017, p. 287) 

 

Triste fim de Policarpo Quaresma foi “divulgado pela primeira vez na edição 

vespertina do Jornal do Commércio entre 11 de agosto e 19 de outubro de 1911, viraria 

livro no final de 1915” (Id, p. 300). É o romance mais conhecido e lido de Lima Barreto. 

Inclusive, houve uma adaptação para cinema em 1998 com o título de Policarpo 

Quaresma – Herói do Brasil, dirigido por Paulo Thiago e estrelado por Paulo José. 

Narrado em terceira pessoa, o romance pode ser dividido em três partes: I - o 

personagem Policarpo Quaresma é um servidor público tratado com respeito e 

distanciamento pela sociedade em função de seus hábitos nacionalistas a extremo e 

críticos em relação à cópia de modelos de costumes europeus em detrimento de uma 

riqueza cultural genuinamente brasileira; II - Com a saúde mental fragilizada em função 

da resposta da sociedade frente sua tentativa de trazer a língua e os costumes nativos para 

a seara oficial, refugia-se no campo, onde tenta, sem sucesso, explorar a agricultura em 

suas terras, constantemente atacadas pelas saúvas e pelas intrigas da política local; III - 

Posteriormente, ressurge na capital federal para apoiar o governo de Floriano Peixoto, por 

princípios patrióticos, em levante realizado pelas forças armadas oposicionistas – A 

Revolta da Armada. Percebe um descaso desse mesmo governo para os problemas 

relevantes, além de um excesso nos castigos imputados aos desafetos e, ao denunciar a 

situação ao presidente, é encarcerado arbitrariamente, acusado de traição. 

O aspecto principal trazido para esta comunicação concentra-se na terceira parte e 

se refere ao desmascaramento da república velha dos tempos de Floriano Peixoto 

enquanto modelo representativo do povo e revela a face ditatorial do estadista e as 

arbitrariedades cometidas, contra os adversários políticos, as classes menos favorecidas 

ou qualquer um que ameaçasse os poderes constituídos na república velha. 

Não se pudera conter. Aquela leva de desgraçados a sair assim, a desoras, 
escolhidos a esmo, para uma carniçaria distante, falara fundo a todos os seus 
sentimentos; pusera diante dos seus olhos todos os seus princípios morais; 
desafiaram a sua coragem moral e a sua solidariedade humana; e ele escrevera a 
carta com veemência, com paixão, indignado. Nada omitiu do seu pensamento; 
falou claro, franca e nitidamente... 
Iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de sua vida? 
Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-
la muito, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade... 
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A pátria que quisera ter era um mito; era um fantasma criado por ele no silêncio 
do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que 
julgava existir, havia. A que existia de fato era a do tenente Antonino, a do Doutor 
Campos, a do homem do Itamarati. 
Contudo, quem sabe se outros que lhe seguissem as pegadas não seriam mais 
felizes? E logo respondeu a si mesmo: mas como? Se não se fizera comunicar, se 
nada dissera e não prendera o seu sonho, dando-lhe substância? 
E esse seguimento adiantaria alguma coisa? E essa continuidade traria enfim para 
a terra alguma felicidade? Há quantos anos vidas mais valiosas que a dele, se 
vinham oferecendo, sacrificando e as coisas ficaram na mesma, a terra na mesma 
miséria, na mesma opressão, na mesma tristeza... 
Não havia mais piedade, não havia mais simpatia, nem respeito pela vida humana; 
o que era necessário era dar exemplo de um massacre à turca, porém clandestino, 
para que jamais o poder constituído fosse atacado ou mesmo discutido. Era a 
filosofia social da época, com forças de religião, com os seus fanáticos, com os 
seus sacerdotes e pregadores, e ela agia com a maldade de uma crença forte, sobre 
a qual fizéssemos repousar a felicidade de muitos. 

 

Passados cem anos, as principais diferenças na conjuntura são reflexos muito mais 

das inovações tecnológicas do que de mudança nas mentalidades por esse Brasil afora. 

Ao reler sua obra fica a nítida impressão de que a história tende a se repetir, com nuances 

e energias diferentes entre os agentes opressores e oprimidos, que fazem, ou não, a 

diferença.   

Conforme duas destacadas biografias sobre Lima Barreto realizadas por Francisco 

de Assis Barbosa, em 1952, e por Lilia Schwarcz, agora em 2017, há muito da experiência 

pessoal do escritor Lima Barreto em sua narrativa. Entretanto, sua obra não esteve 

aprisionada em seu tempo. Ela caminha do particular para o universal, como desejava em 

sua militância literária. Criticou a cópia dos modelos europeus e norte-americanos antes 

dos modernistas, suas adaptações da realidade, tão criticadas no período em que escrevia, 

foram consagradas posteriormente na Autoficção e suas variantes. 

As ambiguidades encontradas nas opiniões de Lima Barreto em temas relacionados, 

como por exemplo, ao feminismo e ao carnaval, reforçam sua honestidade intelectual e 

refletem um modo de pensar contemporâneo, em que a linearidade e determinismo 

históricos são colocados em questão e os conceitos permitem que as coisas sejam uma 

“e” outra, conforme a experiência, o momento, o enfoque, o estado de espírito de quem 

observa etc. Assim, conceitos como casamento e família podem ser bons se derivam em 

orientação e respeito ao próximo, mas podem também ser extremamente negativos se 

derivam em exclusão, discriminação ou nepotismo; religião pode pender para harmonia 
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e paz interior, mas também para repressão e alienação, e por aí segue a história e a 

literatura... 
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ASPECTOS DA VIOLÊNCIA EM AS MENINAS, DE LYGIA FAGUNDES

TELLES

Sandrine Robadey Huback (UFMT)

Resumo:  Em  As meninas (1973),  tanto a enunciação da autora quanto o enredo da narrativa
encontram-se contextualizados em  um  ambiente  opressor,  marcado  pelo silenciamento  das
alteridades. Lygia  Fagundes  Telles  alinha  a vida  conturbada  das  três jovens,  personagens
principais  do romance, ao meio externo assinalado, sendo este mesmo meio uma das molas
propulsoras  do  processo  imaginativo  da  autora.  Observando que  a violência  é  o  elemento
recorrente na vida das meninas, analisamos como essa temática devém elemento estruturante da
obra  (em diálogo com o  seu  contexto  de  publicação),  a  qual  pode  apresentar-se  como um
estímulo à reflexão contemporânea de nossa memória histórica e cultural.
Palavras-chave: Literatura; História; Violência; Memória.

A autora paulistana Lygia Fagundes Telles, quando questionada acerca da função

social de seu ofício, afirma que o papel do escritor é “ser testemunha do seu tempo e da

sua sociedade, testemunha e participante”. Assim, partindo de tal declaração, refletimos

acerca do alcance de sua obra As meninas, publicada em 1973, durante a fase política

ditatorial de intensificação da suspensão da liberdade e do abuso de poder. O romance,

complexo  e  pulsante,  revela  aos  leitores  o  universo  particular  de  três  personagens

femininas que moram no pensionato católico Nossa Senhora de Fátima. “A época é o

ano de 1969, indicado indiretamente pela referência ao célebre sequestro do embaixador

americano Charles Elbrick” (TEZZA apud TELLES, 2009, p. 288). 

Conforme  Cristovão  Tezza  (2009),  o  contexto  histórico  do  lançamento  do

romance é o Brasil “jurássico”, onde ainda prevaleciam os valores individuais pequeno-

burgueses,  em  meio  ao  aparecimento  de  movimentos  sociais  e  culturais  que

contestavam a ordem tradicional vigente. Para essa sociedade,

Divórcio ainda se chamava “desquite” – e condenava a vítima mulher,
só ela, à desgraça perene -, a virgindade era ainda um valor mitológico
que valia uma guerra pessoal, homossexuais chamavam-se “bichas” e
era preciso decidir o que fazer com eles e o que dizer sobre eles, o
racismo  ainda  se  mantinha  como  uma  atitude  perfeitamente
verbalizável  no dia  a  dia,  sem consequências,  a  família  tradicional
permanecia um valor moral, social e econômico poderoso e intocável,
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a cultura letrada circulava no máximo por um quinto da população,
privilégio das classes médias urbanas, e, por último, o mundo católico
definia-se praticamente como a única referência religiosa com peso
político na vida brasileira (TEZZA apud TELLES, 2009, p. 286).

A narrativa é construída ao redor dos embates individuais das três personagens

femininas principais: Lorena Vaz Leme, Lia de Melo Schultz e Ana Clara Conceição.

Através de suas vozes – que se alternam a cada capítulo – e de suas memórias, emoções

e seus pensamentos, as jovens confessam seus desejos, sonhos e medos. São notórias as

diferenças que demarcam a personalidade e a vida das três meninas que, apesar dos

antagonismos, firmam amizade. Lorena, Lia e Ana Clara são representações femininas

contemporâneas à publicação da obra: Lorena, pertencente a uma família tradicional, de

posses e poder aquisitivo, mantém a virgindade e sonha em se casar; Lia, sexualmente

ativa e livre, questionadora dos valores da época, é uma jovem politizada e militante de

esquerda, que sofre com a prisão de seu namorado também engajado; Ana Clara, vítima

de inúmeros abusos psicológicos e sexuais durante sua infância e adolescência, entrega-

se às drogas e vacila entre um casamento promissor e a paixão pelo traficante Max, seu

amante na trama.

 Há uma fragmentação do ser, evidente na fragilidade das próprias personagens

centrais  e  das  outras que  as circundam.  A vulnerabilidade  é  o  aspecto  que  ganha

destaque a todo instante no romance, já que,  além das perturbações pessoais, “[…] tal

pensionato não é mais um casulo intocável – exposto como se encontra, como toda a

sociedade do nosso tempo, às diferentes formas da fraternidade ou do medo: política,

sexo, drogas” (GOMES apud TELLES, 2009, p. 295). A partir das figurações femininas,

fica  evidente  a  representação  de  uma  época em  que  os  valores  conservadores  e

patriarcais disputavam espaço com os ideais de desconstrução do tradicionalismo e os

movimentos de emancipação da mulher. A questão política  do momento histórico está

presente  na  obra  juntamente  com  temáticas  que  ganharam  visibilidade  naquele

momento, como a desmistificação do casamento e o aborto:
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- Vai mal a Ana Turva. De manhã já está dopada. E faz dívidas
feito doida, tem cobrador aos montes no portão. As freirinhas estão em
pânico. E esse namorado dela, o traficante…

- O Max? Ele é traficante?
- Ora, então você não sabe – resmungou Lião arrancando um

fiapo de unha do polegar. - E não é só bolinha e maconha, cansei de
ver a marca das picadas. Devia ser internado imediatamente. O que
também não vai adiantar no ponto em que chegou. Enfim, uma caca.

Abro as minhas mãos no tapete. Examino minhas unhas.
- Divino-maravilhoso se o noivo milionário se casar com ela.

Empresto o oriehnid para a plástica na zona sul, ela só se casará com
uma virgem, ela tem que ficar virgem. Ai meu pai.

- Você acredita que casamento rico vai resolver? - perguntou
Lia. Teve um sorriso triste: - Devia se envergonhar de pensar assim,
Lorena. E vai sair casamento? O moço então não está sabendo de toda
essa curtição?  Ao invés de ficar pensando no milagre do casamento
você devia pensar num milagre de verdade, entende? Não sei explicar
mas  vocês,  cristãos,  têm uma  mentalidade  tão  divertida  (TELLES,
2009, p. 30).

Em texto  publicado  em  O Estado  de  S.  Paulo,  a  autora  anuncia:  “Parti  da

realidade para a ficção. Sei que em estado bruto as minhas meninas existem, estão por

aí” (TELLES, 2009, p. 297). As meninas  de Lygia, sustentadas por suas convicções

particulares e pelos traços do status quo transportados para a realidade ficcional, vivem

seus  conflitos  de  modo  intenso,  não  só  por  conta  da  tentativa  de  solucionar  seus

problemas e lidar com suas dores, mas pela atmosfera de tensão que preenche cada

espaço  da  narrativa.  O fluxo de  consciência,  os  monólogos  interiores,  a  linguagem

informal  e  os  diálogos  estabelecidos  entre  as  personagens  dão  conta  do  clima  de

apreensão: há frases e pensamentos entrecortados, interferências, cacos de observação e

lapsos de lembranças. Ao utilizar o contexto histórico como cenário do romance, Lygia

traz  à  tona  o  elemento  da  violência,  presente  na  vida  pública  e/ou  privada  das

personagens, principalmente, de Lia e Ana Clara, porta-vozes e vítimas das atrocidades

sociais perpetuadas.

Lia  vislumbra  reencontrar  seu  namorado,  estudante  preso  pelo  governo.  A

personagem, filha de baiana e de um ex-nazista alemão, apresenta em seu discurso a

crítica veemente contra o imperialismo cultural, o fetichismo do consumo, a opressão

vivenciada  pelo  proletariado,  a  violência  disseminada  pelo  regime  ditatorial  e  a

mentalidade cristã. Lia, atuando em organizações clandestinas de oposição ao regime
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ditatorial,  é  a  representação  da  resistência.  É  através  de  Lia  que  esse  conceito,

primeiramente ético, segundo Bosi (1996), transporta-se para a obra como tema, para o

âmbito estético.  É,  principalmente,  por meio dessa personagem que Lygia Fagundes

Telles subverte a ordem do silêncio, publicando, pela primeira vez e integralmente, um

relato original de tortura, que recebera em forma de panfleto, na década de 1970:

- Quero que ouça o trecho do depoimento de um botânico perante a
justiça, ele ousou distribuir panfletos numa fábrica. Foi preso e levado
à  caserna  policial,  ouça  aqui  o  que  ele  diz,  não  vou ler  tudo:  Ali
interrogaram-me  durante  vinte  e  cinco  horas  enquanto  gritavam,
Traidor da pátria, traidor! Nada me foi dado para comer ou beber
durante  esse  tempo.  Carregaram-me  em seguida  para  a  chamada
capela:  a  câmara  de  torturas.  Iniciou-se  ali  um  cerimonial
frequentemente  repetido  e  que  durava  de  três  a  seis  horas  cada
sessão.  Primeiro  me  perguntaram se  eu  pertencia  a  algum grupo
político.  Neguei.  Enrolaram então  alguns  fios  em redor  dos  meus
dedos.  Iniciando-se  a  tortura  elétrica:  deram-me  choques
inicialmente  fracos  que  foram  se  tornando  cada  vez  mais  fortes.
Depois,  obrigaram-me  a  tirar  a  roupa,  fiquei  nu  e  desprotegido.
Primeiro  me  bateram com as  mãos  e  em seguida  com cassetetes,
principalmente nas mãos. Molharam-me todo, para que os choques
elétricos  tivessem mais  efeito.  Pensei  que fosse  então morrer.  Mas
resisti e resisti também às surras que me abriram um talho fundo em
meu cotovelo. Na ferida o sargento Simões e o cabo Passos enfiaram
um fio. Obrigaram-me então a aplicar choques em mim mesmo e em
meus amigos. Para que eu não gritasse enfiaram um sapato dentro da
minha  boca.  Outras  vezes,  panos  fétidos.  Após  algumas  horas,  a
cerimônia  atingiu  seu  ápice.  Penduraram-me  no  pau-de-arara:
amarraram minhas mãos diante dos joelhos, atrás dos quais enfiaram
uma vara, cujas pontas eram colocadas em mesas. Fiquei pairando
no ar.  Enfiaram-me então um fio  no reto e fixaram outros  fios  na
boca,  nas  orelhas  e  nas  mãos.  Nos  dias  seguintes  o  processo  se
repetiu com maior duração e violência. Os tapas que me davam eram
tão  fortes  que  julguei  que  tivessem me  rompido  os  tímpanos,  mal
ouvia.  Meus  punhos  estavam  ralados  devido  às  algemas,  minhas
mãos  e  partes  genitais  completamente  enegrecidas  devido  às
queimaduras elétricas (TELLES, 2009, p. 148-149).

A brutalidade do cotidiano, sustentada por um sistema político  que legitimava o

abuso físico e psicológico dos indivíduos, obedecendo a um grau de hierarquia e poder,

é relatada de forma objetiva  na criação ficcional de Lygia.  Seja de forma mais  direta,
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como na reprodução do relato acima, seja de forma mais íntima, como no anseio de Lia

quanto à segurança de seu namorado preso, a falta de liberdade e a violência constantes

do  espaço público reverberam no íntimo de cada personagem  e são  potencializadas.

Lião, como é tratada pelas amigas, é a personagem que representa,  principalmente, a

violência do espaço público, protagonizada pelos algozes que não admitiam qualquer

tipo de contestação. 

Por outro lado,  Ana Clara,  também conhecida como Ana Turva,  apresenta um

histórico  familiar  altamente  perturbador,  de  ausências,  traumas  e  abusos.  Em  suas

lembranças, entrecortadas por alucinações provocadas pelo uso excessivo de drogas e

bebidas, a jovem rememora seu passado, quase como uma tentativa de expurgar suas

aflições. Diante uma vida de pobreza, fome, violência e medo, a jovem vê no casamento

uma oportunidade para construir uma nova vida. Contudo, permanece presa aos seus

vícios e à vida de autodestruição e mentiras, na tentativa de proteger dos olhos do noivo

rico  o  seu  relacionamento  conturbado  com  o  traficante  Max.  Em  sua  existência

degradante,  a vida  da personagem,  assim  como  o  seu  “eu”,  está permeada  pela

agressividade. 

Na infância e na adolescência, além de testemunhar a violência sofrida pela mãe,

vítima dos homens com quem se envolvera, Ana Clara era abusada sexualmente. Sua

mais forte lembrança de abuso, relatada de forma intensa e angustiante no romance, está

associada ao Dr. Algodãozinho, o dentista da família:

O  fecho  machucava  meu  pescoço  principalmente  depois  que  ele
começou a alisar  o  guardanapo com mais  força enquanto repetia  a
beleza que a ponte ia ficar. Mais perto o cheiro de cerveja e mais perto
o olhinho azul como conta por detrás do vidro sujo dos óculos. A mão
gelada  e  a  fala  quente  mais  rápida  mais  rápida  a  ponte.  A ponte.
Fechei a boca mas ficou aberta a memória do olfato. A memória tem
um olfato  memorável  Minha  infância  é  inteira  feita  de  cheiros.  O
cheiro frio do cimento da construção mais o cheiro de enterro morno
daquela floricultura onde trabalhei enfiando arame no rabo das flores
até chegar à corola porque as flores quebradas tinham que ficar de
cabeça  levantada  na  cesta  ou  na  coroa.  O  vômito  das  bebedeiras
daqueles  homens  e  o  suor  e  as  privadas  mais  o  cheiro  do  Doutor
Algodãozinho. Somados, pomba. Aprendi milhões com esses cheiros
mais  a  raiva tanta  raiva tudo era  difícil  só ela  fácil.  Cabecinha de
enfeite. Comigo vai ser diferente. Di-ferente repetia com os ratos que
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roque-roque  roíam  meu  sono  naquela  construção  embaratada  di-
ferente di-ferente repeti enquanto a mão arrebentava o botão da minha
blusa. Onde será que foi parar meu botão eu disse e de repente ficou
tão importante aquele botão que saltou quando a mão procurava mais
embaixo porque os seios já não interessavam mais. Por que os seios já
não interessavam mais por quê? O botão eu repeti cravando as unhas
no plástico da cadeira e fechando os olhos pra não ver o cilindro de
luz fria do teto piscando numa das extremidades e o botão? Não não é
o botão que eu quero é a ponte a ponte. A ponte me levaria pra longe
da minha mãe e dos homens baratas tijolos longe longe. Posso rir de
novo e me emprego de dia e estudo num curso noturno fico manicura
porque  de  repente  vinha  um  homem  e  se  apaixonava  por  mim
enquanto eu fazia as unhas dele. As unhas arrebentando o elástico da
minha calça e arrebentando a calça e enfiando o dedo de barata-aranha
pelos buracos todos que ia encontrando tinha tantos lá na construção,
lembra? […] (TELLES, 2009, p. 41-42).

Ana  simboliza  os  desafios da  juventude  de  uma  época  marcada  por

transformações  sociais  relevantes.  A  indústria  cultural,  para  além  dos  interesses

financeiros, procurou manter a sociedade nas rédeas, na tentativa de perpetuar padrões

de comportamentos, porém, dentro e fora do Brasil, os jovens impulsionaram o ideal de

liberdade sexual, a exaltação do prazer por meio do uso de drogas e os questionamentos

acerca  do  lugar  da  mulher  em  nossa  sociedade. Se  nos  anos  de  1960,  havia  uma

comoção política  por parte  da juventude,  que buscava o engajamento e  a contestação,

nos anos de 1970, auge dos “anos de chumbo” e período do lançamento de As meninas, 

[…] via satélite, em cores e ao vivo, espalhavam-se partindo do eixo
São  Paulo-Rio  os  últimos  ditames  da  moda,  a  coqueluche  dos
fliperamas  e  das  discotecas,  ao  culto  ao  corpo  e  a  valorização  de
padrões de beleza, a exaltação do individualismo e do consumismo. O
jeans, que fora marca registrada da “juventude transviada” nos anos
50, dos hippies e da “geração engajada” nos anos 60, nos 70 vinha
com griffes e algo mais que o anúncio prometia:  “liberdade é uma
calça  velha  desbotada”.  A padronização  do  “moderno”  chegava  ao
auge  no  Brasil  dos  anos  70  em  meio  a  flagrantes  contrastes  e
desigualdades sociais, regionais, culturais (HABERT apud SANTOS,
2009, p. 498).
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Quando  do  lançamento  do  romance,  o regime  militar,  que  vigorou  no  Brasil

durante as décadas de 60, 70 e 80, atingia a sociedade em múltiplas dimensões. No

campo artístico, a ditadura foi retratada e combatida por aqueles que, engajados política

e socialmente, desnudaram as agruras de uma época marcada pela disseminação dos

princípios morais da boa família, em meio à tortura e à violação dos direitos humanos;

pela redução inicial da inflação e propagação do anseio de desenvolvimento econômico,

em meio ao arrocho salarial; e, ainda, pela sensação de estabilidade, apesar da ausência

de  um plano  de  atuação  política  delineado.  Embora  sinalizassem desejo  acerca  do

avanço estrutural e econômico do Brasil, os cinco militares que alcançaram o comando

do país durante a ditadura uniram-se, basicamente,  em torno do ideal de combate à

política de esquerda, sob o apoio do governo norte-americano, de grande parte da mídia,

da elite empresarial e latifundiária e dos grupos conservadores, que se manifestaram

favoráveis ao golpe civil-militar de 64.

Foi instaurado um regime baseado no controle, na repressão e na promulgação de

Atos  Institucionais,  entre  eles  o  AI-5,  implementado  em 1968 e  conhecido  como a

ferramenta que legitimou a violência contra os opositores do governo. O AI-5 deu início

ao  período  conhecido  como  “anos  de  chumbo”,  em  que  o  ufanismo  e  o  “milagre

econômico” dividiram espaço com o desaparecimento, a tortura e a morte de centenas

de militantes resistentes. Nesse período, a censura atingiu, principalmente, a imprensa e

a mídia, que passaram a ter suas publicações e exibições vigiadas de perto. Os meios de

comunicação de massa foram a ferramenta principal de difusão dos valores, das crenças

e dos padrões de comportamento a serem assimilados pela população. A televisão e o

cinema serviram como instrumentos de propaganda do sistema, que procurava alienar a

sociedade e legitimar as escolhas do governo golpista.

No  âmbito  literário,  a  censura  agiu  esporadicamente,  ocorrendo  por  meio  de

denúncias advindas de autoridades ou leitores conservadores, todos aqueles que agiam

em prol “da moral e dos bons costumes”. Ao ser condenado por conteúdo impróprio, um

livro poderia ser recolhido dos locais de venda, ter reedições vetadas e,  até mesmo,

todos os seus exemplares destruídos. Apesar de funcionar mais como uma sombra à

espreita,  a censura exilou vários de nossos escritores e compositores,  como Ferreira
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Gullar,  Gilberto  Gil,  Caetano Veloso  e  Fernando Gabeira.  Nesse  aspecto,  a  atuação

menos marcante (e quase omissa) da censura em relação à difusão de textos literários

possui explicação centrada, principalmente, na cultura de massa, já que a literatura não

encontrava espaço no grande público.

Nas  décadas  de  60  e  70  do  século  passado,  a  literatura  se  autodenominava

“engajada e militante,  [...]  cabendo também à História um perfil  crítico [...],  na sua

missão de denúncia das injustiças sociais. Ambas se colocavam a serviço de uma causa,

que  definia  assim  o  seu  valor  e  positividade”  (PESAVENTO,  2003,  p.  32).  Nesse

contexto, a realidade empírica atuou como grande fonte de inspiração para escritores

que enxergaram na arte a ferramenta para denunciar e resistir.  Segundo Bosi (1996), a

aproximação entre os termos “resistência”, “arte” e “narrativa” teve início e auge nos

anos de 1930 e 1950, respectivamente, quando inúmeros intelectuais se posicionaram na

luta contra o fascismo, o nazismo e outros regimes autoritários. O crítico aponta que o

período  em destaque esteve  marcado  pela união  de  forças  populares  e  intelectuais

progressistas  “[...] e  que  produziu  o  cerne  da  chamada  literatura  de  resistência,

coincidente, e não por acaso  com o ponto de vista estético neo-realista  [sic]”  (BOSI,

1996, p. 19).

Ressalta-se  que  a  resistência como  tema  nas  artes,  abordado e  perpetuado

principalmente pelos adeptos do existencialismo, conferiu “uma dimensão ética a uma

atitude que transcende o fato da oposição direta ao nazifascismo. Trata-se [...] de fundar

uma  palavra  radicalmente  antiburguesa,  não-conformista  [sic],  revolucionária  (...)”

(BOSI,  1996, p.  22). Contudo,  vale  frisar  que,  nas letras,  a resistência  esteve (está)

presente não somente na forma de tema, revestido nas escolhas adotadas pelo artista no

que diz respeito à construção de personagens e à representação de valores/antivalores,

pois, sendo fruto de um trabalho de resistência, por conta de sua  própria natureza, o

produto literário é resultado do imaginário do autor, situado em um espaço-tempo,  e

emerge da tensão entre o “eu” e o mundo. A resistência, para além de sua configuração

como mote do conteúdo de uma obra de literatura, é atributo essencial do ato da escrita

que,  resistente, “decorre de um a priori ético, um sentimento do bem e do mal, uma
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intuição do verdadeiro e do falso, que já se pôs em tensão com o estilo e a mentalidade

dominantes” (BOSI, 1996, p. 23). 

Entretanto, nesse encontro entre ficcional e não ficcional, cabe salientar que a

literatura não era (e não é) uma mera reprodução da realidade, porém se situa como um

discurso portador de um imaginário que se apresenta como 

[...]  fundamento  do  ser,  capacidade  humana  originária,  possível  de
recriar o mundo por um mundo paralelo de sinais e nele viver;  [e]
também  admitir  que  tudo  o  que  existe  é  identificado,  percebido,
nomeado, qualificado e expresso pelo pensamento e pela linguagem.
Estamos, pois, diante de uma construção social da realidade, obra dos
homens,  representação  que  se  dá  a  partir  do  real,  que  é  recriado
segundo uma cadeia de significados partilhados. 
[…] O texto literário [...] fala das verdades do simbólico, ou seja, da
realidade  do  imaginário  de  um  determinado  tempo,  deste  real
construído pela percepção dos homens, e que toma o lugar do real
concreto. Neste mundo verdadeiro das coisas de mentira, a literatura
diz muito mais do que outra marca ou registro do passado. Ela fala do
invisível, do imperceptível, do apenas entrevisto na realidade da vida,
ela é capaz de ir além dos dados da realidade sensível,  enunciando
conceitos e valores. A Literatura é o domínio da metáfora da escrita,
da forma alegórica da narrativa que diz sobre a realidade de uma outra
forma, para dizer além (PESAVENTO, 2003, p. 35 - 40).

Tratando-se do romance, observamos que “[…] toda a estrutura do livro afirma o

indivíduo e a solidão a partir de um olhar de uma escrita que não tem respostas a priori,

embora social e ideologicamente pertença ao mundo de seus retratados, e, assim, como

o seu leitor, partilhe sistemas de valor semelhantes, sentindo a mesma pressão do tempo

em que vive” (TEZZA apud TELLES, 2009, p. 291). Lygia Fagundes Telles, conhecida

como a grande dama da literatura brasileira, se posiciona acerca da condição da vida e

do mundo, com a destreza de quem, sem estardalhaços, utiliza-se do material humano

para o seu fazer literário. A violência, seja como plano de fundo ou organismo quase

vivo e personificado na vida das personagens, é uma das marcas de As meninas, que, de

forma corajosa  e  inquietante,  surge como voz de resistência,  possibilitando – como

Antonio Candido (2011) sinaliza – conhecer, (re)significar e, principalmente, lidar com

o caos da existência.
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DO ESTADO TOTALITÁRIO À LITERATURA: SOCIEDADE E POLÍTICA 

EM FAZENDA MODELO, DE CHICO BUARQUE E ANIMAL FARM, DE 

GEORGE ORWELL  

Thainá Aparecida Ramos de Oliveira (UNEMAT)1 
 

Resumo: O presente estudo tem por objetivo realizar uma análise comparativa entre as obra 
Fazenda Modelo de Chico Buarque e Animal Farm de George Orwell, considerando as suas 
semelhanças e rupturas. As obras articulam-se no plano distópico, interseccionando a estética 
literária com a realidade social, uma vez que utilizam animais para efetivar uma crítica a 
sistemas políticos. A narrativa de Orwell crítica os regimes totalitários, materializado através da 
representação do socialismo russo; já na obra de Chico Buarque temos a representação da 
Ditadura Militar brasileira. 
Palavras-chave: Fazenda Modelo; Animal Farm, Literatura; Sociedade 
 

Ao longo da história literária, diversos escritores perceberam a necessidade de 

produzir obras que impactassem de maneira mais direta na sociedade, levando ao 

público leitor uma provocação em aberto sobre desajustes nos âmbitos da política, 

economia e outros setores sociais. A partir do século XX, devido aos episódios de 

guerras e regimes totalitários mundiais, essas motivações tornaram-se uma constante 

nos diversos gêneros textuais de sistemas literários distintos. Tal vertente literária 

tomou corpo porque articula o plano estético ao sociocultural, permitindo aguçar a 

consciência crítica dos leitores.  

Esses elementos nos direcionam para a discussão proposta pelo alemão Walter 

Benjamin (1987) em O autor como produtor, pois, segundo ele, a eficácia da atividade 

literária se materializa na união entre o político e o estético em um mesmo plano. 

Dialogando com essa questão, Theodor Adorno (2012), no texto Posição do narrador 

no romance contemporâneo, afirma que a experiência de guerra muda a maneira de 

narrar em decorrência de questões ideológicas que percorrem no discurso. Portanto, 

tem-se um novo tipo de narrador ancorado nas experiências de guerra.  

Além desses teóricos, outros lançaram o olhar para a relação da obra literária com 

a sociedade. As teorias sociológicas da literatura concebem que as experiências do autor 

percorrem a escrita de sua obra de modo voluntário ou não. Essa questão conversa com 

o pensamento de Sartre (1969), de que a literatura é uma escolha e uma forma de luta 

sem que necessariamente precise de arma. 

                                                           
1
 Doutoranda em Estudos Literários (UNEMAT). Contato: thainaaroliveira@gmail.com. 
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No interior dos estudos no Brasil, o crítico Antonio Candido (2006), mostra que o 

posicionamento sociológico em relação à literatura ergue-se pelo cruzamento de três 

elementos chaves: autor, obra e público, uma vez que, a partir do momento que o estudo 

concentra-se nesses componentes, temos uma metodologia não limitadora a um simples 

relato da realidade; ao contrário, o estudo tende a ser construído pela fusão do estético 

com o social.  

Somando a essa discussão, Paul Ricoeur, ao revisitar o conceito clássico da 

natureza mimética, concebe a narrativa como forma de materializar o tempo. Para o 

filósofo francês, a mimesis divide-se em três fases da produção literária: a mimesis I, o 

contexto em que a obra se insere; a mimesis II, a configuração desse contexto, e mimesis 

III quando o leitor apreende essa realidade através do material artístico. Conteúdo e a 

forma são dois componentes fulcrais da atividade literária, pois lembrando Antonio 

Candido (2006), em Literatura e Sociedade, é a união desses elementos que torna 

visível a historicidade e o sentido de uma obra de criação. 

A literatura pensada sob essas bases implica em considerar o posicionamento do 

escritor em relação à situação vivenciada naquele momento, transformando suas 

produções em olhar crítico da realidade social. Tais características estão presentes em 

diversos escritores, entre os quais destacamos e escolhemos como fonte para esse 

estudo, George Orwell e Chico Buarque, considerando que suas obras são permeadas 

pelas forças de dominação de regimes políticos.  

Percorrendo as produções Orwellianas, nota-se que a postura ideológica é muito 

marcante, uma vez que, ele não mascara as percepções do mundo e não se deixa corroer 

pelas proposituras políticas. Sua forma de escrita consiste em debruçar sob os assuntos 

de seu interesse, inclusive, muitas vezes optou em vivenciar certas experiências para 

que assim pudesse ter mais verdade no que escrever (lutou na guerra Espanhola na 

Catalunha, viveu como mendigo entre outros fatos), é nesse mesmo sentido que critica 

os textos que apenas juntam palavras e não pensam no conteúdo em si. Os escritos 

orwellianos, a partir de 1936, dissertam sobre a ideia contrária ao totalitarismo e o 

favorecimento ao socialismo democrático.  

Esse senso político e ideológico percorre toda a produção da obra Animal Farm 

publicada em 1945, traduzido no Brasil com o título A Revolução dos Bichos. Trata-se 

de uma alegoria, do contexto pós Revolução Russa, através de um enredo em que os 
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animais arquitetam um ataque para se libertarem do poder de dominação dos humanos. 

Um grupo, liderado por porcos, resolve expulsar o proprietário da fazenda, o Sr. Jones, 

para que assim pudessem viver sem vestígios humanos, proibindo toda e qualquer ação 

que assemelhasse com as atitudes dos homens, por exemplo: usar roupas, dormir em 

camas, beber álcool e matar seus semelhantes. Paulatinamente, essas proibições, que são 

reunidas em sete mandamentos, vão sendo quebradas pelos próprios lideres, resultando 

no fracasso da manifesto. 

 No contexto brasileiro, Francisco Buarque de Hollanda, dramaturgo, músico e 

escritor, apresenta um histórico de intensa produção de cunho social e político. De 

família de intelectuais influentes no cenário brasileiro, Chico amadureceu a sua 

consciência intelectual e cultural em um cenário marcado pelo autoritarismo, mais 

precisamente, nos de 1964 a 1985, quando o país vivenciava o regime militar. Os 

registros desse período mostram que a censura e a tortura foram intensificadas, 

sobretudo com a instalação do Ato Institucional nº 5 que previa inúmeras medidas, a 

fim de instalar a ordem no país, proibindo atitudes contrárias ao governo. Exílios e 

torturas foram aplicados aqueles que se manifestaram. 

Foi sob esse clima que Chico desenvolveu suas produções, comportando-se como 

um denunciador de atitudes arbitrárias do governo vigente e também da inércia do povo 

diante de tais atitudes. Fazenda modelo: novela pecuária (1974), escrita no momento 

quando o artista estava exilado na Itália, é um exemplo de produção de caráter crítico do 

autor, uma vez que ela projeta as formas de dominação social em uma comunidade 

bovina liderada pelo boi Juvenal. Os demais bois e vacas da comunidade são submissos 

aos mandos do líder, aludindo ao que acontecia na sociedade brasileira da década de 

1970; ou seja, as pessoas obedeciam às regras do governo vigente, por medo da 

repressão e das torturas a que eram submetidas. A obra situa-se nos anos marcados pelo 

“milagre econômico”, quando se intensificou o crescimento na economia em paralelo 

com a desigualdade social. 

A partir dessas informações, percebe-se a existência de elementos que permitem 

comparar as obras Fazenda Modelo de Chico Buarque e Animal Farm de George 

Orwell. Na ocasião de publicação da obra brasileira, alguns críticos literários disseram 

que o autor se inspirou na fábula orwelliana para compor sua novela pecuária, em 

decorrência de uma série de fatores que aproximam as narrativas. Embora essas 
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questões estejam presentes na leitura das obras e efetivadas pela crítica, o escritor 

brasileiro nega este fato de maneira incisiva.  

Adentramos pelo mesmo viés desses críticos, uma vez que os aspectos análogos e 

semelhantes aproximam as obras e nos faz notar a existência de um diálogo estreito 

entre os textos. Diante disso, a perspectiva teórica e metodológica que dá suporte para 

embrenharmos nessa investigação é a Literatura Comparada, sobretudo, porque é ela 

que nos faz entender que intencional ou não os textos podem comunicar entre si. Sob a 

luz do comparatismo literário é possível destacar aspectos interessantes entre as 

produções literárias. 

Animal Farm de George Orwell 

Ao adentrar na obra Animal Farm chamamos atenção para a cena em que, após 

um sonho estranho, o personagem velho Major resolve reunir os animais e compartilhar 

com eles suas experiências; ou melhor, expor o que o mundo lhes ensinou.  

 

Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it, 
out lives are miserable, laboriuos and short. We are born, we are given 
just so much food as will keep the breath in our bodies, and those o 
fus who are capable of it are forced to work to the last atom o four 
strenght; and very instant that our usefulness has come to an end we 
are slaughtered with hideous cruelty. No animal in England knows the 
meaning of happiness or leisure after he is a year old. No animal in 
England is free. The life of na animal is misery na slavery: that is the 
plain truth. (Orwell, 1999, p. 5)2 

 
Tal fragmento sintetiza como era a vida dos bichos; uma condição paupérrima e 

de extrema servidão. Dias após o discurso em favor da valorização dos animais, Major 

morre e os personagens Snowball e Napoleon assumem a rebelião. A primeira atitude 

tomada foi retirar o Sr. Jones da fazenda e criar uma postura “política” denominada 

animalismo. No entorno desse novo estilo de vida são formulados sete mandamentos 

para reger a conduta que os animais deveriam assumir. Com essa proposta, temos uma 

nítida ligação com o discurso religioso, por alusão aos Sete mandamentos das Leis de 

Deus. Observam-se abaixo, quais eram os novos princípios que deveriam ser seguidos. 

                                                           
2 Então, camaradas, qual é a natureza desta nossa vida? Enfrentemos a realidade: nossa vida é miserável, 
trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando, e os 
que podem trabalhar são exigidos até a última parcela de suas forças; no instante em que nossa utilidade 
acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra, sabe o que é felicidade ou 
lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal, na Inglaterra, é livre. A vida de um animal é feita 
de miséria e escravidão: essa é a verdade nua e crua. (tradução de Heitor Aquino Ferreira. p. 12). 
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 The seven comandments 
1- Whatever goes upon two legs is na enemy. 
2- Whatever goes upon four legs, or ha swings, is a friend. 
3- No animal shall wear clothes. 
4- No animal shall sleep in a bed.  
5- No animal shall drink alcohol. 
6- No animal shall kill any other animal. 
7- All animal are equal. (Ibidem. p. 15-16)3 

 
A criação do animalismo desperta para a valorização da condição animal, 

refletidas, por exemplo, através do hino e da bandeira produzidos por eles. No decorrer 

da narrativa, a premissa de que todos os animais são iguais e que era necessário se 

esquivar das atitudes humanas sofre transformações bastante significativas, sobretudo 

no aspecto político e no convívio social, uma vez que por certo período a vida dos 

animais era livre e feliz. 

 

All throught that summer the work of the farm went like clock- work. 
The animals were happy as they had never conceived it possible to be. 
Every mouthful of food was na acute positive pleasure, now that it 
was truly their own food, produced by themselves and for themselves, 
not doled out to them by a grudging. (Ibidem. p. 17) 

 
Os personagens Napoleon e Snowball apresentavam posicionamentos divergentes. 

Enquanto este almejava a difusão do animalismo para as demais fazendas, aquele 

apenas observava as atitudes de seu parceiro e com ajuda dos cães planejava um golpe 

para expulsá-lo. A partir disso, instaura-se um regime de autoritarismo na fazenda, 

como podemos ver na cena abaixo. 

  
These scenes of terror and slaughter were not what they had looked 
forward too n that night when old Major first stirred them to rebellion. 
If she herself had had any picture of the future, it had been of a society 
of animals set free from hunger and the whip, all équa, each working 
according to his capacity, the strong protecting the weak, as she had 

                                                           
3 Os sete mandamento  
1. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 
2. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas, ou tenha asas, é amigo.  
3. Nenhum animal usará roupas.  
4. Nenhum animal dormirá em cama.  
5. Nenhum animal beberá álcool.  
6. Nenhum animal matará outro animal.  
7. Todos os animais são iguais. (tradução de Heitor Aquino Ferreira. p. 25). 
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protected the lost brood of ducklings with her foreleg on night of 
Major’s speech. (Ibidem. p. 50)4 

 
De fato, essa cena é caracterizada como terror, uma vez que as propostas iniciais 

do animalismo vão sendo quebradas e os porcos vão se tornando ditadores, ludibriando 

os animais e mascarando a realidade perversa e escravista. Ao traspor esses episódios 

para a realidade social e histórica do contexto em que a obra está inserida, encontramos 

uma narrativa centrada nos anos marcados pela Segunda Guerra Mundial e a crise 

econômica de 1929. Tem-se, desta forma, a Revolução Russa que previa a instalação de 

um regime socialista criado por Lenin. Ao mesmo tempo em que ocorreu um grande 

desenvolvimento nesse período, houve também a instalação de um regime ditatorial que 

agia contra os opositores. Trostski e Stalin disputavam, com posturas e objetivos 

diferentes, o poder e a liderança do partido Comunista, porém Stalin vence a disputa e 

Trostky é assassinado. Sobre a Revolução Russa, Eric Hobsbawm (1995) refere a ela 

como uma Revolução Mundial, e que, portanto foi o evento mais marcante do século 

XX. Segundo ele, essa revolução, “foi feita não para proporcionar liberdade e 

socialismo a Rússia, mas para trazer a revolução do proletariado mundial” (p. 63).  

Como podemos observar na fábula de Orwell, isso realmente se concretiza pela 

presença dos personagens. O velho Major representa Marx com seu posicionamento em 

prol dos operários. Snowball e Napoleon simbolizam respectivamente, Trotski e Stalin, 

ao passo que o animalismo é responsável por desenhar o comunismo. 

 É oportuno destacar a presença de dois seres ficcionais, Boxer e Clover. O 

primeiro simula aquele que trabalha de forma pesada almejando uma vida melhor para 

si e para todos, ou seja, possui características que deveriam ser inerentes a um líder; no 

entanto, ele se torna um ser submisso, pois não detêm o conhecimento necessário para 

se posicionar criticamente em relação à situação de escravidão vivida. Clover, ao 

contrário, detêm do conhecimento, sabe ler e chega até a suspeitar das atrocidades 

cometidas, mas se cala. Na tentativa de fugir das agressões dos humanos os animais 

caem em um regime de extrema servidão, muito pior do que antes. Esse fato concretiza-

                                                           
4 Aquelas cenas de terror e sangue não eram as que previra naquela noite em que o velho Major, pela 
primeira vez, os instigara à rebelião. Se ela própria pudesse imaginar o futuro, veria uma sociedade de 
animais livres da fome e do chicote, todos iguais, cada qual trabalhando de acordo com sua capacidade, 
os mais fortes protegendo os mais fracos, como ela protegera aquela ninhada de patinhos na noite do 
discurso do Major.  (tradução de Heitor Aquino Ferreira. p. 25) 
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se com a morte do personagem Boxer que teve sua vida ceifada de tanto trabalhar para 

conquistar uma melhor condição. 

Na ocasião da publicação, Animal Farm não obteve uma boa receptividade pelo 

público devido ao teor político que emanava de suas páginas. Vejamos o que Brunsdale 

(2000) salienta sobre a obra: 

 
On the surface, the story of barnyard beasts who revolt against their 
cruel master in order to run their own society is so simply told that it 
can be enjoyably read by youngsters, who respond enthusiastically to 
Orwell's obvious affection for animals, but it can also be read as a 
clever and powerful political satire of Stalinism and as a sophisticated 
allegory warning against the dangerous abuses of political power and 
the necessity of placing limits upon it. (p. 122)5 

 
Com essas ideias, podemos dizer que Animal Farm não é apenas uma fábula, mas 

uma narrativa que representa todo um momento político, aliás, Orwell considerava que 

esta foi a primeira de suas obra que conseguiu fundir os planos artísticos e a política. 

Seu objetivo de fato, era escrever um texto que denunciasse a União Soviética e que 

fosse fácil de compreender e de traduzir.  

Fazenda Modelo de Chico Buarque 

Através de uma alegoria do Brasil da década de 1970, em Fazenda Modelo, todos 

os personagens são bois e vacas, assumindo posições humanas através de uma 

ambientação que remete ao cenário brasileiro da época. A esses animais são atribuídas 

características e ações humanas, o que solidifica a critica social que emana da obra. A 

Fazenda se transforma em um verdadeiro espaço ditatorial, onde a figura de Juvenal, “o 

boi-mor, o Justo, o Tenaz”, exerce o seu poder em nome da tecnologia e, 

consequentemente, do desenvolvimento. 

Semelhante ao que acontecia no Brasil, mais especificamente o fato dos 

presidentes se valerem de um discurso em nome do progresso e agirem de maneira 

violenta contra os manifestantes opositores aos ideais estabelecidos para o país, Juvenal 

também mantinha essas características de controle; e tinha como aliados seus 

correligionários. As marcas do poder regulador instalado por este personagem são 

                                                           
5 Na superfície, a história de um curral de animais que se revoltam contra seu mestre cruel para criar a sua 
própria sociedade é tão simples que pode ser lida por jovens, que respondem com entusiasmo a afeição 
óbvia de Orwell para os animais, mas também pode ser lida como uma inteligente e poderosa sátira 
política do stalinismo e como uma sofisticada alegoria contra os abusos perigosos de poder político e da 
necessidade de colocar limites sobre ela. (tradução nossa)  
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expressas em diversas passagens da narrativa, como podemos observar no trecho 

abaixo: 

 

Depois do pronunciamento a tela mágica permaneceu ligada. O 
próprio Juvenal disse que era um modo da gente se habituar à 
linguagem e às imagens dos novos tempos. Manter o povo instruído e 
ilustrado do que se passa lá em cima: a lua, os tratores, as pastagens de 
acrílico. E vai dando uma inveja na boca do povo, uma inveja sadia de 
também querer as coisas boas. (BUARQUE, 1975, p. 35) 

 
É notório o poder coercitivo de Juvenal, bem como os artifícios utilizados para a 

manipulação ideológica, como exemplo a Tela Mágica, em que veiculava elementos 

ligados às técnicas modernas de pecuária, compartilhando questões de interesse do Boi 

mor. Ao adotar um novo modelo de reprodução, o personagem Juvenal atribui somente 

ao Boi Abá a atividade reprodutora, privando os animais de copularem ao ar livre. Essa 

escolha foi baseada nos manuais lidos pelo líder, em que as características de um bom 

reprodutor foram refletidas na imagem de Abá. 

 

O primeiro cuidado de um administrador deve ser a escolha rigorosa do 
semental. El tipo tamoño, rusticidade, constitución, raza, masculinidade, 
pedigree, certicados de salud, reputación, sonlosfactoresprincipalesal 
selecionar um reproductor. Traduzindo: Abá. “Um semental que transfira 

seus dotes à prole, estampando nela sua cor.” Juvenal atualizava seus 

conhecimentos com os livros que fizera importar. (Ibidem, p. 39) 
 

O processo se dava de modo mecânico tecnicista, a partir da coleta de sêmen, 

órgãos artificiais, massagem retal e a eletroejaculação, sem a necessidade de um contato 

íntimo entre o boi e a vaca. Abá, então, foi privado de se encontrar com sua amada 

Aurora, pois a ele caberiam apenas as atividades de reprodução. 

 

Os touros devem trabalhar no período limitado denominado estação da 
monta: de abril a junho. Ora, estamos em janeiro e Abá fica muito excitado 
com o calor. Fica querendo encontrar Aurora para lhe jurar que não tem nada 
a ver com aquilo, que está vigilante e fiscal, que ama Aurora e Aurora não o 
mal-entenda [...]. (Ibidem, p. 40) 

 
Esses personagens, apesar do sentimento que os une, representam agentes 

contrários na sociedade onde imperava a opressão; pois enquanto Abá demonstrava os 

seres conservadores e submissos aos mandos do poder, Aurora se comportava enquanto 

instrumento de libertação da realidade vivenciada.  
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Abá, além de ser o “Boi modelo” para a reprodução, é também a figuração de 

como o poder pode transformar; diferentemente, de Aurora, “mãe do ano”, ligada ao 

coletivo, ao seu grupo. O distanciamento físico e sentimental entre esses personagens se 

torna a metaforização das distinções entre os seguidores conservadores e aqueles que 

lutam pela classe oprimida. Os filhos de Abá e Aurora são Latucha e Lubino, 

“gemeozinhos realengos, nata da nata da Fazenda”, que embora tenham sido educados 

para serem iguais aos pais, esses gêmeos apresentam características muito distintas. 

Latucha fora ensinada a ser um modelo para outras vitelas, por isso gostava da 

ideia de ter que seguir os mesmos passos de sua mãe. Essa personagem é um dos ideais 

de progresso da fazenda, o que significa um ser controlado pela política vigente, que 

segue as regras que lhe são dadas. Já Lubino é o oposto da irmã, pois não havia nele o 

desejo de ser como o pai Abá, mas sim um espírito de rebeldia e resistência às 

imposições de Juvenal. Ele almejava somente ser um boi. 

 

Lubino só se ensaiava para boi. Se possível igual a Juvenal, que ele já 
imitava no andar cabisbaixo e no olhar que não indaga. Logo saberia 
transmitir recados. Saberia dizer sim para cima e dizer não para baixo, 
que assim é que se promove e assim é que se sustenta. Igual a Juvenal, 
não tinha querências ou preferências, nem aborrecia o toureiro. 
Diferente de Juvenal, só aquela tralha entre as virilhas que Lubino não 
suportava. Incomodavam, pesavam, ocupavam espaço e, pior, os 
troços cresciam a olhos vistos. Pretendia esmagá-los contra o poste. 
Farpava-os contra o arame. Dobrando-se, Lubino planejava mastigar 
os próprios testículos. Por isso, querendo irritá-lo, bastava dizer o 
seguinte: 
— É a cara do pai quando jovem. (Ibidem, p. 96) 

 
Nota-se que a negação em ser um grande reprodutor é materializada no 

incomodo ao ver e sentir seus órgãos genitais. O espírito de resistência culminou na 

morte de Lubino. Esse episódio é descrito de forma bastante extensa e nele podemos 

perceber os inúmeros atos tortuosos que se deram nesse período da ditadura, em que 

muitas pessoas foram mortas e torturadas por resistência a situação política. O Governo 

se manteve no poder usando da força bruta. Viam-se, nos porões da Ditadura, inúmeros 

atos tortuosos que eram utilizados para silenciar a voz daqueles contrários a política 

vigente. Temos, ao longo da história, relatos de várias pessoas que sofreram a tortura e 

alguns que morreram nos bastidores do sistema.  
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Diante dessas questões, podemos dizer que os elementos com os quais Fazenda 

Modelo foi construída atribuem característica de resistência do texto, mediante ao 

contexto histórico vivido. Na obra, há um plurilinguismo materializado no aspecto 

formal e conteudístico.  

Animal Farm X Fazenda Modelo 

Ao nos depararmos com Animal Farm e Fazenda Modelo, a primeira 

semelhança que podemos identificar é o fato de ambas utilizarem animais para criticar o 

homem. Como ruptura entre os textos podemos citar que, a novela buarqueana denota 

um espírito saudosista para a volta de um modelo social que antes satisfazia às 

necessidades dos habitantes da fazenda, diferentemente de Animal Farm onde os 

personagens lutam para não voltar à vida de antes.  

Nessa direção, ambas as obras apresentam-se no plano distópico, pois tem a ficção 

baseada em governos totalitários, em que visualizamos inicialmente um modelo ideal de 

sociedade, que se transforma em detrimento do exercício de poder por parte de uma 

instituição pública ou política. Fazenda Modelo e Animal Farm filiam-se a esse plano, 

pois figuram uma sociedade controlada de maneira severa por um determinado 

representante político, proveniente de um regime totalitário. Assim, autoridade, poder, 

violência se tornam constantes nos enredos.  

Em linhas gerais, fica expressa a intersecção dos planos literários e ideológicos 

em tais narrativas, em que o poder regulador do Estado é mantido através de atitudes 

severas que ferem os direitos dos personagens (animais representando os seres 

humanos). Vejamos que na narrativa brasileira, Juvenal é chamado de “o boi-mor, o 

Justo, o Tenaz”; em Animal Farm, Snowball recebe as denominações: “Father of all 

animals, Terror of Mankind, Protector of the shelpfold, Ducklings friends”. Atentemo-

nos para o fato de que nessas palavras encontram-se os sentidos trazidos pelos regimes 

totalitários, em que há sempre um ser atuando como articulador do poder, e para que 

isso se efetive vale-se de artifícios autoritários que causam medo e terror. 

Desse modo, pode-se notar o caráter alegórico e as simbologias que corroboram 

para compreensão de imagens do Brasil na novela Buarqueana; em direções 

semelhantes, mas com diversas rupturas, a obra de Orwell constrói imagens de um 

episódio da história soviética, por meio de um discurso alegórico. Essas obras estão 

inseridas em um espaço de articulação entre o plano estético da arte, com o elemento 
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sociocultural e político da sociedade; fatores que possibilitam aguçar a consciência 

crítica dos leitores.  
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O CONVITE À VIAGEM E O ABISMO DA QUEDA: UMA 
LEITURA COMPARATIVA ENTRE CRUZ E SOUSA E 

BAUDELAIRE 

 

Alice Vieira Barros (UFMG)1 

 

Resumo: Este trabalho o tenciona discutir comparativamente a centralidade do “Mito da 

Queda” na obra do poeta francês Charles Baudelaire e na do poeta brasileiro Cruz e Sousa. 
Tomamos como corpus analítico principal o poema Le Voyage (extraído das “Flores do Mal) e 

“Luar de Lágrimas (extraído de “Faróis”) e partimos de uma questão fundamental: como o 
mesmo mito adâmico judaico-cristão da origem do mal e da separação entre o homem e Deus 
pode ter suscitado nos dois poetas duas reações tão diferentes?  
Palavra-chave: Baudelaire; Cruz e Sousa; Mito da Queda 
 
 

Para o filósofo Paul Ricoeur (1967) e sua hermenêutica bíblica, o Mito da Queda 

– ou mito adâmico, como preferia o autor - simboliza o movimento tenso de corte e 

sutura de um tempo essencial de inocência a uma existência histórica culposa e infeliz 

para o homem. Entendido por Ricoeur como o mito antropológico por excelência (único 

que atribui a origem do mal a um ancestral do Homem), ele comporta a ambivalência 

fundamental de um ser humano destinado a ser bom, mas com um pendor para a 

maldade.  

O poeta francês Charles Baudelaire recuperou literariamente o Mito da Queda 

com relativa autoconsciência. De acordo com Eduardo Nassif (2015), em seu artigo 

“Baudelaire e a simbólica do mal”, em seus textos críticos, Baudelaire deixa 

transparecer que sua adesão ao dogma cristão funciona como elemento de crítica ao 

pensamento iluminista e à ideia vigente de progresso no século XIX. Ainda de acordo 

com Nassif, a crença na eternidade do pecado torna-se um postulado ético e estético 

para Baudelaire. 

A fortuna crítica de Cruz e Sousa – talvez um dos poetas mais baudelairianos 

produzidos pela nossa literatura – ainda não se deteve no tema do “Mito da Queda” em 

sua poesia e ainda não constatou como esta narrativa bíblica pode ser fundamental para 

uma interpretação do caráter tenso de sua poética, em que parecem digladiar-se o desejo 

de transcendência e a barreira intransponível da danação do homem.  

                                                           
1 Graduada em Letras (UFMG), mestranda em Literatura Brasileira (UFMG).  Contato: 
alicevieirabarros@gmail.com. 
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O crítico Roger Bastide (1973), em seu famoso estudo comparativo entre Cruz e 

Sousa e Baudelaire, afirma que, enquanto Baudelaire era efetivamente um “místico 

cristão”, atormentado pela impossibilidade de salvação e pelo dogma do Pecado 

Original, este mesmo dogma não poderia ser encontrado em Cruz e Sousa, porque a 

religião cristã era-lhe imposta de fora pelo homem branco. 

Não achamos infundada a crítica social tecida por Bastide, mas, partindo da 

leitura da poesia souseana e não de aspectos exteriores à obra, identificamos o “Mito da 

Queda” como um tema importante. Neste trabalho nos deteremos neste aspecto da 

poesia comparativamente ao mesmo tema na obra de Baudelaire. Tomamos como 

corpus analítico um poema de cada autor. 

No texto já mencionado de Bastide, o crítico observa acerca de Cruz e Sousa que 

“o tema da morte se prende nele, ao da Noite, o que não se dá em Baudelaire, à mais 

inexorável das noites, a do abismo profundo; e esse medo patológico do abismo é algo 

que lhe é peculiar e toma na sua obra aspecto alucinatório” (BASTIDE, 1973, p. 75). 

Esta pequena observação de Bastide permite introduzir a questão central que move esta 

comunicação, a saber: por que cada um desses autores reage de forma diferente à 

imagem do homem decaído? “As flores do mal” se iniciam com uma dedicatória irônica 

ao leitor que reitera a hipocrisia humana e nossa destinação inevitável para o pecado e a 

lama, já os “Broquéis” de Cruz e Sousa se iniciam com um apelo a “Formas Poéticas” 

puras, cristalinas, brancas. Parece que, enquanto Baudelaire aceita o abismo como um 

convite, em Cruz e Sousa a nostalgia da pureza perdida no Éden primordial ganha um 

caráter obsessivo e o abismo provoca antes o pavor que o desejo.  

Partindo desta questão, nosso estudo comparativo se deterá numa leitura do 

famoso “A viagem”, poema de Baudelaire que encerra “As flores do mal” e o poema 

“Luar de lágrimas”, de Cruz e Sousa, que extraímos da obra póstuma “Faróis”. A 

principal motivação que nos levou à escolha desses poemas consiste no fato de que 

ambos abordam a experiência paroxística do abismo – a saber, a morte. Mostrando as 

distintas formas dos autores representarem poeticamente este abismo limítrofe, 

podemos adensar a questão central que tentaremos investigar neste estudo: como o 

mesmo mito adâmico da expulsão do Paraíso pode ter suscitado nesses dois autores 

reações poético-estéticas tão diferentes? Por que está Baudelaire, cercado pelos 

convidativos gouffres amers tão obsedado pelo “negro”, pela oclusão asfixiante, e Cruz 

e Sousa tão obcecado por representações de tons de “branco” que se associam à pureza, 

à limpeza das máculas e à purificação?  
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Le Voyage divide-se em oito partes enumeradas. A primeira parte faz um elogio 

da viagem gratuita para fugir ao tédio obsedante que pode transformar-nos em bestas. 

Movidos por uma infinitude do desejo, aqueles que Baudelaire denomina como 

“verdadeiros viajantes” são os que partem num afã de evasão atendendo a uma 

destinação “fatal”. Citamos aqui trechos de uma tradução livre que não conserva o 

metro e as rimas, mas mantém o conteúdo expressivo, uma paráfrase literal do texto 

para facilitar nossa leitura: 

 
Mas os verdadeiros viajantes são aqueles que partem  
Por partir; corações ágeis, semelhantes a balões, 
De sua fatalidade jamais se separam, 
E, sem saber por que, dizem sempre: Adiante!2 (BAUDELAIRE, 
2006, p.410) 
 

O diálogo com o “Mito da Queda” insinua-se aqui pela temática da infinitude do 

desejo humano. Os viajantes de Baudelaire impõem-se a arbitrariedade da viagem 

apenas para seguir “adiante”, por não poderem deter a fatalidade de desejar o 

“desconhecido”. Paul Ricoeur (1967) menciona, quando reflete sobre a figura da 

Serpente na narrativa do mito adâmico em seu livro “A simbólica do mal”, que ela é o 

personagem que insufla pela primeira vez o mauvais infini sobre a condição humana, no 

momento em que questiona a Eva acerca da veracidade da interdição de Deus sobre o 

conhecimento do fruto proibido. Para Ricoeur, ao questionar a proibição divina, a 

Serpente provoca em Eva um desejo de transcender a medíocre condição de apenas “ser 

criado”, de estar no mundo e ser eticamente limitado pelas ordens e interdições do 

Criador. Trata-se, segundo o filósofo, de um “desejo de infinito” que não se confunde 

com a razão e a felicidade e que converge com a possibilidade de “ser como deuses” e 

“conhecer o bem e o mal”.   

O poema de Baudelaire, portanto, já é uma revolta humana contra a limitação 

ética divina. Isto impõe muito claramente que a salvação nunca foi uma hipótese ou teve 

concretude para Baudelaire. No artigo já mencionado, Eduardo Nassif aponta que uma 

das dimensões mais pungentes e trágicas da releitura baudelairiana do “Mito da Queda” 

trata-se da absolutização mesma da experiência da queda. Baudelaire distancia suas 

representações do Mito da História da Salvação possibilitada por Cristo, própria do 

pensamento escatológico. Em Baudelaire, o otimismo da salvação não suprime o 

pessimismo da queda. Isto se comprova mais adiante no poema, em que se demonstra 

                                                           
2 Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent/ Pour partir; coeurs légers, semblables aux 
ballons,/ De leur fatalité jamais ils ne s’écartent,/ Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons! 
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que a infinitude do desejo humano pelo desconhecido, que sempre convida à viagem e 

ao movimento, não consegue impedir a repetição trágica da decrepitude e da danação. 

Nas palavras do próprio Baudelaire: le spectable ennuyeux de l’immortel péché 

(BAUDELAIRE, 2006, p. 418) . Tampouco o desejo de conhecer e a viagem rumo ao 

desconhecido podem proporcionar aos viajantes algum conforto que os liberte do 

império do tédio: 

 

Nós vimos astros 
E ondas; nós avistamos areias também; 
E, apesar dos choques e desastres imprevistos, 
Nós frequentemente nos sentimos entediados, como aqui.3 (Ibid., p. 
414) 

 

Baudelaire não tem nenhuma esperança de que o homem possa encontrar um 

lugar idílico e quimérico que possa nos recordar a paz edênica. Chega a ironizar os 

homens que insistem nessa busca: 

 
Ó pobre amoroso dos países quiméricos! 
Será preciso mandá-lo ao ferro, jogá-lo ao mar, 
Este marinheiro bêbado, inventor das Américas, 
Cuja miragem torna o abismo mais amargo?4 (Ibid., p. 412) 
 

Já podemos traçar aqui uma diferença fundamental com relação ao poema de Cruz 

e Sousa. Dividido em duas partes, as 16 estrofes iniciais descrevem mesmo um país 

quimérico, espécie de firmamento onde o sujeito lírico deseja reencontrar as almas dos 

entes queridos que morreram. A obsessão pelo branco não tarda a aparecer. Neste céu 

livre da “convulsão da Vida”, 

 
Véus brancos de Visões resplandecentes 
Miraculosamente se adelgaçam... 
E recordando essas Visões diluentes 
Dolências beethovínicas perpassam. (SOUSA, 1995,  p. 168) 

 

Mas, uma vez descrita a expectativa da Salvação (bem contrária à premissa 

baudelairiana de que o homem é naturalmente degenerado), a experiência da Queda 

torna-se ainda mais dilacerante. As duas últimas estrofes da primeira parte do poema 

                                                           
3 Nous avons vu des astres/ Et des flots; nous avons vu des sables aussi; / Et, malgré bien des chocs et 
d’imprevus desastres,/ Nous nous sommes solvente ennuyés, comme ici. 
4 Ô le pauvre amoureux des pays chimériques! Faut-il le mettre aux fers, le jeter à la mer,/ Ce matelot 
ivrogne, inventeur d’Amériques/ Dont le mirage rend le gouffre plus amers? 
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insinuam a inacessibilidade a esse idílico firmamento em que as almas salvas devem 

repousar. Tudo que sobra ao sujeito poético é a consciência desesperada da morte de 

seus entes queridos: 

 
Tudo se envolve nas neblinas densas 
De outras recordações, de outras lembranças, 
No doce luar das lágrimas imensas 
Das mais inconsoláveis esperanças. (Ibid., p. 169) 

 

A segunda parte do poema de Cruz e Sousa, onde a mudança da forma poética 

(que passa de quartetos a dísticos) acompanha uma mudança de tom, o sujeito lírico 

reflete sobre as duras penas que trilhou na procura por seus mortos. Pergunta a todas as 

formas terrenas onde se oculta o perdido e insondável firmamento em que as almas de 

seus entes queridos, salvas da lama e da treva, foram enfim repousar: “Por isso, ó 

sombras, sombras impolutas/ Eu ando a perguntar às formas brutas” (Ibid., p. 172). 

Mas nada encontra e este céu aparenta estar cada vez mais distante e insondável. 

O mutismo da natureza e das coisas terrenas é massacrante e a única experiência 

possível é a da dor: 

 

Caminho, a perguntar, em vão, a tudo, 
E só vejo um luar soturno e mudo. 
 
Só contemplo um luar de sacrifícios,  
De angústias, de tormenta, de cilícios. (Ibid., p. 172) 

 
Neste ponto, convém contrastar as respostas poéticas dos autores para o abismo 

paroxístico representado pela imagem da “morte” e pelo que ela revela acerca da 

experiência da queda. Embora os viajantes de Baudelaire não possam fugir à repetição 

do espetáculo da condição humana que se difunde por todos os lugares: “Hoje, amanhã, 

sempre, nos faz ver nossa imagem:/ Um oásis de horror num deserto de tédio!” 

(BAUDELAIRE, 2006, p.420), para Baudelaire, tudo é válido para fugir ao inimigo 

maior do homem: o tempo. Assim, quando ele se revela aos viajantes inabaláveis quase 

que propõe uma derradeira viagem. A Morte se apresenta para os viajantes como uma 

resposta, porque finalmente serão introduzidos ao verdadeiro Desconhecido. Assim, 

talvez a Morte seja o único momento em que não se insinue o tedioso espetáculo do 

imortal pecado, e o sujeito poético pode dirigir-se à Morte com um apelo: 

 
Verte-nos teu veneno para que ele nos conforte! 
Nós desejamos, tanto este fogo nos consome o cérebro, 
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Mergulhar ao fundo do abismo, Inferno ou Céu, que importa? 
Ao fundo do Desconhecido para encontrar o novo!5 (Ibid., p. 423) 
 

O desespero de Cruz e Sousa soa mais agônico porque o homem nostálgico de 

pureza não desiste da procura por seus mortos. O preço da obsessão pela pureza e do 

desejo de salvação das almas, porém, é a Natureza que só verte o silêncio. Mas a 

peregrinação em busca do impossível transcendente não para: “E sem ninguém, 

ninguém que me responda,/ Tudo a minh’alma nos abismos sonda.” (SOUSA, 1995, p. 

172).  

Em determinado momento, o sujeito lírico quase acredita ter atingido seu 
objetivo: 

 
Cada vez mais os vôos no alto apruma 
Para as etéreas amplidões da Bruma. 
 
E tanta força na ascensão desprende 
Da envergadura, à proporção que ascende... 
 
Tamanho impulso, colossal, tamanho 
Ganha na Altura, no Esplendor estranho. (Ibid., p 173) 
 

Quase tornamo-nos convictos de que ele atingiu uma outra dimensão das Esferas: 

“E voa, voa, voa, voa, voa/ Nas esferas sem fim perdida à toa.” (Ibid, p. 175). Mas trata-

se de um engodo imaginativo, porque os mortos permanecem distantes e ele assume o 

caráter medonho de sua errância infinita por lugares que não passam do domínio do 

sonho. Portanto, o que resta é a exaustão: 

 
Até que exausta da fadiga e sonho 
Nessa vertigem, nesse errar medonho.  
 
Até que tonta de abranger Espaços,  
Da Luz nos fulgidíssimos abraços. (Ibid., p. 173) 

 
A estrofe final é um clímax um tanto quanto enigmático: 

 
Depois de voar a tão sutis Encantos, 
Vendo que as Ilusões a abandonaram, 
Chora o luar das lágrimas, os prantos 
Que pelos Astros se cristalizaram! (Ibid., p. 173) 
 

Podemos começar a esclarecer o problema se nos reportarmos a elementos que 

singularizam a poesia de Cruz e Sousa. Em seu quarto estudo sobre o poeta, ao refletir 

                                                           
5 Verse-nous ton poison pour qu’il nous reconforte!/ Nous voulons, tant ce feu nous brûle le 
cerveau,/Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe?/ Au fond de l’Inconnu pour trouver du 

nouveau! 
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sobre a experiência do transcendente na poesia souseana, Bastide (1973) enfatiza que o 

que domina na experiência poético-simbólica de Cruz e Sousa é “a viagem e a subida”, 

“o dinamismo do arremesso”. Bastide não parece ter enfatizado, porém, que o 

“dinamismo do arremesso” não implica que Cruz e Sousa tenha êxito em sua viagem 

em busca do transcendente. No entanto, se a nostalgia da pureza não pode converter-se 

numa experiência de recuperação do Paraíso Perdido, a única resposta possível ao 

abismo inevitável da Morte e à fatalidade da Queda se dará no domínio da linguagem. A 

pureza impossível para o homem decaído ganha alguma concretude numa operação 

linguística que torna a palavra “branca, pura, cristalizada”. Trata-se do procedimento 

poético peculiar a Cruz e Sousa que Bastide chama de “cristalização da Forma ou 

solidificação do espiritual numa geometria do translúcido”. 

Para traduzir a busca de um lugar quimérico e ideal onde as almas repousam, já 

não existe mais Forma Poética possível no mundo da linguagem comum. Desta 

maneira, o caráter musical, simbólico e sensorial de sua poesia, ao mesmo tempo em 

que atesta a impossibilidade de transcendência, é uma reminiscência de uma linguagem 

sacra e pré-adâmica, uma linguagem que antecede o afastamento entre o homem e o 

divino, uma linguagem pura antes da Queda. Já que aqui o símbolo não descreve mais a 

experiência, mas a própria experiência do sujeito lírico é simbólica, as lágrimas do 

poeta que não pode recuperar seus mortos convertem-se numa lembrança de cor, luz e 

som deste céu impossível onde as almas descansam. Com o abandono de todas as 

Ilusões, as próprias lágrimas do Poeta cristalizam-se pelos espaços como espécie de 

reminiscência sígnica, simbólica e sinestésica do Paraíso Perdido. Nesta “eternidade 

retrospectiva”, não obstante a melancolia, a magia verbal quase solapa a encenação da 

Queda. 
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LES FLEURS DU MAL ANTES DE AS FLORES DO MAL 

Ricardo MEIRELLES (ANHANGUERA/FECAF)1 
 

Resumo: Antes da primeira tradução completa de Les Fleurs du mal, de Baudelaire, poetas 
brasileiros escolheram poemas dele para traduzir e incluir em seu repertório. Dividimos, na 
virada do século, os cem anos que separam o lançamento do original (1857) e a primeira 
tradução brasileira completa (1958) e apresentamos dois exemplos: 1. os poemas são 
"aclimatados", incorporados pelos poetas aos seus livros e assumidos como de sua autoria; 2. 
aparecem em antologias e livros exclusivos, servindo como modelo de resistência às novidades 
estéticas "modernas"; esse amplo e intenso debate produziu um repertório crítico e literário 
composto de diversas correntes de interpretação de importância para a História da Literatura. 
Palavras-chave: Baudelaire, poesia, tradução, aclimatação, modernismo. 
 

Antes da publicação da primeira tradução integral do livro de charles Baudelaire, 

Les fleurs du mal, em 1958, por Jammil Almansur Haddad, vários e numerosos poetas e 

tradutores brasileiros escolheram um ou mais poemas desse livro para traduzir e incluir 

em seu repertório literário. Poderiamos então dividir em duas partes os cem anos que 

separam o lançamento do livro original em Paris, em 1857, e a publicação da primeira 

tradução completa, em 1958, no Brasil. 

Primeiro, em minha dissertação, Entre brumas e chuvas: tradução e influência 

literária (2003), e depois, em minha tese, “Les Fleurs du mal” no Brasil: traduções 

(2010), discuti e considerei o papel da tradução poética dentro da História da Literatura 

Brasileira e a sua influência estética, observando específica e atentamente a recepção 

desses poemas; procurei questionar alguns métodos e teorias da tradução poética, 

observando principalmente autores brasileiros e comparando traduções de vários 

tradutores ao longo do tempo, sempre levando em conta aspectos lingüísticos, históricos 

e culturais que poderiam se depreender de cada texto. 

Os poemas do livro escolhido – publicado primeiro em Paris, em 1857, sendo que 

ainda receberia mais duas importantes edições aumentadas: em 1861, pelo próprio 

poeta; e em 1868, em edição já póstuma – foram traduzidos por mais de sessenta poetas 

brasileiros – alguns traduzindo apenas um poema, outros, o livro todo – que contém 

cerca de cento e sessenta poemas, dependendo da edição – sendo a tradução brasileira 

de um poema, publicada em livro, mais antiga datada de 1872. 

                                                           
1
 Ricardo MEIRELLES é Doutor em Letras pela FFLCH-USP, e é professor no Centro Universitário 

Anhanguera e na FECAF-Faculdade Capital Federal, e prepara uma nova tradução Les Fleurs du mal, de 
Charles Baudelaire. 
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Um possível resultado dessa baudelaireana seria uma “História do livro Les Fleurs 

du mal no Brasil”, da qual trata especificamente este trabalho. Além do resgate 

historiográfico promovido, recuperando algumas importantes e significativas leituras da 

obra francesa, comparando suas traduções com outras produzidas ao longo do tempo, 

vislumbro não uma evolução, mas sim uma diferenciação entre as abordagens 

tradutórias, construídas sempre dentro de seu momento estético, histórico e ideológico, 

que está nelas refletido, inevitavelmente. 

Essa diferenciação chama a atenção não só para novas possíveis leituras do 

clássico francês proporcionadas pelas traduções publicadas ao longo do tempo, mas 

também para novas perspectivas sobre os métodos e as teorias da tradução poética, 

privilegiando agora uma leitura historiográfica desse conjunto. 

Baudelaire no Brasil: Traduções 

Nos remetemos ao livro de Onédia Barbosa, Byron no Brasil: traduções 

(BARBOZA, 1974), no qual discute a recepção da poesia do bardo inglês a partir da 

coleção das suas diversas traduções brasileiras, servindo muitas vezes tanto de 

inspiração como de modelo para esse trabalho. Assim, foi possível observar alguns 

aspectos relevantes dentro da própria recepção da obra estrangeira, procurando 

interpretar as escolhas feitas pelos poetas brasileiros ora como crítica – verificando se e 

de que forma esses poetas se alinharam, ou não, nominalmente aos princípios estéticos e 

literários do francês – ora como realização poética independente – tomando a tradução 

como a expressão de uma eleição estética particular, dotada de um efeito poético 

próprio. 

Dessa forma, foi possível traçar um panorama dessa "baudelairiana brasileira" 

através do tempo, seguindo um percurso cronológico. Optei, então, em me deter em 

alguns pontos que considerei mais representativos, analisando poemas e poetas que de 

algum modo me pareceram necessários e apropriados, buscando sempre verificar qual a 

relação intertextual que as traduções poderiam ter dentro da produção da literatura 

brasileira e a relação direta com a influência do modelo estrangeiro na sua produção 

original, visto que “através das traduções é possível determinar os sintomas principais 

de uma influência e indicar os rumos por ela tomados” (BARBOZA, 1974, p. 30). 

Antes de mim, outros se preocuparam em verificar como e porque se deu a 

influência de tão importante obra ao longo da História da Literatura Brasileira, 
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discorrendo especificamente sobre suas traduções: em 1930 são impressos os primeiros 

estudos de Félix Pacheco, de quem falaremos mais adiante; e em 1963, outro crítico, 

também poeta e tradutor, Cassiano Tavares Bastos lança o seu Baudelaire no idioma 

vernáculo, livro no qual se preocupou em determinar e registrar, mais rigorosamente 

talvez, quem, quando e onde se deram traduções de Les Fleurs du mal no Brasil, além 

de incluir algumas de seu próprio punho. 

Além disso, as edições integrais brasileiras de Les Fleurs du mal (primeiro, a de 

Jamil Almansur Haddad, publicada em 1958 (BAUDELAIRE, 1958), e depois, a de 

Ivan Junqueira, publicada em 1985 (BAUDELAIRE, 1985) são acompanhadas de 

longas e diversas notas, nas quais expõem extensa referência bibliográfica sobre as 

notícias de traduções, integrais ou parciais, além de introduções sobre a vida e a obra do 

poeta. 

Ainda sobre a primeira recepção brasileira da obra de Baudelaire, vale a pena 

lembrar do livro de Glória Carneiro do Amaral, Aclimatando Baudelaire (AMARAL , 

1996), que se detém com especial atenção nos "primeiros baudelaireanos", tratando não 

só de poesia e tradução, mas da profunda e importante influência do livro francês, 

influência que se estabeleceu e se transformou. 

Ao contrário das iniciativas anteriores, este trabalho, determinado em não se 

limitar apenas ao endereçamento bibliográfico, procurou colecionar, de fato, todas as 

traduções, partindo da coleção pessoal, de professores, amigos e outros interessados nos 

poemas do livro francês, além de tomar como base todos os levantamentos conhecidos e 

relacionados até então, recolhendo o maior número possível de traduções, verificando in 

loco suas publicações e registrando em um banco de dados todas aquelas encontradas, 

compondo assim uma extensa e significante baudelaireana. 

É certo que ao longo da história nenhuma literatura nacional pôde escapar da 

influência das literaturas estrangeiras, quaisquer que elas fossem, e a literatura brasileira 

certamente não foge a essa regra. Não poderia ter ocorrido de outro modo, tão atenta 

como sempre foi à literatura européia, principalmente à francesa. 

Já que essa influência sempre variou e varia ao longo do tempo, podendo ser 

percebida com maior ou menor intensidade, podemos dividir o espectro cronológico 

obtido a partir da reunião das traduções brasileiras de Les Fleurs du mal em partes, 

arbitrariamente, para facilitar seu manuseio e pesquisa. Essas partes não coincidem 
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necessariamente com a divisão em escolas literárias adotada de forma convencional, 

mas não chegam a ser uma nova proposta de divisão. Procuram, contudo, esclarecer 

alguns momentos fundamentais dentro das relações literárias brasileiras, visto que a 

recepção do livro francês se deu ao longo do tempo de forma oscilatória. 

Os Primeiros Baudelaireanos 

O primeiro período vai até o fim do século XIX: o poeta francês é aclimatado e 

seus poemas são, no mais das vezes, adaptados e parafráseados em nome da legitimação 

de uma filiação estética, no mínimo, discutível. Os poemas traduzidos eram 

incorporados pelos poetas tradutores aos seus próprios livros e quase que assumidos 

como de sua própria autoria, tratando mais de uma relação de aproximação ideológica 

do que da apresentação e divulgação de um autor estrangeiro.  

As traduções mais antigas de Baudelaire conhecidas no Brasil datam de quinze 

anos após a publicação do livro na França. É o gaúcho Carlos Augusto Ferreira (1844-

1913) que apresenta a tradução publicada de um poema de Baudelaire: “Modulações”, 

tradução de “Le Balcon”, encontrada no seu terceiro livro, Alcíones, publicado em 1872 

(FERREIRA , 1872). 

Desde o início podemos observar que o aspecto temático, na recepção da poesia 

de Baudelaire, fica marcado e transformado profundamente por um naturalismo realista, 

característico do período e praticado pelos poetas brasileiros, como indica Alfredo Bosi 

(BOSI, 1972, p. 245-246): 

De Baudelaire assimilam os nossos poetas realistas, Carvalho Jr. e 
Teófilo Dias, precisamente os traços mais sensuais, desfigurando-os 
por uma leitura positivista que não responde ao universo estético e 
religioso das Flôres do Mal. O eros baudelairiano, macerado pelo 
remorso e pela sombra do pecado, está longe destas expansões carnais, 
quando não carnívoras de Carvalho Jr.: 
 Como um bando voraz de lúbricas jumentas, 
 Instintos canibais refervem-me no peito 
 (“Antropofagia”), 
ou de Teófilo Dias, 
 … da prêsa, enfim, nos músculos cansados 
 cravam com avidez os dentes afiados 
 (“A Matilha”).  

Baudelaire é assim aclimatado e a abordagem dita realista ainda será perseguida 

ao longo do tempo por vários outros poetas, não sendo assim desfigurado, mas 

absorvido como parte de uma escolha coerente ao próprio ideal estético da época, 
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deixando de lado fatalmente o universo estético religioso, que no mais seria abordado 

pelos simbolistas.  

Na verdade pode-se entender que a principal identificação desses brasileiros, os 

primeiros baudelaireanos, com o livro francês foi, justamente, o do ideal da busca de 

sua própria essência: quem eram, perguntavam-se, nada melhor que um mestre francês 

para responder. 

O próprio Machado de Assis, em seu estudo “A Nova Geração”, faria serias 

críticas a essa transformação do que realmente poderia ser encontrado no livro francês, 

considerando-a errônea: 

Quanto a Baudelaire, não sei se diga que a imitação é mais intencional 
do que feliz. O tom dos imitadores é demasiado cru; e, aliás, não é 
outra a tradição de Baudelaire entre nós. Tradição errônea. Satânico, 
vá; mas realista o autor de D. Juan aux Enfers e da Tristesse de la 
Lune! (ASSIS, 1946, p. 198) 

Esse período ainda seria marcado pela “Batalha do parnaso”, pelas primeiras 

manifestações parnasianas, pelas poesias militantes, socialistas e científicas. Traduzir 

poemas de Les Fleurs du mal chegou aqui junto com as novidades da modernidade e 

sobreviveu a todas elas, mesmo as mais renitentes, como o próprio parnasianismo. 

Como disse o crítico Wilson Martins: 

Imitai Baudelaire – era, com efeito, a nova palavra de ordem para a 
criação de uma poesia realista (e não simbolista, apesar das 
conotações que mais tarde se estabeleceram), poesia de temática 
surpreendente, menos preocupada, aliás, com as questões sociais, 
como desejava Teófilo Dias, do que com a descrição desassombrada e 
desafiadora do feio e do ignóbil. (MARTINS, 1979, p. 34) 

O nome mais expressivo desse período, entre tantos outros, talvez seja o de 

Teófilo Dias, que traduziu dez poemas do livro francês além de desenvolver um estilo 

literário bastante próximo do de Baudelaire. É sobre ele que desenvolvemos nosso 

exemplo para esse primeiro período. 

Teófilo Dias 

O maranhense Teófilo Odorico Dias de Mesquita, (1854-1889), sobrinho do poeta 

Gonçalves Dias, publicou dois livros tomados de um pessimismo “inspirado em 

Baudelaire” (MOISÉS, ANO, p. 471): Lira dos Verdes Anos (1876) e Cantos Tropicais 

(1878), onde já apareceria a tradução de “L’Albatroz”. Vai ainda traduzir mais oito 

poemas (“Dom Juan nos infernos”, “O veneno”, “O espectro”, “A música”, “O sino”, 

“Manhã de inverno”, “A fonte de sangue”, “O cachimbo") em seu Fanfarras (1882) e 
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ainda mais um, “Confidências”, que apareceria em um artigo de jornal de Félix 

Pacheco, em 1934, somando dez.  

Antonio Candido elogia efusivamente algumas delas, especialmente “A fonte de 

sangue” e “Don Juan nos infernos”, dizendo que seriam extraordinárias reproduções dos 

poemas franceses (DIAS, 1960, p. 113). 

A seqüência de seus livros demonstra uma evolução: de epígono romântico, 

adepto dos modismos líricos, passa a realista, tomado de um naturalismo sensual e 

social, para por fim, no seu melhor livro, mostrar todo seu talento. Fortemente marcado 

por Les Fleurs du mal, Fanfarras prolonga a lição (MOISÉS, 1984, p. 15) do mestre 

francês. O livro está dividido em duas partes e traz na primeira, “Flores Funestas” – a 

segunda é “Revolta” – as traduções de Baudelaire, junto com outros poemas, sendo, 

segundo Glória Carneiro do Amaral, “provavelmente, o maior conjunto de poemas 

produzidos sob a influência de Baudelaire na literatura brasileira do século XIX” 

(AMARAL, 1996, p. 121). 

Entretanto, Teófilo Dias teve o hábito de transformar os poemas de Baudelaire em 

produto nacional e suavizar a força de alguns de seus poemas, torna palatável o que o 

francês expõe grotesco: não está preocupado com a verdade do poema, mas com o 

tamanho do monumento.  

Busca o que lhe agrada e, ao mesmo tempo, o corrige, para que pareça mais 

consigo mesmo, bem ao modo francês das Belles Infidèles, tentando provocar no leitor 

brasileiro o mesmo impacto que o poema francês provocaria num leitor de língua 

francesa.  

Tendo em vista essa diferença fundamental, observamos o poema de Teófilo Dias 

"Manhã de inverno", que é a tradução (discutível) do poema francês “Brumes et Pluies”, 

publicado originalmente na primeira edição francesa.  

Manhã de inverno 
 

O inverno é para mim a mais doce estação. 
Como sinto-me bem! - Amortalhando o lago, 
A névoa, que me envolve a fronte e o coração, 
Se fecha sobre mim como um túmulo vago. 
 

Nos plainos, que percorre o bulcão frio e tôrvo, 
E aonde à longa noite os mochos enrouquecem, 
Melhor que no tempo em que os bosques florescem, 
Minha alma largamente abre as asas de corvo! 
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Nós podemos ver, em uma versão livre, como pode ser a primeira estrofe do 

poema Dias em francês e, em seguida, o poema de Baudelaire: 

Matin d'hiver 
 

L'hiver est pour moi la saison la plus douce. 
Comment je me sens bien! - A recouvrir le lac, 
Le brouillard qui m'entoure le front et le cœur, 
Se ferme sur moi comme un tombeau vide. 
(…) 
 
CI Brumes et Pluies 
 

O fins d'automne, hivers, printemps trempés de boue, 
Endormeuses saisons! je vous aime et vous loue 
D'envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau 
D'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau. 
 

Dans cette grande plaine où l'autan froid se joue, 
Où par les longues nuits la girouette s'enroue, 
Mon âme mieux qu'au temps du tiède renouveau 
Ouvrira largement ses ailes de corbeau. 
 

Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres, 
Et sur qui dès longtemps descendent les frimas, 
O blafardes saisons, reines de nos climats, 
 

Que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres, 
- Si ce n'est, par un soir sans lune, deux à deux, 
D'endormir la douleur sur un lit hasardeux. 

Teófilo Dias mostra que seu inverno não é formado de bruma e chuva, e traduz 

apenas os dois quartetos, não levando em conta ou negligenciando totalmente os 

tercetos. Através dos mesmos aspectos semânticos representados na poesia francesa, 

como "a longa noite" e a "larga abertura das suas asas", compara seus sentimentos e se 

identifica com a natureza, mas isso lhe parece positivo. 

Portanto, não há necessidade de uma contrapartida desse tratamento, eliminando a 

necessidade de se identificar com o resto do poema: os tercetos não parecem 

corresponder à realidade, a natureza e ao estado de espírito que o poeta bem sabe, 

trazendo assim Baudelaire para o Brasil e fazendo a "aclimatação". 

Belle Époque e Modernismo Brasileiro 

O segundo período, que se inicia junto com o século XX, ganha volume ao longo 

das décadas de 1920 e 1930, em que os livros de poesia estrangeira começam a ganhar 

autonomia: são publicadas as primeiras antologias de poesia e mesmo livros inteiros de 

autores estrangeiros. 
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Traduzir e publicar Baudelaire nesse momento parece provocativo e serve como 

exemplo de resistência a uma estética com poucos rigores formais e mais liberal, que 

era o Modernismo. 

Já em 1917, Alvaro Borges dos Reis lança aquela que é, salvo engano, a primeira 

antologia exclusiva de poetas franceses publicada no Brasil, Musa francesa, trazendo 

três poemas de Baudelaire: “O albatroz”, “Uma carniça”, e “O tonel do odio”. Augusto 

dos Anjos teria sido o maior poeta dessa época, mas, apesar de sua manifestada 

influência baudelairiana, não traduziu nenhum poema de Les Fleurs du mal. 

É possível concordar com Antonio Soares Amora que, dentro da literatura 

brasileira, a segunda década do século XX foi “um período de ansiosa busca (...) de 

direções estéticas capazes de dar, à literatura e às demais manifestações do espírito 

brasileiro, um caráter moderno, completamente descompromissado com soluções 

anteriores, e ao mesmo tempo um caráter autenticamente nacional” (AMORA, 1973. p. 

192).  

Nesse período, a discussão em torno de tal obra se dá como uma reação, mesmo 

que tardia, ao movimento modernista de 1922, fundamentalmente paulista, que se 

desenvolveria ainda na linha já estipulada nos períodos anteriores: adaptação da cultura 

brasileira ao gosto erudito e predominantemente europeu, apegada a valores por vezes 

conservadores, baseados em uma estética reconhecidamente clássica.  

Ainda há uma política oficial do que seria o perfil da cultura brasileira, e os 

cariocas, ainda na capital da República, não poderiam deixar de se manifestar, 

oferecendo um grande número de traduções do livro francês. 

A modernização da indústria editorial brasileira certamente favoreceria a absorção 

de obras estrangeiras por meio de traduções. A crítica literária parecia se consolidar no 

panorama editorial enquanto segmento vendável e, além disso, começavam a surgir 

livros dedicados exclusivamente a traduções de poesia estrangeira, às vezes na forma de 

antologia ou de poesia escolhida. 

O principal nome desse período, entre outros tantos, seria o de Felix Pacheco que, 

além de traduzir quarenta poemas do livro francês, fez publicar nada menos que cinco 

livros sobre Baudelaire e também incentivou e manteve um acalorado debate literário 

sobre a reconhecida importância desse poeta. 

Félix Pacheco 
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José Félix Alves Pacheco (1879-1935), poeta e tradutor, mas também jornalista e 

político (visto que no governo do presidente Artur Bernardes chegou a ser ministro das 

Relações Exteriores e representou por muitos anos o Estado do Piauí, primeiro na 

Câmara e depois no Senado da República). 

Com Saturnino de Meireles, Gonçalo Jácome, Maurício Jubim e Castro Meneses, 

muito trabalhou pelo movimento, colaborando ativamente na Revista Rosa-Cruz (1901-

1904), de Saturnino de Meireles. Alfredo Bosi ainda arrola outros colaboradores dessa 

revista: C. D. Fernandes, Tavares Bastos, Pereira da Silva, Tibúrcio de Freitas, Rocha 

Pombo, e diz que “há em quase todos uma exasperação da maneira baudelaireana do 

Cruz e Sousa inicial, quer no modo de conceber as relações entre corpo e alma, quer na 

pôse estetizante, pseudomística.” (BOSI, 1972, p. 315) 

Traduziu, comentou e estudou largamente a obra de Baudelaire, do ponto de vista 

biobibliográfico, crítico e literário. Essa atividade literária foi coroada com o discurso 

que o tradutor pronunciou em 24 de novembro de 1932, intitulado “Baudelaire e os 

milagres do poder da imaginação”, ao mesmo tempo em que se comemoravam dez anos 

da Semana de Arte Moderna e de Modernismo.  

Esse discurso foi publicado no ano seguinte (1933), quando também foram 

publicados os volumes: O mar através de Baudelaire e Valéry; Paul Valéry e o 

monumento a Baudelaire em Paris; Do sentido do azar e do conceito de fatalidade em 

Baudelaire; e Baudelaire e os gatos – esse último já em 1934. 

É certo que as importantes publicações periódicas de Felix Pacheco contribuíram 

muito para um interesse renovado pela obra de Baudelaire, além de antecipar uma 

crítica contemporânea mais relevante, ilustrada por Michel Deguy, Yves Bonnefoy e 

Walter Benjamin. Além de acompanhar a reabilitação da imagem do próprio Baudelaire 

na França, iniciada alguns anos antes pelo poeta Paul Valéry. 

O poema escolhido com exemplo, “L’Homme et la Mer”, serve para refletir sobre 

como se manifestou um aspecto dessa recepção dirigida por Pacheco, visto que esse é 

um dos três poemas mais traduzidos do livro Les Fleurs du mal (os outros dois seriam 

"Parfum exotique" e "L'Albatroz"). 

O mar se constitui como um forte tema dentro do livro de Baudelaire, aparecendo 

em diversos poemas, como chama a atenção o próprio Félix Pacheco em seu livro O 

mar através de Baudelaire e Valéry: 
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O mar, sempre o mar, carregando para longe os desesperos luminosos 
da grande musa parisiense, e oferecendo-lhe nos trópicos o bálsamo 
cálido e penetrante que o consolasse das perversões civilizadas da 
beira do Sena, dando-lhe em troca, o impulso sensual nativo 
embalador, disperso nos perfumes acres e no colorido forte da 
natureza equatorial luxuriante e bela (PACHECO, 1933, p. 34) 

Mais uma vez Baudelaire é o poeta dos equilíbrios paradoxais: o “homem” e o 

“mar” são dispostos ao mesmo tempo como antagonistas e complementares, sendo que 

essa idéia de que o mar é um espelho que reflete o homem trata de um tema caro ao 

Romantismo em geral, como chama a atenção Claude Pichois: 

Pour le thème, l’océan miroir de l’homme, l’édition Crépet-Blin 
propose des rapprochements avec Byron (Le Pèlerinage de Childe 
Harold, IV, CLXXIX-XLXXXIV), Heine (Le Retour, VIII), Balzac 
(L’Enfant maudit). Thème romantique, donc, qui met l’accent sur la 

correspondance. (PICHOIS apud BAUDELAIRE, 1975, p. 867) 
A vastidão do mar é a vastidão do próprio homem. Paul Valéry parece confirmar 

essas idéias quando reflete sobre o interesse expressivo do homem pelo mar e sua 

relação com ele, sendo que dessa relação nasceriam duas idéias bem simples: 

L'une, de fuir: de fuir pour fuir, idée qu'engendre une étrange 
impulsion d'horizon, un élan virtuel vers le large, une sorte de passion 
ou d'instinct aveugle du départ. L'âcre odeur de la mer, le vent salé qui 
nous donne la sensaion de respirer de l'étendue, la confusion colorée et 
mouvementée des ports communiquent une inquietude merveilleuse. 
(...) L'autre idée est peut-être cause profonde de la première. On ne 
peut vouloir fuir que ce qui recommence. La redite infinie, la 
répetition toute brute et obstinée, le choc monotone et la reprise 
identique des ondes de la houle qui sonnent sans répit contre les 
bornes de la mer, inspirent à l'âme fatiguée de prévoir leur invicible 
rythme, la notion tout absourde de l'Éternel Retour. (VALERY apud 
PACHECO, 1933, p. 55) 

É justamente essa busca e encontro de si mesmo que observamos ser cara também 

nesse momento aos tradutores brasileiros. No entanto, esse poema foi, inevitavelmente, 

modificado por Félix Pacheco e pelos outros poetas que o traduziram, sendo notórias as 

diferenças já na primeira estrofe. 

O Homem e o Mar 
ao Barão de Ramiz Galvão 
 

Terás sempre, homem livre, afeição pelo mar! 
Contempla-o! É o teu espelho. A alma se te propaga, 
Dentro dele, a rolar, no infinito da vaga. 
Nem menos atro é o abismo a envolver teu pensar. 
 

Agrada-te imergir de pleno em tua imagem, 
Com o braço e o olhar cingindo o oceano. O coração 
Muita vez espairece a própria inquietação 
Ao quaiar do queixume indomado e selvagem. 
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Sois na verdade um e outro a discrição e o horror. 
Homem, ninguém te sonda o arcano que represas, 
Ninguém te sabes, ó mar, o recesso às riquezas, 
Tão zelosos guardais o segredo ao rumor! 
 

Os séculos porém já lá vão incontáveis, 
Que, sem remorso ou pena, os dois vos combateis, 
Tamanho é o amor que à morte e à carnagem rendeis, 
Lutadores sem termo, ó irmãos implacáveis! 
 

XIV L’Homme et la Mer 
 

Homme libre, toujours tu chériras la mer! 
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. 
 

Tu te plais à plonger au sein de ton image; 
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur 
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. 
 

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets: 
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes; 
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes, 
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets! 
 

Et cependant voilà des siècles innombrables 
Que vous vous combattez sans pitié ni remords, 
Tellement vous aimez le carnage et la mort, 
O lutteurs éternels, ô frères implacables! 

 

Considerações Finais 

Nesse sentido, a leitura que se deseja, hoje em dia, é a da simultaneidade, que 

atinja uma “cadeia de recepções”, principalmente em questões de tradução, conceito 

estreitamente ligado à idéia de comunicação e interação. 

A leitura do máximo possível de traduções de um texto só pode ser profícua e 

benéfica, completando-se mutuamente enquanto aproxima e afasta o leitor ora do texto 

original, ora da própria literatura, adimitindo que esse processo não é nunca estático, é 

sempre uma dinâmica dialética entre levar o leitor local à cultura estrangeira e trazer o 

texto estrangeiro à cultura local, não se podendo optar por uma dessas travessias, a 

tradução é o simultâneo ir e vir. 

A implicação histórica manifesta-se na possibilidade de, numa cadeia 
de recepções, a compreensão dos primeiros leitores ter continuidade e 
enriquecer-se de geração em geração, decidindo, assim, o próprio 
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significado histórico de uma obra e tornando visível sua qualidade 
estética. (JAUSS, 1994, p. 23) 

Concluindo, seria correto afirmar que o livro de Charles Baudelaire, Les Fleurs du 

mal, teve uma ampla e intensa recepção mesmo antes de sua publicação integral no 

Brasil, gerando diversas correntes de interpretação e reconhecimento e produzindo um 

repertório crítico e literário de extrema importância para a História da Literatura 

Brasileira. 
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O FLÂNEUR EM SURDINA NA OBRA DE RUI RIBEIRO COUTO 

Thiago Rodrigues Batista (UNIFESP)1 
 

Resumo: O artigo propõe uma análise do poema “Carícia”, do poeta brasileiro Rui Ribeiro Couto 
a partir de uma breve comparação com o poema “A uma passante”, de Charles Baudelaire. Para 

tal, sobrevoa rapidamente a leitura de Walter Benjamin sobre figura do flâneur na obra do poeta 
francês e propõe ainda uma pequena consideração a respeito do termo “surdina” como marca de 

distinção da postura do eu-lírico no poema de Ribeiro Couto. 
Palavras-chave: Poesia. Ribeiro Couto. Baudelaire. Flâneur. Surdina. 
 

Esta comunicação apresenta alguns desenvolvimentos de pesquisa de mestrado2 

sobre o livro Um homem na multidão (1926), do poeta brasileiro Rui Ribeiro Couto. 

Trata-se de um autor pouco estudado atualmente, mesmo tendo sido considerado um 

importante escritor de uma geração que estrearia em poesia no início do século XX. 

Sérgio Buarque de Holanda (1926/1996), em artigo do mesmo ano de publicação do livro, 

chega inclusive a qualificar a obra como uma das três grandes produções modernistas 

brasileiras dos anos 1920, ao lado de Losango Cáqui, de Mário de Andrade, também de 

1926 e de Poesia Pau Brasil, de Oswald de Andrade, este de 1925. Apesar disso, sua obra 

poética recebeu pouca atenção em momentos posteriores a sua estreia, se pensarmos em 

estudos mais aprofundados de suas faturas temáticas e estilísticas. Ela será, então, 

comumente estudada sob perspectivas teóricas que passaram a compreendê-la como uma 

entre muitas obras antecipadoras de conquistas formais do estilo modernista, abordagem 

que realoca o autor para antes do movimento de 1922 e que passa a considerá-lo um 

“poeta sincrético”, “pré-modernista”, “autor de transição”. 

De certo modo, a obra inicial de Ribeiro Couto traz certo desconforto à maioria 

das propostas de categorização historiográfica do momento literário que antecede a 

Semana de 1922, evento que se convencionou compreender como o marco do movimento 

modernista no Brasil. O vínculo que o autor mantém com estéticas e marcas de estilo 

especialmente ligadas à poesia simbolista e sua passagem pouco programática pelas 

ideias e propostas modernistas acabaram tendo como principal consequência à sua 

recepção a sugestão de se tratar de um autor que talvez não merecesse ser estudado a 

                                                           
1 Graduado em Letras (UNIFESP), mestrando na área de Estudos Literários (UNIFESP). Contato: 
thiago_rbatista@hotmail.com. 
2 Os desenvolvimentos aqui apresentados compõem parte de pesquisa do projeto “Figurações do sujeito em 

Um homem na multidão, de Rui Ribeiro Couto”. Este projeto recebe incentivo da FAPESP, processo nº 
2016/01864-7. 
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partir das especificidades de sua obra, mas sim a partir do que nela seria possível ver 

como antecipação de elementos que irão se tornar lugares-comuns de certa estética que 

lhe seria posterior: a tematização do cotidiano, o uso de coloquialismo, o uso da ironia 

como recurso expressivo, o verso livre, etc. Tal compreensão de sua obra não foge muito 

à leitura que Alfredo Bosi (1969) faz, por exemplo, do que se  passou a compreender 

como Pré-Modernismo, categoria historiográfica que vem sendo já há algum tempo 

revista no âmbito das pesquisas acadêmicas na área de Estudos Literários e que, como já 

apontamos anteriormente, costuma tratar a literatura que antecede o marco historiográfico 

do modernismo paulista apenas a partir do que ela anteciparia em relação a este3.  

Recentemente, a obra de Ribeiro Couto vem sido revisitada, sendo exemplo disso 

um importante ensaio da professora e pesquisadora Vera Lins, da UFRJ, intitulado 

Ribeiro Couto: uma questão de olhar, publicado em 1997 pela Fundação Casa de Rui 

Barbosa. No início dos anos 2000, houve ainda algumas publicações de antologias de 

contos e de poemas e, nesse contexto, foram publicados também alguns ensaios curtos 

sobre o autor. O ensaio de Vera Lins é importante no percurso da recepção crítica de 

Ribeiro Couto, não só por propor leituras aos poemas, mas também por apontar para o 

fato de se tratar de um poeta que teve sua obra negligenciada em função da necessidade 

de categorizações via escolas/períodos literários de nossas Histórias Literárias.  

Essa questão adquire alguns traços particulares quando analisamos o caso de 

Ribeiro Couto que chega mesmo a ser considerado como chefe de uma “subescola” 

literária a que se costuma dar o nome de penumbrismo, definida, em linhas gerais, como 

expressão de uma poesia epigonal que seria eco de certo estilo simbolista que adentra o 

século XX4. Termos como “subescola”, “epigonal”, “eco”, e outros adjacentes costumam 

sugerir tratar-se de um autor de expressão poética menor, de menor valia a partir de 

critérios que, indicados acima, não teríamos tempo de discutir com mais profundidade 

aqui. Cabe notar, contudo, que em tal ensaio, Vera Lins propõe justamente uma releitura 

crítica de tais critérios, muitos dos quais vinculados a perspectivas teóricas hoje em 

                                                           
3 Importante organização de artigos e ensaios sobre os limites e os problemas suscitados pela categoria Pré-
Modernismo em nossa historiografia literária pode ser encontrada em O Pré-Mondernismo, organização de 
José Murilo de Carvalho (1988). 
4 Este é o principal lugar-comum da compreensão de sua obra, tanto em estudos mais gerais como o de 
Rodrigo Otávio Filho (1959/2004), mas também em estudos de teor mais analítico, como o de Norma 
Goldstein (1983) que, apesar de propor leituras da fatura estilística da obra inicial do autor, a estuda, assim 
como o faz com outros autores “penumbristas”, em função de melhor compreender a produção modernista 
de Manuel Bandeira, de que seria exemplo o livro Libertinagem, de 1930. 
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revisão. Não procurando nos deter muito nisso, o intuito de tal introdução é apenas 

sobrevoar um problema teórico, mesmo que de passagem, por considerarmos tratar-se de 

uma questão difícil de ser esquivada ao levarmos em conta o autor estudado, cujo 

desconhecimento geral parece vir, em grande parte, de alguns problemas de sua recepção 

crítica.  

 Partindo para a obra em estudo, gostaríamos de apresentar o objetivo principal da 

pesquisa, que se concentra, então, na análise de elementos estilísticos e intertextuais que 

possam contribuir para a compreensão de como a subjetividade lírica se apresenta na 

obra estudada. Análise de elementos estilísticos porque partimos de uma leitura de certos 

procedimentos que compreendemos como marcas recorrentes da poética em estudo. 

Análise de elementos intertextuais por compreendermos tratar-se de uma obra que se 

constrói também a partir de uma série de referências e diálogos com outras obras 

literárias. Um exemplo ilustrativo disso é a nítida alusão ao conto “The man of the 

crowd”, ou “O homem da multidão”, do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, feita 

já no título do livro de Ribeiro Couto, que traz uma sutil alteração em relação ao título a 

que faz referência: Um homem na multidão.  

O primeiro esforço de análise da pesquisa se deu justamente sobre esse diálogo 

intertextual entre o livro de Ribeiro Couto e o conto de Edgar Allan Poe. No contexto 

dessa aproximação, chegamos então à leitura do ensaio Um lírico no auge do capitalismo, 

de Walter Benjamin (1994), sobre alguns temas na poesia de Charles Baudelaire, e 

passamos então a traçar possibilidades de aproximação entre traços da figura do sujeito 

lírico na obra de Ribeiro Couto e a figura do flâneur em alguns poemas do poeta francês. 

Nesse ensaio, Walter Benjamin propõe algumas aproximações entre tal figura do 

caminhante urbano e observador descompromissado, um tipo da Paris do século XIX 

reaproveitado em poemas de As flores do mal, e os dois personagens centrais do conto de 

Edgar Allan Poe: o observador da multidão (também uma espécie de flâneur) e o “velho 

demônio” que anda sem rumo, quase como um autômato no meio da massa de passantes 

de uma caótica Londres de meados do século XIX, e que será, então, o homem da 

multidão.  

Em certo momento de seu ensaio, Walter Benjamin destaca o modo como a 

multidão é apresentada no conto de Poe; para ele, o fascínio com que o narrador a 

descreve faz dela mesma, pela notação de seus movimentos e dos tipos que a compõem, 
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um interesse quase que autossuficiente na narrativa, na medida em que é observada como 

espetáculo pelo observador de dentro de um café. Um aspecto importante dessa descrição 

estaria no jogo entre a variedade de tipos e a uniformidade de comportamento que as 

pessoas terminam por adquirir quando no meio da multidão, agindo quase como 

automaticamente, ainda que absortas em seus próprios interesses:  

Seu traço magistral nessa descrição consiste em expressar o isolamento 
desesperado dos seres humanos em seus interesses privados, não como 
o fez Senefelder – através da variedade de sua conduta –, mas sim na 
absurda uniformidade de suas roupas ou comportamento. (...) Em Poe, 
as pessoas se comportam como se só pudessem se exprimir 
reflexamente. Essa movimentação tem um efeito ainda mais desumano 
porque, em Poe, se fala apenas de seres humanos. Quando a multidão 
se congestiona, não é porque o trânsito de veículos a detenha – em parte 
alguma se menciona o trânsito – mas, porque é bloqueada por outras 
multidões. (BENJAMIN, 1994, p. 50). 

 
 Um trecho do próprio conto que ilustraria esse jogo entre individualidade e 

absorção do indivíduo pela massa de passantes, destacado pelo próprio Benjamin, seria 

este: 

Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e 
pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as 
sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente; quando 
davam algum encontrão em outro passante, não mostravam sinais de 
impaciência; recompunham-se e continuavam, apressados, seu 
caminho. Outros, formando numerosa classe, eram de movimentos 
irrequietos; tinham o rosto enrubescido e resmungavam e gesticulavam 
consigo mesmos, como se se sentissem solitários em razão da própria 
densidade da multidão que os rodeava. Quando obstados em seu 
avanço, interrompiam subitamente o resmungo, mas redobravam a 
gesticulação e esperavam, com um sorriso vago e contrafeito, que as 
pessoas que os haviam detido passassem adiante. Se alguém os 
acotovelava, curvavam-se cheios de desculpas, como que aflitos pela 
confusão”. (POE, 1840/2008, p. 259). 

 
 Numa variação sobre o tema, também no poema “Les foules”, dos Pequenos 

poemas em prosa, Baudelaire procura explorar esse jogo entre unidade e diversidade, 

expressa, então, num jogo entre solidão e multidão. Aqui, porém, antes de se anular no 

mar de gente, o flâneur baudelairiano, que se coloca então como um poeta, torna-se 

“capaz de estar só no meio da multidão caótica, isto é, de penetrá-la sem se misturar a 

ela” e, então, de “viver várias vidas, sem aderir definitivamente a nenhuma delas” 

(VERAS, 2013, p. 214). Abaixo, segue trecho do poema em tradução de Dorothée de 

Bruchart, que o traduz por “As Massas”: 
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(...) Multidão, solidão: termos iguais e permutáveis, para o poeta ativo 
e fecundo. Quem não sabe povoar sua solidão tampouco sabe estar só 
em meio a uma massa azafamada.  
Goza o poeta desse incomparável privilégio de poder ser, a bel-prazer, 
ele próprio e outrem. Igual a essas almas errantes em busca de um 
corpo, ele entra, quando quer, na personagem de qualquer um. Para ele 
apenas, tudo está vacante; e se alguns lugares lhe parecem estar 
fechados, é que a seus olhos não valem a pena ser visitados. 
O andarilho solitário e pensativo tira uma embriaguez singular desta 
universal comunhão. Quem desposa facilmente a massa conhece gozos 
febris, dos quais serão eternamente privados o egoísta, trancado como 
um cofre, e o preguiçoso, internado como um molusco. 
(BAUDELAIRE, 2009, p. 69). 

  

 Nessa relação com a multidão, o sujeito, mesmo após o mergulho, ainda procura 

resguardar para si sua individualidade, por meio de uma reação atenta e produtiva em 

relação ao que tem diante dos olhos.  Se ele se torna o outro, o faz “a bel-prazer”, 

escolhendo quem e os lugares que procura habitar no meio da multidão. E o faz num 

movimento que já não ocorre com o homem misterioso que assombra o observador do 

conto de Poe, que ruma sem destino, e que sequer parece desejar tê-lo, que apenas habita 

aquele espaço, indo de um lado a outro da cidade, como uma peça solta na engrenagem 

urbana:  

Durante meia hora o velho prosseguiu seu caminho com dificuldade ao 
longo da grande avenida; eu caminhava grudado a seus calcanhares, 
com medo de perdê-lo de vista. Como nunca voltou a cabeça para trás, 
não se deu conta de minha perseguição. A certa altura, meteu-se por 
uma travessa, que, embora repleta de gente, não estava tão 
congestionada quanto a avenida que abandonara. Evidenciou-se, então, 
uma mudança em seu procedimento. Caminhava agora mais lentamente 
e menos intencionalmente do que antes; com maior hesitação, dir-se-ia. 
Atravessou e tornou a atravessa a rua, repetidas vezes, sem propósito 
aparente, e a multidão era ainda tão espessa que, a cada movimento seu 
eu era obrigado a segui-lo bem de perto. (POE, 1840/2008, p. 264). 

 
 

Em ensaio em que procura traçar, à luz de Benjamin, semelhanças e diferenças 

entre o homem da multidão de Poe e o flâneur de Baudelaire, Sérgio Massagli (2008) 

apontará a existência de pontos de contato entre um e outro no intuito de mostrar que se 

o mergulho na multidão é semelhante aos dois, a reação à multidão será praticamente 

oposta. Se o primeiro ilustra, segundo o autor, um amortecimento pelo choque diário com 

a multidão, o segundo tira daí uma experiência sensorial produtiva. Se o primeiro define-

se como um caleidoscópio já destituído de consciência ante os intermináveis estímulos 
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da vida nas cidades modernas, o segundo se misturaria à multidão com uma “intenção do 

registro aguçada pela consciência do mistério que envolve os fenômenos urbanos, mesmo 

os mais triviais” (2008, p.61). É como se o que os distinguisse fundamentalmente fosse a 

possibilidade de se colocar conscientemente, de reagir diante da anulação no meio do 

tumulto da vida moderna. 

 Tendo em vista, então, essa reação do flâneur e também do poeta, a breve 

comparação que apresentaremos a seguir entre “A uma passante” de As flores do mal e o 

poema “Carícia”, de Um homem na multidão, pretende mostrar que o sujeito lírico de 

Ribeiro Couto, muito próximo ao de Baudelaire, também se coloca como numa postura 

ambígua em relação à multidão, e então, em relação à intuição de aspectos sombrios da 

vida no contexto das grandes cidades modernas. No caso do poeta brasileiro, porém, há 

sinais que nos sugerem certa impossibilidade de reação ativa ou consciente à condição de 

constante anulação e amortecimento que ele tem diante de si.  

No soneto de Baudelaire, nos deparamos com um sujeito que, caminhando em 

meio ao caos das ruas da Paris do século XIX, se vê arrebatado pela imagem de uma 

mulher misteriosa, metáfora de uma beleza que surge inesperadamente no ambiente que 

o circunda e que o transporta para um estado de devaneio, em que a expressão dos sentidos 

afloram numa linguagem sugestiva, por vezes, sinestésica. Essa mulher que passa e que 

extasia o observador parece produzir nele tal efeito especialmente porque, se por um lado 

faz sentir o prazer de se estar diante de uma beleza que terá, inclusive, aspectos clássicos, 

por outro, nunca mais voltará a ser vista: 

 

   A UNE PASSANTE 
 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 
Une femme passa, d'une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet; 
 
Agile et noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan, 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 
 
Un éclair... puis la nuit! - Fugitive beauté  
Dont le regard m'a fait soudainement renaître, 
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? 
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Ailleurs, bien loin d'ici! trop tard! jamais peut-être! 
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais! 

 

A UMA PASSANTE 

A rua em torno era um frenético alarido. 
Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, 
Uma mulher passou, com sua mão suntuosa 
Erguendo e sacudindo a barra do vestido. 
 
Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. 
Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia 
No olhar, céu lívido onde aflora a ventania 
A doçura que envolve e o prazer que assassina. 
 
Que luz... e a noite após! – Efêmera beldade 
Cujos olhos me fazem nascer outra vez, 
Não mais hei de te ver senão na eternidade? 
 
Longe daqui! tarde demais! nunca talvez! 
Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, 
Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste. 

(BAUDELAIRE, 1857/2012, p. 333) 
 

Benjamin compreenderá este “nunca” da última estrofe (o destaque é do próprio 

poema) como o ápice desse quase encontro amoroso, “momento em que a paixão, 

aparentemente frustrada, só então, na verdade, brota do poeta como uma chama” 

(BENJAMIN, 1994, p. 43). Seria como uma espécie de amor à última vista e o 

arrebatamento do sujeito não corresponderia tanto ao assombro de uma imagem que por 

si mesma seria capaz de o tomar por completo, mas ao “choque com que um desejo 

imperioso acomete subitamente o solitário” (1994, p. 44). no meio da multidão. Este 

choque ilustra, para Benjamin uma relação entre o flâneur e a multidão, por meio de um 

deslocamento na relação de valor entre mercadorias e os sujeitos, como se o primeiro 

observasse a multidão como a multidão observa os produtos à venda nas galeries e 

reagisse à múltipla diversidade dos passantes, como estes reagem à diversidade de 

mercadorias, tomados pelo desejo de tomar posse de tais objetos. O flâneur de Baudelaire, 

segundo Benjamin, observaria assim os passantes, porque estes teriam se tornado como 

que mercadorias no processo de mercantilização da vida numa cidade como a Paris do 

século XIX. 
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 No poema “Carícia”, de Ribeiro Couto, presente em Um homem na multidão, em 

tom consideravelmente menor e com dicção mais simples, sem o teor ricamente sensorial, 

ou, caleidoscópico, de Baudelaire (“frenético alarido”, “toda de luto, alta e sutil”, “pernas 

de estátua”, “prazer que assassina”), temos uma cena que se aproxima de “A uma 

passante” no sentido de tratar também de um encontro em que o efêmero e a 

impossibilidade de concretização amorosa operam como condição do desejo. Aqui, 

porém, antes do encontro, o sujeito irá se queixar do inevitável destino de ter de seguir 

com a multidão para o fluxo cotidiano da vida urbana. Próximo do flâneur de Baudelaire, 

no que diz respeito ao mergulho na multidão, o caminhante de Ribeiro Couto parece 

querer desaparecer, esquecer-se nela. Esse desejo aflora, contudo, pela angústia de um 

dia difícil, não parecendo ser uma busca operada pelo próprio sujeito o estar ali como que 

submerso. O encontro com a passante, se não o arrebata com a intensidade com que o faz 

com o observador baudelairiano, parece dar ao sorriso da mulher que por ele passa o 

mesmo teor de objeto efêmero, que lhe causa do mesmo modo um prazer momentâneo: 

 
CARÍCIA 

 
  Acabrunhamento dos dias difíceis, 
  Quando o sol intenso nos dá um maior desânimo 
  E o azul do céu em vão se amacia diante dos nossos 
                olhos! 
  Vamos então pelas ruas cheias de multidão rumorosa 
  Com o desejo veemente de não encontrar amigos, 
  Com o desejo de desaparecermos, de esquecermo-nos 
                de nós mesmos... 
  E que delicado consolo o dessa mulher deliciosa 
  Que ao passar pareceu adivinhar a nossa infelicidade 
                profunda 
  E abriu um sorriso como uma infinita carícia... 
        (COUTO, 1960, p. 115) 
 

 Enquanto em “A uma passante”, o que se pretende fixar é a beleza peculiar e 

efêmera que deixa o observador absorto em uma imagem que parece arrebatá-lo numa 

espécie de excitação dos sentidos, em “Carícia”, a mulher que passa parece mais coroar 

a condição melancólica de um sujeito que já não vê possibilidade de fuga de sua condição 

de ser mais um dentro da multidão. E se, ao final do poema de Baudelaire, a constatação 

da ausência repentina da mulher que logo se afasta para nunca mais aparecer, ao mesmo 

tempo em que o exaspera, também o inebria, já no final do poema de Ribeiro Couto esse 
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encontro que, nos versos, não termina, parece mesmo operar como uma fuga imediata do 

espaço enclausurante do aglomerado de pessoas.  

Além disso, há aí uma expressão de ternura (emoção bastante trabalhada por 

Couto em outros poemas) que se torna possível na impressão de reconhecimento de sua 

dor no sorriso da passante, que parece adivinhar sua “infelicidade profunda”. Mas aqui, 

o sentido que o sujeito dá a esse encontro parece mesmo constituir uma prova de que 

também ele está alienado, como que já fora de si no meio da multidão e que talvez ele 

não tenha mais braços para voltar à nado.  

 O próprio título do poema, assim como o caráter melodioso dos versos – a partir 

especialmente de uma série de aliterações em [s] contribuindo para a estruturação da 

atmosfera – indica que a relação deste sujeito com a turba é de algum modo amaciada, 

suavizada, antes mesmo da “infinita carícia” do último verso. É como se por alguns 

segundos o sorriso da passante lhe desse, por meio de uma efêmera e ilusória expressão 

de ternura, ao menos o consolo de poder acreditar que em meio ao desejo de se anular no 

anonimato da multidão, ainda seria possível o reconhecer-se no outro.  

No fim, porém, isso não passa de uma aparente sintonia, de um jogo de aparências 

fugidias que faz o sujeito apegar-se à primeira significação de que necessita para voltar a 

se sentir como um indivíduo. É como se fosse possível ver neste poema uma tensão entre 

a consciência de se estar na condição da multidão e o próprio desejo de apagar-se nela. 

As duas coisas parecem ocorrer ao mesmo tempo nele, pois a voz está ciente de uma 

experiência da qual procura sair, sabendo-se de algum modo, contudo, já incapaz de reagir 

de maneira mais enérgica. 

 O poema cria, assim, uma tensão entre a consciência melancólica de estar absorvido 

na multidão e o próprio amortecimento dessa consciência. A lucidez desse sujeito se 

espelha na clareza do aspecto discursivo do poema, que nos dá todos os referenciais para 

compreendermos o motivo de sua angústia na cena. Mas o modo como isso é descrito 

termina por ludibriar esse esforço de estar ciente de si mesmo. Isso se dá tanto pela 

escolha do léxico, formado por palavras que atenuam a impressão de agitação psíquica: 

acabrunhamento, desânimo, amacia, rumorosa, quanto por versos em que a possibilidade 

de agitação subjetiva logo se anula por meio de um jogo de antítese: quando este sujeito 

deseja algo, seu desejo é de desaparecer, de esquecer de si mesmo. Quando o sujeito 

deseja é como se quisesse não poder mais desejar e esta parece ser a sua reação, um meio-
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termo entre a consciência deste ir-se, o que o aproxima do flâneur baudelairiano, e o 

próprio ir-se já sem consciência, o que o aproxima do homem da multidão de Poe, sem 

rumo, ao léu na dinâmica da cidade. 

 Nesse sentido, o título desta comunicação pretende ilustrar algo dessa diferença 

reativa entre a figura do flâneur baudelairiano e a postura do sujeito lírico no poema de 

Ribeiro Couto. O termo surdina será recorrente em sua poesia e, se por um lado, remete 

ao seu vínculo com o Simbolismo – via Paul Verlaine, pela alusão ao poema “Em 

Surdina”, de Festas galantes (1869) – por outro, parece se tratar de um termo que procura 

dar conta de algo importante no que diz respeito ao timbre pessoal da poesia de Couto. O 

termo remete ao pedal de una corda do piano (também chamado de surdina), cuja função 

é justamente a de suavizar, enfraquecer o soar das teclas. O termo parece querer ilustrar, 

como veremos no poema homônimo (dos Poemetos de ternura e melancolia, de 1924), a 

perda de intensidade da voz diante de certo desencanto com a vida; parece querer figurar 

certa resignação de um eu que, sem esperança, opta por amortecer a melodia de sua 

poesia: 

       SURDINA 
 
Minha poesia é toda mansa. 
Não gesticulo, não me exalto... 
Meu tormento sem esperança 
Tem o pudor de falar alto. 
 
No entanto, de olhos sorridentes, 
Assisto, pela vida em fora, 
À coroação dos eloqüentes. 
É natural: a voz sonora 
Inflama as multidões contentes. 
 
Eu, porém, sou da minoria. 
Ao ver as multidões contentes 
Penso, quase sem ironia: 
"Abençoados os eloqüentes 
Que vos dão toda essa alegria." 
 
Para não ferir a lembrança 
Minha poesia tem cuidados... 
E assim é tão mansa, tão mansa, 
Que pousa em corações magoados 
Como um beijo numa criança. 
(COUTO, 1960, p. 55) 
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Essa condição, melancólica, para não dizer trágica, constitui-se, todavia, e 

paradoxalmente, como uma necessidade vital e, por isso, chega mesmo a ser doce, ainda 

que amarga: doce como a imagem de um beijo de alento numa criança, ao mesmo tempo 

em que tormento desesperançado. Quando se pisa o pedal da una corda no piano, o teclado 

todo se desloca para que o som das teclas se suavize e essa imagem talvez figure bem a 

condição dada a este eu por Ribeiro Couto. Apesar de suavidade, doce (mas que é também 

um enfraquecimento), a voz está fadada ao desencaixe. E se, débil, não pode mais levar 

a cabo a fuga da multidão, a fuga do mundo, guarda ainda o desencaixe enquanto marca 

de distinção, de individualidade. O deslocamento do corpo do poema em relação ao título 

(o único com essa configuração em edição organizada pelo próprio autor) materializa, 

nesse sentido, essa experiência, nos fazendo pisar no pedal antes de ouvir a suave melodia 

de seu estranhamento. Parece provir daí a sensação de deslocamento terno, de tormento 

doce, que a carícia ilusória da passante de Ribeiro Couto causa em seu caminhante. 
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A ESCRITA EM DESABRIGO EM UMA HISTÓRIA DE FAMÍLIA,  

DE SILVIANO SANTIAGO, OU AS ENCENAÇÕES DO TE(X)TO FAMILIAR 

André Masseno (UZH)1 

 

Resumo: A partir da escrita do eu-narrador de Uma história de família, pretendo argumentar 
que a novela de Silviano Santiago é a encenação de uma escrita em desabrigo, na qual a 
“remontagem” da história familiar apresenta-se incompleta, pois estaria interditado o acesso à 
genealogia familiar, por sua vez apresentada como falta. A recuperação da história é um gesto 
incansável que aciona uma escrita memorialística sui generis, por sua vez e no entanto sempre 
frustrada em seu intento de delimitar o “verdadeiro cerne” do te(x)to familiar. 
Palavras-chave: Silviano Santiago; história; arquivo; literatura brasileira. 
 
A memória e o resgate do te(x)to familiar 

Walter Benjamin, em “Sobre o conceito de história” (1985), interroga-se sobre 

como a construção de um recorte histórico se efetua, quais são as implicações político-

éticas do investigador historicista ao eleger determinados eventos e discursos para a 

elaboração e inscrição de uma narrativa histórica que, geralmente, corre o risco de 

estabelecer uma relação de empatia com o vencedor, ou seja, com os dominadores, os 

herdeiros dos que sempre venceram – empatia que resulta em um ponto de vista 

unilateral da história em que não se admite o discurso dos vencidos. Citemos o autor: 

 

Ora, os que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os 
que venceram antes. A empatia [do investigador historicista] com o 
vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores [...]. Todos os 
que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os 
dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados 
no chão (BENJAMIN, 1985, p. 225). 

 
Podemos pensar a imagem deste cortejo triunfal/fúnebre dos vencedores sobre os 

corpos dos vencidos como metáfora crítica para as frases iniciais da novela Uma 

história de família, de Silviano Santiago (1992), que enunciam a morte desejada de um 

parente por uma família que intenta avançar com a sua “história”: 

 

Todos querem a sua morte, tio Mário. 
Os mais próximos e os que mais te amam. 
Ninguém tem a paciência da espera.  

																																																													
1 Doutorando em Letras no Seminário de Românicas pela Universidade de Zurique (UZH). Mestre em 
Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Contato: 
planob_masseno@yahoo.com.br 
2 A expressão te(x)to familiar fora cunhada por Silviano Santiago na coleção Poetas modernos do Brasil 
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[...] Decidiram aqui na terra, decidido está lá em cima. A vontade 
nossa dos homens impera, chegou a hora. [...] Não é você quem 
decide, tio Mário. [...] Você sempre não passou de um cadáver adiado 
(SANTIAGO, 1992, p. 07). 

 
Para que a história familiar mantenha uma marcha incólume em sua 

transformação como legado, é preciso aniquilar aquilo que lhe envergonha e macula a 

sua autorrepresentação. É preciso enterrar o “cadáver adiado”, isto é, o tio Mário e a sua 

loucura, de uma vez por todas. Mas os corpos daqueles que foram deliberadamente 

esquecidos para a construção do te(x)to familiar2, em algum momento, podem vir a ser 

exumados. Pode existir alguém que desafie o seu próprio clã ao remexer esta outra 

história que, embora apagada, se mantém latente. Para que uma história interdita 

retorne, alguém precisa conversar com os mortos, refazer o percurso daqueles que não 

sobraram como lembrança.3 

 

Eu menino revejo a sua mãe que te observa homem feito. 
Você, tio Mário, à frente dela e de costas para mim [...]. 
À frente da minha memória de agora revejo um corpo de homem, alto, 
esguio e bambo, boquiaberto, que sorri. Você (SANTIAGO, 1992, p. 
11).  

 
Em Uma história de família, encontramos a escrita em primeira pessoa de um 

narrador que busca desfazer a distância da imagem do falecido tio louco, de “corpo 

sorridente e boquiaberto” (SANTIAGO, 1992, p. 25), ao tentar (re)virá-lo para si com o 

olhar da memória. Já nos primeiros capítulos da novela são apontados dados primordiais 

para a visualização deste eu-narrador, que busca a interlocução com o seu passado 

familiar através do diálogo afetivo com a imagem do tio Mário, que só fora visto por 

aquele na infância durante seus dois dias de férias escolares. Esta retomada do olhar de 

menino é empreendida por um eu idoso e moribundo, restrito a um quarto e a uma 

cama, com dificuldades respiratórias e de locomoção. Isolado do espaço público, o 

narrador é um personagem solitário e citadino e que passara a infância no interior de 

Minas Gerais. A instituição familiar está dissolvida e tampouco entrevemos no discurso 

																																																													
2 A expressão te(x)to familiar fora cunhada por Silviano Santiago na coleção Poetas modernos do Brasil 
(1976, vol. 4) ao analisar de modo poético-crítico a obra de Carlos Drummond de Andrade. Ela nos é útil, 
aqui, pela ideia de uma escritura inserida e preservada no locus familiar; escritura do alicerce familiar, de 
sua ontologia.  
3 “A vergonha passa a ser lembrança pura e incorpórea, quase inumana, pois nem um retrato de você, tio 
Mário, chegaram a tirar, nem um só retrato seu ficou como lembrança para que eu pudesse contemplá-lo 
agora enquanto converso com você” (SANTIAGO, 1992, p. 09 – grifos meus).	
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do narrador a existência de herdeiros e/ou filhos. Se há alguma ideia de continuidade da 

instituição familiar por parte do eu-narrador, esta se configura como experiência 

literária ao encenar uma escrita memorialística, situada entre uma releitura das “tábuas 

da lei” de sua família – porém de modo transverso, através da figura excluída do tio 

louco – e um reinserção crítica do parente banido dentro da lei familiar. A escrita deste 

eu-moribundo – conflitada entre o confessional, a criação artística e o documental – é, 

sobretudo, um projeto literário para a posteridade, que se revela a partir da metade da 

novela, quando o eu-narrador se apresenta como um autor literário ávido por publicar a 

sua história familiar (SANTIAGO, 1992, p. 75).  

 Enfatizemos aqui a figura do idoso evocada pelo eu-narrador, e que comumente 

pode ser referida como portadora da voz do passado, como um acervo vivo da história 

e/ou de uma experiência. Contudo, ele não aparenta possuir um acervo prévio sobre o 

qual ele poderia debruçar-se a fim de confrontar com a história de seu clã. O que o 

narrador busca é construir um arquivo pessoal, acumular informações para dar início ao 

seu acerto de contas. 

 

Saí em campo, fiz perguntas a familiares, a vizinhos e amigos da 
família, não satisfeito viajei pelo interior de Minas, foi assim que fui 
dando sentido a ações e acontecimentos que gangorreavam pela minha 
memória, tudo com a intenção de acumular material para que a nossa 
conversa [isto é, com tio Mário] fosse de igual pra igual (SANTIAGO, 
1992, p. 12 – grifos meus). 

 
Ou seja, o narrador atribui sentido às suas memórias a partir das lembranças do 

outro; a criação de seu próprio arquivo é uma negociação com as informações de 

terceiros, pois somente através delas que a relevância de sua memória vem a ser 

atestada e verificada. Neste ato de escuta e coleta de informações, o narrador da novela 

de Silviano Santiago é ao mesmo tempo autor e ouvinte atento de histórias alheias sobre 

o clã familiar durante o período de sua infância. Contudo, a sua escrita não se trata de 

um relato literário sobre os seus “verdes anos” de menino e que constituiu o traço de 

alguns escritores modernistas interessados pelo discurso memorialista. Em Uma história 

de família, o narrador está mais interessado por um resgate da história familiar 

dissociado da discussão sobre o esquecimento cultural e que, segundo o próprio 

Silviano Santiago em seu livro Vale quanto pesa, fez com que uma leva de escritores 

modernistas brasileiros contraísse uma dívida com a Antropologia, ao buscar que “as 

1221



	 	
	
	
	
	
manifestações não-privilegiadas se [fizessem] ouvir longe do local de [sua] enunciação” 

(SANTIAGO, 1982, p. 37) e que a levaria, deste modo, à recuperação literária de uma 

cultura popular e/ou mítica. Não é propriamente a infância que interessa ao eu-narrador, 

porém precisamente o que se encontra antes e depois, ou dito de outro modo, a sua 

atenção recai sobre as referências familiares anteriores ao seu nascimento e posteriores 

à sua meninice: “tolo quem acredita que a infância é uma fase paradisíaca da vida. 

Aparentemente, apenas. Somos forçados a pensar assim pela voz persuasiva dos pais” 

(SANTIAGO, 1992, p. 67). O  narrador está em busca das relações entre (1) a morte de 

sua mãe e a figura do tio – o antes –, assim como (2) entre a morte do tio e o desejo 

obsessivo da avó materna pelo extermínio do filho – o depois, e será justamente sobre a 

análise desta segunda relação, isto é, entre a morte do tio e o desejo da avó materna, que 

iremos nos debruçar. Contudo, é necessário oferecer mais detalhes sobre o “histórico 

familiar” do narrador-personagem, mas com a ressalva de que tal procedimento é uma 

versão parcial da história, construída a partir da escrita de um eu-narrador que 

embaralha versões diversas de um mesmo acontecimento. 

O eixo familiar da novela se localiza entre as cidades mineiras de Formiga e Pains 

– onde moravam, respectivamente, o narrador durante a infância e seus avós maternos. 

Estes últimos, de origem italiana, chegaram em Pains no início do século passado, 

vivendo nesta cidade de maneira silenciosa, sempre buscando uma certa invisibilidade 

diante da comunidade local. Qualquer desvio deste jogo de desaparecimento por parte 

dos tios era severamente repreendido pelo avô. Porém, por causa de sua loucura, Mário 

era o que sempre colocava por terra o projeto familiar de silenciamento dentro do 

âmbito social de Pains. Como o próprio narrador adverte: “Você [tio Mário] era como 

um brilhante que faiscava na bateia. O brilho cegava. Ele [o avô materno] fazia de conta 

que você não existia. Todos faziam de conta” (SANTIAGO, 1992, p. 31). O avô veio a 

falecer, mas o projeto de invisibilidade continuou a ser perpetrado pela viúva, católica 

fervorosa, que passou a tomar a frente da pensão, um dos empreendimentos da família. 

A filha mais velha, irmã de Mário e mãe do narrador, veio subitamente a falecer devido 

a complicações no parto deste último. A avó, inconformada, desejava que o filho louco 

tivesse sido levado ao invés da filha. Apesar de morarem em cidades vizinhas, eram 

raras as visitas feitas pelo menino órfão a avó, que, sempre vestida de luto, seria 

relembrada pelo narrador pelos seus impropérios contra o tio insano. Ao longo de sua 
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vida, tio Mário sofreria algumas tentativas de assassinato, que seriam constantemente 

desmentidas pelas versões espalhadas pela avó. 

 

Como da outra vez em que quiseram te matar, sobraram versões 
fantasiosas esparramadas pela sua mãe e pelos familiares para que 
vocês não servissem de prato-feito para a língua maldosa do povo, 
mas não sobrou ninguém para deslindar o mistério, contando a 
verdadeira história (SANTIAGO, 1992, p. 49). 

 
Embora um tanto extenso, este recuo é importante para situar a configuração do 

clã familiar na obra de Silviano Santiago, apresentado como uma instituição de 

memórias de si a partir de práticas, imagens e textos que o autorrepresente do modo 

coeso perante seus integrantes e a sociedade. Em seu processo de identificação, união e 

classificação de sinais memoriais para, por fim, circunscrevê-los a um único arquivo 

familiar, o clã busca avançar com o projeto de uma “imagem de invisibilidade” para os 

moradores da cidade de Pains. Portanto, qualquer arquivo heterogêneo ao arquivo 

familiar torna-se uma ameaça, pois impede que o projeto de uma família sem imagem 

seja perpetrado por seus integrantes.4 Aí entra o desejo familiar de aniquilação do tio 

Mário, de destruição de um parente louco que, através de sua presença perambulante 

não só pela cidade, mas também pelos cômodos da casa, promove instabilidade no 

projeto de irrepresentação do clã.  

 

Queriam que a sua figura concreta, de olhos vidrados e às vezes de 
baba visguenta, de cabelos louros que nem espiga de milho e 
suspensórios que sustentavam calças curtas de marmanjo, de pés 
descalços e mãos sempre encardidas, nojentas, ficasse longe da 
convivência diária (SANTIAGO, 1992, p. 37). 

 
 Tio Mário era o arquivo desviante e execrado que desejavam extinguir por causa 

de sua força destruidora. O parente insano ficava banido do espaço domiciliar, da casa-

arquivo onde estavam armazenadas as informações familiares – era visto somente do 

lado de fora, correndo pelo quintal, brincando no mato e com a cara grudada no 

galinheiro. Quando situado dentro da residência, montava-se ao seu redor um cerco às 

avessas, pois era encarado como uma ameaça iminente.  

 

																																																													
4 Para a noção do arquivo heterogêneo como destruidor latente do processo de consignação do arquivo, ou 
seja, de reunião, seleção e armazenagem de signos, cf. DERRIDA, 2001, pp. 12-14. 
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Você era um constante perigo para a tranquilidade da família. Nunca 
era o caso de te cercar de cuidados, de carinho. Pelo contrário. Era 
preciso cercar de cuidados e carinho os lugares e as posses. [...] 
A caixa de fósforos. 
Inventavam mil e uma artimanhas para você não botar a mão nela, 
nem chegar perto. [...] Com uma caixa de fósforos na mão, você seria 
o Nero de Pains. E isso nunca (SANTIAGO, 1992, p. 43 – grifos 
meus). 

 
 A família tinha medo de que tio Mário “ateasse fogo” em suas posses, nos 

espaços onde o arquivo familiar se imprimia e era armazenado. Para evitar tal 

acontecimento, a família desejava a queima do arquivo tio Mário, enquanto o próprio 

parente louco provocava, com a sua existência e de modo não deliberado, a queima do 

arquivo familiar. Por conseguinte, entrevê-se aqui uma dupla queima de arquivo: a 

instituição familiar “queimando” o arquivo desviante (tio Mário) e o parente insano 

“queimando” o arquivo oficial do seu clã.  

Ao dialogar “de igual pra igual” com a imagem do tio morto, ou seja, ao recuperar 

o arquivo renegado ao esquecimento, o eu-narrador rompe com o silêncio familiar em 

torno da figura do tio para encará-lo como um “material a ser traduzido como 

lembrança” (COLOMBO, 1991, p. 89) e, com isso, retirá-lo da condição de extravio ao 

inscrevê-lo como lembrança em um locus físico – neste caso, no da escrita literária.5 

Através de leituras e releituras em escrita, o narrador devolve publicamente, reorganiza 

e restitui afetuosamente o arquivo tio Mário ao arquivo familiar, ligando um ao outro. 

Os arquivos, logo, são encadernados pela escrita de um eu que relê um passado e que os 

devolve ao espaço público em uma nova capa e como um ato de amor.6 Um gesto que 

também remete ao pensamento de Jacques Derrida, para quem a existência do arquivo 

não é propriamente uma questão do passado, mas sim “uma questão do futuro, a questão 

de uma resposta, de uma promessa e de uma possibilidade para amanhã” (DERRIDA, 

																																																													
5 Promovemos aqui uma ligeira torção crítica nas reflexões de Fausto Colombo sobre a construção dos 
arquivos que, segundo o autor, se trata de uma operação contra a possibilidade da perda da lembrança 
que, submetida ao esforço da organização e da racionalização, passa a ser armazenada para não correr o 
risco de extraviar-se e/ou sofrer o processo de esquecimento (COLOMBO, 1991, pp. 87-8). Contudo, o 
argumento de Colombo refere-se a uma precaução a tal processo, quando previamente são selecionados 
os materiais que terão o privilégio de serem armazenados e, por conseguinte, de permanecerem 
supostamente isentos do olvido. Já no contexto do narrador de Uma história de família, trata-se de uma 
recuperação de um material marginal e deliberadamente extraviado pela memória oficial do clã familiar e 
que é resgatado para ser inserido como diferença dentro do arquivo da família. 
6 Podemos pensar, de modo metafórico, a leitura que Jacques Derrida faz do ato de encadernar, de “dar 
uma nova capa de pele”, através do gesto do pai de Freud, que restitui encadernada a Bíblia outrora 
presenteada pelo seu filho: “Encadernar, ligar as folhas novamente é um ato de amor.” (DERRIDA, 2001, 
p. 34).			
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2001, p. 50) – mais precisamente de um “tempo por vir, daqui a pouco ou talvez nunca” 

(DERRIDA, 2001, p. 51) e que talvez poderá dizer o motivo de sua existência. Todavia, 

ao reatar as histórias para a posteridade, outras vêm à tona, assim como o próprio 

narrador vai perdendo a noção de uma voz própria, estritamente sua, por ter se 

apropriado de relatos alheios: “Sou eco que reproduz o eco do eco” (SANTIAGO, 1992, 

p. 97). As memórias e os relatos confundem-se, a dicção do eu-narrador apropria-se de 

outras vozes, desmantelando a ideia de uma identidade unívoca que pudesse apreender a 

história sobre o tio Mário, tornando-se, deste modo, uma construção de várias vozes, 

relatos e versões. É uma história entre outras tantas possíveis.  

O eu-narrador e o te(x)to em fuga: a origem em fratura 

Gaston Bachelard, em A poética do espaço (1988), argumenta que os verdadeiros 

pontos de partida para uma construção imagética estariam relacionados aos valores que 

o sujeito deposita sobre o espaço habitado, isto é, a um “não-eu” – a habitação – que 

protegeria o “eu” – o sujeito (BACHELARD, 1988, p. 24). A casa seria a habitação 

onde cada indivíduo seria colocado antes de ser “jogado no mundo”, pois a vida 

“começa[ria] bem, começa[ria] fechada, protegida, agasalhada no regaço da casa” 

(BACHELARD, 1988, p. 26). Para o filósofo, haveria uma imagem da casa onde as 

lembranças do sujeito estariam salvaguardadas. Logo, esta casa-regaço evocaria uma 

genealogia para os pensamentos e sonhos de um sujeito, e que estariam relacionados 

com um lugar “original” sempre buscado e (re)visitado durante a sua existência; uma 

casa natal perseguida pelos devaneios do sujeito e com a qual balizaria todas as outras 

“moradas”. No caso de Uma história de família, as reflexões literárias sobre espaço, 

origem e memória parecem apontar uma direção diversa a do pensamento de Bachelard: 

afinal, como se pode afirmar que o eu-narrador da obra de Silviano Santiago partilha da 

ideia de um “berço da casa” se esta lhe surge como falta, como uma estrutura ausente? 

Existira de fato o abrigo natal como um espaço de origem para este narrador ou ele não 

estaria justamente atrás de uma história familiar que pudesse lhe abrigar? A nosso ver, a 

origem da morada-arquivo familiar, o teto que abriga e protege o texto do clã, isto é, o 

te(x)to familiar, encontra-se interditada para o narrador desde seu nascimento devido à 

sua condição de órfão de mãe – o que explicitaremos mais adiante – , e também por não 

haver outro modo de recuperar e de se apossar do legado do clã a não ser através de 

relatos de terceiros que, no entanto, compõem um discurso polissêmico repleto de 
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contradições, fraturando a ideia de unidade e origem na recuperação de uma gênese 

familiar. O narrador sente a necessidade de reescrever a história do clã, mas através de 

uma escrita em desabrigo, ou seja, sem o aconchego do te(x)to familiar, optando por 

fim, pela encenação incansável de uma história que sempre lhe escapa tanto quanto o 

aconchego do regaço materno, da “casa da Mãe”.  

A ausência da figura materna é pontuada de modo indireto na escrita 

memorialística do narrador, que a perdera por complicações no parto, vindo a ser criado 

por uma empregada e, mais tarde, pela madrasta. O que lhe restam são as “cópias” 

maternas (empregada e madrasta), que substituem o regaço da mãe “original” que 

jamais o abrigaria após o nascimento. Sob este prisma, a história de família é dada como 

separação, como algo anterior à sua existência e pertencente ao tempo de vida da mãe e 

que se foi com a morte dela. Por não ter um acesso real ao te(x)to familiar, o narrador 

empreende uma escrita sem abrigo e sem maternidade, acabando por remontar uma 

história a partir de relatos sobre a história do irmão materno, e que, contraditórias e 

entrecruzadas, compõem uma dicção ruidosa que impossibilita tanto a escrita de uma 

narrativa de origem quanto a constatação de sua veracidade. A complexidade desta 

polissemia de vozes na remontagem da história e do te(x)to do clã familiar fica mais 

evidente quando o narrador recebe uma correspondência do Dr. Marcelo, um médico da 

cidade que, após muitos anos, atende ao apelo daquele para que lhe contasse o que sabia 

sobre a família. 

 

O Dr. Marcelo ainda não tinha chegado à cidade quando ainda era 
vivo o seu pai, tio Mário e, por isso, só pode repetir as palavras e o 
relato da esposa do farmacêutico para descrever as circunstâncias 
extraordinárias que cercaram a morte súbita do carcamano 
(SANTIAGO, 1992, p. 87). 

 
A carta de Dr. Marcelo, que parece ter chegado às mãos do narrador já ancião, não 

só se trata de um documento de um relato dentro de um relato (as palavras proferidas 

pela mulher do farmacêutico no seu leito de morte relatadas/transcritas pelo doutor), 

mas também de uma morte dentro de uma morte, isto é, antes da morte do tio Mário 

houvera uma outra que ainda carecia de esclarecimento: a do avô materno, pai do 

parente insano, supostamente assassinado a pedido da avó. 
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A diversidade dos relatos alheios e dos acontecimentos impedem o narrador de 

(re)construir uma versão única do te(x)to familiar; as informações confundem-se, os 

dados coletados contradizem-se, além do eu-narrador não conseguir mais distinguir o 

seu discurso dos de outrem. 

 

Sou massa, faço parte do estouro da boiada. 
Sou anônimo, reproduzo a palavra alheia.  
Serei prisioneiro das palavras alheias? pergunto em busca das minhas 
próprias palavras [...] (SANTIAGO, 1992, p. 96). 

 
Tio Mário, que não está excluído desta proliferação de vozes, é enxergado como o 

detentor silencioso de toda a história familiar e das inúmeras tentativas de fim que 

tentaram lhe dar, mas que, interditado pela insanidade mental, permanecera intocável 

com o seu rosto sorridente: “Mário é imaculado como um original” (SANTIAGO, 1992, 

p. 71). O parente louco surge como a fonte original e fidedigna, como o “arquivo” 

perigoso que perturba o arquivo familiar. Contudo, os arquivos resistem a vir à tona 

através dos dados coletados. A onisciência buscada pelo narrador sobre a história do tio 

Mário – e, por conseguinte, sobre a da família – já lhe escapa de antemão justamente 

por querê-lo através do verbo, enquanto as respostas possivelmente se encontram em 

um outro lugar, conforme insinua o Dr. Marcelo:  

 

Você queria era ouvir histórias, uma depois da outra, queria narrar 
coisas para o encanto dos outros que nada sabiam dele. Ser o único 
dono da história do Mário, era o que você queria. Naquela ocasião, 
você teria encontrado mais, muito mais o que você buscava meditando 
sobre o seu túmulo do que conversando comigo. Devia haver um 
motivo maior para você ter adiado para sempre a visita ao túmulo do 
Mário (SANTIAGO, 1992, p. 70). 

 
 Recuperar a história, enquanto um momento anterior, é um gesto incansável que 

aciona a escrita memorialística sui generis de Uma história de família, no entanto 

sempre frustrada em seu intento de delimitar o “verdadeiro cerne” do te(x)to familiar – 

seja no diálogo com o tio, seja na remontagem narrativa dos acontecimentos a partir do 

relato de terceiros. Tal procedimento nos remete ao pensamento sobre a história 

suscitada por Roland Barthes (1984), ao (re)ler as fotos da mãe recém falecida. A 

história configura-se como um tempo antes, vivido por alguém que precede à existência 

do “sujeito leitor” – no caso de Barthes (e, se quisermos também, fazendo eco ao do 
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narrador da obra de Silviano Santiago) seria o tempo vivido/tempo de vida 

experienciado pela sua mãe. Contudo, o eu-narrador de Uma história de família não 

dispõe da superfície fotográfica na qual pudesse captar por um “golpe de vista” 

(FLUSSER, 2002, p. 07) o possível significado da imagem representada, que seria o da 

imagem materna. Sendo assim, como o eu-narrador de Uma história de família pode 

“apanhar” a História se não tem nenhum objeto, nenhuma lembrança para a 

ressurreição, mesmo que fugidia, (do abrigo perdido) de sua mãe?7  
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“SEJA MARGINAL, SEJA HERÓI”:  

VIDA E OBRA DE HÉLIO OITICICA 

Annelise Estrella Galeazzi (Uerj)1 
 

Resumo: No ano de 1968, o artista plástico carioca Hélio Oiticica participou de uma exposição 
a céu aberto que ficou conhecida como Happening Bandeiras na Praça General Osório, na qual 
expôs a bandeira “Seja Marginal / Seja Herói”, obra que se tornaria um símbolo da cultura 
marginal. Nesta análise, interessa entender qual a relação da bandeira com o próprio artista, 
dando atenção à composição da obra, bem como seus contextos de exposição e a biografia de 
Oiticica, trazendo a tona, em especial, sua percepção sobre o tema da marginalidade.  
Palavras-chave: Hélio Oiticica; Literatura Comparada; Poema-bandeira; Bioescritas.  
 

 

 Hélio Oiticica foi um artista plástico fundamental para a História da Arte 

brasileira: seus trabalhos e sua postura criativa e, essencialmente, crítica deram primazia 

a uma arte experimental, na qual o ambiente, a atmosfera e o conjunto perceptivo 

sensorial dominaram suas obras, trazendo uma nova maneira de entender os lugares da 

arte. Oiticica foi também um artista que se abriu intensamente ao campo enunciativo: a 

escrita foi, por excelência, uma prática central na sua vida – no que tange tanto à criação 

de uma nomenclatura exclusiva para classificação de suas obras quanto a suas centenas 

de anotações e diários. Ademais, o artista também se apropriou das palavras para 

inscrevê-las em alguns de seus trabalhos, utilizando, de certa forma, o conjunto de sua 

obra plástica como um suporte para comunicação.  

 Nascido no Rio de Janeiro, em 26 julho de 1937, Oiticica manteve durante sua 

vida uma postura inovadora e crítica, em que rompeu com normas, estigmas e 

classificações da tradição moderna, criando categorias inéditas para agrupar seu próprio 

trabalho: as chamadas Ordens. Dentro das Ordens, criou subgrupos estruturantes nos 

quais seus trabalhos puderam estar reunidos a partir de certa familiaridade estética, 

estrutural ou mesmo temporal. São esses: os Núcleos, os Penetráveis, os Parangolés e 

os Bólides. Posteriormente, todos vieram a ser chamados de Programa Ambiental, que é 

“a reunião indivisível de todas as modalidades em posse do artista” (Oiticica, 1966).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Graduada em Letras (Unicamp), mestranda em Teoria Literária e Literatura Comparada (UERJ). 
Contato: anneliseestrella@yahoo.com.	  
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 Em seu ambiente de trabalho também procurou fugir do mais usual: junto de 

outros artistas, como os irmãos Campos, Waly Salomão e Rogério Duarte, trabalhava 

em seu próprio apartamento como uma espécie de usina de arte. Santiago (2007) relata:  

o apartamento supria o ateliê clássico com um salão de encontros onde 
as mais ousadas experiências com palavras e outras armas eram feitas. 
Tratava-se de um legítimo laboratório artístico contemporâneo, já que 
o humano e a cultura eram postos à prova graças aos princípios duma 
estética da aventura e do risco. (apud GARRAMUÑO, 2012, p. 33) 
 

 O ano de 1964 merece destaque dentro da biografia de Oiticica. Como evidencia 

Bachmann (em prelo), diversas mudanças, de ordens política e pessoal, conduziram sua 

vida no início da década de 1960, algumas dessas são: a instauração da ditadura no 

Brasil, um novo relacionamento com a comunidade da Mangueira e o samba, a morte de 

seu pai, entre outras. Ainda em 1964, o artista encontrou no fazer escrito a possibilidade 

de abarcar infinitos significados semânticos para suas obras a partir da inscrição de 

frases curtas ou poesias nas mesmas. Escreve, também, em seu caderno pessoal, o texto 

inaugural da chamada “Poética Secreta”, momento em que se abre para a redação de 

uma série de poemas alegando que “a experiência do que se convencionou chamar por 

‘vida’ toca aqui o seu dedo no ideal das aspirações, da liberdade da vontade, mostra 

certas vias, certas intuições surgem, florescência do cotidiano(...)” (OITICICA, 19642).   

 Quatro anos depois, criou o conceito da anti-arte, elevando ao máximo seu 

esforço em negar tudo aquilo que estava fixado como doxa. A anti-arte é o contrário da 

arte feita para o mercado, pois não cabe nas galerias, ela é a própria experimentação e 

exercício da liberdade dada com a participação popular na rua, o “lugar onde se tecem 

as lutas sociais e onde o jogo político é declarado abertamente” (SILVA, 2003, p. 91). 

Apesar de não querer criar uma estética ou uma espécie de manual para a definição da 

ideia, há registros precisos da maneira como ela devia ser entendida. Em suas próprias 

palavras: 

Anti-arte – compreensão e razão de ser do artista não mais como um 
criador para a contemplação mas como um motivador para a criação -  
a criação como tal se completa pela participação dinâmica do 
‘espectador’, agora considerado ‘participador’. Anti-arte seria uma 
completação da necessidade coletiva de uma atividade criadora 
latente, que seria motivada de um determinado modo pelo artista (...) a 
realização está isenta de premissas morais, intelectuais ou estéticas - a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 O texto está disponível para leitura com número de tombo 0190/64 - 2/2 no site Itaú Cultura Programa 
Hélio Oiticica (http://www.itaucultural.org.br/programaho/). Acesso em: 22 set. 2017.  
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anti-arte está isenta disto - é uma simples posição do homem nele 
mesmo e nas suas possibilidades criativas vitais (...) (Oiticica, 1966) 
 

 Ainda nos cabe destacar seu espírito anarquista que, diferente dos colegas que se 

posicionavam em frentes partidárias inflexíveis da esquerda, fez com que cruzasse a 

fronteira entre o morro da Mangueira e o Jardim Botânico, e se aproximasse do popular 

como forma de se libertar dos dilemas políticos da burguesia. Trabalhou como um 

etnógrafo dentro dessa comunidade, onde alimentou sua liberdade criativa; o resultado 

dessa aproximação pode ser observado em seus primeiros Parangolés3.    

 É esse, portanto, o Hélio Oiticica hoje visto como um artista revolucionário e 

transgressor que não realizou suas obras dentro de padrões impostos pela tradição 

artística, que não viveu junto aos grandes círculos culturais-artísticos-literários, que se 

negou a participar de algum grupo específico. Essas foram algumas das maneiras 

encontradas para manifestar seu distanciamento em relação à estabilidade central na 

qual as elites intelectuais e políticas conservadoras se fixavam, afirmando sua posição à 

margem do que quer que estivesse estruturado. A mola de seu trabalho foi a 

contradição, e o que o impulsionava era justamente o poder de realizar mudanças por 

meio da arte e nela mesma.   

 Sem dúvidas, Oiticica faz parte do grupo de artistas da contracultura brasileira, ou 

ainda os chamados artistas marginais, cujo trânsito entre diversas mídias chama a 

atenção para a reconfiguração da ideia do que é considerado arte a partir da segunda 

metade do século XX. Esses artistas desestruturaram os suportes e padrões da tradição 

moderna da literatura, questionaram o ideário de identidade nacional, explodiram e 

romperam com qualquer tentativa estética de um discurso objetivo. A poetização na 

obra de Hélio Oiticica, Lígia Clark, Lígia Pape, Torquato Neto, em livros como Catatau 

de Leminski, entre outros, é subversiva, se confunde com os absurdos da vida e resulta 

numa “expressiva singularização crítica do real” (HOLLANDA, 2007, p. 11). 

Evidentemente há a presença de discursos ideológicos dos quais Oiticica se aproximou, 

tanto mais se confirmam essas ideologias por meio de seus textos teóricos e entrevistas, 

aparecendo também como “bioescritas”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Os Parangolés são capas, bandeiras e estandartes para serem vestidos e carregados por aqueles que 
participam da obra em um grande happening. Oiticica envolve dança, música, inscrições textuais e artes 
visuais, ou seja, um verdadeiro conjunto artístico que só pode ser revelado no momento em que o 
indivíduo se apropria e incorpora o mesmo e vai ao âmbito público. Para ver mais: <	  
https://www.youtube.com/watch?v=dJTr8I2M6Ps>. Acesso em: 22 set. 2017.  
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 Para pesquisadores como Tessler (2000), considera-se que “todo desenvolvimento 

do trabalho de Hélio Oiticica foi fortemente ligado à situação política brasileira e se 

revelava como uma manifestação de revolta” (p. 67). Seu maior período de criação 

artística se deu em plena ditadura militar brasileira, instaurada pelo golpe que, em 31 de 

março de 1964, depôs o presidente João Goulart e instaurou um regime de exceção que 

se estenderia até meados da década de 1980. Sua busca para a recuperação do homem 

da alienação de um cotidiano mutilador e do autoritarismo da ditadura militar brasileira 

começa a ser pensada a partir de uma descolonização pelas várias formas de 

experimentação - sejam elas no âmbito pessoal ou no âmbito da criação. Suas obras 

dizem respeito à experiência: seja da situação que está na obra, da palavra que ali se 

inscreve, do corpo que é suporte da arte, da política que o artista denuncia, da própria 

ideia de arte que é desestabilizada e, principalmente, da relação que a obra pode 

desenvolver com um sujeito. 

 A obra trazida para explicitar o posicionamento marginal do artista é a bandeira 

“Seja Marginal / Seja Herói”, exposta pela primeira vez em fevereiro de 1968, na praça 

General Osório, no bairro de Ipanema. Damos atenção à relação entre a composição da 

obra, bem como seus contextos de exposição e a biografia do artista, trazendo a tona, 

em especial, seu posicionamento sobre o tema da marginalidade. Aqui, para a análise, 

reconhecemos as relações entre a vida do próprio artista e sua obra, afirmando os 

arquivos documentais - como cartas e reflexões teóricas - de Oiticica não só como 

lugares de memória, mas também como local de autoridade sobre os usos dessas 

memórias (COELHO, 2009). Sendo assim, para reconhecer a crítica político-social e as 

características artísticas um tanto quanto trágicas e socialmente complexas 

desenvolvidas em “Seja Marginal / Seja Herói”, devem ser considerados alguns 

aspectos biográficos, sociais e políticos do contexto brasileiro.  
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Figura 1 
Poema-bandeira Seja Marginal / Seja Herói 

 
  Fonte: Disponível em: 

<https://nihilsentimentalgia09.files. 
 wordpress.com/2012/12/helio-oiticica-seja-marginal-

seja-herc3b3i.jpg>. Acesso em: 15 out. 2016.  
 

Algumas outras bandeiras de artistas como Carlos Vergara, Anna Maria Maiolino, entre 

outros acompanhavam a de Oiticica, e foram apresentadas ao público sem qualquer 

rigor museológico no happening Bandeiras na praça General Osório. O cenário da 

“exposição” tinha tom festivo, as obras ficaram em meio às árvores, balões, coreto e 

música, como pode ser observado nas fotos abaixo: 
 

Figuras 2 e 3 
Exposição Bandeiras na praça General Osório,  

no Rio de Janeiro, 1968. 
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               Fonte: Fotos por Evandro Teixeira/CPDOCJB, cedidas pelo Projeto HO. 

 

 É certo que a exposição não deixava de carregar um teor político contra a ditadura 

militar, e que, seja pelo tom de festividade, seja pela proximidade com o carnaval, não 

fora percebido pelos militares. Segundo relatos, tudo ocorreu muito bem. Em um dos 

jornais da época, em 21 de fevereiro de 1968, foi dado um destaque à bandeira de Hélio 

Oiticica:  

É o caso da melhor bandeira exposta, a de Hélio Oiticica, na qual a 
foto já conhecida de Cara de Cavalo (...) e o corpo cravejado de balas, 
em cima as frases (um poema) Seja Marginal, Seja Herói. Nenhuma 
das bandeiras diz tão rapidamente o que quer, de forma tão direta 
como esta, ao mesmo tempo tão característica da filosofia do artista, 
da concepção romântica que tem da vida. (MORAIS, 1968) 

 

 No mesmo ano da primeira exposição de “Seja Marginal / Seja Herói”, Gilberto 

Gil, Caetano Veloso e Os Mutantes utilizaram-na como parte integrante do cenário de 

um show na boate carioca Sucata, no mês de outubro. Já sentindo o cerceamento da 

liberdade de expressão - que em dezembro de 1968, por meio do AI-5 ampliou os 

poderes do Presidente da República para cassar e perseguir desafetos políticos e 

ideológicos -, o show foi interditado e envolvido em muita polêmica.  
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Figura 4 
Bandeira exposta no show de Caetano Veloso,  

Gilberto Gil e Os Mutantes, na boate Sucata, 1968 

       
   Fonte: Não divulgada. Imagem cedida pelo Projeto HO. 

  

Por conta da repercussão do show, uma “confusão” - pois não se sabe até que ponto 

houve um exagero intencional - com a bandeira no palco levou à prisão dos cantores. 

 Apresentados esses dois contextos de exposição da bandeira, percebe-se o tom de 

contracultura e crítica ao conservadorismo da época que foram marcas atuantes nas 

obras do artista. Aqui evidencia-se que a inscrição linguística existente na bandeira é 

realizada pelo artista a partir da sua vontade de dizer algo ao mundo, “(...) escrever é, 

portanto, ‘se mostrar’, se expor, fazer aparecer seu próprio rosto perto do outro” 

(FOUCAULT, 2004, p. 156). Nesse caso, o mostrar-se ao mundo é, além de demonstrar 

sua posição, um chamado ao público para também estar fora do sistema, à margem de 

imposições e acontecimentos pré-estabelecidos.  

 O artista traz na bandeira originalmente de pano branco um dístico poético: Seja 

Marginal / Seja Herói. Na primeira convocação, “Seja Marginal”, o verbo traz a 

surpresa de um “vir a ser” marginal. A surpresa decorre da imposição ou conselho de 

pertencer ao que, por definição, é exclusão da pertença social: a condição marginal. Há 

aqui uma ruptura de expectativa uma vez que o ser marginal é por si só uma condição 

mal vista pelo senso comum, pois na sociedade em que vivemos o primeiro dever social 

é justamente o de não ser marginal.  

 Na segunda convocação, a estrutura é mantida: verbo seguido de substantivo. A 

mudança ocorre no sintagma nominal: agora, a ordem é para ser heroi. O dever ser heroi 

supõe um princípio de excepcionalidade: aquele que é notável e que se distingue do 

restante da população por seu caráter e natureza extraordinários. Em Oiticica, a 

capacidade de ser um heroi está, por assim dizer, ao alcance da mão, ou da vontade 
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comum. A possibilidade de ser um heroi, um ser notável e distinto por caráter 

extraordinário dentro de um contexto sócio-político extremamente autoritário, como a 

da época da ditadura, é concretizada a partir do posicionamento do sujeito longe daquilo 

considerado como centro da civilidade. Dessa forma, percebe-se que condição para a 

heroicidade é a marginalidade. 

 No sentido mais comum de interpretação do poema, ser herói, na época, seria lutar 

por um país livre e democrático. Porém, para Oiticica, a ideia vai além: do mesmo modo 

que busca uma liberdade da criação artística, ele também quer realizar o exercício da 

liberdade como cidadão, e ela só acontece no absoluto: com a revolta máxima, 

marginalizando-se. Ser um herói marginal vai além de ser alguém contra a ditadura: ali 

há uma base ideológica anarquista que nega todas as leis. O posicionamento é radical 

uma vez que toda e qualquer lei é autoritária: “(...) hoje, para se ter uma posição cultural 

atuante que conte, tem-se que ser contra, visceralmente contra, tudo o que seria em 

suma o conformismo político, ético, social” (OITICICA, 1966). 

 Acima da inscrição linguística está o fac-símile da fotografia do marginal heroi 

anti-herói anônimo Alcir Figueira da Silva, que se suicidou após roubar um banco. Na 

interpretação e descrição dessa imagem há um erro recorrente, uma vez que a mesma se 

assemelha à fotografia do também marginal e amigo pessoal do artista Cara de Cavalo, 

usada no bólide B33 Bólide Caixa 18 “Homenagem a Cara de Cavalo.  

 A respeito de Cara de Cavalo, Oiticica escreve:  

Afora qualquer simpatia subjetiva pela pessoa em si mesma, este 
trabalho representou para mim um “momento ético” que se refletiu 
poderosamente em tudo que fiz depois: revelou para mim mais um 
problema ético do que qualquer coisa relacionada com estética (...). 
existe um contraste, um aspecto ambivalente no comportamento do 
homem marginalizado: ao lado de uma grande sensibilidade está um 
comportamento violento e muitas vezes, em geral, o crime é uma 
busca desesperada de felicidade. (...) pessoalmente posso dizer que era 
meu amigo, mas para a sociedade ele era um inimigo público número 
1, procurado por crimes audaciosos e assaltos – o que me deixava 
perplexo era o contraste entre o que eu conhecia dele como amigo, 
alguém com quem eu conversava no contexto cotidiano  como 
fazemos com qualquer pessoa, e a imagem feita pela sociedade, ou a 
maneira como seu comportamento atuava na sociedade e em todo 
mundo mais. (OITICICA, 1986, p. 133)  
 

 Aqui fica clara sua relação pessoal com homens marginais no sentido pejorativo 

atribuído pela maioria da sociedade daqueles que não respeitam as leis e são criminosos. 
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Também é evidente seu apoio a esses homens que se opõem à moral, tomam posição no 

front da luta para a reforma social e denúncia dos comportamentos humanos 

preconceituosos e adversos. Desse modo, Oiticica vê tanto a morte de Cara de Cavalo 

como a de Alcir como um sacrifício para que não haja novos problemas no futuro. Ao 

artista, cabe o papel de levar visibilidade a esses homens excluídos pela e da sociedade. 

 No que diz respeito ao pertencimento da bandeira de Oiticica a algum gênero, 

percebemos certa indefinição categórica - afora qualquer simpatia com algum gênero 

das Artes Plásticas, como o poema visual, ou da Literatura, como o Manifesto. 

Considera-se que essa inespecificidade é fruto da substituição da necessidade de uma 

classificação por uma nova concepção contemporânea do fazer artístico se bastar pela 

intensidade e experiências - o que acontece frequentemente com outras obras de arte da 

pós-modernidade.  

 Na obra, percebe-se a realização de um chamado ou convocação pública com um 

intuito inovador e/ou mesmo revolucionário por meio de uma representação artística 

que tem a junção da linguagem escrita e imagética. Para “Seja Marginal / Seja Herói”, o 

primeiro passo é investigar, por meio de questionamentos, a intenção de estampar um 

poema em uma bandeira, bem como a de expô-la em contextos e cenários específicos, 

geralmente politizados: qual o sentido de colocá-la naquele tempo e espaço? Por que 

hastear uma bandeira para conteúdo literário? Como esse tipo de suporte pode adicionar 

sentidos outros à obra?  

 Assim como para divulgação dos cartazes políticos russos construtivistas - 

também cheios de arte e política - bastava imprimi-los para que fossem divulgados, o 

poema tendo uma bandeira como suporte também permite facilmente sua reprodução e 

divulgação. Sobre esse tipo de produção, encontra-se na pop art de Andy Warhol, por 

exemplo, o mesmo processo de incorporação da produção em série. Para esse artista e 

outros que faziam parte do movimento que tinha raízes no Expressionismo Abstrato, a 

adaptação de latas de sopa ou da bandeira americana fazia parte da exploração em forma 

de arte de imagens e objetos que eram parte do mundo cultural pop da década de 1960; 

com o uso de técnicas e estilo da reprodução em massa havia, ao mesmo tempo, 

celebração e crítica da cultura popular. A partir da utilização de uma bandeira como 

suporte tanto para a mensagem subversiva como para a obra de arte, há no horizonte 

essa mesma produção serial para a divulgação em massa de sua obra na era da 
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reprodutibilidade técnica, o que definitivamente Hélio Oiticica estava de acordo, pois 

sua vontade era de que a Arte acontecesse pelo mundo, fora dos museus.  

 Considerada um instrumento político e de identificação pelo Estado-nação 

moderno, a bandeira é um símbolo visual extremamente representativo. A bandeira do 

Brasil, por exemplo, representa os estados e riquezas que caracterizariam o país, 

utilizando, para isso, recursos imagéticos e ainda o lema político do Positivismo 

“Ordem e progresso”. É comum existir um protocolo para a própria bandeira e seu 

hasteamento, o que faz com que exista um grande respeito, por meio de leis, no caso, 

em torno desse símbolo que deve ser tratado com delicadeza. Percebe-se que esse 

respeito não é de todo modo espontâneo, uma vez que aderimos a uma mitologia 

ensinada e aplicada desde cedo e estamos cercados de leis a respeito, como a que obriga 

o hasteamento da bandeira nacional em escolas públicas e privadas semanalmente.  

 No caso da bandeira de Hélio Oiticica, o jornalista Frederico Morais (1968) bem 

notou o sentido político da utilização desse tipo de suporte no happening que ocorreu na 

praça General Osório, em Ipanema:  

Entendida como símbolo de massa, urbano, de claras conotações 
políticas. A bandeira é participante, quem a faz ou usa compromete-se 
com uma ideia, com um movimento, grupo, partido, organização 
(política ou esportiva, religiosa ou profissional) (…). É um símbolo e 
não mero suporte, uma tela maior. A bandeira está comprometida com 
a rua, com a massa, com o povo, e deve, portanto, falar a sua 
linguagem, usar seu vocabulário. Mesmo quando usada como contra-
símbolo não pode fugir a estas implicações.  

 

 Ligada também a momentos que são carregados de significados para a nação - 

como a execução do hino nacional após a vitória de um campeonato junto com seu 

hasteamento - a presença de uma bandeira pode despertar sentimentos genuínos para 

aqueles que a reconhecem. Suas cores e símbolos interiores podem tomar uma força que 

não é necessariamente imposta pela instituição que a usa, como é o caso da Estrela de 

Davi, na bandeira de Israel, hoje reconfigurada em diversos espaços. Ou, ainda, pode 

despertar ódio e revolta, como quando a bandeira de uma nação é queimada, cortada, 

destruída por uma nação adversária em tempos de guerra. Também é interessante pensar 

na relação entre o poema-bandeira e o cinema quando as duas expressões artísticas 

associam-se em suas respectivas projeções, performances ou intervenções artísticas, 

tendo como resultados acontecimentos únicos, que geram distintas sensações.  
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 Considera-se que o poema-bandeira de Oiticica tinha uma mensagem e imagem 

com caráter ofensivo para aqueles que estavam ligados à direita conservadora, aos 

militares, aos ufanistas e aos defensores do regime autoritário que acontecia no Brasil na 

época. Já para os militantes, membros ou simpatizantes da esquerda, havia afinidade 

com aquela obra; ainda que a intervenção fosse relativamente estranha também à 

esquerda, uma vez que, para eles, muitas vezes, parecia desbunde gratuito.  

 As particularidades da inscrição “Seja Marginal / Seja Herói” com a bandeira de 

suporte implicam no questionamento das convenções estéticas e do estatuto de algum 

“gênero literário”: emerge da obra um espaço de encontros de objetos de diversos 

campos. Tem-se, então, o que chamo por “poema-bandeira”, que, dentro do contexto da 

crítica literária contemporânea, se assume como um dispositivo que permite explorar o 

mundo real e imaginar mundos possíveis a partir do leque de intensidades que essa 

forma torna visível (GARRAMUÑO, 2012).  

 Por fim, ainda que haja uma composição muito forte em obras como a bandeira, 

em que Oiticica fala sobre o universo marginal, sabemos que ele não era um assaltante 

de bancos como Alcir ou um fugitivo da polícia como Cara de Cavalo. Mas também 

parece certo que admirava a postura de homens como esses. Com seu comportamento, 

força e feitos fora da considerada tradição artística moderna e dentro de seu círculo 

social, cumpriu o papel de um homem marginal, uma vez que desestabilizou e negou 

padrões. Em carta para a amiga e também artista plástica Lygia Clark , o artista, em 

1969, confirma esse posicionamento:  

(...) manter-se integral é difícil, ainda mais sendo-se marginal: hoje 
sou marginal ao marginal, não marginal aspirando à pequena 
burguesia ou ao conformismo, mas marginal mesmo: à margem de 
tudo (...). (OITICICA, 1969).  

  

 Hoje, sem dúvidas seu comportamento marginal é um dos fatores que permite e 

instiga, tanto de forma teórica quanto prática, sua pertinência dentro dos estudos, 

pesquisas e debates contemporâneos.  
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OS DIÁRIOS DE CAROLINA MARIA DE JESUS, MAURA LOPES CANÇADO 

E WALMIR AYALA 
 

Daniele Ribeiro Fortuna (UNIGRANRIO / FAPERJ)1 

 

Resumo: Neste texto, apresentamos os resultados da pesquisa “Carolina Maria de Jesus, Maura 

Lopes Cançado e Walmir Ayala: corpos e emoções nos diários”, contemplada com bolsa de Jovem 

Cientista do Nosso Estado pela FAPERJ. O projeto teve como objetivo analisar e comparar os 
diários dos escritores Carolina Maria de Jesus, Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala, tendo 
como o foco seus corpos e suas emoções.  
 
Palavras-chave: Carolina Maria de Jesus; Maura Lopes Cançado; Walmir Ayala; Diários 
 
 

Introdução 

 

Em 2015, dei início ao projeto de pesquisa “Carolina Maria de Jesus, Maura Lopes 

Cançado e Walmir Ayala: corpos e emoções nos diários”, contemplado no Edital Jovem 

Cientista do Nosso Estado da FAPERJ, em 2014. Seu objetivo é analisar e comparar os 

diários dos escritores Carolina Maria de Jesus, Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala, 

tendo como o foco seus corpos e suas emoções. Estes autores escreveram seus diários na 

mesma época, no final da década de 1950 /  início da década de 1960, e fizeram de seus 

textos um espaço de expressão de suas emoções, de resistência e sobrevivência às 

dificuldades que tiveram que enfrentar. Carolina Maria de Jesus escrevia para se sobrepor 

à miséria. Maura Lopes Cançado escrevia para resistir à loucura. E Walmir Ayala, para 

lidar com o luto eterno pela perda da mãe, aos quatro anos, e também com a sua 

homossexualidade. Ao longo da pesquisa, analisei os diários dos três escritores 

individualmente. Agora, em sua reta final, comparo os as obras, buscando diferenças e 

semelhanças.  

Em um momento em que, para Benjamin (2012a, p. 213), estamos privados da 

“faculdade de intercambiar experiências”, os diários de Carolina, Maura e Ayala revelam 

vidas intensas, repletas de perdas, estigmas, feridas e cicatrizes. Os três escritores são 

narradores, tal como considera Benjamin (2012a, p. 217) - embora em nenhum momento 

o filósofo se refira a diários -, retiram o que contam da experiência: “de sua própria 

                                                             
1 Doutora em Literatura Comparada (UERJ), Pós-Doutora em Comunicação (UERJ), Jovem Cientista do 
Nosso Estado (FAPERJ – 2015-2017), Docente do PPGHCA (UNIGRANRIO) 
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experiência”. Ao lermos seus diários, estamos em sua companhia, partilhando-a e também 

suas vivências (BENJAMIN, 2012a). 

São narrativas que se caracterizam pela precariedade. Mas não a precariedade no 

sentido de pobreza de experiência, à qual se refere Benjamin (2012b). Ao contrário: os 

três autores relatam intensas experiências de vida. Entretanto, são vidas marcadas pela 

precariedade de uma ausência, de uma ferida, uma cicatriz que não fecha... São também 

existências estigmatizadas, na medida em que são diferentes, estranhos que fogem a um 

padrão determinado pela sociedade daquela época (GOFFMAN, 1975). 

Mas que cicatrizes e estigmas são esses? Como se apresentam nos diários de 

Carolina, Maura e Ayala? É do que tratarei nos itens que se seguem. 

 

Cicatriz e escrita 

 

 Jeanne Marie Gagnebin (2009) inicia seu artigo “O rastro e a cicatriz: metáforas da 

memória” se referindo à Odisseia, de Homero, na qual a ama Euricleia reconhece Ulisses 

apenas apalpando a cicatriz de sua perna, ao lhe banhar os pés. Em seguida, a autora relata 

que a ferida ocorreu por causa de um convite a uma caçada proposto por seu avô materno 

na infância: quando Ulisses “crescesse deveria visitar seu avô, receber presentes e, 

também, mostrar seu valor de herdeiro varão numa caça” (GAGNEBIN, 2009, p. 108). 

 Gagnebin (2009) explica que a ferida de Ulisses é rapidamente curada graças a 

“palavras mágicas”, que fazem o sangue estancar rapidamente. A autora ressalta a 

importância da palavra como motivação para a ação, cura e como narração – o convite 

feito pelo avô a Ulisses, para que ele realizasse a caçada, o regresso de suas aventuras e 

o relato para os pais de tudo o que lhe aconteceu.  

Para Gagnebin, a ferida que se torna cicatriz é extremamente significativa: “Na 

história da ferida que vira cicatriz, encontramos, então, as noções de filiação, de aliança, 

de poder da palavra e de necessidade de narração” (GAGNEBIN, 2009, p. 109). Nesse 

sentido, a palavra possui o poder de transformar a ferida em cicatriz. Talvez a escrita 

possa cicatrizar a ferida. Ou, pelo menos, ajude quem escreve a lidar com ela.  

 Nos diários de Carolina Maria de Jesus, Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala 

estão suas cicatrizes. Os escritores expõem feridas que as páginas dos diários vão 

transformando em cicatrizes aparentes – talvez para seus leitores, mas, provavelmente, 
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não totalmente para seus escritores, já que, como aponta Gagnebin (2009, p. 110), “o 

trauma2 é a ferida aberta na alma, ou no corpo, por acontecimentos violentos, recalcados 

ou não, mas que não conseguem ser elaborados simbolicamente, em particular sob a 

forma de palavra, pelo sujeito”. 

 Entretanto, embora não seja possível elaborar completamente o trauma, relembrá-

lo pode ser útil para vivenciar o presente. Segundo Gagnebin (2009, p. 55): “A 

rememoração também significa uma atenção precisa ao presente,3 em particular a estas 

estranhas ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não se 

esquecer do passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não 

sendo um fim em si, visa à transformação do presente.”  

 Agir sobre o presente, lidar com a ferida, buscar um meio de cicatrizá-la: estas 

parecem ser as estratégias de Carolina, Maura e Ayala. Falar do presente para cicatrizar 

o passado ou relembrar o passado para viver o presente. Cabe aqui ressaltar que os três 

escritores, em diversos trechos de das obras aqui analisadas, enfatizam a importância da 

escrita e dos diários em suas vidas. Em alguns momentos, revelam que sentem urgência 

de escrever. Trata-se de uma necessidade fundamental, apesar dos percalços que 

enfrentam ou, talvez, justamente em função desses percalços.  

 

Cicatriz e estigma nos diários de Carolina, Maura e Ayala 

 

 Carolina Maria de Jesus tornou-se mundialmente conhecida pelo livro Quarto de 

despejo, no qual narra sua vida como catadora de lixo e mãe solteira na cidade de São 

Paulo, na década de 1950. Mas é em Diário de Bitita que a escritora rememora sua 

infância e sua adolescência no interior de Minas Gerais. Na narrativa, Carolina relembra 

o sentimento de exclusão causado “em função da cor negra de sua pele, pela sua condição 

miserável e pelo fato de ser filha de um relacionamento fora do casamento, o que era um 

considerado um escândalo no início do século XX” (FORTUNA, 2016, p. 33).  

Desde criança, sentia-se fora do lugar e percebia que sua condição de negra a fazia 

diferente. As pessoas usavam termos ofensivos para se referir a ela, como: “negrinha 

fedida”, “cabelo pixaim”, “cadela”.  No livro, revive ainda o seu primeiro dia de 

                                                             
2 Grifo de Gagnebin 
3 Grifo de Gagnebin 
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aula, quando foi recebida pelos colegas com as seguintes palavras: “Que negrinha feia. 

(...) Que olhos grandes, parece sapo”. (JESUS, 1997, p. 124) 

Na juventude, as cicatrizes tornaram-se físicas. Uma doença de pele trouxe a ferida 

da alma também para o corpo. Buscava, sem sucesso, tratamento, vagando de cidade em 

cidade. Mas não recebia nenhum tipo de ajuda – nem de estranhos nem da família. No 

máximo, conseguia empregos como doméstica em casas de família, “onde era tratada com 

desprezo, sendo chamada de nomes como ‘ordinária, cadela e nojenta’.” (FORTUNA, 

2016, p. 35). 

Mais tarde, Carolina se mudou para a capital de São Paulo, onde também trabalhou 

como doméstica – entre outras atividades -, até ir morar na favela do Canindé e se tornar 

catadora de lixo. Continuava sendo estigmatizada: além de ser mãe solteira de três filhos, 

cada um de um pai, escrevia um diário e fazia questão de deixar isso público para seus 

vizinhos, bem como seu desejo de publicá-lo. Constantemente, em tom de ameaça, 

alertava os vizinhos que qualquer fato desagradável poderia ser inserido no diário – uma 

espécie de denúncia. Com isso, ela e seus filhos eram discriminados na favela. Embora 

houvesse também respeito – em muitos momentos, era chamada para apartar brigas, por 

exemplo – e até camaradagem, a escritora era considerada diferente e, por isso, muitos a 

evitavam. 

Segundo Goffman (1975, p. 14), “um indivíduo que poderia ter sido facilmente 

recebido na relação social quotidiana possui um traço que pode-se (sic) impor à atenção 

e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros 

atributos seus”. Assim, a escritora, embora fosse negra e miserável, como tantas outras 

na favela, não era como seus vizinhos. Carolina se diferenciava justamente em função de 

suas posições libertárias para a época (afirmava sempre que não queria casar, pois 

nenhum homem iria entender a sua paixão pela escrita) e ainda por causa de seu propósito 

de tornar-se escritora. Ela acreditava no poder das palavras. Dizia que suas palavras 

“ferem mais do que a espada. E as feridas são incicatrisaveis”. (JESUS, 1997, p. 43) 

Maura Lopes Cançado também tinha um estigma e muitas cicatrizes. Tratava-se de 

um estigma duplo. Além de ter se casado aos 14, ter tido um filho e ter logo se divorciado, 

para viver sozinha em Belo Horizonte e, depois, no Rio de Janeiro, Maura tinha problemas 

mentais, tendo se internado em manicômios, muitas vezes por conta própria. Seu diário 

1244



  
 
 
 
 

foi escrito em umas das vezes em que esteve internada num sanatório. Goffman (1975, p. 

46) afirma que: 

 

Nos muitos casos em que a estigmatização do indivíduo está associada 
com sua admissão a uma instituição de custódia, como uma prisão, um 
sanatório ou um orfanato, a maior parte do que ele aprende sobre o seu 
estigma ser-lhe-á transmitida durante o prolongado contato íntimo com 
aqueles que irão transformar-se em seus companheiros de infortúnio. 

 

Com isso, em seu diário, a consciência de Maura sobre sua condição vai se tornando 

mais aguda. A convivência com outras internas e o dia-a-dia no sanatório intensificam o 

sofrimento, aumentam o tamanho da ferida. Em vários trechos do livro, a escritora 

descreve cenas de maus tratos, abuso sexual, descaso. Sobre o refeitório do manicômio, 

Maura afirma: 

 

Gostaria de não sentir fome. É humilhante, como nos chiqueiros. Isto 
mesmo: comparação exata: jeito de necrotério, sanha de porcos, 
necrofagia. Não sei exatamente o número. Mais ou menos trezentas 
mulheres. Mal se entra no refeitório e se sente o cheiro. Cheiro de gente, 
gente sem se lavar. Algumas mulheres denunciam nos vestidos 
manchados de sangue a higiene exigida e desprezada aqui. 
(CANÇADO, 1965, p. 65-67) 

  

Antes de ser confinada num quarto-forte por mau comportamento, onde foi 

obrigada a ficar nua e sem água nem comida por 24 horas, Maura gritava. Dois doentes 

da seção dos homens a tocavam enquanto uma guarda lhe aplicava uma injeção. A 

escritora não queria ficar nua, mas a guarda não se importava e apenas dizia: “Doido não 

tem vergonha”. (CANÇADO, 1965, p. 267) 

Maura relata em seu diário que sempre foi uma criança com muita imaginação. Na 

verdade, ao rememorar o passado, acreditava que não era uma criança ‘normal’ - “Não 

creio ter sido uma criança normal, embora não despertasse suspeitas (...) a verdade é que 

já era uma candidata aos hospícios onde vim parar”. (CANÇADO, 1965, p. 20).  Essa 

condição de ser ao mesmo tempo muito imaginativa e estranha foi se exacerbando, 

tornando-se um comportamento doentio, principalmente depois de ter sofrido abuso 

sexual na infância em três ocasiões, por empregados que trabalhavam na fazenda de seu 

pai. 
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Maura esteve diversas vezes em hospícios. A primeira foi aos 18 anos, quando 

decidiu se internar por conta própria. Seu diário relata uma das internações, no final da 

década de 1950, quando morava sozinha no Rio de Janeiro e resolveu, mais uma vez, se 

internar no hospital Gustavo Riedel (atualmente, Instituto Nise da Silveira). A escritora 

faz do diário sua válvula de escape, um espaço para expor as feridas: “Meu diário é o que 

há de mais importante para mim. Levanto-me da cama para escrever a qualquer hora, 

escrevo páginas e páginas”. (CANÇADO, 1965, p. 185). Ou ainda: “Escrevo sempre, sito 

me parece um ato de fé, de esperança. Ainda que tudo parecça perdido (...)” (CANÇADO, 

1965, p. 211) 

Mesmo que um paciente não esteja completamente fora de si, estar um manicômio 

já o torna estigmatizado. Douglas (1976) afirma que, enquanto um indivíduo permanece 

em sua casa, seu comportamento é apenas considerado excêntrico e ele costuma ser 

aceito, apesar das esquisitices. Mas, a partir do momento em que é, de alguma forma, 

classificado como anormal, este mesmo comportamento se torna intolerável: 

 

Se uma pessoa nunca se afastou da sociedade para esse estado marginal, 
qualquer de suas excentricidades é tranquilamente tolerada pelos 
vizinhos. O comportamento que um psicólogo classificaria 
imediatamente como patológico é comumente rejeitado como ‘só uma 
esquisitice’, ou ‘ele supera isso’, ou ‘no mundo tem gente de todo tipo’. 

Mas uma vez que um paciente é admito num sanatório, recolhe-se a 
tolerância. (DOUGLAS, 1976, p. 121) 

 

Assim, Maura tornou-se ainda mais estigmatizada ao ser confinada em um 

sanatório, onde era mal tratada, não apenas por fazer parte daquela realidade, mas também 

por criar problemas com as outras internas, com os guardas e com as enfermeiras. Como 

Carolina, Maura também era diferente naquele lugar, apesar de ser considerada tão louca 

como as outras: “Faço coisas sem nenhum sentido: permaneço horas deitada no chão do 

corredor do hospital, danço ballet sobre os bancos, escandalizando os guardas” 

(CANÇADO, 1965, p. 75). 

Ainda que se rebelasse contra o sistema de funcionamento do hospício, muitas 

vezes, cedia ao desânimo, revelando no diário suas feridas: 

 

Às vezes caio em profunda depressão, as coisas externas me 
machucando duras, e, no íntimo, um sofrimento incolor, uma ânsia, um 
quase desejo a se revelar. Não: um profundo cansaço. Ausência total de 
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dor e alegria. Um existir difícil, vagaroso, o coração escuro como um 
segredo. (CANÇADO, 1965, p. 108) 

 

Apesar da dor, a escrita de Maura Lopes Cançado, assim como a de Carolina Maria 

de Jesus, tem humor, ironia, esperança. Em um trecho, Maura afirma: “Nada consegue 

abalar a fé que tenho em mim” (CANÇADO, 1965, p. 211, 212) Em um determinado 

momento, a escritora se apaixona pelo seu terapeuta, a quem ela chama de dr. A., e 

acredita ser correspondida. O diálogo que transcrevo aqui é um exemplo do humor e 

ironia de Maura: 

 

— Não sou ninfomaníaca. Julgo-me até assexuada. Ou julgava-me. 
Agora quero fazer amor com o senhor. 
(...) 
— Você, Maura, deixaria de me amar se isto acontecesse. 
— Sim, talvez. Mas quero ter certeza de que me ama como a uma 
mulher. É importante: ficar certa de que me ama. 
— Pode ficar. Não é só o contato genital que justifica o amor. 
(Pronto: por hoje ele conseguiu estragar tudo. Este ‘contato genital’ foi 
a expressão mais infeliz de dr. A. até hoje. 
— Bem, então somos namorados? (CANÇADO, 1965, p. 230) 

 

 

Maura consegue manter a ilusão da paixão e falar sobre ela, mesmo estando 

confinada em um sanatório, em que é tratada com práticas desumanas, como o choque 

elétrico. A escritora também continua acreditando na sua beleza: “Estive durante todo o 

dia chateadíssima. Para não morrer de tédio, trepei no muro, alcancei o telhado do galpão, 

rasguei meu vestido de lado, dancei lá em cima mais de uma hora. Julgo-me muito sexy. 

Quando danço, sou deveras insinuante” (CANÇADO, 1965, p. 252). 

Carolina também se considera bela: “(...) eu adoro a minha pele negra, e o meu 

cabelo rustico” (JESUS, 1997, p. 58) E também relata uma paixão por um cigano em seu 

diário. Em um de seus encontros, o cigano se mostra apaixonado e lhe diz que quer casar 

com Carolina e tirá-la da favela. Mas a escritora recusa, pois não quer andar em caravanas: 

“Ele disse-me que é poética a existência andarilha. Ele disse-me que o amor de cigano é 

imenso igual ao mar. É quente igual ao sol. Era só o que me faltava. Depois de velha virar 

cigana. Entre eu e o cigano existe uma atração espiritual. Ele não queria sair do meu 

barraco. E seu pudesse não lhe deixava sair”. (JESUS, 1997, p. 131) 
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Dessa forma, nos diários de Maura e Carolina, é possível perceber esperança, 

paixão, humor, apesar das dores, feridas e cicatrizes. Esta semelhança entre o texto das 

duas escritoras talvez seja o que o diferencia da escrita de Walmir Ayala. Embora, em 

muitos trechos, Ayala afirme crer na vida, trata-se de um diário muito mais soturno que 

os de Carolina e de Maura, sem humor ou ironia. 

Na verdade, como Roland Barthes (2011), Walmir Ayala faz do seu texto um diário 

de luto. Porém, enquanto Barthes (2011) iniciou seu diário logo após a morte de sua mãe 

e o escreveu de maneira bastante fragmentada e minimalista, como afirma Ana Chiara 

(2014), Ayala o faz muitos anos depois, escrevendo de forma excessiva, como em um 

jorro. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas quatro anos, e as palavras de seu diário 

indicam que o escritor nunca superou essa morte. Trata-se de um luto que marcaria seu 

trabalho e sua vida para sempre. As quase quatrocentas páginas do diário de Ayala são 

um lamento e uma conversa com a morte. Sua ferida que nunca cicatriza é este luto. 

Em seu diário, também escrito no final da década de 1950, o escritor expõe também 

a sua condição de homossexual. Embora trate sobre o assunto, seu texto apresenta ainda 

referências ao pecado e ao cristianismo. Ayala recebeu uma criação católica e, talvez por 

isso, veja Jesus Cristo como uma forte impressão de morte: “A mais viva impressão em 

relação à morte, até hoje, me vem da obrigatoriedade de beijar a imagem de Cristo descido 

da cruz, Cristo morto e martirizado, na Semana Santa”. (AYALA, 1962, p. 136). 

Apesar de ser assumidamente homossexual em uma época em que o tema pouco 

era discutido, Walmir Ayala parece carregar de sua criação católica o pecado e a culpa. 

Em seu diário, o escritor se refere a seus relacionamentos que a sua condição de 

homossexual propriamente dita. Entretanto, a ferida aparece como frustração em função 

de seus relacionamentos fracassados ou ainda como a associação constante entre amor e 

morte: – “Para mim o amor era frequentemente a possibilidade de descobrir um pouco 

mais o ramo subterrâneo que une o espírito à morte” (AYALA, 1962, p. 18). 

Erving Goffman considera que a homossexualidade – traduzida, em seu livro, como 

homossexualismo – é um tipo estigma. Afirma Goffman (1975, p. 14): 

 

Podem-se mencionar três tipos de estigma nitidamente diferente. Em 
primeiro lugar, há as abominações do corpo – as várias deformidades 
físicas. Em segundo, as culpas de caráter individual, percebidas como 
vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, 
desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, 
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por exemplo, distúrbio mental, prisão, vício, alcoolismo, 
homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e comportamento 
político radical. (...) 

 

 Nesse sentido, Ayala era, assim como Carolina e Maura, um inadaptado na 

sociedade. Sua inadaptação começa na infância, com a morte da mãe, e continua na 

adolescência, com a pouca aceitação por parte de seu pai. Ayala e o pai nunca foram 

próximos, e este tentava desestimulá-lo a ser escritor, tanto que pagou a edição de seu 

primeiro livro, pensando que o filho desistiria ao perceber que a publicação seria um 

fracasso. 

 Na sua juventude, quando escreve o diário, a inadaptação permanece. Ayala divide 

com o diário vários sentimentos, mas, principalmente, o desamor. O autor parece acreditar 

que não é amado. Em um dos trechos, o autor afirma: “Estou me envenenando aos poucos. 

Ponho entre mim e os outros uma barreira de desconfiança e medo”. (AYALA, 1962, p. 

57) Ou ainda: “Meu momento de terror por saber que não tenho nada e muito menos o 

amor.” (AYALA, 1963, p. 112) 

 Ayala (1962, p. 47) afirma ainda que só um amor resolveria o desprezo que sente 

por si mesmo – “Necessitaria um amor, mas um tão grande amor que me compensasse 

por todo o desprezo de mim mesmo”. Talvez por isso o autor busque o amor 

incessantemente, sem nunca encontrá-lo, até porque parece querer encontrar um amor 

idealizado – “Eu só amaria um anjo” (AYALA, 1976, p. 46). 

 Paralelamente à busca por esse amor está a morte: “Mas sou um excessivo, e hoje 

senti uma premência de morte. Não realizar o amor seria morrer, perder pelo menos a 

urgência do plano a desfrutar. O que imagino: um céu. E estou interceptado de garras e 

antenas frias, crustáceo que se arrasta ante o voo de um pássaro. Mas não existe o pássaro. 

E sou o desamado irremediável” (AYALA, 1963, p. 60). 

 (Des)amor e morte caminham juntos, e somente a escrita parece ajudá-lo a lidar 

com seus paradoxos e feridas. Ayala afirma que escreve para seu próprio bem, em uma 

tentativa de se auto-organizar: “Sim, se escrevo é para não me perder, porque escrevendo 

me ponho em ordem.” (AYALA, 1962, p. 121)  

 O poeta diz escrever por uma necessidade de se sentir útil e também de poder 

registrar suas “minúcias e danos” (AYALA, 1976, p. 62): “Cada dia penso: o que estou 

fazendo da minha vida? Em que sentido sou útil a mim e aos outros? Ainda não tenho 
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discernimento disso. Mas de qualquer maneira não encontro coisa mais digna para mim, 

mas indispensável e fatal do que escrever”. (AYALA, 1962, p. 24)  

Finalmente, escrever torna-se a única possibilidade de encontrar o amor: “(...) o 

amor único, intransponível, insubstituível, este não me acontece. (...) Eu diria que a 

criação literária é a minha possibilidade de permanência no amor temporal e limitado”. 

(AYALA, 1963, p. 18) 

 

Considerações finais 

 

Carolina Maria de Jesus, Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala viviam realidades 

diferentes. Catadora de lixo e moradora de uma favela, Carolina escrevia no diário sobre 

o seu dia-a-dia na miséria, como mãe solteira e até sobre a situação política do Brasil. 

Maura rememorava o passado e descrevia seu cotidiano no sanatório. Em seu texto, não 

há considerações sobre o contexto sociocultural ou político de então. Já Walmir, além de 

escrever sobre a morte e sobre seus amores frustrados, refletia bastante acerca da sua 

produção intelectual. 

Apesar das diferenças, os três, de alguma forma, estavam em situação marginal na 

sociedade. Mary Douglas (1976, p. 118) afirma: “Considerem-se as crenças sobre pessoas 

em situação marginal. Estas são pessoas que estão de algum modo excluídas do padrão 

social, que estão deslocadas. Podem não estar fazendo nada de moralmente errado, mas 

seu status é indefinível.”  

Ao viver à margem, nesse status indefinível, Carolina, Maura e Ayala fazim da 

escrita seu espaço de resistência. Por isso, escrever era fundamental. Escrever para lidar 

com os estigmas, para estancar o sangue das feridas, para resistir... 
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 "OS CORVOS AINDA NOS SOBREVOAM”: SOBRE JAMAIS O FOGO 

NUNCA , DE DIAMELA ELTIT 

Resumo: A partir do romance de Diamela Eltit Jamais o fogo nunca (2007), o presente trabalho 
indaga de que maneira a narrativa literária intervém numa discussão que se insere no campo da 
biopolítica, em torno do conceito de vida, discussão esta que atravessa os campos do direito, da 
biologia, da medicina e da filosofia. No romance, a palavra "célula" que aparece repetidamente, 
adquirindo diversas significações, é o ponto de partida para se pensar nas complexas 
articulações entre o biológico e o político. 

Palavras-chave: vida, política, corpo. 

I 

 Se a gente procura pensar filosoficamente o conceito de vida hoje, é claro que o 

pensamento de Agamben se torna incontornável, especialmente os livros que compõem 

o conjunto do Homo Sacer, em que desenvolve essa noção, que será central em seu 

pensamento em torno da biopolítica, que é a de “vita nua”. Se a tradição metafísica 

postula "o humano” como articulação de dois elementos - corpo/ alma, natureza/logos, 

animalidade/humanidade - Agamben propõe pensá-lo a partir da desconexão desses 

elementos, de sua disjunção. No primeiro livro da série, o Homo Sacer (I), ele postula 

que “a prestação fundamental do poder soberano é a produção de vita nua” (2017, p.

295) e  que esta vita nua "funciona no limiar da articulação entre zoé e bios” . Já no 

último livro com que conclui a série, O uso dos corpos (2017), propõe um conceito 

positivo, que em certa medida se contrapõe ao de vita nua, que é o de “forma de vida”, 

que seria “uma vida em que nunca é possível isolar ou manter separado algo como uma 

vida nua” (2017, p.233). Dessa forma, Agamben faz uma revalorização do termo zoé, 

(que não poderia coincidir com o de vita nua),  no sentido de que “na forma de vida está 

em jogo o próprio viver" (p. 235). “Uma vida política, ou seja, orientada pela idea de 

felicidade e reunida numa forma-de-vida, só é pensável a partir da emancipação com 

relação a essa cisão” (p. 236). 

 Nos últimos anos, esse “próprio viver” é o campo de investigação de 

pesquisadores advindos de diferentes áreas, especialmente da antropologia: por 

exemplo, Paul Rabinow e Nikolas Rose (2003), Sarah Franklin (2000), Didier Fassin 
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(2012), Petryna (2002). Eles vêm se referindo a diversas maneiras de se entender o 

“próprio viver”, ou a “vida em si” (“life itself” ou “life as such”, diz Fassin), num  

sentido que havia sido proposto por Foucault no curso de 1978, Nascimento da 

biopolítica (2008), mas que ele acabou abandonando, ao encaminhar seu interesse na 

direção da gobernabilidade, isto é, da intervenção do Estado na vida humana entendida 

em termos de populações. Entre essas pesquisas surgiram algumas concepções que se 

afastam tanto da “vita nua” quanto da “forma de vida”. Por exemplo, a noção de 

“biocidadania” ou cidadania biológica, que propõe a antropóloga Adriana Petryna, em 

seu livro Vidas expostas, para se referir ao status político específico que receberam as 

vítimas do desastre de Chernobyl, ou a que recebem alguns imigrantes ilegais na Europa 

se comprovarem uma doença grave. De maneira que vidas expulsas de seus direitos, 

nuas, precarizadas, recebem, por essa mesma condição, a possibilidade de inclusão 

dentro do âmbito do direito. 

 Este trabalho se insere dentro dessas problemáticas, procurando pensar 

diferentes articulações entre a noção de vida e de política. O romance da escritora 

chilena Diamela Eltit, Jamais o fogo nunca (2017), resulta instigante nesse sentido, e 

me parece falar da vida que resiste nesse hiato que se da, no corpo, entre uma vida 

política e uma vida biológica, para além ou por fora da noção de precariedade que 

define a vita nua.  No último texto publicado por Deleuze (2002 [1995]), “A imanência: 

uma vida”, ele exemplifica essa idéia da imanência a partir de um episódio do último 

romance de Charles Dickens, Nosso amigo comum. "Um canalha, um mau sujeito, 

desprezado por todos, está para morrer e eis que aqueles que cuidam dele manifestam 

uma espécie de solicitude, de respeito, de amor, pelo menor sinal de vida do moribundo. 

Todos se aprestam a salvá-lo, a tal ponto que no mais profundo de seu coma o homem 

mau sente, até ele, alguma coisa de terno penetrá-lo. Mas à medida que ele volta à vida, 

seus salvadores se tornam mais frios, e ele recobra toda sua grosseria, toda sua maldade. 

Entre sua vida e sua morte, há um momento que não é mais do que aquele de uma vida 

jogando com a morte” (2002, p.11). Esse momento é o da pura imanência da vida, 

"neutra, para além do bem e do mal, uma vez que apenas o sujeito que a encarnava no 

meio das coisas a fazia boa ou má. A vida de tal individualidade se apaga em favor da 

vida singular imanente a um homem que não tem mais nome, embora ele não se 
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confunda com nenhum outro. Essência singular, uma vida..." (p.11, itálica minha) Essa 

“vida em si” é o que eu vou tentar pensar aqui como campo de problemas 

epistemológicos, éticos e políticos, mas sobretudo na medida em que se inscreve na 

linguagem e que a literatura opera deslocamentos de sentidos em torno dela.  

II 

 Em 30 de outubro de 1975 o general Franco caiu em coma. Dias antes, tinha 

acabado de assinar as últimas sentenças de morte de oito ativistas do ETA  (Euskadi Ta 

Askatasuna) e do FRAP (Frente revolucionário antifascista y patriótico). Antes de entrar 

em coma, Franco tinha tido 3 paradas cardíacas, alem disso tinha Parkinson, úlcera 

hemorrágica que fez com que retirassem boa parte de seu estómago, uma peritonite 

bacteriana, insuficiência renal aguda, tromboflebitis e neumonía. Apesar desse quadro, o 

general foi mantido vivo com ajuda de aparelhos e passou por inúmeras intervenções 

quirúrgicas, até que, finalmente, morreu “oficialmente" em 20 de novembro de 1975.  

 No curso que ministrou no College de France entre 1975 e 1976, "Em defesa da 

sociedade", Foucault disse, sobre a morte de Franco: 

 (…) é um evento apesar de tudo muito, muito interessante, pelos 
valores simbólicos que faz atuar, uma vez que morre aquele que tinha 
exercido o direito soberano de vida e de morte com a selvageria que 
vocês conhecem, o mais sanguinário de todos os ditadores, que havia 
feito reinar de modo absoluto, durante quarenta anos, o direito 
soberano de vida e de morte e que, na hora que ele mesma vai morrer, 
entra nessa espécie de novo campo do poder sobre a vida que consiste 
não só em organizar a vida, não  só em fazer viver, mas, em suma, em 
fazer o indivíduo viver mesmo além de sua morte. (…) Eu creio que o 
choque entre esses dois sistemas de poder, o da soberania sobre a 
morte e o da regulamentação da vida, acha-se simbolizado nesse 
pequeno e alegre evento. (1999, p.296) 

 É a partir desse evento da morte de Franco, e do comentário de Foucault, que 

proponho ler o romance Jamais o fogo nunca, publicado originalmente em 2013 e 

traduzido para o português em 2017. Trata-se, do monólogo de uma mulher que vive 

confinada com seu marido num quarto e se dirige a ele, com quem compartilhou um 

passado de militância clandestina, relembrando momentos dessa luta.  Logo no começo, 

a narradora diz: 
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“Não consigo dormir e, entre os minutos, através dos segundos que não chego a 

precisar, se intromete uma inquietude absurda mas que se impõe como decisiva, a 

morte, sim, a morte de Franco. Não consigo lembrar quando Franco morreu." (p.14). 

 Essa inquietude, que insiste como modo de buscar ancorar e ordenar os fatos do 

passado, parece  remeter - à luz do comentário de Foucault- não só a uma angústia pela 

imprecisão da memória, à dificuldade de lembrar uma data, mas também à dificuldade 

de estabelecer com precisão a linha divisória entre a vida e a morte.  Se perguntar 

quando exatamente morreu Franco implicaria também se perguntar -simultaneamente- 

quando morre um corpo e quando morre um projeto político. No romance de Diamela 

Eltit, a narrativa parece uma busca por dar conta dessa zona difusa, em que morte e 

sobrevivência se entrelaçam aos corpos que são percebidos ora como matéria vivente, 

ora como sujeitos políticos. Conforme vamos descobrindo no monólogo da narradora, 

na juventude, o casal fazia parte de uma ‘célula’ clandestina, isto é, de uma organização 

que lutava contra a ditadura de Pinochet. Uma célula: essa é a palavra que a linguagem 

da militância clandestina utiliza - já desde o século XIX -para se referir a uma 

organização ou organicidade piramidal que consiste na divisão em unidades pequenas, 

as células, cada uma com  poucos integrantes e com uma certa autonomia funcional. 

Fora os líderes, os integrantes de uma célula desconhecem os integrantes das outras 

células, de modo que não possam delatá-los caso sejam capturados pelos militares. 

“Dez? Éramos dez? eu lhe pergunto, da cadeira. (…) A célula, a primeira, aquela em 

que havíamos nos outorgado funções, nossa célula, pequena, pequena, mas dedicada, 

perfeitamente engrenada em suas partes (…) uma célula harmónica regida pelos anos 

mais juvenis que tivemos e fazia com que confiássemos em nós mesmos e na nossa 

capacidade e discrição” (p. 61).  

 No presente da narração, essas células estão mortas, e os seus integrantes, que 

sobrevivem a ela,   estão envelhecidos e com os corpos deteriorados.  Porém, a 

narradora se refere à vida do casal com o mesmo termo que no passado, só que agora 

muda de sentido: “Somos uma célula, uma única célula clandestina enclaustrada num 

quarto” (p.30), diz ela. De fato, a palavra “célula” etimologicamente vem do latim e 

significa "quarto pequeno” (dai vem também a palavra “cela").   
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 Do ponto de vista da biologia, historicamente o organismo foi compreendido 

como uma unidade individual de vida, um todo constituído de partes (órgãos) que 

conformam um conjunto integrado de funções (cf. Jacob, 1983, p. 81) e que de certa 

forma possuem uma vida independente, mas estão integrados em unidades de ordem 

superior e se submetem ao organismo como um todo. A célula foi definida como a 

unidade elementar que possui todos os atributos do ser vivo, sendo a origem necessária 

de todo corpo organizado (Jacob, 1983, p. 127). De maneira que essa, que é a unidade 

mínima da vida, de “uma vida” (como diz Deleuze), é, no romance, ao mesmo tempo a 

metáfora da organicidade revolucionária e da fusão simbiótica na qual o casal encontra 

o modo de sobreviver à velhice e ao fracasso da vida política. Uma mesma linguagem 

nomeia a experiência privada e a comum. Ou, poderíamos dizer, a experiência privada 

do comum. É como se essa continuidade vocabular garantisse uma proteção imunitária: 

servindo-se da mesma linguagem dos quadros políticos do passado para se pensar no 

presente, e privilegiando o enclausuramento e a clandestinidade, a narradora parece 

propor que a vida do casal (a vida de cada um e do casal como casal) se sustenta - 

sobrevive- pelo compartilhamento tanto de um mesmo fracasso e de sua inscrição no 

corpo, quanto de uma mesma língua. Porque “o comum” agora refere apenas aos dois 

corpos, às duas vidas encapsuladas em si mesmas: 

 tal vez o mais sensato fosse dizer de uma vez por todas: nosso corpo, 
para asumir que estamos fundidos numa mesma célula, na célula que 
somos e que nos dispara ja em direção à crise, uma crise celular ou um 
estado celular deteriorado…(p. 66, itálica minha).  

 Essa frase, repetida no romance com diferentes matizes, me parece conter um 

tom crítico e também político ou micro-político importante. Pois nessa fusão entre 

corpos, entre duas vidas unidas por uma mesma história e uma mesma crise, parece se 

perder tanto a ideia de individualidade como a de relação. Como poderia haver relação 

entre dois corpos que se percebem como um? Nesse sentido, é interessante voltar à 

biologia porque a biologia que, como disse acima, reconhecia a célula como unidade 

mínima e individual da vida, tem introduzido uma nova lógica para pensar a 

individualidade. De acordo com esta visão "o organismo é relacional não apenas como 

uma unidade que se relaciona com outras em contextos de dualidade. A existência é 

relacional em si mesma e a individualidade é um processo, um devir que se define em 
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dupla configuração simultânea e indissociavelmente aberta e fechada, em diferenciação 

e integração. Ao mesmo tempo em que se delimita uma fronteira de interioridade em 

relação à uma exterioridade, esta não pode ser pensada como uma mônada em que 

“interno” e “externo” são demarcações separáveis.” (Czeresnia e Fernandes Medina, 

sd). É a lição que Deleuze aprende com Simondon, quem aponta que “para pensar a 

individuação é preciso considerar o ser não como substância ou matéria, ou forma, 

senão como sistema tenso, sobressaturado, acima do nível da unidade, consistindo não 

apenas nele mesmo, e não podendo ser pensado adequadamente mediante o princípio do 

terceiro excluído; o ser concreto, o ser completo, quer dizer o ser pré-individual, é um 

ser que é mais que a unidade” (Simondon, 2005, p. 25). Dai talvez devem o malestar 

que surge no relato (e no leitor) a partir dessa ideia de fusão como o que predomina na 

vida do casal, uma relação (ou anti-relação) que não remeteria a uma multiplicidade 

(deleuzianamente falando) nem a uma idea de individuação e sim a uma substância que 

vai se auto-aniquilando por sua própria organicidade/ organização. Assim, a vida 

sobrevive, mas - paradoxalmente- ao preço de sua  imobilidade. 

 E o que sobrevive de uma célula política quando devem célula- familiar, família 

essa unidade mínima do corpo político, funcional ao Estado? Para a narradora, o 

casamento é “uma organização primitiva, geradora da pior classe de exploração”, e na 

versão dela, ele parece reproduzir, na relação dos gêneros, a hierarquização e opressão 

que a “célula revolucionaria” tentava precisamente combater.  Nos jogos de 

significantes criados pela narradora, além da continuidade criada entre a célula 

revolucionária e a célula familiar que espelha e inverte sua funcionalidade, o corpo 

individual e sua deterioração também parece remeter ao corpo social deteriorado. O 

casal sobrevive, e sobrevive enquanto casal, os dois corpos parecem con-fundirse em 

um, mas o casamento parece ter deixado de ser funcional. A comunicação entre os dois 

parece ter se reduzido a um a “acomodarse dos corpos”. A narradora cuida do marido, 

do corpo fragilizado dele, mas é um cuidado frio, desapasionado, sem lugar para 

palavras de delicadeza ou de amor. “Não me incomode”, "você não me escuta”, "não 

responde” são frases que se repetem ao longo da narrativa. 
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  A narradora não faz referências à ditadura, nem aos fatos que envolviam o 

movimento político que os dois integravam, para além daquela célula deles. Como se 

não houvesse exterior a essa célula, como no caso do quarto onde o casal, exausto e 

envelhecido, passa os dias: somos “uma única célula clandestina enclaustrada num 

quarto, com uma saída controlada e cuidadosa à cozinha ou ao banheiro” (p. 30). Mas, 

aos poucos, ela vai deixando vislumbrar uma morte trágica que pesa sobre ambos, a do 

pequeno filho do casal, o menino de dois anos que, doente, não pôde ser levado ao 

hospital por causa da condição de clandestinidade. O filho morre, o casal sobrevive 

graças a essa morte.  

 A partir de uma re-significação da moral do sacrifício própria das organizações 

revolucionárias -e  a morte do filho é a prova mais cabal dessa moral - a narradora 

indaga nas "fisuras abiertas por la dimensión de la experiência individual de los 

militantes” (Rosano, 2015, p. 296),  dimensão esta, a do indivíduo, que só pôde ser 

recuperada a partir da distância temporal e ressignificando, como foi dito acima, a 

própria noção de individualidade, que nos convidaria a pensar - pelo avesso- numa 

noção de individuação. O monólogo da narradora avança a partir de imprecisões, 

misturando memória e imaginação ou, para sermos mais precisos, memória e delírio. 

Pois é nesse plano em que se elabora o luto e se convive com a marca do passado no 

presente.  “Não sei. Não posso garantir nada. O menino nasceu morto ou morreu aos 

dois anos. Ou não nasceu.” (p. 164) A narradora também sugere, mas não afirma, que o 

filho poderia ser fruto da violência e o estupro que a narradora sofrera no tempo em que 

esteve presa (o marido pergunta, sobre o filho “de quem é? de quem é?” e ela responde 

“de qualquer um, de todos, que importa.”); ela fantasia com a ideia, cujo grau de 

paranoia é difícil de determinar, de que o marido desejasse sua morte durante o parto, 

não procurando ajuda no momento em que ela quase se dessangrava; devaneia pensando 

que ela mesma teria sido culpável da célula ter caído, e vê seus  antigos companheiros 

de célula (provavelmente mortos) permanentemente perambulando pelo quarto, como se 

o tempo estivesse suspenso, ou como se tivesse morto o tempo histórico, o tempo 

dialético da revolução / redenção. Talvez poderíamos pensar que esse plano da 

memória-delírio se situa aquém do “bios” e  além  da “zoé”. Como disse no início, há 

muitas formas de se pensar a vida que resiste, que sobrevive, nesse interstício entre o 
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biológico e o político, para além da “vida precária”, ou “vita nua” formulada por 

Agamben.  

 Há um episódio na história do Chile, extremamente triste e revoltante, que neste 

sentido se mostra particularmente interessante: Pinochet, arrestado em 1998, por ordem 

do Juiz espanhol Baltazar Garzón sob acusação de violação de direitos humanos, 

genocídio, terrorismo internacional, torturas e desaparição de pessoas, conseguiu driblar 

a justiça com a justificativa de  “causas humanitarias”, pois sua defesa alegou "graves 

problemas de saúde” que o impediriam de enfrentar sua condena (em 1999). A lição que 

podemos tirar daí, diz o antropólogo francês Didier Fassin (2012) in “Another politics 

of life is possible”, é que a legitimidade de sua supostamente ameaçada vida biológica 

se sobrepõe na avaliação de sua vida política (2012, p. 8) e que essa “biolegitimidade 

tem se tornado uma questão crucial nas economias morais das sociedades 

contemporâneas. O que me parece emergir do romance de Diamela Eltit é o avesso da 

“defesa” de Pinochet: diante da cisão entre o sujeito político e o indivíduo biológico, 

que pode chegar a eximi-lo de assumir uma condena, esse casal que outrora lutava 

contra sua ditadura não pode se conceber senão numa continuidade dessas duas 

instâncias. Se a vida para eles tem se reduzido a um mero cuidado com os corpos, isto é, 

à manutenção da própria vida, ela resiste justamente porque é uma continuidade 

(‘celular’, ‘orgânica’) com um projeto político.  

 Assim, no romance de Eltit, na disseminação de sentidos da palavra “célula" 

insinua-se algo como um limiar entre ser humano e pessoa, privado e coletivo, entre 

biológico e político,  psíquico e histórico.  Um limiar frágil e flutuante cuja exploração 

será cada vez mais crucial num momento marcado tanto pela intervenção da ciência (e 

do Estado) sobre o “fazer viver” e o regulamento da vida, quanto pela História recente, 

atravessada pelo “fazer morrer” e a soberania sobre a morte. A narrativa explora esse 

espaço ambíguo e complexo a partir de continuidades, descontinuidades e 

deslocamentos de sentidos, em que muito mais do que memórias individuais emergem 

campos de problemas e em que, como disse Diamela em entrevista recente, “como 

corvos, as ditaduras ainda nos sobrevoam”.  
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HILDA HILST, UM GESTO CORROSIVO DO OLHAR 

Diego Pereira Ferreira (UERJ)1 
 

 

Resumo: Uma investigação estética nas obras de Hilda Hilst (em especial, nos romances "Estar 
sendo, ter sido" e "Tu não te moves de ti"), com ênfase nas descrições dos corpos, no embate 
entre a escrita e a aparência efêmera da matéria. Pretendo analisar como a poética de Hilst 
produz tensões entre a escrita e o silêncio, a palavra e o sentido, o estranho e o familiar, 
construindo um texto que se tece sobre um furo, na medida em que nos aponta um aspecto 
inacabado das formas. Investigo, portanto, as imagens de corpos inacabados, que se abrem ao 
movimento e desafiam uma possível fixidez, o aspecto fugidio na aparência das coisas, que 
escapa ao olhar – ou que se apresenta ao olhar como estranhamento, como corrosão. 
 

Palavras-chave: Forma; Corpo; Imagem; Corrosão 
 

 

Dilacerar o corpo - Introdução 

Aos poucos noto que me direciono irrequieto à dimensão do corpo. Pouco poderia 

falar sobre forma se o atropelasse, ignorasse sua carne. Não diria uma única vez “corpo 

humano” por achar o termo higiênico, mas toques agora a gelatina do teu peito com a 

ponta dos dedos e saberás de que corpo vos falo. Só assim, entendendo o que do corpo 

transborda, poderias perceber o que vaza dessas letras laceradas, porque é somente 

através desse corpo que posso evocar uma imagem febril, transpirante, para a dimensão 

corpórea dos sentidos - estrada pela qual faz o olhar corrosão. O corpo persiste, tem sua 

duração insistente, o saco de pelos e pele dificilmente estoura ao piscar dos olhos. A 

massa se retém, resiste, embalsamada pela vida (esse calor que fica ali insistindo na 

animosidade do mundo). No entanto o corpo desliza, desmorona lentamente, dia após 

dia. Basta uma fotografia quando menino e se torna muito difícil crer numa linha 

qualquer que o ligue a esse sujeito aqui, moribundo, que bate as teclas do computador. 

Haveria qualquer poeira desse passado insistindo em mim? O que me garante que de lá 

para cá não tive algum AVC? Ou que enlouqueci de vez? Certo é que gradativamente as 

linhas se afundam na pele, e depois cairão os olhos, e mais ainda os cabelos. E a gente 

parece querer permanecer, porque assombra o gesto corrosivo, assombra as marcas da 

transitoriedade, assombra a ideia de nenhuma mísera pergunta respondida. Já viu o que 

fizeram ao corpo de Lênin? Um amigo disse que ainda se pode vê-lo, empalhado, 
                                                           
1 Graduado em Jornalismo (FACHA), Mestre em Literatura Comparada (UERJ), doutorando em 
Literatura Brasileira (UERJ). Contato: ferreira.diego@globo.com 
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exposto em um museu de Moscou. “Só se nota que é um cadáver porque tem os dedos 

carcomidos”. Já alguma vez imaginou ver os dedos carcomidos de um vizinho que te 

deu bom dia? Seria preciso esperar, rigor mortis, a ação do tempo e das bactérias para 

que testemunhemos a putrefação, para que as traças comam os livros de nossas estantes 

- não fosse corrosivo, nosso olhar.  

 

Carne de pedra 

 A corrosão não quer o aniquilamento da forma, mas frustrar a expectativa de uma 

forma “bem-acabada”, não significa a supressão da forma por uma categoria abstrata e 

desencarnada, mas desenhar no corpo os vestígios de sua transitoriedade. Nos serviria 

também uma definição dicionarizada: cor.ro.si.vo - “que desorganiza pelo contato os 

tecidos vivos”2. Aproximo-me, sob alguma medida, do que Georges Didi-Huberman 

descreve como informe, a partir do ponto de vista da transgressão das formas, que 

“reivindicar o informe não quer dizer reivindicar não-formas, mas antes engajar-se em 

um trabalho das formas equivalente ao que seria um trabalho de parto ou de agonia: 

uma abertura, uma laceração” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 29). A corrosão se coloca, 

neste sentido, como uma espécie de sintoma de que as formas não existem senão 

investindo contra outras formas, remodelando-as, erodindo e esculpindo, devorando-se, 

umas às outras, em um processo que nos sugere “aberturas concretas contra clausuras 

abstratas, insubordinações materiais contra subordinações à ideia” (Ibidem, p. 29). 

A noção proposta se desenvolverá através das leituras de dois dos romances de 

Hilda Hilst, Tu não te moves de ti (1980) e Estar sendo, ter sido (1997). Os títulos dos 

livros, aliás, não estão aqui por efeito de decoração, mas por começarem a sugerir uma 

tensão entre estagnação e movimento, inércia e fluidez. O primeiro livro citado evoca a 

imagem de clausura, a impossibilidade de mover-se de si, como na epígrafe “e ainda 

que se mova o trem/tu não te moves de ti” (HILST, 2004, p. 9). Trata-se de um romance 

dividido em três capítulos: Tadeu, Matamoros e Axelrod (que poderiam ser lidos 

também como contos, embora as narrativas se cruzem justamente através da noção de 

mobilidade). Em um primeiro momento, para ilustrar o efeito corrosivo da escrita de 

Hilst, sugiro a imagem da “carne de pedra”, surgida a partir do monólogo interior do 

personagem Tadeu, no primeiro capítulo: 

                                                           
2 https://www.priberam.pt/dlpo/corrosivo 
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Os olhos de todos de matéria igual, mas a carne do que eu vejo, a 
envoltura, o espesso que meus olhos atravessam, nada igual, ainda que 
seus olhos se mantenham na mesma direção do meu desejo, lâmina de 
ágata colocada à tua frente, transparência plúmbea, carne de pedra eu 
digo, e a palavra me distancia no mesmo instante em que repito carne 
de pedra e não estou mais ali, nem sou, nem vejo, porque o vínculo se 
quebra quando repito língua intumescida: carne de pedra. Tadeu 
comungado no mesmo existir duro da pedra. E ainda assim Tadeu 
distanciado, te vejo, nos vemos, mas tudo é absolutamente desigual, e 
repito e repenso porque parece maldito o meu olhar.  (HILST, 2004, p. 
27) 
 

 Aqui, a aparente concretude do corpo, da pedra, não é suficiente para que Tadeu 

feche a imagem de sua esposa, Rute, em um sentido duro. Algo em seu corpo, nessa 

crosta, nessa imobilidade, evoca uma violência de abertura do próprio corpo, também 

do sentido - Rute desempenha o papel enrijecido da mulher casada, incorpora a 

banalidade às coisas que toca, “BANALIDADE INSUSPEITA das coisas sob os dedos 

de Rute” (ibidem, p. 33). As tensões surgidas a partir do conflito dos personagens 

forçam o pensamento do corpo e da escrita, do corpo da escrita, porque Hilst segue 

relacionando seus aspectos corpóreos. Se o corpo não se fecha, também a escrita o 

acompanha. Como fosse de carne e sangue a literatura de Hilst, como estivesse a 

palavra batizando esse corpo pulsante, lançando também para ele um suposto olhar: 

“chamam de carne isso que nos recobre, mas posso pensar como seria o nome da minha 

carne se eu efetivamente quisesse nomeá-la, pensar a carne longe das referências, pensar 

a carne como se quiséssemos mergulhá-la na pia batismal” (ibidem, p. 32). 

Percebe-se, de imediato, que Hilst associa a solidez do corpo à uma espécie de 

escassez – a priori, de movimento. Tadeu parece lamentar essa imobilidade, essa 

letargia. Esses tantos olhares, sugeridos em monólogos interiores, atuam com a 

violência de quem deseja incessantemente reabrir esse corpo, fazer jorrar para fora, 

aleijar, incorporar. A presença da ideia do corpo como abertura a um lugar de 

estranhamento nos aproxima também do gesto de olhar como toque. Afinal, como 

reagir, corroer, violentar, se não pudermos tocar? O toque é, portanto, também condição 

desse gesto, de um olhar que atinge e é atingido, chegando por vezes a devorar e ser 

devorado, algo que Bataille sugere como um contato violento, que dele pode nascer 

“não apenas o conhecimento das relações entre os diversos objetos, mas também tal 

estado de espírito decisivo e inexplicável” (BATAILLE, 2008, p.21). Isso quer dizer 

que há algo nessa interação com as formas, nesses aspectos (termo que já pressupõe o 
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gesto de olhar), que sobra, excede “os signos inteligíveis que permitem distinguir 

elementos diversos” (ibidem, p. 21). Lacerar a semelhança é perturbar o que liga a 

aparência de um objeto a um sentido determinado. A corrosão participa, colore o ferro 

em cobre, se faz presente, na medida em que o olhar se aproxima dessa “inexpressável 

presença”, presença aberta, desmantelando “como um absurdo pueril certas tentativas de 

interpretações simbólicas” (ibidem, p. 21).  

É essa dimensão do olhar que persegue Mateus, no decorrer da narrativa. Uma 

tentativa de livrar-se da cola pegajosa que o estanca da vida: o casamento, a empresa, o 

dinheiro, o sucesso. Retirar a coisa dos lugares, colidir-se contra elas com violência, é o 

que busca o olhar de Mateus. “Dentro e fora da paisagem, qual seria o mundo palpável 

das evidências? (...) Em que plano se solidificam e paisagens? É certo que eu vejo o 

dourado da tarde, o céu machado de pequenas estrias branquicentas mas isso é o real?” 

(HILST, 2004, p.51). O percurso de Tadeu se confunde ao de uma luta para livrar-se da 

“cara de todas as manhãs”, desmanchar o peito sob o peso do mundo, aproximar-se da 

matéria do infinito: 

 
Sim, fiz a cara de todas as manhãs, mas por um instante ainda tentei 
visualizar o impossível, magia compaixão descanso no teu rosto, ou 
que visses em mim esse outro, os olhos afundados noutras águas, 
escapando, Rute, escapando de uma ferrosa draga, uma que 
construíste nesses anos tantos.  (HILST, 2004, p. 46) 
 

Todas essas são imagens que nos sugerem passagens, penetrações, movimentos, 

relações, mais do que como se simplesmente o espaço estivesse ali agindo, tocando os 

corpos, mas através da ação dos olhares algo decisivamente se deslocasse. Segundo Le 

Breton, “’devorar com os olhos’ não é só uma metáfora. Algumas crenças assumem ao 

pé da letra. Ver é uma porta aberta sobre o desejo, uma espécie de raio fulminante sobre 

o corpo do outro, segundo a antiga teoria da visão, um ato que não deixa incólume nem 

o sujeito, nem o objeto do desejo” (BRETON, 2016, p. 75). Aproximo-me, portanto, do 

que Didi-Huberman chama por transgressão da forma, de que “o ato de transgressão não 

era apenas dos limites ultrapassados, mas também o dos limites tornados móveis, 

deslocados, rebaixados, ‘recolados’ e unidos em ‘alguns pontos precisos’, precisamente 

ali onde não eram esperados” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 53). Para voltarmos à 

condução de Tadeu, nas palavras de Hilst: 
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Em todos há uns ares de pequeno disfarce, alisam simultâneos o dorso 
do cão, será porque a pergunta traz no corpo, mergulhadas, as palavras 
Tempo e Duração? Eternidade e seu corpo de pedra e dentro desse 
corpo o tempo procraz, insolência soterrado na carne, ai Rute, se o 
tempo no teu rosto te cobrisse de rugas, se tivesses a dura e adocicada 
comunhão com as coisas, talvez sim tu serias mais bela porque o rosto 
adquire refulgência se dor e maravilha e matéria de tudo o que te 
rodeia te penetra. (HILST, 2004, p. 40) 
 

 
Cadela-poeira 

O segundo livro supracitado, Estar sendo, ter sido, escrito por Hilda 17 anos após 

Tu não te moves de ti, surge aqui como um interessante complemente à ideia de 

mobilidade do corpo, por explorar uma imagem antagônica àquela da rigidez da pedra. 

A escolha pelo gerúndio, no título, já fornece o tom desse deslocamento. Aos 65 anos 

de idade, o personagem principal, Vittorio, se confronta com as transformações do seu 

corpo na velhice. Conforme o romance é narrado, em um texto construído a partir de 

entrecruzamento das consciências dos personagens, vemos surgir em Vittorio uma 

angústia crescente a partir da proximidade com a morte. Percebe que, com o passar do 

tempo, o mundo não se mostrou mais compreensível, palatável, mas nevoado, cenários 

esculpidos por rajadas de poeira, pela dificuldade de vislumbre e entendimento. “Ando 

cheio de nós de angústia, de tormentos, por pertencer a um corpo que não entendo, nem 

entendo o mínimo, nem as unhas, sem o dedo mindinho” (HILST, 2006, p. 47). 

Vittorio nos conduz a um caminho mais de perdição e sem-lugar que 

propriamente de compreensão e solidez. Encontra nesse efêmero fonte de angústia, mas 

também potência – espécie de sagrado pelo qual a vida se abre. Somos conduzidos, 

então, em um processo semelhante ao da decomposição. Também a escrita vai se 

moldando, gradativamente, da prosa à poesia, enquanto vemos Vittorio desmontar, 

pouco a pouco, o aspecto engessado que dos sentidos, do corpo, da figura humana. A 

escrita de Hilda, nesse sentido, vai repuxando essas imagens, desfigurando, tal Francis 

Bacon, ou, como quer Didi-Huberman, lacerando a semelhança, criando 

dessemelhanças. Para um exemplo figurativo: só notamos em uma forma semelhanças 

com o corpo humano na medida em que nos apoiamos em um original “corpo humano” 

que serve de comparação. A decomposição da carne, passar do estado de pedra à poeira, 

vai soltando também esses nós, se aproximando do que identifico como informe, e 

além, sugerindo que surge de uma provocação, de uma inquietação tão grande no peito 
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desses personagens que os olhos já não poderiam mais alcançar pedra angular, apoio, 

das bengalas que sustentam ainda ideias fixas.  

 
nós os imundos, os grotescos e as palavras sempre entupindo arcas, 
armários, cestas... se entendêssemos o grande buraco escuro onde nos 
metemos, tudo seria silêncio, e só haveria boca para molhar a língua. 
ahhhh! mas estou longe de entender o funil, apenas ouço silvos, às 
vezes um apito, e me remexo lânguido, até me enterneço, porque o 
Sem Forma e esses sons ainda me dizem que estou vivo, vou 
dançando no arame, alguma piruetas, sou exímio, enquanto danço sei 
que estou chorando, sem lágrimas, esgares na cara, torcidas de boca, 
um passo em falso e agora, caio de lado e quase rompo o baço. 
(HILST, 2004, p. 60) 

 

Desse modo, a palavra de Hilda corpora, esculpe rosto desfigurado a esse 

efêmero, como se isso, de onde sua escrita parte, tivesse rosto algum. No entanto, é 

preciso ver, dar forma, por um motivo que os personagens são confessos fracassados em 

desvendar. Atuam no mundo como se colidindo aos espaços, desequilibrando-se, sem 

destino específico. Quando algo aparece diante dos olhos, uma névoa insistente embaça-

lhes a vista, por isso Vittorio se pergunta muitas vezes o que vê, se seria aquilo “um 

corvo ou um frango negro” (HILDA, 2006, p. 60). Nos cenários construídos pelos 

olhares dos personagens se apresentam sempre como dúvida, como houvesse um 

aspecto fugidio na aparência das coisas, algo que escapa ao olhar. A corrosão demarca 

essa reação, lembra-nos a transitoriedade das formas e da matéria. A corrosão é um 

processo que nada desvela, apenas desloca, estranha, renova, se afastando da cola dos 

olhares habituados (é só uma cadeira, é só uma veia pulsando, é só um bicho-ninguém, 

é só um céu sobre nossas cabeças), desloca, desse modo, a matéria de um suposto 

estado de preservação. É, portanto, a emergência das formas, como destaca Didi-

Huberman, é a “capacidade de se decomporem mutuamente, de se tornarem formas 

desconjuntadas cujo aspecto ‘contunde’, por tabela, fará delas, para quem as olha, 

formas deslocantes” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.217). A escrita de Hilst, nesse 

sentido, fabrica “imagens da decomposição da imagem (...), dupla superação dos pontos 

de vista óptico e estético tradicionais” (Ibidem, p. 219). 

 
A imagem é o vestígio de uma vista que tem em vista e vislumbra a 
cada vez o impossível: o inacessível “sob o olhar do mundo”, onde o 

mundo me olha olhar. É sempre o olhar que se embaça de si mesmo. 
O olhar que se recompõe do inacessível fora, onde foi se perder. Meu 
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olhar retorna para mim como a visão de um outro que sustenta, na 
verdade, a visão de fora da minha própria vista: como ela se abre, se 
escancara, se ofusca, se cega. (NANCY, 2015, p. 33) 
 

É importante ressaltar que ambas as imagens construídas por Hilda, da rigidez da 

pedra (carne de pedra) e da animação da poeira (cadela-poeira), notamos um aspecto de 

irreconhecível trabalhando no olhar dos personagens, um jogo entre estar e não estar, de 

tangibilidades, de presença e escapamento. São questões pertinentes ao próprio corpo, já 

que, como em Nancy, o corpo estabelece em um “sistema” de circulação de sólidos, 

líquidos e gasosos, uma “circulação aberta”, um constante deslizamento. E é o 

transcorrer do tempo, precisamente, que o desvincula de qualquer semelhança acabada, 

que sugere ao olhar, diante do rosto de pedra, a imagem não se interrompa por qualquer 

barricada simbólica. É um corpo gasoso, que escapa. “É gasoso no intercâmbio rítmico 

da respiração; das narinas e dos brônquios, um incessante intercambio do impalpável 

com o impalpável, a infraleve suspensão no mais volátil estado da substância” 

(NANCY, 2014, p. 21). É então que essas imagens se complementam na ideia de um 

corpo, da solidez da pedra ao pueril, sugerindo uma mudança de estado da matéria, de 

aparência, sua aglomeração e esfacelamento. 

 
Não. Sou ninguém não. Sou apenas poeira. Poeira que às vezes se 
levanta e remoinha e depois sobre e levita, procurando o Pai. sou 
apenas cadela-poeira, às vezes fareja o que não vê, ficou cega e velha 
e nem sabe do existir desses muitos porquês. cadela vinda de lá: de 
uma esteira de luz que se desfez na terra. (HILST, 2006, p. 112) 
 

A ideia de estranhamento é então associada ao olhar, ou como prefere Lacan, uma 

mancha retiniana, provocando um efeito, uma estética corroída. Chamo a atenção para a 

escrita de Hilda Hilst enquanto corporiza o não-sabido, em um movimento próprio de 

uma espécie de danação, que se colide contra o silêncio sem fim. Quero dizer, com isso, 

que há um duplo caminho na poética de Hilst: produzir um corpo (um corpo da escrita e 

do sentido), mas também fundá-lo sobre um informe (na medida em que se produz a 

partir de um estranhamento, uma dificuldade em se reconhecer, mas também que, a todo 

tempo, quer continuar estranho). 

O pensamento da estranheza, isso que excede o reconhecimento, o momento no 

qual um dado objeto se dissolve no olhar, encontra aqui sua máxima potência. Porque 

deste objeto corroído não retornaríamos senão como “flor de carne”. Deste lugar 
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silencioso do qual parte o olhar, desse silêncio profundo bem dentro dos olhos, tudo o 

que se pode tatear, o que ainda se alcança com a ponta dos dedos, se aproxima mais e 

mais da abjeção; a corrosão encontra a abjeção, a abjeção é a imagem dessa sobra. 

Segundo Julia Kristeva, a abjeção é “essencialmente diferente da ‘inquietante 

estranheza’, e também mais violenta, a abjeção se constrói sobre o não reconhecimento 

de seus próximos: nada lhe é familiar, nem mesmo uma sombra de recordação” 

(KRISTEVA, 2006, p. 13).   

Nesse sentido, a abjeção ganha um sentido mais profundo que puramente de um 

corpo ejetado. A abjeção torna-se, numa expressão radical, o seu próprio corpo ejetado 

de si. E a este si estancado, rarefeito, “lugar-nenhum”, resto somente ser nada mais que 

um trapo, o corpo, abjeção. Como se aquilo que se julgava segredo, silencioso e 

inacessível, íntimo e indivisível, estivesse nada menos que ali: adiante, presente, 

ejetado, pulsante, fibroso, corpulento, pedra, poeira. Se presentifica assim, como um 

vertiginoso segredo, muito bem guardado, como sugerira Borges, bem diante dos olhos 

dos outros.  

 
Surgimento abrupto e massivo de uma estranheza que, mesmo que me 
tenha sido familiar numa vida opaca e olvidada, agora me acedia 
como radicalmente separada, repugnante. Não eu. Não isso. Mas 
tampouco nada. Um “qualquer coisa” que não reconheço como coisa. 

Um peso de sem sentido que não tem nada de significante e que me 
esmaga. Na beira da inexistência e da alucinação, de uma realidade 
que, se eu a reconheço, ela me aniquila. (KRISTEVA, 2006, p. 9) 
 

Por caminho semelhante, o texto de Hilst se constrói sobre esse “além das 

palavras”, da palavra que não reconhece a coisa dita, que reluta, nesse oco (como ela 

diria), sobre a dificuldade de ver. Seria essa uma alusão de Hilst à figura de um corpo 

fora dos limites, que nos aparece em um texto-corpo que aponta para esse lugar de 

infinito, mas em muitas nuances, que vão desde a construção de personagens inumanos, 

até, de modo mais radical, a uma “escrita orgástica”, para aludir a ideia de “orgasmo-

fogo”, de Hélio Oiticica, que seria “o saber do corpo e uma aproximação a própria vida 

em que se aproximam o gozo, dor e autodestruição” (AGUILAR, 2016, p. 27). Escrita 

orgástica seria a que produz um fogo que consome formas. 
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Polígono de mil faces 

No decorrer da narrativa de Estar sendo, ter sido, encontramos uma imagem 

importante para o pensamento do consumo de formas, para essa laceração que 

insistentemente aponto: o corpo de Deus. Vittorio, em diálogo com seu filho ou irmão, 

se questiona sobre a forma do rosto de Deus, sua aparência, seu semblante. Como se 

essa aparência pudesse dizer-lhe algo, perante a morte - a última das respostas. Se a 

história de Vittorio é contada através da perspectiva de uma visão turva, o rosto de Deus 

é descrito como imagem inalcançável: “Só vejo o dorso de Deus, Vittorio. tem listras. 

nunca lhe vejo o rosto. certa vez tentou acariciar-me, e fez-me uma ferida.” (HILST, 

2016, p. 85). Rosto de Deus mimetizando o limite da semelhança, como em Didi-

Huberman: 

 
A semelhança parte de um rosto: dizer isso é dizer também que ela 
dele se separa, e mesmo dele se arranca. O rosto que nos apareceu e 
que ressoa em nós – rosto de uma pessoa amada, por exemplo – torna-
se, na experiência da ruminação e da fascinação propriamente dita, o 
rosto de ninguém, um meio de semelhança sem ninguém a quem se 
assemelhar definitivamente. (DIDI-HUBERMAN, 2017) 

 

Há então uma tensão da suposta semelhança com a produção da imagem, em 

contraponto à ideia de um rosto que apresente a identidade de um Deus. Segundo 

Giorgio Agamben, o significado de Genius se traduz, para além da sexualidade, no 

princípio que gere e exprime sua existência inteira. A expressão corporal de Genius 

consagra-se na fronte. Mas Genius é também aquele que forma uma espécie de duplo 

com o ser, como uma fratura que se confunde com uma ideia de “si”, “devemos 

conceder tudo o que nos pede, pois sua exigência é nossa exigência” (AGAMBEN, 

2007, p. 17). É ao mesmo tempo aquilo que há de mais íntimo e pessoal em nós, mas 

impessoal porque nos supera e excede. “É essa presença inaproximável que impede que 

nos fechemos em uma identidade substancial, é Genius que rompe com a pretensão do 

Eu de bastar-se a si mesmo.” (AGAMBEN, 2007, p. 18). Assim também se configura a 

imagem ausente de Deus, porque está na instância da corrosão, participa desse processo 

de fabricação da imagem como resto, impedindo que ao olhar se apresente uma imagem 

substancial. “Deus, que sabe, não diz. No melhor dos casos, escreve, e, ao escrever, diz-

se e desdiz-se. Ao chegar a esse ponto, poderia eu dizer: está tudo dito. Mas seria 
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precipitação e preguiça: porque Deus é precisamente instância do ‘nem-tudo’” 

(COELHO, 2004, p. 95) 

Diante da impossibilidade de ver rosto de Deus, Vittorio fabrica imagens dessa 

ausência, acabando por chama-lo, Deus, de “rosto-mínimo”, “Sem-forma” ou de 

“polígono de mil faces”. Isso que não se apresenta, esse informe, é a força-motriz da 

escrita de Hilda, que colide violentamente contra essa ausência, escreve em atrito. Deus, 

desse modo, pode ser entendido como o limite, imagem antagônica da carne de pedra. 

Dela participa. A imagem de Deus não é por Hilda enterrada, já que enterrar uma 

imagem é ainda produzir uma imagem. “Seria a imagem daquilo que resta visualmente 

quando a imagem assume o risco de seu fim, entra no processo de se alterar, de se 

destruir” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 254). Não falo agora de corrosão como o 

processo que faria sumir a forma, que gasta o objeto, mas, ao contrário, garante sua 

presença. “E para tanto não será suficiente elaborar a falta, dar forma ao resto, fazer do 

‘resto assinalado’ um autêntico resto construído?” (Ibidem, p. 254). 

O que garante a encarnação de Deus é justamente a escrita, na medida em 

entendemos a “criação” não como a produção de um mundo a partir de uma matéria 

obscura, mas o fato de que a matéria, que garante a forma, essencialmente se modifica. 

“Que Deus tenha criado o barro, e que do barro tenha modelado o corpo, isso significa 

que Deus se modaliza e se modifica (...), não é mais do que a extensão e expansão 

indefinida dos modos” (NANCY, 2000, p. 60).  

A escrita de Hilst quer progressivamente dar forma ao declínio dos corpos, à 

putrefação dos corpos, quer desenhar esse agente invisível que corrói os móveis da sala, 

que os lança novamente ao movimento. Talvez por constatar que ali nada mais há que 

oco, nenhuma força milagrosa unindo toda aquela carne, nenhuma alma dentro das 

tripas. Mas também como gesto afirmativo dessa massa, esculpida no silêncio, 

ressuscitada como Lázaro, leprosa carne, reencarnada da corrosão, bem ali, no preciso 

lugar onde tudo parecia coerente, coeso, consolidado. A escrita-crua de Hilst que surge 

diante do atrito do olhar, do dissoluto abjeto, objeto escavado, letra por letra corroída 

que não se apazígua com o dito, a ele não se conforma. Dessa fresta, desse buraco 

aberto no coração da literatura, resta também tocar as paredes internas desse oco; 

desalmá-las e encarnecê-las, as palavras - lituraterra.  Por cima disso, esse olhar, esse 

toque, não cansa de performar.  
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ALLEN GINSBERG, ROBERTO PIVA E CHACAL: POETAS A FAVOR DO 

REENCANTAMENTO DO MUNDO 

Diógenes Oliveira da Costa (UERJ)1 
 

Resumo: Roberto Piva e Chacal, poetas raramente estudados em conjunto, admiram Allen 
Ginsberg. Através da explicação parafrástica, aproximamos suas obras (Paranoia e Ciclones, 
Muito Prazer, Ricardo e América, Uivo e A Queda da América, respectivamente) e suas 
posições de poeta. O uso de alucinógenos na época em que iniciam suas trajetórias (e em outros 
momentos) representa um processo de reencantamento do mundo pragmático, racional. A 
linguagem da poesia entra neste processo como potencial fator. Os conceitos sobre enteógenos, 
por parte de R. Gordon Wasson, Albert Hofmann e Carl A. P. Ruck (1980) e as concepções 
sobre um mundo contra o entusiasmo, por Peter Sloterdijk (1998), guiam este trabalho.  
Palavras-chave: Allen Ginsberg; Roberto Piva; Chacal; Enteógenos; Reencantamento do 
mundo.  
 

Não são poucos os poetas considerados pela recepção crítica ou pelo público em 

geral malditos. William Blake, Edgar Allan Poe, Antonin Artaud, Conde de 

Lautréamont, Charles Baudelaire. É possível citá-los sem muito esforço. Porém, é com 

cautela e respeito que trazemos alguns deles a um contexto moderno para apontarmos 

na direção de três processos que incluem, entre outras particularidades, uma condição 

dissonante, avessa à “escala de valores então vigente” (WILLER, 2014, p. 55), segundo 

Claudio Willer em “Lautréamont, leitor de Baudelaire”. 

Roberto Piva e Chacal – dois dos poetas participantes do processo que aqui 

chamamos de reencantamento do mundo – são desses nomes ignorados por anos que, 

lentamente, começam a ser reconhecidos pela Academia. Com o relançamento de 

Paranoia pelo Instituto Moreira Salles-SP e com o documentário Uma outra cidade, de 

Ugo Giorgetti (ambos em 2000), Piva passa a receber a atenção devida, resultando, por 

exemplo, na publicação de toda sua produção poética pela Editora Globo nos anos de 

2005 (Um Estrangeiro na Legião), 2006 (Mala na Mão & Asas Pretas) e 2008 

(Estranhos Sinais de Saturno). Atualmente, Gabriel Rath Kolyniak (editor da editora 

Córrego), Vanderley Mendonça (editor do selo Demônio Negro) e Gustavo Benini 

(herdeiro do poeta) estão à frente da montagem e preservação da Biblioteca Roberto 

Piva2.  

 

                                                           
1 Mestre em Literatura Brasileira (UERJ) e doutorando em Literatura Comparada (UERJ). Contato:    
diocosta.livros@gmail.com 
2  Para maiores informações, acesse: https://www.catarse.me/bibliotecarobertopiva. 
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Em relação a Chacal, o poeta que, segundo Fernanda Medeiros em Ciranda da 

Poesia, teve “incursões pelo teatro dos grupos Asdrubal Trouxe o Trombone e Manhas 

e Manias, pela dramaturgia televisa, pelo B-rock, pelo jornalismo [...], afora recitais 

[...], palestras de e sobre poesia no Brasil e no exterior” (MEDEIROS, 2010, p. 11) vê 

toda sua obra poética reunida (Belvedere3) apenas em 2007. A frente do CEP 20.000 

desde 1990, escreve um livro de memórias (Uma história à margem) em 2010 

repassando toda sua carreia artística. Mais recentemente, em 2014, é lançado o 

documentário Proibido Fazer Poesia sobre o convite aceito por Chacal para passar uma 

semana na Universidade de Harvard rememorando sua história e apresentando sua 

poesia.  

Diferente de Roberto Piva e Chacal, Allen Ginsberg (admirado por ambos) já é 

oficialmente reconhecido4. Em “Allen Ginsberg, poeta contemporâneo”, Claudio Willer 

comenta: 

 

Nunca se inibiu em ganhar prêmios [...]. Até mesmo da American 
Academy of Arts and Letters em 1979, depois de receber o National 
Book Award (Prêmio Nacional do Livro) em 1973, por The Fall of 
America, e, em 1979, a medalha de ouro do National Arts Club. 
Tornou-se professor emérito do Brooklin College a partir de 1986. 
Entre outras honrarias, foi laureado com a medalha de Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres pelo Ministério da Cultura francês em 
1994, e com a Phi Betta Kappa de Harvard no mesmo ano. 
(WILLER, 2010, p. 57). 
 

Mesmo com casos de censura e críticas negativas, a poesia de Allen Ginsberg 

tem sido discutida desde os anos 50, sendo sempre redescoberta sob diferentes 

interesses críticos e demonstrando um fôlego longe de se esgotar.  

Alcançando níveis distintos, Allen Ginsberg, Roberto Piva e Chacal são desses 

casos que vão “da obscuridade ao mito”, segundo Willer em “O astro negro”. “Assim 

como há autores [...] cujo prestígio decresce com a saída de cena, outros [...] têm destino 

inverso. São os casos literários: os William Blake, Poe, Rimbaud, Jarry, Artaud” 

(WILLER, 2008, p. 13). Ginsberg, Piva e Chacal aproximam-se em diversos aspectos, 

                                                           
3 “Devidamente premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte (2008)” (MEDEIROS, 2010, p. 

12).  
4 Apesar da importância de sua atitude contracultural, sai do âmbito acadêmico e é por este assimilado. 
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entre eles, a “experimentação com drogas, encaradas como meios de alterar a 

consciência e estimular a percepção” (WILLER, 2010, p. 15). 

Allen Ginsberg é considerado, por muitos, o maior poeta norte-americano da 

segunda metade do século XX. Roberto Piva e Chacal são dois dos maiores nomes da 

poesia brasileira contemporânea. Há diferenças e semelhanças tanto em suas percepções 

do mundo quanto em suas produções poéticas. A partir de uma leitura parafrástica, 

utilizamos as seguintes obras: Uivo (1956) e A Queda da América (1973), de Allen 

Ginsberg. A primeira é sua obra mais famosa e, ao mesmo tempo, uma das mais 

censuradas (“Aonde vamos, Walt Whitman? As portas se fecharão em uma hora. Que 

caminhos aponta tua barba esta noite?5”). Já com a segunda, foi agraciado com o 

National Book Award nos anos 70 (“Barba Branca de Sábio Hindu / fotos de Deleite-

Ser-Consciência pregadas / à estante cheia de Milarepa Cósmico, Escritos Proféticos / 

de William Blake6”). 

Também usamos Paranoia (1963) e Ciclones7 (1997), de Roberto Piva. 

Enquanto Paranoia marca a estreia do poeta, com influência, por exemplo, da Beat 

Generation (nas figuras de “angélicos vagabundos gritando entre as lojas e os 

templos8”), Ciclones é sua última obra inédita lançada em vida, tendo como grande 

força o xamanismo (“Eu sou o Tambor do Xamã9”). 

Por fim, adotamos Muito Prazer, Ricardo (1971) e América10 (1975), de Chacal. 

O poeta estreia com Muito Prazer, Ricardo tendo insights utópicos sobre, por exemplo, 

a desconstrução dos padrões (“as crianças brincam / e bordam desconsiderações11”). 

Escreve América depois de assistir Allen Ginsberg. É tomado pela transgressão. Dentre 

                                                           
5 Do poema “Um supermercado na Califórnia”. In: GINSBERG, Allen. Uivo, Kaddish e outros poemas. 
Tradução Claudio Willer. Porto Alegre: L&PM, 2010, pp. 102-103. 
6 Do poema “Pronto, terminei com a maior pica”. In: GINSBERG, Allen. A queda da América. Tradução 
Paulo Henriques Britto. Porto Alegre: L&PM, 2014, p. 70. 
7 Paranoia e Ciclones estão em Um estrangeiro na legião (2005), obras reunidas volume 1 e Estranhos 
sinais de Saturno (2008), obras reunidas volume 3, respectivamente. 
8 Do poema “Visão de São Paulo à noite Poema Antropófago sob Narcótico”. In PIVA, Roberto. 

Paranoia. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, pp. 63-72.  
9 Do poema “Poema Vertigem”. In: PIVA, Roberto. Estranhos Sinais de Saturno. Obras reunidas volume 
3; organização Alcir Pécora. São Paulo: Editora Globo, 2008, pp. 74-75. 
10 Muito Prazer, Ricardo e América estão em Belvedere (1971-2007). 
11 Do poema “Ponto de bala”. In: CHACAL. Belvedere [1971-2007]. São Paulo: Cosac Naify / Rio de 
Janeiro: 7Letras, 2007, p. 356.  
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tantas, a poesia e o rock ‘n’ roll (“aquela guitarrinha ranheta / debochada desbocada / 

my generation / satisfaction12”). 

As análises das obras citadas de Allen Ginsberg, Roberto Piva e Chacal têm, 

como apoio teórico, os trabalhos El Camino a Eleusis. Una solución al enigma de los 

mistérios, de R. Gordon Wasson, Albert Hofmann e Carl A. P. Ruck – sobre enteógenos 

–  e Extrañamiento del mundo, de Peter Sloterdijk – sobre o reencantamento do mundo 

(este último, em constante diálogo com a noção de desencantamento do mundo, de Max 

Weber). 

No começo dos anos 60, Roberto Piva conhece a Beat Generation “arrastando-se 

pelas ruas do bairro negro de madrugada em busca de uma dose violenta de qualquer 

coisa” (GINSBERG, 2010, p. 81) ao ler Uivo (1956), de Allen Ginsberg, e queimando 

“como fabulosos fogos de artifício explodindo como constelações” (KEROUAC, 2007, 

p. 25) ao se deparar com On the Road (1957), de Jack Kerouac. Em 1963, Piva estreia 

com Paranoia. O poeta que canta uma São Paulo caótica e alucinógena aproxima Beat 

Generation e Surrealismo (“Na esquina da rua São Luís uma procissão de mil pessoas 

acende velas no meu crânio13”). Já em 1997, com Ciclones, o poeta da cidade torna-se o 

poeta da floresta, o poeta xamã (“Na direção dos quatro ventos / o xamã / rodopia / na 

energia da luz14”).  

Em 1971, Chacal estreia com Muito Prazer, Ricardo. Em tempos de repressão e 

censura, faz do espaço público não um lugar político/militante, mas uma alternativa 

antropofágica do mundo, da vida, da poesia (”Os filhos malditos disfarçavam en/cruz/ilhadas / 

bem queimadinhos /amarelas e vermelhas nas janelas antigas / e a vida foi vivida como manda o 

figurino15”). Em 1972, Chacal vai para Londres, “a Meca do rock e exílio de Caetano e 

Gil e outros da turma” (CHACAL, 2010, p. 39), diz o poeta em Uma história à margem. 

São onze meses e três espetáculos que abalam as estruturas do poeta: Rolling Stones, 

Grand Magic Circus e Allen Ginsberg. O último é visto pelo então jovem poeta carioca 

em um recital aparentemente marcado pela formalidade. Até que... 

 

                                                           
12 Do poema “Guitarrinha Ranheta”. In: CHACAL. Belvedere [1971-2007]. Rio de Janeiro: 7 Letras, 
2007, p. 307. 
13 Do poema “Visão de São Paulo à Noite. Poema Antropófago Sob Narcótico”. In: Piva, Roberto. 

Paranoia. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, pp. 63-72).  
14 Da primeira parte de Ciclones intitulada “Tempo de Tambor”. In: Piva, Roberto. Estranhos Sinais de 
Saturno. Obras reunidas volume 3; organização Alcir Pécora. São Paulo: Globo, 2008, p. 24.  
15 Do poema “Sótão”. In: Chacal. Belvedere [1971-2007]. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007, p. 352.  
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Chamam Allen Ginsberg. O papa da poesia beat americana entra com 
um macacão jeans, perna engessada, muleta, barba desgrenhada e se 
põe a vociferar, gargalhar, uivar no microfone. Era uma ousadia 
completa dentro daquele ambiente. Ginsberg já era Ginsberg e podia 
tudo. Até dizer que ia falar um blues e tirar uma pequena sanfona da 
algibeira e começar a entoar o poema como se fosse um salmo. Como 
eu sabia muito pouco de inglês, prestei mais atenção na gloriosa 
performance. Pensei que, se um dia eu falasse poesia ao vivo, teria 
que ser com aquela dicção. (CHACAL, 2010, p. 45).  
 

Chacal retorna ao Brasil em 1975. No mesmo ano, este “antropofágico pagão / 

um fauno de calça lee16” escreve América. 

 

Um livro que misturasse a América pop, já anunciada pelo 
Tropicalismo, com a lírica primitiva e revolucionária Latino-América 
mítica [...], com alguns altos e muitos baixos. Mas a experimentação 
com a linguagem é talvez sua marca maior [...]. Acho que ali começo 
a trabalhar o poema com mais consistência (CHACAL, 2010, p. 48).  
 

Mesmo com o crescente número de ensaios, artigos, dissertações e teses sobre 

Roberto Piva e Chacal (deste último, menos em relação ao primeiro), dificilmente os 

poetas são estudados comparativamente em trabalhos acadêmicos. Em Literatura 

Comparada, Tânia Carvalhal cita T. S. Eliot para mostrar que “nenhum poeta [...] tem 

valor isolado [...]. Não é possível valorizá-lo sozinho, mas é preciso situá-lo, por 

contraste ou comparação” (ELIOT, 1975, p. 38 apud CARVALHAL, 2006, p. 62). 

É raro ver Piva e Chacal compartilhando este espaço caracterizado pela escrita 

formal, pela precisão de dados, pela rigidez conceitual. Se o cruzamento poético entre 

ambos é ainda pouco explorado no campo teórico, encontros aconteceram na vida 

realçando algumas similaridades. Entre elas, Allen Ginsberg.  

Piva, Chacal e Ginsberg se encontram pelo caminho que é de muitos outros. É 

também, por exemplo, de Álvares de Azevedo. “Um processo profundo de perda [...] 

com a realidade” (TRINDADE, 2002, p. 65), segundo Alessandra Accorsi Trindade em 

Representações do sujeito romântico: motivos de cisão e desejo na ficção de Álvares de 

Azevedo. Isto nos mostra que “nada vive isolado, todo mundo empresta a todo mundo: 

este grande esforço de simpatias é universal e constante" (CHASLES, P., 1983, p. 7-8 

apud CARVALHAL, 2006, p. 10).  

                                                           
16 Do poema “América Amem”. In: CHACAL. Belvedere [1971-2007]. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007, p. 
301.  
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Ginsberg, Piva e Chacal enfrentam reações contrárias. “Receberiam críticas pelo 

exagero no desfile de excessos” (WILLER, 2010, p. 16). Estudá-los é questionar a 

polêmica que “continuam a causar até hoje, dada a pertinência do que transmitem” 

(FONTENELE, 2013, p. 10), diz Laérida Fontenele em “Ah! Esses adoráveis 

malditos, trágicos e obscenos!”. Estudá-los é a prova de que lidamos com experiências 

únicas.  

 

Obras que veiculam um saber difícil de ser apreendido e aceito por 
revelar questões que remetem ao inconsciente [...]; promovendo a 
ruptura da tela da fantasia, com a qual nos defendemos do impossível, 
tornando exposta a fratura que nos constitui” (FONTENELE, 2013, p. 

10). 
 

Investigar esta condição maldita/marginal de Piva, Chacal e Ginsberg justifica-

se, pois “todo texto é absorção e transformação de outro texto” (KRISTEVA, 1969, p. 

146 apud CARVALHAL, 2006, p. 50) e, assim, não apenas estabelecemos analogias 

entre os poetas e suas obras, como nos aproximamos de uma possível cultura 

integradora17 (rituais coletivos que unificam no campo social). Por meio da ingestão de 

plantas poderosas ou de seus derivados sintéticos, como peiote, congumelo, LSD 

(drogas psicodislépticas que têm efeitos alucinógenos), experimentam uma 

manifestação divina (o que chamamos de enteógenos) com foco na alteração da 

consciência.  

Com esta posição radical, de alteração da consciência diante de uma sociedade 

maquinizada, esquecida da dimensão maior do ser, desencantada do mundo segundo 

Max Weber – para Antônio Flávio Pierucci em O desencantamento do mundo: todos os 

passos do conceito em Max Weber, “a produção intelectual weberiana mais importante 

para o entendimento da modernidade” (PIERUCCI, 2003, p. 8) – Piva, Chacal e 

Ginsberg (re) abrem a discursão sobre o uso das drogas nos aspectos comportamental e 

principalmente criativo. Importante mencionar que não se trata da droga enquanto 

fenômeno da modernidade. Não se trata da droga estereotipada pelo estado regulador 

que a relaciona ao “negativismo” – o mesmo estado regulador que categoriza o usuário 

de “drogado” (aquele que não é digno, que não merece respeito, que está direta ou 

indiretamente associado à violência) e as drogas (lícitas e ilícitas) através de uma 

                                                           
17 Termo utlizado pelo Professor Doutor Guillermo Giucci (UERJ) na ementa do curso “Enteógenos e o 

reencantamento do mundo” no Doutorado da mesma instituição em 2016.1. 
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convenção social que envolve questões econômicas, políticas, médicas, religiosas, etc. – 

mas a droga como enteógeno. Em outras palavras, substância natural que serve de 

passagem para, nos dizeres de Charles Baudelaire em Paraísos Artificiais, “uma 

existência melhor e a esperança de alcançá-la pelo exercício diário de nossa vontade” 

(BAUDELAIRE, 2011, p. 13) em um processo de reencantamento do mundo, um 

mundo pragmático  

Aqui, a leitura parafrástica das obras já mencionadas de Ginsberg, Piva e Chacal 

atuam como método de aproximação que envolve, entre outros pontos, o fazer poético e 

as atitudes de poeta perante a vida. Já suas práticas alucinógenas, “como um protesto 

contra a superficialidade da nossa civilização” (HAVEL, 2013, p. 9), de acordo com 

Václav Havel no prefácio de Mente Espontânea (entrevistas selecionadas de Allen 

Ginsberg). Assim, averiguamos a ingestão não de drogas, mas de enteógenos 

(substâncias que, quando ingeridas, proporcionam uma experiência divina) como 

possibilidade geradora de uma “força superior e invisível [...], deslumbrante e gloriosa” 

(BAUDELAIRE, 2011, p. 12) diante de estereótipos e estigmas característicos de um 

mundo desencantado. Os enteógenos reencantariam o mundo e nos despertaria às 

revelações “da existência do universo inteiro” (GINSBERG, 2013, p. 58), levando-nos, 

nas palavras de Antonin Artaud em Os Tarahumaras, à “Verdade que escapa do 

mundo” (ARTAUD, 2000, p. 24). 

Em El Camino a Eleusis. Una solución al enigma de los mistérios. (1980), R. 

Gordon Wasson (estudioso dos enteógenos), Albert Hofmann (descobridor do LSD) e 

Carl A. P. Ruck (profundo conhecedor da mitologia grega) unem seus saberes. Dentre 

outros pontos importantes, destacamos a relação dos enteógenos com as religiões e as 

origens da cultura ocidental. Trata-se da redescoberta de substâncias visionárias como 

veículo para o alcance de estados alterados de consciência. 

 

Podemos hablar de enteógenos o, como adjetivo, de plantas o de 
sustancias enteogênicas. En um sentido estricto, sóllo aquellas drogas 
que producen visiones y de las cualles pueda mostrarse que han 
figurado em ritos religiosos o chamánicos serían llamadas 
enteógenos; pero en um sentido más amplio, el término podria 
también ser aplicado a otras drogas, lo mismo naturales que 
artificiales, que inducen alteraciones de la conciencia similares a las 
que se han documentado respecto a lá ingestión ritual de los 
enteógenos tradicionales. (WASSON; HOFMANN; RUCK, 1980, p. 
235). 
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Em Extrañamento del mundo, Peter Sloterdijk aborda a alegria restrita do 

mundo, o ritmo contido do homem. Ressaltamos, no texto de Sloterdijk, a “Historia de 

la cultura como Historia de la abstinência” (SLOTERDIJK, 1998, p. 123), da 

limitação, do controle contra o entusiasmo (visão predominante em diversas áreas da 

sociedade). Encontramos algo similar em A Genealogia da Moral, de Friedrich 

Nietzsche. O filósofo diz que “a finalidade de toda a cultura é domesticar a besta 

humana, para fazer dela um animal manso e civilizado, um animal doméstico” 

(NIETZSCHE, 2017, p. 53). A ciência, o comedimento, a sobriedade (em um formato 

fechado) acima da inspiração, da embriaguez, do êxtase. “El discurso extasiado tiene 

muy escaso crédito” (SLOTERDIJK, 1998, p. 124). Este “discurso extasiado” é 

expressão legítima somente àqueles poucos que aceitam o elemento dionisíaco que 

altera a consciência, àqueles que nos fazem sentir o mundo através de estados elevados 

de contemplação, àqueles que nos levam a repetir as palavras de Friedrich Nietzsche em 

Assim falou Zaratustra: “Eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar” 

(NIETZSCHE, s.d, p. 46). Não estariam Allen Ginsberg, Roberto Piva e Chacal 

associados a esta condição? 

Estudamos, em El Camino a Eleusis. Una solución al enigma de los mistérios, 

os enteógenos e suas “propriedades embriagadoras muito extraordinárias” 

(BAUDELAIRE, 2011, p. 17) desde as origens do homem ocidental. Em Ataques e 

Utopias Espaço e Corpo na obra de Roberto Piva, Gláucia Costa de Castro Pimentel 

comenta:  

 

Desde o xamanismo, o decadentismo (do movimento simbolista), o 
Surrealismo e o movimento beat, a busca pelas alterações da 
consciência sempre ocorreram. Do desejo por uma conexão com o 
sagrado, pela fuga às dores existenciais [...] – poder encantar-se com 
as alterações que olhos e mente sentem. (PIMENTEL, 2012, p. 240). 
 

De diferentes maneiras, Allen Ginsberg, Roberto Piva e Chacal atiram-se em 

experimentações transformadoras.  O ser é “levado a admirar-se a si mesmo [...]. Tudo é 

motivo de prazer. A plenitude de sua vida atual lhe inspira um orgulho desmesurado” 

(BAUDELAIRE, 2011, p. 58). Possibilitam, ao mesmo tempo, o escancarar de um 

mundo desencantado, movido pela razão, e seu processo de reencantamento, um retorno 

ao início.   
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Com Extrañamiento del mundo, exploramos a “batalla titánica entre la 

embriaguez y la sobriedade” (SLOTERDIJK, 1998, p. 124) – sobriedade da “nossa 

experiência precária” (COELHO, 2014, p. 2), conforme Valéria S. Coelho em “Chacal: 

Poesia e Contracultura”, em um mundo no qual toda descoberta tem que ser 

“racionalmente justificada” (PATY, 2001, p. 165), de acordo com Michel Paty em “A 

criação científica segundo Poincaré e Einstein”. Ou seja, examinamos as relações 

antagônicas entre um mundo desencantado, racional, contido, comedido, sóbrio, 

limitado, controlado, restrito e a inspiração, a embriaguez, o entusiasmo. Ginsberg faz 

Piva e Chacal a enveredar, dentre vários pontos, por um caminho assinalado pela 

ebriedade, no qual “desnudaram seus cérebros” (GINSBERG, 2010, p. 81) aqueles que 

pegaram esta estrada irracional, elevada e livre. 

 Com a leitura de El Camino a Eleusis. Una solución al enigma de los mistérios e 

de Extrañamento del mundo, desdobramos a visão negativa das drogas por parte do 

estado regulador e o quanto esta posição implica em um mundo reprimido. A partir de 

então, usamos a paráfrase como método de comparação, confrontando Uivo e A Queda 

da América (Allen Ginsberg) com Paranóia e Ciclones (Roberto Piva) e Muito Prazer, 

Ricardo e América (Chacal). Ainda destacamos os níveis de proximidade entre os 

poetas, suas obras e suas práticas alucinógenas a partir das considerações de R. Gordon 

Wasson, Albert Hofmann, Carl A. P. Ruck e Peter Sloterdijk, já que, apoiando-nos em 

Jean-Marie Carré, “relações de fato existiram [...], entre as obras, as inspirações, até as 

vidas de escritores pertencentes a várias literaturas” (CARRÉ, 1956, p. 7-8). Desta 

forma, “a civilização dos homens, onde os valores se trocam desde os milênios, não 

pode ser compreendida, apreciada, sem referência constante a essas trocas” 

(ÉTIEMBLE, 1963, p. 15 apud CARVALHAL, 2006, p. 33). 

 Ao compararmos os enteógenos em El Camino a Eleusis. Una solución al enigma 

de los mistérios (suas ligações com antigas religiões do ocidente como instrumento 

alterador da consciência, causador de manifestações divinas) com sua moderna 

concepção proibitiva, “demonizada”, refletimos sobre o motivo de tais visões (de um 

mesmo objeto) serem tão díspares, o que esta disparidade representa e como estas 

substâncias podem proporcionar, através da experiência, tanto no comportamento, nas 

atitudes de poeta perante o mundo, quanto na criação artística, na produção poética, um 

outro lugar, uma outra linguagem, que poucos têm acesso, sem escudos inibidores.  
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 Em Extrañamiento del mundo, Sloterdijk diz:  

 

“Hace dos mil quinientos años, el Sócrates platônico introdujo uma 

admonición previa contra el entusiasmo, en términos filosóficos, 
cuyas consecuencias, incluso hoy em día, siguen siendo difíciles de 
aquilatar” (SLOTERDIJK, 1998, p. 123).  
 

Trabalhamos, aqui, com a premissa weberiana de um mundo desencantado, a 

“ideia de ‘desdivinização’, para nos referir precisamente ao ‘mecanismo desdivinizado’ 

do mundo” (PIERUCCI, 2003, p. 30). O progresso com base em evitar, proibir, 

desqualificar o arrebatamento, a contemplação, o maravilhoso.  

 Portanto, com a leitura parafrástica de Uivo e A Queda da América, de Allen 

Ginsberg, levamos em conta o fazer poético, os posicionamentos de poeta de Ginsberg 

(com a presença de enteógenos como desenibidores) e as diversas críticas e tentativas de 

censura (metonímia do mundo apresentado por Sloterdijk) que o poeta sofreu. O mesmo 

aplicamos nas leituras de Paranóia e Ciclones, de Roberto Piva e de Muito Prazer, 

Ricardo e América, de Chacal, fazendo da paráfrase método de aproximação e dos 

enteógenos, força que derruba nossos escudos.  
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BIOESCRITAS DE UM INTELECTUAL ENTRE FRONTEIRAS  

                 Evelina Hoisel (UFBA/CNPq)1                                                                                          

 
 
Resumo: Para desenvolver questões relacionadas ao tema deste simpósio, esta comunicação 
pretende focalizar os textos de Boris Schnaiderman, Guerra em surdina (1ª ed. 1964) e Caderno 
italiano (2015), procurando examinar as relações entre vida artística e obra, memória e 
imaginação. Pretende-se colocar estes textos em diálogo com outras produções de 
Schnaiderman – ensaios, entrevistas, questões tradutórias e pedagógicas, para traçar o perfil de 
um intelectual entre fronteiras. Nascido na Ucrânia, Schnaiderman radicou-se no Brasil e este 
dado é importante na história desta personalidade, uma vez que a sua atuação intelectual foi 
exercida a partir de um constante trânsito entre Rússia e Brasil.  
Palavras-chave: Boris Schnaiderman; intelectual anfíbio; diálogos interculturais. 

   

Inicio manifestando minha alegria de participar deste Simpósio, Bioescritas; vida, 

arte, literatura na América Latina – do moderno ao contemporâneo, coordenado pela 

colega e amiga Ana Chiara e por Marcelo dos Santos e de rever colegas aqui presentes, 

eles que respondem de forma potente e criativa aos embates de uma política econômica 

que afeta os seus sonhos e a própria sobrevivência do cotidiano acadêmico. Alegria 

também por retornar à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, neste XV Congresso 

Internacional da ABRALIC: Experiências literárias, textualidades contemporâneas, 

dando um sim à vida desta Universidade. O projeto de desmonte das universidades 

brasileiras, da ciência e da pesquisa, se acelera no turbilhão da barbárie que devasta o 

Brasil. Este projeto nos assombra a cada momento e exige de nós um esforço hercúleo 

para não desistir. Convoca-nos a liberar a vida onde ela está prisioneira. 

E aqui estamos nós para afirmar que nossos projetos continuam vigorosos, 

pulsantes, que nossas convicções não são efêmeras, nem se desmancham no ar ao sopro 

dos vendavais. Estamos aqui em um gesto político, democrático, no sentido de dar um 

sim, numa possante voz afirmativa, à permanência da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, à preservação da universidade brasileira pública, gratuita e democrática, à  

preservação de todos os direitos constitucionais que têm como meta a liberdade para 

todas as manifestações do pensamento, da ciência, da arte. 

 Lidamos cotidianamente com a literatura e a linguagem, nós que somos 

professores e pesquisadores atuando em diferentes regiões geográficas, utilizando as 

                                                 
1 Evelina Hoisel é professora titular da UFBA atuando na área de Teoria da Literatura e Literatura 
Comparada. Contato: hoisel@ufba.br 
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mais diversificadas perspectivas de abordagem para compreender esses acontecimentos 

discursivos que ainda denominamos de literatura e de arte. Atravessamos assim, 

cotidianamente, o território da linguagem e sabemos que os (des)limites da linguagem 

são também os (des)limites do mundo. Relacionamo-nos com um objeto 

simultaneamente artístico e político e a nossa atuação como interpretes da literatura e da 

arte é também política. De acordo com o nosso grande homenageado neste Simpósio, o 

intelectual Silviano Santiago, o escritor brasileiro produz uma literatura que é arte e é 

política e dessa mesclagem resulta o que Silviano Santiago denomina de uma literatura 

anfíbia. A contaminação entre arte e política é a forma literária por meio da qual a 

lucidez se afirma duplamente, declara Santiago, pois a “forma literária anfíbia requer a 

lucidez do criador e também a do leitor” (SANTIAGO, 2004, p. 69). A literatura anfíbia 

é então concebida como um instrumento de intervenção do escritor no político, no 

social, no histórico e na própria arte.  

 A partir desse viés tão apropriado para pensar as bioescritas de um intelectual 

entre fronteiras, proposta traçada para desenvolver esta comunicação, retorno às   

reflexões de Silviano Santiago, o nosso mestre homenageado neste espaço das 

Bioescritas, vida, arte, literatura na América Latina – do moderno ao contemporâneo. 

Através das referências aqui tecidas presto, também, minha homenagem ao escritor, ao 

intelectual, ao professor que tão generosamente coloca seu pensamento, seu saber, seu 

afeto à nossa disposição no sentido de denunciar as mazelas do passado colonial, dos 

regimes ditatoriais e dos demais processos repressores da sociedade patriarcal, 

burguesa, ou globalizada. E tudo isso a partir da disseminação de sua ética e de sua 

estética anfíbias. 

Silviano Santiago constituiu o corpus de uma das etapas do meu projeto de 

pesquisa junto ao CNPq, O escritor e seus múltiplos: migrações (2010-2013) e tenho 

publicado vários ensaios sobre sua transgressora e desconstrutora produção literária, 

teórica e ensaística, flagrando a presença de temas, conceitos e procedimentos em suas 

ficções a partir dos constantes deslizamentos dos textos teóricos, críticos e pedagógicos. 

Na etapa atual da pesquisa, essas interlocuções são abordadas a partir da produção de 

Boris Schnaiderman, no projeto O escritor e seus múltiplos: um intelectual entre 

fronteiras (CNPq, 2016-2020), porém a concepção de uma literatura anfíbia de Santiago 

é bastante produtiva para refletir sobre as bioescritas de Schnaiderman, este intelectual 

que se encontra também entre trincheiras, no espaço ficcional da Guerra em surdina (4ª 

ed. rev. 2004, 1ª ed.1964) e nas memórias do Caderno italiano (2015). 
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Antes de adentrar nas bioescritas de Guerra em surdina e de Caderno italiano, 

cabe ainda verticalizar a noção do anfíbio. Uma literatura anfíbia, como é o romance 

Viagem ao México (1995) de Santiago, é uma escrita transgressora, que acolhe a 

diversidade, a multiplicidade, o hibridismo, o outro - o outro enquanto monstro -, as 

trocas culturais nas dobras e redobras das histórias que se misturam em um projeto 

audacioso de livro que pode ser ficção, história, teoria-crítica, arte e política,  

confirmando que a “atividade artística do escritor não se descola de sua influência 

política”, como ele declara no ensaio “Uma literatura anfíbia” (SANTIAGO, 2004, p. 

66).   

O termo anfíbio, nos textos ensaísticos ou ficcionais de Silviano Santiago, aparece 

ligado a esta mescla arte/literatura e política. Todavia, considerando suas diversas 

configurações em outros textos, como no citado Viagem ao México, o termo pode ser 

lido como uma metáfora conceitual a potencializar o valor da ambivalência e do 

hibridismo nos processos de construção literária, artística e cultural. Destacamos em 

reflexões anteriores2 que o anfíbio é a marca daquele que se constitui a partir das trocas, 

da multiplicidade, da diversidade de registros, valores, temporalidades e espacialidades.  

O anfíbio define simultaneamente a condição de pertencimento a uma 

determinada ordem discursiva – o viver dentro anfíbio – e também a condição de estar 

fora, de ser outro, de transitar por outros territórios – habitar o entrelugar de sua própria 

constituição de sujeito polivalente e múltiplo. Nesse sentido, a noção de anfíbio define, 

em primeira instância, o próprio estatuto polivalente da subjetividade/identidade desses 

sujeitos que denominamos de intelectuais múltiplos ou de escritores múltiplos: aqueles 

que se caracterizam pela multiplicidade de atuações no cenário cultural no qual 

transitam: são ficcionistas, teóricos, críticos e ainda exercem ou exerceram a atividade 

docente. Exemplifico com alguns nomes: Silviano Santiago, Boris Schnaiderman, 

Judith Grossmann, Affonso Romano de Sant’Anna, Haroldo de Campos, Décio 

Pignatari, Evando Nascimento, Roberto Correa dos Santos, e tantos outros intelectuais 

que atuam hoje nas instituições de ensino superior do país, e também do estrangeiro. 

Todavia, a metáfora do anfíbio transborda desta configuração identitária e define 

também a ambivalência constitutiva do texto desses escritores múltiplos. Em 

decorrência de incessantes trânsitos por diferentes lugares de fala, a ficção desses 

autores se constitui como uma mescla de escritas de procedências variadas, rasurando as 

                                                 
2 Cf. Evelina Hoisel. Escritores anfíbios: ficções críticas.  
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fronteiras entre literatura, teoria, crítica, discurso pedagógico e ainda entre literatura, 

história, sociologia, filosofia etc, registrando em seu espaço as marcas dessa diversidade 

de atuações e de funções do sujeito a se inscrever em uma mesma malha textual, 

tornando-a híbrida e, muitas vezes, indecidível3. 

“Escrever acentua os múltiplos” afirma Roberto Correa dos Santos, pois toda 

escrita é perpassada pelas muitas alteridades de um sujeito. Para os escritores múltiplos, 

esta afirmação tem seu sentido amplificado, uma vez que em suas ficções existe um 

redobramento de alteridades que agrega e superpõe as figuras do teórico, do crítico, do 

docente e do ficcionista. Ainda que os projetos escriturais destes escritores sejam 

bastante distintos entre si e as datas de suas publicações se localizem em diferenciadas 

cronologias, nos seus textos ficcionais podem ser apreendidos os rastros do projeto 

intelectual desses sujeitos, suas preocupações teóricas e pedagógicas, seu repertório de 

leituras críticas, podendo-se então compreender cada realização desses intelectuais  

como bioficcional e autoficcional, ou como bioescritas para utilizar a expressão  

proposta para nossas discussões neste espaço do simpósio.  

Estes textos são bioficções à medida que a vida desses atores culturais está 

ficcionalizada, encorpando-se no trançado da letra, espaço de encenação das alteridades.  

Mas estes textos são também autoficções, são escritas de si, do sujeito que as produz, o 

A(u)tor,  como registra  Evando Nascimento, exibindo o caráter performático da autoria: 

uma figura que exerce no cenário cultural e institucional várias atividades e funções, 

abarcando assim o amplo espectro das relações entre vida intelectual/vida artística e 

obra, entre ficção e verdade, entre memória e imaginação.  

Frequentemente, os livros desses escritores têm como subtítulo as expressões: 

memórias, diários, caderno, carta, estampando, por meio dessas tipologias, o 

movimento de ficcionalização de si, subvertendo e desconstruindo o teor de veracidade 

e de autenticidade que caracterizou estes gêneros e estas escritas da intimidade do 

sujeito. No espaço dessas bioficções, teorias críticas e pedagógicas tornam-se ficções 

teórico-críticas e ficções-pedagógicas e por este viés pode-se perceber também a 

dimensão ensaística dessas bioescritas. 

Começo então a refletir sobre as bioescritas de um intelectual entre fronteiras, a 

partir da leitura de Guerra em surdina (2004) e de Caderno italiano (2015) de Boris 

Schnaiderman. A expressão entre fronteiras traduz um importante traço biográfico do 

                                                 
3 Cf. nota 2. 
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intelectual Boris Schnaiderman, ucraniano de nascimento, porém radicado no Brasil 

desde os oito anos de idade. Os diversos lugares que ocupou no cenário cultural 

brasileiro, como renomado ensaísta e tradutor, ficcionista, professor da Universidade de 

São Paulo, têm como tema as mediações culturais, a disseminação da literatura e da 

cultura russas no Brasil. Schnaiderman pode ser caracterizado como um signo de 

tradução das relações culturais entre Brasil e Rússia. A sua atividade tradutória 

ultrapassa as questões estritamente linguísticas - nas quais se destaca por ter sido no 

Brasil o primeiro a traduzir diretamente do russo - expandindo-se para as traduções 

culturais, as mediações interculturais, difundindo a cultura russa no Brasil, e a do Brasil 

na Rússia. Sua atuação tem como marca a diluição de fronteiras – sejam elas fronteiras 

territoriais e geográficas, sejam elas fronteiras discursivas nas suas variadas 

modalidades de migrações, mesclagens, contaminações e hibridizações. Trata-se, 

portanto, de um intelectual anfíbio e de uma produção discursiva também anfíbia, em 

suas manifestações. 

Tendo vivido em contextos repressores diferentes – a Rússia stalinista, a ditadura 

de Vargas, a experiência como soldado e ex-combatente da Força Expedicionária  

Brasileira (FEB), na Itália, durante a segunda guerra mundial e a ditadura militar no 

Brasil - o intelectual Boris Schnaiderman não permitiu que sua atuação como mediador  

transcultural fosse neutralizada pelas forças repressoras que circulavam nesses 

contextos. Em tempos de repressão política, trouxe clandestinamente livros de escritores 

russos para o ocidente e chegou a ser preso quatro vezes, em uma delas quando 

ministrava uma aula de russo na Universidade de São Paulo.  

Da experiência como soldado e ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira 

(FEB), na Itália, resulta a sua vivência entre trincheiras, que lhe forneceu farto material 

para sua produção ficcional, memorialística, crítica e ensaística. Guerra em surdina e 

Caderno italiano, como bioescritas, dramatizam esta experiência, recorrendo contudo a 

procedimentos e a formas escriturais distintas. 

Guerra em surdina é um híbrido que trata de literatura e política. O texto é diário, 

é ficção, é memória, é relato histórico, rasurando as fronteiras discursivas. 

Schnaiderman, através da voz narrativa do personagem João Afonso, um jovem 

estudante de medicina que presta serviço militar e é recrutado pela Força Expedicionária 

Brasileira para combater as tropas alemãs na Itália, registra a sua experiência pessoal na 

Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1944-45, em um diário.  
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Os registros assumem várias tonalidades e dicções: a narrativa oscila entre um 

narrador em primeira pessoa e outro em terceira. As anotações aparecem como se 

fossem pequenos fragmentos/itens numerados, como no primeiro capítulo “Homens ao 

mar” (subdividido em XX fragmentos), e o capítulo dois, “Guerra em surdina” (com IX 

fragmentos); às vezes os fragmentos obedecem a uma cronologia, como o capítulo 

“Pecado? Glória? (João Afonso escrevendo)”, no qual todos os fragmentos são datados 

como em um diário; em outros capítulos a escrita brota e circula em turbilhão, num 

exuberante fluxo de consciência, como no capítulo “Fora de forma”. 

Esta diversidade de modulações da escrita de João Afonso é anunciada pelo 

próprio personagem no capítulo “Pecado? Glória? Tarquínia 7-8-1944.” Cito: 

 

Quero fazer agora um diário diferente dos anteriores. Geralmente, sou 
levado a escrever não só pela necessidade de coordenar os 
acontecimentos presenciados, de imprimir-lhes certa ordem, mas, 
principalmente, para registrar algo dos meus pensamentos e sensações, 
para examinar-me um pouco. Desta vez, porem, sinto necessidade é de 
analisar melhor o meu próximo, o soldado deste estranho exército, o 
homem do meu país, que eu sempre conheci tão mal, e que é motivo 
para mim de uma constante surpresa. (SCHNAIDERMAN, 2004, 
p.85) 

 
 

Percebe-se que o diário de João Afonso cumpre uma função para o conhecimento 

de si e do outro, bem como é uma possibilidade de ordenamento e de compreensão dos 

acontecimentos nos quais ele está envolvido como soldado da Força Expedicionária  

Brasileira, na Itália. Como uma das modalidades da escrita de si, as anotações do diário 

registram os fatos da vida desse sujeito, tendo como motivação principal a perplexidade 

do protagonista diante dos fatos da guerra e, principalmente, diante da dificuldade de 

compreender a participação do Brasil na luta na Itália. Esta questão ultrapassa os limites 

de uma racionalização e de um efetivo entendimento da complexidade do mundo 

militar, cujas palavras são incapazes de traduzir, conforme afirmação de João Afonso: 

“A minha perplexidade ante o mundo militar era algo tão complexo que dificilmente se 

transmitiria por meio de palavras” (SCHNAIDERMAN, 2004, p.31). Todavia, os 

episódios vivenciados deixam suas inscrições nos corpos dos sujeitos envolvidos na 

guerra e, principalmente, no corpo do personagem João Antonio e no corpo da sua 

escrita.  

As marcas desses acontecimentos são diversificadas: “olhar de indiferença, gestos 

mecânicos” (p. 41); “fisionomia triste” (p.47); corpos prostrados, apatia: “moleza, 
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desalento, falta de perspectiva” (p.88), “a modorro que sobe pelas pernas a espalha-se 

pelo estômago” (p. 83); sentimento de abandono e solidão, corpo retesado: “rostos 

duros e pétreos e olhos imóveis” (p. 129); corpo mal cheiroso (p. 31). Todas essas 

características são signos que rabiscam retratos e expõem a intimidade dessas 

subjetividades que experienciam a guerra e são também os signos que traduzem a 

perplexidade do narrador/personagem diante da promiscuidade e da animalidade da vida 

em campanha.  

Se as palavras não são capazes de traduzir sensações e acontecimentos, os corpos 

expostos aos impasses dos conflitos e aos castigos aos quais os soldados eram 

submetidos no compartimento no qual funcionava a prisão do navio (o monstro 

insensível que os arrastava para a guerra) ou na prisão dos próprios quartéis exalam 

sentidos através desta bioescrita de Schnaiderman. A partir dessa insuficiência das 

palavras, o tradutor Boris Schnaiderman nos apresenta também, ao longo do texto, os 

problemas da tradução, ou melhor, da intraduzibilidade dos acontecimentos, sensações e 

valores, tema este que volta a aparecer no livro de 2015, Caderno italiano, e se constitui 

como um dos cernes de suas concepções sobre a tradução, considerado por ele como ato 

desmedido4. 

Estes vestígios ganham importância crucial quando pensados a partir da 

perspectiva adotada pelo texto de Guerra em surdina: não relatar apenas as grandes 

batalhas, as quais nem existiram para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, 

como diz o narrador, atônito diante da grande inatividade da guerra. Não se pretende 

também construir uma narrativa de heróis – em um trecho, o narrador declara: “Não sou 

herói, não tenho vocação para herói”. (SCHNAIDERMAN, 2004, p.43). O que ele 

procura é registrar uma guerra que explode em surdina, na intimidade de cada 

subjetividade e só pode ser vista e legível a partir das impressões inscritas nos corpos 

dos soldados e da escrita.  

Enquanto signos, estes vestígios possibilitam flagrar e traduzir os conflitos que se 

processam tanto nos bastidores ou na retaguarda da guerra, quanto no seu front, porque 

pulsam no pensamento e no sentimento dos soldados, capturados pelo olhar crítico de 

João Afonso. A lucidez da postura de João Afonso diante dos demais membros da 

expedição é exposta em diversos momentos do diário, exibindo o choque de 

mentalidades que havia entre ele e os demais soldados. Por sua vez, ele também destaca 

                                                 
4 Cf. Boris Schenaiderman. Tradução: ato desmedido. 
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a sua consciência perante os acontecimentos e suas convicções políticas e democráticas 

diante do regime nazista, principal motivo de ter ido lutar na Itália. E aqui está um dos 

principais motivos da perplexidade e dos questionamentos deste narrador/protagonista: 

como ir lutar na Itália contra um regime opressor, quando seu país está também 

submetido a um regime opressor, o da ditadura de Vargas? Esclarece o narrador:  

 

Enquanto meus companheiros deblateravem contra o governo que os 
vendera por dólares numa guerra com a qual nada tínhamos a ver, (...) 
eu procurava convencê-los da justeza da convocação. Não era fácil. 
Ia-se lutar pela democracia, mas, para efetivá-lo, sair-se-ia de um país 
submetido à ditadura. Falava-se em aliados, mas o que os homens do 
povo viam era o soldado estrangeiro pisando o território de sua pátria, 
numa condição quase de ocupante, fazendo ressaltar a fartura da sua 
terra ante a miséria do país ocupado. Democracia e liberdade eram 
palavras com sentido diverso em minha boca e nos ouvidos de meus 
companheiros. (SCHNAIDERMAN, 2004, p.17)  
 

 
A escrita do diário é assim uma possibilidade de encontrar uma resposta para as 

indagações que atravessam constantemente a consciência de João Afonso. Por isso, em 

vários momentos da narrativa, os capítulos se apresentam em ritmo frenético, em 

rodopios, capturando o turbilhão de sentimentos e de pensamentos que explodem como 

bombas na consciência de João Afonso, que “passou a viver num turbilhão” (p.181). 

Capítulos como “Fora de forma” e “Sem quartel nem compaixão” adotam o recurso do 

fluxo da consciência, estilhaçando a lógica discursiva estabelecida. Nestas passagens, as 

ideias se fragmentam e se amontoam, os valores se misturam, a percepção dos 

acontecimentos e dos conflitos se agiganta, os instintos irrompem, tudo se mistura: 

personagens, lugares, paisagens, línguas. Em “Sem quartel nem compaixão”, o turbilhão 

discursivo é interrompido em quatro andamentos por meio das perguntas: Isto é guerra?  

Isto é guerra? A guerra? Guerra? O quarto e último movimento é bastante lacunar e 

aparece o narrador em terceira pessoa e explicita: 

 

Guerra? A guerra se trava é no íntimo de João Afonso. Carrancudo, 
ensimesmado, ele se encolhe no capotão, enquanto o jeep voa em seu 
regresso clandestino às posições de artilharia. (SCHNAIDERMAN, 
2004, P. 113) 

 

Mais do que um diário do personagem João Afonso, Guerra em surdina é um 

exuberante registro documental e histórico da participação do Brasil na segunda guerra 

mundial. Como registro histórico, é inovador - devemos lembrar que sua primeira 
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edição é de 1964 -, pois documenta este episódio a partir da ótica de um membro da 

força expedicionária brasileira que lutou na guerra e da repercussão dos fatos 

vivenciados na subjetividade e na intimidade de seus soldados. É uma narrativa que se 

efetua a contrapelo da história oficial e nos coloca constantemente a questão: é ficção? 

É história?  

Embora as fronteiras sejam aqui neutralizadas e rompidas, o teor ficcional do 

texto é evidente, pois se trata de um diário de um personagem fictício. Entretanto, não 

temos dúvidas quanto a veracidade deste episódio da história do Brasil e da segunda 

guerra mundial,  envolvendo a participação da Força Expedicionária, e sobre o qual 

Schnaiderman nos oferece uma possibilidade de interpretação, a partir da ótica dos 

personagens entrincheirados nos escombros de uma Guerra em surdina.  

A publicação do Caderno italiano, em 2015, possibilita a releitura do texto de 

1964. Estamos agora diante de um texto autobiográfico, numa outra modalidade de 

escrita de si, um caderno de anotações que traz a assinatura de Boris Schnaiderman e no 

qual estão as suas memórias como integrante da Força Expedicionária Brasileira. Na 

abertura do livro, na “Nota prévia”, o escritor comenta o seguinte:  

 

Pode até parecer estranho: tantos anos depois de publicar meu livro de 
ficção sobre a FEB, Guerra em Surdina, que saiu em 1964 e teve ao 
todo quatro edições, venho agora a público trazendo estas páginas de 
pura e simples narração autobiográfica. Acontece que aquele volume 
teve lastro em minha experiência real: os fatos ali narrados sucederam 
ora comigo, ora com algum dos meus companheiros, ou pelo menos 
poderiam ter acontecido e foram imaginados por mim. 
(SCHNAIDERMAN, 2015, p. 11). 

 

Fica evidente, após a leitura do caderno, como o personagem João Afonso, é um 

biografema do escritor Boris Schnaiderman e como nos dois textos estão dramatizadas 

as problemáticas do intelectual múltiplo Boris Schnaiderman. Entretanto, pela própria 

configuração do Caderno, nele se evidenciam com mais nitidez as diversas 

territorialidades geográficas e discursivas atravessadas por este ucraniano naturalizado 

brasileiro. Parodiando o escritor Evando Nascimento ao declarar que no diário cabe 

tudo5, pode-se afirmar também que no caderno de Boris Schnaiderman cabem todas as 

tipologias discursivas.  

O livro é organizado em capítulos e com uma escrita híbrida, acolhendo textos 

memorialísticos, cartas, ensaios, álbum de fotografias. Destaque para: o pequeno ensaio 
                                                 

5 Cf. Evando Nascimento.  Retrato desnatural – diários (2004 – 2007) ficção. 
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sobre a intraduzibilidade das palavras e dos limites da linguagem para traduzir e 

significar, já anotado em Guerra em surdina; os ensaios comentando livros e filmes 

sobre a presença da FEB na Itália; o ensaio que discute o próprio estatuto ficcional das 

memórias, como o capítulo intitulado “Legados da Ficção e da Memória”. Aqui, ao 

descrever sua experiência ao ler e comentar o livro Legado de Renata de Gabriel 

Bolaffi, Schnaiderman salienta um aspecto que serve para caracterizar também o 

estatuto ficcional do seu Caderno: “Cada leitor certamente criará suas próprias imagens, 

a partir dos quadros ali apresentados. E o livro marcará seu próprio caminho, com a 

presença forte que a ficção tem em nosso mundo” (SCHNAIDERMAN, 2015, p. 69). 

Ao acionar suas memórias para escrever seu diário e seu caderno - suas bioescritas 

- Schnaiderman levanta questões de cunho político, social, histórico e de trânsitos 

culturais e literários, posicionando-se criticamente em relação ao que está narrando, 

elevando seu caderno ao nível de um documento que atesta a potência da ética e da 

estética do anfíbio e do intelectual brasileiro na segunda metade do século 20 e nas 

primeiras décadas do século 21. 
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FORMA E BREVIDADE: REFLEXÕES SOBRE A MICROFICÇÃO NA 

LITERATURA BRASILEIRA 

Fabiana Bazilio Farias (UERJ)1 
 

Resumo: A produção de formas breves na literatura cresce no Brasil durante o século XX e XXI, 
dando destaque a uma escrita que prioriza a brevidade, a concisão e a rapidez. Partindo deste 
cenário, busca-se refletir acerca da produção literária microficcional, de sua crítica no Brasil e das 
problematizações referentes à classificação e nomenclatura da produção literária ficcional de 
textos breves, discutindo sua trajetória e inserção do formato na Literatura Brasileira.  
Palavras-chave: Microficção; Crítica literária; Literatura Brasileira 
 

Lauro Zavala2 define a microficção como “a narrativa que cabe no espaço de uma 

página”. É com essa definição tão frágil e passível de questionamentos que esta vertente 

da literatura tenta se firmar no campo dos estudos literários no Brasil. Mas afinal o que é 

“caber em uma página”? Principalmente quando levamos em consideração a variedade 

de formatos e diagramações de livros. Ainda hoje, quando se fala de microficção, discute-

se sobre suas fronteiras com o conto e suas interseções com a poesia ou com o poema em 

prosa, diluindo, assim, sua possível independência como gênero ao subtrair obras e textos 

de seu campo e os realocarem sob a égide de conceitos com maior tradição em nossa 

literatura. Essa discussão ainda se faz importante, não para reivindicar o “direito” sobre 

textos para determinado “gênero”, mas para repensar e discutir a própria noção de gênero 

literário e ir além: dialogando categorias que possam reconhecer nesse corpus uma 

vibração similar. 

Porém, mesmo diante dessa discussão que ainda se apresenta inevitável acerca das 

fronteiras do gênero, já é possível notar uma postura muito afirmativa em relação ao 

reconhecimento do lugar do que é denominado como microficção (ou microconto) 

quando se discute o tema em congressos e seminários. A popularização do termo, o 

aumento do número de escritores que reconhecem seus textos como microconto e a 

contribuição do mercado editorial que incorporou essa nomenclatura, contribuíram para 

uma familiaridade com a expressão, que gerou um reconhecimento instantâneo e muito 

                                                           
1 Graduada em Letras (UERJ), Mestre em Literatura Brasileira (UERJ) e Doutora em Literatura Comparada 
(UERJ). Contato: fabibfarias@hotmail.com 
2 Lauro Zavala é pesquisador de Teoria Literária com ênfase em cinema e semiótica, realizando estudos 
sobre ironia, microficção e conto. Atualmente, é professor na Universidad Autónoma Metropolitana de 
Xochimilco. 

1296



  

 

 

 

 

visual, mesmo por parte de leitores não especializados, do que seria a microficção. Esse 

reconhecimento visual que tem afinidade com o conceito citado de microficção de Lauro 

Zavala é muito utilizado atualmente. Como reconhecer um microconto ao vê-lo?3 Se, 

anteriormente, textos com este formato breve (e aqui falo exclusivamente disso: do 

formato, da “mancha na página”) eram normalmente associados ao poema em prosa, hoje 

é comum observarmos uma facilidade na associação de textos breves à microficção. E 

esta familiaridade/facilidade é reflexo de um aumento numérico de obras e publicações 

de textos que tomam para si essa nomenclatura.  

Apesar desse fenômeno de popularidade editorial ser mais ou menos recente no 

Brasil, a observação da crítica e dos debates internacionais sobre o tópico revela uma 

maior longevidade dos estudos críticos sobre o tema. A literatura hispano-americana se 

destaca nessa investida e apresenta crítica madura e bibliografia extensa sobre o assunto. 

Exemplo disso é a figura do crítico argentino David Lagmanovich, falecido em 2010. De 

sua vasta contribuição para o tema da microficção em artigos, entrevistas, destacam-se 

duas obras que consolidam uma perspectiva de desenvolvimento histórico em que se 

evidenciam os aspectos autorais, de produção e de desdobramento crítico desde as 

primeiras manifestações do microrrelato, são elas: La outra mirada. Antología del 

microrrelato hispánico (2005) e El Microrrelato: teoría e historia (2006), que trazem, 

além do registro em antologia das produções dentro do considerado gênero pelo autor, 

extensa investigação sobre a origem e a evolução do microrrelato nas línguas de origem 

hispânica. Destaca-se também o esforço de mapear os escritores que estão trabalhando 

com o formato em países como Argentina, México, Venezuela e Chile. A respeito desse 

amadurecimento e tradição da microficção em língua espanhola é interessante a 

afirmação do crítico Lauro Zavala: 

 

Si se ha llegado a afirmar que la lengua franca de la novela (en su 
versión canónica del realismo decimonónico) durante la segunda mitad 
del siglo XIX fue el francés, y que la lengua franca del cuento (en su 
expresión canónica más tradicional) durante la primera mitad del siglo 
XX fue el inglés, tal vez la lengua franca de la minificción (como género 
proteico, ajeno a la tradición del minicuento) ha sido el español, 
especialmente el escrito en Hispanoamérica, durante la segunda mitad 
del siglo XX. (ZAVALA, 2005, p.16) 

 

                                                           
3 Referência ao título do ensaio de Stanley Fish “Como reconhecer um poema ao vê-lo”. 
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A celebração desta vertente ocorre não só na legitimação pela crítica e pela 

academia, como comprova o trabalho de Lagmanovich, mas também pode ser 

corroborada pela participação de leitores e escritores em encontros sobre o tema ao redor 

do mundo. Na Colômbia, por exemplo, há seis anos, estudiosos e escritores se reuniram 

no Congresso Internacional de Minificção; já no Reino Unido também se comemora há 

seis anos o National Flash-Fiction Day4 e lá, no mesmo ano, o London short story festival 

e: 

 

[...] a cada ano novas revistas especializadas aparecem, impressas e 
eletrônicas, dentre as quais The Atlantic, Talk of the town (da The New 
Yorker), El cuento en red (talvez a principal referência em espanhol), 
Ekuóreo (colombiana, a primeira da América Latina dedicada 
exclusivamente à minificção), The Rose Metal Press Field Guide to 
Flash Fiction (considerada uma das melhores em inglês), Flash y 
Súbita, New Sudden Fiction e, no Brasil, a ex Phuraphroidy, de 
Jardinópolis, SP. O movimento da minificção já chegou ao rádio e ao 
teatro universitário. Universidade como a de Austin, no Texas, já 
oferece curso de pós-graduação sobre escritura minificcional e as 
classes de graduação mostram-se cada vez mais abertas à 
experimentação através de oficinas. (ALMEIDA, 2010) 

 

Na Universidade de Chester, há também a International Flash Fiction Association 

(IFFA)5 que é ligada ao Departamento de Inglês e reúne leitores, escritores e 

pesquisadores da flash fiction. Inclusive, com uma extensa antologia de livros sobre o 

assunto em sua biblioteca cujos títulos mais antigos datam de 1980. O evento Jornada 

Trinacional de Microficción também se destaca pela parceria entre a Universidad de 

Santiago e o grupo El Colectivo Ergo Sum que reúne crítica e produção de textos 

microficcionais de três países: Argentina, Chile e Peru.  

Porém, mesmo com a força desta crítica, a microficção no Brasil ainda caminha 

relativamente à margem da literatura canônica e seu destaque, por vezes, é atribuído ao 

ineditismo do formato em relação à produção já reconhecida e consolidada de um autor 

(valor autoral) ou à noção de experimentalismo ou desafio do que a uma possível 

independência como gênero, carecendo ainda de mais leituras críticas e sistematizadoras 

que reforcem uma noção de unidade e tradição nacional na sua produção. 

 

                                                           
4 O Festival terá sua sexta edição no dia 24 de junho de 2017.  Site: http://nationalflashfictionday.co.uk/ 
5 http://www.chester.ac.uk/flash.fiction 
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Cenário brasileiro 

Em 2003, o escritor João Gilberto Noll lançou o livro Mínimos Múltiplos, comuns, 

que é composto por textos que o autor denominou como “instantes ficcionais” e, em 2004, 

Marcelino Freire lançou a coletânea organizada por ele, Os Cem Menores Contos 

Brasileiros. Duas publicações importantes e emblemáticas da produção microficcional no 

Brasil. Pensar criticamente naquele momento, em que ainda existiam poucas referências 

no Brasil sobre o tema e pouca discussão na academia sobre a gradativa e incisiva entrada 

do formato em nosso cenário cultural e, em especial, na sua circulação virtual, era uma 

tarefa instigante e desafiadora. A reflexão ainda incipiente àquela época sobre o tema 

pode ser comprovada, por exemplo, pelo teor de algumas das dissertações pioneiras sobre 

o assunto, como a de Tatiana da Silva Capaverde defendida em 2004, a de Pedro Gonzaga 

defendida em 2007, a de Marcelo Spalding defendida em 2008 (todas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul), a de Carla Victoria Albornoz na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, defendida no ano de 2008, e a tese de doutorado de Agnes 

Sanfelici, defendida em 2009 também na UFRGS que reafirmam em suas pesquisas a 

precariedade dos estudos literários no Brasil sobre o assunto, ao mesmo tempo em que 

registram o boom de antologias na América Latina. Essas pesquisas também revelam a 

ausência de uma categorização no mercado editorial sobre o tema, como afirma Spalding, 

quando traz a informação de que, por exemplo, não há resultado na busca do termo 

“miniconto” no site da Livraria Cultura no início de 2007 (o que já não ocorre atualmente, 

onde encontramos resultados para a expressão “miniconto”, como também para 

“microficção” e “microconto”) e sublinha o número pouco expressivo de trabalhos 

acadêmicos sobre o tema. Os pesquisadores ainda destacam que a discussão acerca de 

microficção está dispersa nas investigações de outras categorias literárias como “prosa 

poética” e “poema em prosa”; e que, mesmo decorrido certo tempo, continuam sendo 

pontos de dispersão num possível estabelecimento de conceitos norteadores de sua 

trajetória na Literatura.  

Pontuei algumas das reflexões dos pesquisadores para reafirmar que não é de hoje 

que o debate acerca do “lugar da microficção” ocorre. A crítica constantemente situa, 

diante do advento das novas formas de comunicação via internet, a microficção como 

formato usual na circulação do texto ficcional em rede, já que esta vertente se acomoda 

com facilidade à demanda de rapidez e visualidade existente no suporte, haja vista a 
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constante necessidade de produção e replicação de conteúdo. Estes traços estarão 

presentes em qualquer tentativa, seja superficial ou não, de realização de um estudo para 

o fenômeno microficcional. É comum e compreensível que muitos textos críticos partam 

deste cenário para compreender sua crescente popularidade, mas é preciso refletir que sua 

natureza breve e, em alguns casos, a liberdade do formato não estão aliadas ao cenário 

cultural atual, mas que remontam à própria natureza da literatura. As discussões e 

produções de textos literários marcados pela brevidade, portanto, estão presente muito 

antes da popularização de seu formato na internet.  

Para Italo Calvino, “escrever prosa em nada difere do escrever poesia; ambos os 

casos, trata-se da busca da expressão necessária, única, densa, concisa, memorável” 

(CALVINO, 2010, p. 61). A concisão, portanto, é também matéria de preocupação do 

prosador em nossa literatura e encontraremos exemplos desta valorização em autores 

canônicos tanto em textos microficcionais como os de ficção em formatos tradicionais 

como o conto ou o romance. Dalton Trevisan é um autor representativo desta tradição da 

concisão na escrita, já foi muito repetida sua afirmação de que seu caminho na escrita é 

do conto para o soneto e desse para o haicai. Dalton escreveu alguns romances, mas sua 

escrita enxuta torna-se mais evidente no formato do conto e, posteriormente, no 

microconto ou “haicai em prosa”6. É igualmente conhecida sua prática de reescritura, 

cujos textos estão sempre sendo revisitados para retirada do supérfluo, do excessivo, com 

vista à economia das palavras. Nesse processo, observa-se o despojamento das 

personagens tendo em vista a objetividade. Desprovida de derramamentos da escrita, o 

ordinário na literatura concisa de Dalton não cria espaços para a prolixidade.  

A concisão também pode aparecer como marca forte na literatura de escritores 

que não trabalham com a microficção como, por exemplo, Graciliano Ramos. Sua escrita 

enxuta e concisa é famosa e já aparece como lugar-comum quando elencam as 

características da literatura do autor. Este aspecto de seu texto influenciou diretamente 

autores que trabalham o formato breve como, por exemplo, Marcelino Freire, que diz 

sobre o escritor: 

 

                                                           
6 Karl Erik SchØllhamer assim o nomeia em Ficção brasileira contemporânea (2009, p. 97). Já o escritor 

Marçal Aquino os denominou “conto-hacai” na edição especial sobre Dalton Trevisan do Jornal “Cândido” 

(n. 11, junho de 2012, p.8) 
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O primeiro romance que li na vida foi São Bernardo. Fiquei impactado 
com aquela literatura concisa, com a leitura desse livro, então fui atrás 
dos outros dele. 
Quando leio Graciliano Ramos eu aprendo a pontuar. Eu nunca vi 
usarem tão bem uma vírgula como ele. Toda vez que eu vou usar uma 
exclamação, penso no Graciliano. Me sinto muito influenciado por ele. 
Me encanta a concisão, a objetividade, construção de personagens, 
falas, capítulos, é tanta coisa, meu Jesus. 
Geralmente quando falam de literatura contemporânea, dizem que ela 
tem muita influência do cinema, essa maneira rápida de pontuar, esse 
estilo cinematográfico, mas eu peguei tudo isso do Graciliano. Toda 
essa mania dos microformatos vem muito do olhar dele, da concisão 
dele. (Revista CULT, 2013)  

 
Falar sobre microficção é falar para além da obra singular (como é o caso do livro 

Mínimos, Múltiplos, Comuns, de Noll, em relação à produção/projeto literário do autor) 

e refletir sobre esse desejo de concisão, redução, “microformatos” na literatura brasileira 

e suas nuances em outros livros e publicações. Pensar esta produção não somente como 

algo isolado na produção de um autor, mas reconhecer também aqueles que se dedicam a 

ela preferencial ou exclusivamente. Pensar as implicações envolvidas em obras que 

utilizam recursos de visualidade e como isto se reflete na relação obra/leitor. Pensar 

aspectos editoriais desta vertente da literatura e como eles influenciam a recepção do 

leitor.  

Houve indiscutivelmente um gradativo avanço em termos de pesquisas acadêmicas 

em relação ao tema. Na segunda década do século XXI, um número considerável de 

dissertações e teses foram defendidas sobre o tema, a maioria buscando realizar um 

esforço sistematizador sobre o assunto. Dentre elas, destaco a tese de doutorado defendida 

por Miguel Heitor Braga, “Formas mínimas: minificção e literatura brasileira 

contemporânea”, e a dissertação defendida em 2016 por Wendell Guiducci de Oliveira 

com o título “Exército de bailarinos na minificção brasileira” na UFJF que traz uma 

estrutura interessante para pensar o seu corpus: capítulos concisos e fragmentários. Outro 

resultado importante de pesquisa em nível de pós-graduação foi a dissertação defendida 

em 2015 na UFSC pela pesquisadora Jeimy Espitia Alonso sob o título “Rumos e rumores 

da microficção na América Latina para uma escrita ‘des-generada’”. Além dessas 

produções de maior fôlego, há um aumento visível nos artigos científicos e nas 

apresentações em seminários e congressos brasileiros. Apesar desses avanços, o tema 

ainda segue sem, por exemplo, traduções para o português de teóricos da América Latina, 
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dos Estados Unidos e de alguns países da Europa que, como mencionado, possuem uma 

crítica madura sobre o tema. O aumento do número de publicações de microficção 

também contribuiu para o aumento do interesse dos pesquisadores visto que muitos 

escritores que fazem parte do cânone ou que possuem visibilidade no mercado editorial 

se aventuraram no tema, mas a ausência de discussões mais coesas e sistemáticas dentro 

da academia acabam por deixar, muitas vezes, que esse lugar de discussão da microficção 

seja pensado unicamente pelos autores que arriscam novas nomenclaturas que são 

replicadas em referências e matérias sobre o assunto.  

A reflexão crítica dos autores é de grande importância, mas não deveria ser a única, 

a questão ganha mais destaque quando vemos pouco ou nenhum curso nas pós-

graduações voltado ao tema. Esse cenário pode reforçar uma imagem de pouco prestígio 

para o formato e uma dispersão das pesquisas levando, muitas vezes a replicações de 

resultados. Além disso, pode-se criar a falsa impressão que esta falta é devido a um caráter 

recente sobre a produção, o que não é verdade. Fica evidente que mesmo diante desse 

aumento quantitativo, a nossa crítica ainda é relativamente recente.  

O universo da microficção, como outras formas literárias, está longe de ser 

uniforme; sua força está exatamente na inventividade que o formato permite e no 

movimento antagônico e elástico que expande seu campo de atuação: ora ela deseja o 

limite mínimo, a frase, o aforismo, ora ela se estende até quase confundir-se com o 

formato do conto. Esta tendência ao mínimo também pode ser vista como uma 

necessidade da linguagem, forma adequada para uma matéria que aponta para o 

inacabamento, para a velocidade do contemporâneo e para a obra aberta às significações. 

E, neste território, onde caminham os grandes textos literários (ou seriam textos literários 

grandes?), há também lugar para as performances do breve?  

A força e a inventividade da literatura são mais rápidas e menos conservadoras do 

que a capacidade dos estudos críticos em classificá-las. Esta liberdade da forma que se 

apresenta nos microcontos, nos fragmentos e microrrelatos que surgem com maior 

frequência na produção literária contemporânea (em especial na geração 00 e posterior) 

não é um evento próprio desses tempos, mas algo que se alimentou das influências 

experimentais e de rompimento das vanguardas ao longo da história de nossa literatura. 

O livro A minificção do Brasil: em defesa dos frascos e dos comprimidos, de Márcio 

Almeida, publicado em 2010 é uma obra pioneira sobre o tema e traz uma análise crítica 
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de algumas produções acadêmicas e o registro do pioneirismo de autores da década de 60 

na produção de microficção (confirmada pela utilização da expressão “miniconto” em 

seus manifestos). A ausência em muitos estudos dos resultados de Marcio Almeida é 

exemplo de alguns dos problemas acarretados pela ausência de lugares de discussão 

inclusivos sobre a microficção.  

A Microficção na rede 

A narrativa do século XXI evidencia uma inclinação para este formato breve como 

maneira de criar similaridade com a velocidade da informação. Atualmente, essa 

inclinação apresenta afinidade com as novas formas de interação promovidas pela internet 

e ela aparece como um dos formatos usuais de relato das “escritas de si” na rede. Jarbas 

Novelino Barato diz que o microconto é um item da cultura blogueira7 e esta afirmação 

está em consonância com a ascensão desse tipo especial de literatura, que tem a brevidade 

como característica comum. A forte presença da microficção na rede pode ser encarada 

como um reflexo das novas formas de publicação e interação da literatura no 

contemporâneo. Em seu livro Ficção brasileira contemporânea (2009), Karl Erik 

SchØllhamer cita a possibilidade atual de o escritor atuar em diversas atividades (como 

cinema, teatro, TV) e também de utilização de plataformas diversas para publicação de 

seu trabalho e diz que (à luz disso):  

 

[...] a midiatização da literatura também ganha outra dimensão, 
tratando-se agora não apenas de um recurso para revitalizar as formas 
literárias, mas de diferentes momentos de produção textual numa nova 
cadeia de produção em que o livro deixou de ser o produto final e apenas 
representa uma etapa provisória de um desdobramento de significantes 
em novos formatos mais voláteis e porosos da mútua penetração dos 
diferentes níveis (SCHØLLHAMER, 2009, pp. 62-3). 

 

Esta “midiatização da literatura” refletirá na mobilidade do texto em diferentes 

suportes, no seu caráter de experimentalismo e na problematização do livro como 

legitimador de uma literatura canônica. No espaço da internet, a microficção está presente 

em diferentes redes sociais e se adapta ao perfil de cada uma conforme as regras e limites 

de seu formato, de sua maior ou menor capacidade interativa ou mesmo de sua 

popularidade em determinado período. Se, no Twitter, a microficção limita-se a 140 

                                                           
7 SEABRA, Carlos. Microcontos cruéis, surreais, eróticos e outros.2016, p. 72. 
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caracteres que a própria rede de relacionamento estabelece para suas postagens, nos sites, 

os recursos de animação permitem que a microficção também seja multimidiática e lúdica 

como, por exemplo, a versão online do livro de microficção Dois palitos8, de Samir 

Mesquita, que reproduz, através do recurso da animação, a relação do leitor com o seu 

livro-objeto em formato de caixa de fósforos.  

A popularização na última década das redes sociais tirou um pouco do referencial 

de protagonista dos blogs. Um dos motivos certamente foi o aumento exponencial do uso 

da internet em aparelhos móveis, que permitiu à maioria dos usuários a possibilidade de 

ficar online quase todo o tempo, tornando a plataforma móvel a forma mais popular de 

acesso à internet. A interação nesse espaço ocorre principalmente em redes sociais, como 

o Facebook, Twitter e, o mais recente, WhatsApp, que têm como marca principal a 

resposta instantânea e a fugacidade, que, nas publicações literárias, significa a 

possibilidade de receber um retorno rápido de sua rede de amigos por meio de 

comentários, da reescritura constante, de recursos como o “curtir” ou do 

compartilhamento que leva o texto a um número maior de leitores. Essas redes sociais 

adaptaram seu conteúdo para uma leitura fácil em aparelhos móveis por meio de 

aplicativos próprios, o que não ocorreu com a maioria dos sites que hospedam blogs. 

Sendo assim, pela própria facilidade do formato, a microficção migrou naturalmente para 

essas redes que replicam o seu conteúdo e facilitam a leitura nesse ambiente de 

instantaneidade. 

O que se percebe ao longo dessas duas últimas décadas nas discussões e pesquisas 

apresentadas em congressos e seminários é uma gradativa mudança de postura. Se antes 

todos os debates se direcionavam à necessidade de provar uma sobrevivência da 

microficção como gênero, mesmo diante de seu caráter inventivo e sua postura indócil 

em relação a uma conceituação indiscutível, atualmente já se nota certa empolgação e 

interesse em realizar outras discussões e diálogos, principalmente aqueles voltados à 

própria ruptura com as noções clássicas de gênero. O tema também ganhou notoriedade 

pela recente consolidação de uma vasta obra voltada ao conto e ao microconto por meio 

do Prêmio Camões recebido em 2012 por Dalton Trevisan. Sobre esse último prêmio, em 

declaração oficial, Silviano Santiago diz: 

 

                                                           
8 Recomendamos a visita ao site do autor disponível em http://www.samirmesquita.com.br/doispalitos.html 
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Primeiramente, pela contribuição extraordinária de Dalton Trevisan 
para a arte do conto, em particular para o enriquecimento de uma 
tradição que vem de Machado de Assis, no Brasil, de Edgar Allan Poe, 
nos EUA, e de Borges, na Argentina. Dalton Trevisan leva adiante essa 
tradição notável com uma nota muito pessoal. Também o escolhemos 
pelo modo como ele trabalha o conto a partir de uma linguagem concisa, 
direta, chegando a aproximar o conto de um poema em prosa e de um 
haikai. (Carta Capital, 2012.) 

 

Dalton Trevisan e seu prêmio máximo de literatura em Língua Portuguesa trazem 

um novo cenário para os estudos críticos sobre o tema. Seja na rede virtual ou nos 

experimentos de escritores amadores ou profissionais, a microficção é sempre cercada da 

áurea de desafio. Desafio de formatos extremos (140 caracteres ou 50 palavras) ou mesmo 

o desafio de manter uma estrutura narrativa similar à do conto em espaço reduzido. 

Desafio e liberdade. Aparente facilidade em contraste ao rigor do comprometimento com 

o breve. 

Dessa forma, observa-se a partir dessa rápida reflexão que o cenário da microficção 

no Brasil é bastante complexo, produtivo e com uma tradição que vai além da 

popularização do seu formato na internet. Nos últimos dez anos, observamos um aumento 

expressivo no número de produções que por questões de escolha autoral ou de cunho 

editorial estão sendo agrupadas pela terminologia, em língua portuguesa, de microconto 

ou, de forma mais ampla, microficção. Esse esforço de classificação por parte da crítica 

junto com a estratégia editorial de marketing já permite pensar num estabelecimento de 

um corpus e também de uma regularidade de estudos críticos que deve abandonar certo 

isolamento e avançar. 
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ROBERTO BOLAÑO: O ESPELHO TURVO DA LITERATURA 

Felipe Mansur 1 
 

Resumo: A literatura de Roberto Bolaño encena a situação crítica da literatura entre os séculos 
XX e XXI. O presente trabalho analisa a perspectiva da experiência de violência em sua relação 
com a literatura por meio da análise de duas obras do autor: a última parte de A literatura nazi 
nas Américas e Estrela distante – narrativas centradas no mesmo episódio ficcional: a vida de um 
infame tenente chileno das Forças Aéreas e sua participação no regime de Pinochet como poeta e 
assassino. Ex-vanguardista e narrador da derrocada de uma geração de latino-americanos, Bolaño, 
em suas obras, revelam o peso do testemunho em uma era de barbárie. 
 
Palavras-chave: Roberto Bolaño; Violência; Dadaísmo 
 
Um trabalho de crítica literária em torno da escrita do chileno Roberto Bolaño exige, 

prematuramente, uma série de observações capazes de situar, não apenas o interesse 

específico que emerge de sua obra de ficção, mas, sobretudo, o olhar do próprio crítico, 

ou seja, a situação do leitor de Bolaño detentor da voz neste texto, sujeito igualmente 

específico.  

Acrescento, ainda de forma preliminar à análise, que minhas observações começam 

por uma série de negativas fundamentais à percepção desta leitura, a saber: não proponho 

aqui um trabalho de crítica literária inserido em qualquer discussão identitária da chamada 

literatura hispano-americana; o autor deste texto não possui a formação, a fluência e o 

conhecimento da língua espanhola, quiçá de suas inúmeras variações em solo americano 

– fenômeno importante em se tratando da literatura de Bolaño; e como última negativa 

prévia, proveniente das anteriores, o próprio fenômeno denominado boom da literatura 

latino-americana, cujos desdobramentos acabariam por exercer o papel de contraponto 

histórico ao discurso dos autores de fim de século, como Bolaño, não possui o mesmo 

peso e significado para os leitores brasileiros, que, a grosso modo, também se sentiram 

estrangeiros durante esse período da literatura, dada a predominância de autores hispano-

americanos, e não brasileiros, na formação do cânone do boom. 

Sendo assim, este trabalho precisa ser entendido como investida inicial de um 

leitor brasileiro sobre o vasto universo ficcional de Roberto Bolaño. E que não pretende, 

pelas negativas apresentadas, dar conta de um (possível) discurso identitário dentro da 

tradição da literatura latino-americana. O que desejo apresentar, enfim, seria uma breve 

                                                           
1 Doutor em Literatura Comparada pela UERJ, professor substituto do setor de Língua Portuguesa do 

CAp UFRJ e professor adjunto de Letras da Faculdade UNYLEYA. Contato: felipebmansur@gmail.com 
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observação da condição do escritor e da vida literária encenadas sistematicamente pela 

obra de Bolaño, o que, talvez, possibilite um caminho inicial para análise do peculiar 

projeto narrativo desenvolvido pelo autor. 

 Trata-se, talvez, de uma dramatização da vida e da literatura, categorias 

inseparáveis para muitos dos personagens de Bolaño, em que a maioria das narrativas do 

escritor chileno sedimenta sua potencialidade de humanização no meio de uma realidade, 

muitas vezes, desumana. Por meio do recurso do testemunho ou do depoimento, inclusive, 

a narrativa de Bolaño emerge como a voz perdida de uma experiência, retirada muitas 

vezes dos escombros das ditaduras latino-americanas. Alia-se, ainda, ao recurso do estilo 

testemunhal, o apelo constante de suas narrativas à tradição policial, a um movimento 

discursivo que parte em busca do nome do assassino, da resolução do enigma, finalmente.  

A figuração dramática das ações dos personagens, expostas muitas vezes por meio 

da fala testemunhal, enfatiza na leitura o sentido da procura, da busca pela resposta, seja 

pelo nome do assassino, seja pela figura oculta do escritor.  Ao mesmo tempo, sua 

narrativa é estruturada por meio de recursos como o da série ou do arquivo literários, em 

que poetas, escritores, críticos, professores, editores, reais ou fictícios, têm suas vidas 

dimensionadas e ressignificadas – e de certa maneira organizadas –  pela própria 

literatura. Bibliotecas inteiras se formam durante o percurso da narrativa de Roberto 

Bolaño, confesso admirador de Borges. Contudo, o que o escritor chileno acrescenta ao 

centro de sua ficção remete profundamente também a alguns dos problemas do 

pensamento contemporâneo: a violência e o lugar (ou o sentido) da arte.  

Diante do universo vasto da ficção de Bolaño, e do caráter inicial deste trabalho 

de pesquisa, era preciso então delimitar um ponto de partida, escolher um dos possíveis 

caminhos oferecidos pelos contos e romances do autor. Caminhos que se reencontram em 

processos ficcionais distintos, de acordo com o gênero e a estrutura em que se inserem. 

Caminhos que são preenchidos pela vida de personagens de origens e destinos 

absolutamente diversos, mas que se identificam pela marca da experiência literária. Os 

nomes desses personagens, para os leitores de Bolaño, vão se revelando nomes 

indicadores de experiências de vida profundamente conectadas à própria literatura. Em 

Os detetives selvagens, é fácil reconhecer esse processo pelos nomes de Arturo Belano e 

de Ulises Lima, alter-egos, respectivamente, do autor e de Mario Santiago Papasquiaro 

(poeta mexicano coparticipante do movimento infrarrealista, do qual fez parte também 
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Bolaño), onipresentes em todo a estrutura do romance, formada por dezenas de narradores 

diferentes espalhados no tempo e no espaço. Assim também pode ser entendido o nome 

de Benno Von Archimboldi, pseudônimo do autor alemão Hans Reiter, que também 

ocupa a visão da primeira e da última parte de 2666, seja como autor recluso, cuja obra 

alimenta o trabalho de quatro professores universitários, seja como o protagonista da 

narrativa de sua vida, em que se confunde a própria história dos alemães do pós-guerra.  

O nome, contudo, que escolhi trilhar neste trabalho, não está presente nos dois 

maiores romances do autor. Ele aparece em outros três momentos: no último verbete do 

bestiário A literatura nazi nas Américas, como protagonista do romance Estrela distante, 

ambas as obras de 1996, e mais uma vez em Chamadas telefônicas (1997), no conto 

chamado “Joanna Silvestri”. Trata-se de “Ramírez Hoffman, o infame”, segundo o título 

de sua aparição em A literatura nazi. Seu nome falso é Emilio Stevens, utilizado para 

encobrir sua verdadeira identidade no Chile de Allende. A história de Hoffman seria 

reescrita, em forma de romance, em Estrela distante, renomeado agora como Carlos 

Wieder, cujo nome falso passou a ser Alberto Ruiz-Tagle. Já em “Joanna Silvestri”, uma 

ex-atriz de filmes pornográficos conversa com um detetive interessado no nome de R. P. 

English, possível codinome do mesmo personagem, que teria trabalhado como câmera 

em produções protagonizadas por Joanna. Curiosa em entender a razão do sujeito, ela nos 

conta a seguinte passagem: “E o que fez o tal English?, pergunto ao detetive. Ele prefere 

não me responder, mas ante a firmeza do meu olhar diz: barbaridades”. (BOLAÑO, 2010, 

p. 180) Nesse ponto do texto, o leitor de Bolaño precisa estar atento. Já ouviu esse nome 

e os caminhos que ele percorre. Está tanto em A literatura nazi quanto em Estrela 

distante, é um dos nomes falsos utilizados por Hoffman/Wieder na fase obscura de sua 

vida e dessa forma registrado nas duas aparições narrativas anteriores.  

 Vários nomes para um mesmo personagem de uma história que definiremos como 

exemplar para a narrativa de Bolaño. Tomo aqui o termo de empréstimo de Marcos Natali, 

que o utiliza em “Da violência, da verdadeira violência” (primeiro dos ensaios reunidos 

no livro Toda a orfandade do mundo (2016) organizado por Antônio Marcos Pereira e 

Gustavo Silveira Ribeiro). É desse modo que Natali trata Olho Silva, conto de abertura 

do livro Putas assassinas, como exemplar, assim como seu protagonista, o fotógrafo 

Mauricio Silva. O argumento de Natali é a de que a estrutura do conto remete a alguns 

recursos próprios da parábola que podemos identificar como dois: (1) a introdução ao 
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texto como uma convocação à leitura, uma interlocução própria do texto anedótico, que 

antecipa a necessidade de se conhecer uma história (“Vejam como são as coisas” 

(BOLAÑO, 2013, p. 7.) avisa o narrador em “Olho Silva); (2) além da indicação de que 

“em algum momento da narrativa haverá um giro. [...] O caráter enigmático é, portanto, 

parte do sentido das coisas, e é o seu desvelamento o que o receptor aguarda a partir desse 

momento”.  

E assim também gostaríamos de pensar o caminho infame do tenente da 

aeronáutica chilena, exímio piloto e poeta de vanguarda, Ramírez Hoffman ou Carlos 

Wieder. Com qualquer um dos nomes, certamente se enquadra na figura do “anjo do 

infortúnio” (BOLAÑO, p.49), como o batiza um dos personagens de Estrela distante. O 

desejo deste trabalho é o de percorrer brevemente o caminho desse anjo e a formação de 

seus evidentes escombros, que se confundem com toda a geração latino-americana da 

década de 50 – parâmetro histórico fundamental para a elaboração da dimensão humana 

das narrativas de Bolaño, cujos desdobramentos e sequências não caberiam neste 

trabalho. Contudo, reconhecer essa condição é imperativa para a devida atenção aos 

dilemas éticos dos personagens do autor. Em “Olho Silva”, por exemplo, o narrador chega 

a afirmar que da “verdadeira violência não se pode escapar. Ao menos não nós, os 

nascidos na América Latina na década de 50” (BOLAÑO, 2013, p.11 ). Ramírez 

Hoffman, como nos informa A literatura nazi, nasceu em Santiago, em 1950, e, de fato, 

não escapou à violência que marcaria sua geração.   

 A história de Hoffman/Wieder, ou ainda, a história da vida desse anjo do infortúnio 

perpassa a vida de uma coletividade, a experiência fascista das ditaduras militares das 

décadas de sessenta e setenta, que jogaria milhões de jovens latino-americanos dentro da 

máquina violenta da história. A violência inescapável. Até mesmo para a própria 

literatura, como a vida do sargento chileno nos revelaria. Voltando ao ensaio de Natali, o 

crítico vê nesse aspecto o esboço mesmo de uma “teoria da literatura” para Bolaño, de 

uma relação irresistível entre violência e literatura: “Haverá aí uma fórmula, uma teoria 

da literatura? Se houver, parece ser algo como o seguinte: embora seja comum em muitas 

tradições literárias a crença na imunidade da literatura ao horror, nem nela se escapa da 

violência.” (NATALI, 2016, p. 28) 

 E o que conta a história de Hoffman/Wieder? Em poucas palavras, trata-se da vida 

de um agente duplo. Antes do golpe militar de Pinochet, Hoffman/Wieder fingia ser outra 
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pessoa. Frequentava oficinas de poesia, usava nome falso, afirmava-se autodidata, 

herdeiro de algumas terras no sul. Não vinha do mesmo lugar que os outros jovens de sua 

idade também participantes das oficinas de poesia. Aproximou-se de todos, sobretudo das 

mulheres, sobre as quais exercia um poder de sedução considerável. Uma figura diferente, 

como diz o narrador, a quem não se dava muita importância como leitor ou autor de 

poesias. Após o golpe, quando vários foram presos e desaparecidos, as oficias de poesia 

fecharam, e Stevens/Ruiz-Table, como tantos outros, sumiu. Reapareceu dias depois, de 

visita às irmãs gêmeas que despertavam o interesse de todos da oficina, e que naquele 

momento obscuro vivam na casa de uma tia, no interior. Após o jantar, em que leram 

poemas e tocaram violão, foram dormir. De madrugada, Stevens/Ruiz-Table despertou, 

na escuridão encontrou o quarto da tia, dona da casa, onde a assassinou com uma faca. 

Logo depois chegaram outros homens, entraram na casa pelas mãos de Stevens/Ruiz-

Table, e as irmãs Venegas/Garmendia nunca mais seriam vistas, destino de tantos latino-

americanos nascidos nos anos cinquenta. Essa é a primeira parte da história. 

 Passada a revelação do real interesse de Hoffman/Wieder em participar da oficina 

de poesia, a narrativa apresenta o surgimento de sua poesia. Pilotando um caça alemão 

Messerschmitt, passou a compor nos céus do Chile em aparições cada vez mais 

concorridas e incensadas pelo regime. Escrevendo no ar, o poeta / piloto apresenta os 

pilares de sua poética: a morte, a purificação, o Gênesis, o Chile... Era a aproximação das 

vanguardas poéticas com os ditames fascistas do período. Finalmente, no auge de seu 

prestígio, após uma apresentação aérea caótica num dia de céu nebuloso e carregado, 

Hoffman/Wieder preparou uma segunda obra, complementar aos poemas aéreos, um 

poema visual, como prometia aos convidados a conhecer essa instalação, montada no 

quarto de um apartamento emprestado por um amigo. O poema era composto por várias 

fotos de mulheres assassinadas, formando um mosaico de violência capaz de chocar a 

todos os presentes, forçando o dono da casa e os superiores de Hoffman/Wieder a 

chamarem a polícia secreta para desaparecer com aquelas fotos e se esquecerem do poeta 

/ piloto e de sua obra. É o fim de sua carreira – e o começo da perseguição. Desaparece 

do Chile, muda novamente de nome, exerce várias profissões. É localizado na Europa. 

Seus possíveis nomes aparecem em algumas revistas e jornais de vanguarda artística, até 

que é reconhecido na Espanha nos anos noventa, com a ajuda do testemunho do narrador, 

também frequentador das oficinas de poesia com Hoffman/Wieder, que o vê e ainda pede 
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ao detetive que o persegue para que se esqueça do passado, que não seria necessária mais 

qualquer vingança. Mas não se escapa da violência, e o detetive que entrevistou Joanna 

Silvestre em Chamadas telefônicas, financiado por chilenos em busca de justiça, termina 

seu trabalho quando o narrador confirma quem é o homem por trás dos nomes.  

 

É preciso pensar, então, de que modo essa história de vanguardas artísticas, 

violência extrema e caça policial, experiências definidoras da geração latino-americana 

dos anos cinquenta, poderá servir de exemplo para a literatura de Bolaño, como falamos 

há pouco. O caráter duplo do agente infiltrado, a variação de seus nomes, é o princípio da 

formação do enigma que emerge como força da literatura do autor chileno. Na história da 

vida do poeta / piloto, sua apresentação, já ao princípio da narrativa, revela essa condição 

por meio de seus dois nomes: o real e o falso. Dessa simples apresentação, nasce o enigma 

e a promessa do giro na narrativa, de que falou Natali a respeito do caráter de parábola 

do texto de Bolaño. Em A literatura nazi, por exemplo, assim o narrador nos introduz à 

história: “A carreira do infame Ramírez Hoffman deve ter começado em 1970 ou 1971, 

quando Salvador Allende era Presidente do Chile. § Quase com toda a certeza participou 

no ateliê de literatura de Juan Cherniakovski em Concepción, no sul. Nessa altura fazia 

chamar-se Emilio Stevens” (BOLAÑO, 2014, p. 173). Em Estrela distante, o narrador é 

ainda mais direto: “A primeira vez que vi Carlos Wieder foi em 1971 ou talvez 1972, 

quando Salvador Allende era presidente do Chile. § Dizia chamar-se Alberto Ruiz-Tagle 

e às vezes aparecia na oficina de poesia de Juan Stein, em Concepción, a chamada capital 

do Sul.” (BOLAÑO, 2012, p. 11) Ora, ao antecipar o nome falso (e condicionado ao 

regime democrático em queda), salientado pelo uso da forma “dizia / fazia chamar-se”, o 

narrador promete ao leitor a revelação do nome e o significado de sua ocultação, enfim, 

o “desvelamento” prometido pela parábola.  

 E ainda é preciso acrescentar que em Estrela distante o próprio prólogo faz 

referência à história que fecha a coleção de escritores de A literatura nazi. Bolaño afirma 

ao leitor que:  

 

no último capítulo de meu romance A literatura nazi na América, 
narrava-se de modo talvez esquemático demais (não passavam de vinte 
páginas) a história do tenente Ramírez Hoffman, da FACH. Essa 
história me foi contada por meu compatriota Arturo B, veterano das 
guerras floridas e candidato a suicida na África, que não ficou satisfeito 
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com o resultado final. O último capítulo da Literatura nazi servia como 
um contraponto, ou talvez como anticlímax, para todo o conteúdo 
literário grotesco que o precedia, e Arturo queria uma história mais 
longa, não como um reflexo ou um resultado da explosão de outras 
histórias, e sim como reflexo e explosão em si mesma. Portanto, 
isolamo-nos por um mês e meio em minha casa de Blanes e, a partir do 
último capítulo, ao embalo de seus sonhos e pesadelos, compusemos o 
romance que o leitor tem em mãos agora. Minha função limitou-se a 
preparar bebidas, consultar alguns livros e discutir, com ele e com o 
fantasma cada vez mais vivo de Pierre Menard, a pertinência da 
repetição de vários parágrafos. (BOLAÑO, 2012, p. 9) 

  

 Além de um aviso quanto à repetição de trechos ficcionais (cuja irônica menção a 

Pierre Menard já mais nada esconde), o prólogo remete ao texto anterior, inserido em uma 

espécie de arquivo ficcional de escritores, justamente o romance A literatura nazi. Obra 

que reaparece em Estrela distante quando Bibiano O’Ryan, amigo de Arturo Belano, 

revela o projeto de escrever  

 

“um livro, uma antologia da literatura nazista americana. Um livro 
grandioso, [...] que conteria todas as manifestações da literatura nazista 
do nosso continente, desde o Canadá [...] até o Chile, onde certamente 
encontraria tendências para todos os gostos. Enquanto isso, não 
esquecia Carlos Wieder, e reunia tudo que aparecia sobre ele ou sua 
obra com a paixão e a dedicação de um filateísta. (BOLAÑO, 2012, p. 
47) 

 

 Inserido em uma sequência de vidas literárias abjetas, identificadas pelo nazismo e 

pela origem americana, o nome de Ramírez Hoffman ocupa o lugar do desfecho – ainda 

que por sua estrutura de arquivamento, os textos de A literatura nazi permaneçam de 

alguma forma passíveis de continuações e atualizações. Ainda assim, a posição culmina 

em alguma interpretação, como o próprio autor faz no prólogo de Estrela distante e na 

importância de sua história dentro do projeto de Bibiano. Desse modo, a exemplaridade 

da história da vida do tenente da FACH se torna evidente a partir do momento em que ela 

se destaca da série em que estava localizada. Em outras palavras, a história desse poeta 

nazista latino-americano (agora renomeado como Carlos Wieder em Estrela distante) é, 

ao mesmo, tempo parte de um conjunto de exemplos (os escritores nazistas latino-

americanos) e o exemplar que se destaca por sua singularidade ou, como queria Belano, 

pelo “reflexo e explosão de si mesma” enquanto narrativa. 

1313



  
 
 
 
 

 Para Marcos Natali, o personagem Olho Silva (fotógrafo como o tenente 

Hoffman/Wieder) demonstra ser aquele que tentou escapar à violência, dada sua natureza 

pacífica, mas que se encontra com ela de forma inevitável diante da prostituição infantil 

em que se depara em uma viagem à Índia. O piloto / poeta, por sua vez, encontrou na 

violência uma forma de expressão ideológica e, sobretudo, estética: “A morte é o Chile”, 

afirma um de seus versos aéreos, enquanto o conjunto de fotos de cadáveres de mulheres 

expõe à vista dos chilenos o significado real desse verso. Hoffman/Wieder, portanto, 

assume a posição de sujeito/artista da violência – causando constrangimento ou repulsa 

do público. Contudo, o crime essencial que o tenente comete, cuja pena será o ostracismo 

e o abandono, não provém necessariamente dos assassinatos, todos cometidos após o 

golpe chileno, na madrugada das “guerras floridas”, na “malfadada noite”, como afirma 

o narrador em A literatura nazi. O crime se configura no momento em que aquilo que 

deveria habitar o subterrâneo emerge à realidade na forma de arte. É no instante seguinte 

à exposição das fotos que suas carreiras públicas, a militar e a literária, tornam-se 

inviáveis, e o personagem se torna um rastro a ser seguido pelo detetive – e pelo narrador.  

 Tornar o abjeto e grotesco em forma artística. Ora, o crime de Hoffman/Wieder já 

estava previsto muito antes da chegada da “malfadada noite” latino-americana, da 

violência da qual ninguém escapa. Ele está, de fato, no centro da vanguarda dadaísta. A 

vinculação do trabalho do poeta ao projeto dadaísta volta a aparecer durante a perseguição 

a seu nome em revistas literárias obscuras empreendida por Bibiano e, depois, por Arturo 

Belano, a quem chega pelas mãos do detetive Abel Romero, que caça Hoffman/Wieder 

na segunda parte de sua história. Dentre as mais variadas revistas em que o rastro do 

tenente da FACH aparece, uma de origem francesa trata de uma vanguarda particular, a 

Escrita Bárbara, cujo criador, um porteiro parisiense, propunha a barbárie completa dos 

grandes clássicos da literatura por meio de um expediente inovador: a submissão dos 

exemplares de grandes obras à mais grotesca degradação, a qual obedecia um rigoroso 

processo de isolamento completo com os livros e as mais variadas formas de vilipendiá-

los: defecando, urinando, ejaculando em suas páginas, constantemente, por um período 

de uma semana. Arturo Belano, investigando a revista, encontra o nome de Julien Defoe, 

autor de um poema e de um texto crítico sobre a Escrita Bárbara, que para ele se trata, na 

verdade, de Hoffman/Wieder. A crítica exalta os autores da Escrita Bárbara e conclama 

que a nova literatura deve ser feita por quem está de fora dela: “uma literatura escrita por 
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gente alheia à literatura (assim como a política, tal como vinha acontecendo e o autor se 

regozijava com isso, devia ser feita por gente alheia à política). A revolução ainda 

pendente da literatura, afirmava Defoe, significará, de alguma forma, sua própria 

abolição.” (BOLAÑO, 2012, p.129).  

 As palavras vanguardistas de Defoe (na verdade Hoffman/Wieder) ecoam nas 

ideias de outro poeta, este real, o irlandês Yeats: “Depois de Stéphane Mallarmé, depois 

de Paul Verlaine, depois de Gustave Moureau, depois de Puvis de Chavannes, depois do 

meu próprio verso, depois de nossas súbitas cores e ritmos nervosos, [...] o que mais é 

possível? Depois de nós, o Deus Selvagem.” (YEATS apud ALVAREZ, 1971, p. 245). 

O autor do livro The savage God, Albert Alvarez, coloca dessa forma a questão da morte 

na estética dadaísta:  

 

De algum modo, a arte moderna do século XX se dedicou ao serviço 
desse Deus Selvagem que se satisfazia com o sacrifício do próprio 
sangue. Da mesma forma que aconteceu ao ramo militar, a intensa 
sofisticação teórica e técnica ajudou a produzir uma arte mais extrema, 
mais violenta, e, ainda, mais autodestrutiva que qualquer uma anterior. 
[...] O objetivo dadaísta era uma ação destrutiva contra todas as coisas: 
não apenas contra o estabilishment e a burguesia que formava sua 
audiência, mas também contra a arte, até mesmo contra o próprio Dada. 
(ALVAREZ, 1971, p. 246) 

  

 Em outras palavras, a morte na arte encena a morte da arte. Realmente, de alguma 

forma, a violência revela-se inescapável, até mesmo para a forma artística. Radicalidade 

extrema e humor grotesco, as bases de Dada, ganham formas monstruosas na obra de 

Hoffman/Wieder. 

 Assim, chegamos ao ponto definitivo do caráter exemplar da história do tenente da 

FACH: o seu aspecto enigmático, que está muito além da perseguição ao assassino em 

série que se encontra na narrativa. Mais do que a perversão de sua conduta, o que desperta 

o enigma é sua concepção artística aliada a essa perversão. Enfim, o ato de coragem e o 

de covardia que se encontram na base de sua criação poética.  

 O piloto / poeta procura criar sua obra por meios diferentes, reconduzindo o fazer 

poético por meio de outros instrumentos: o avião de guerra e a máquina fotográfica, 

possivelmente as duas invenções que mais revolucionaram, respectivamente, a guerra e 

as artes do século XX. O caça alemão Messerschmitt, identificado por um preso político 

na primeira aparição poética de Hoffman/Wieder, remete imediatamente à segunda guerra 
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– o que se relaciona, inevitavelmente, a uma forma apocalíptica de destruição. A visão de 

suas aparições lembra as imagens de horror descritas pelos sobreviventes dos 

bombardeios da segunda guerra. Por sobre as cabeças dos chilenos incrédulos reunidos 

em um campo de prisioneiros é, realmente, o próprio anjo do infortúnio a voz poética a 

espalhar versos de fumaça pelo ar.  

 A exposição de fotos, por sua vez, definida por ele como poesia visual, utilizará a 

imagem fotográfica como linguagem definitiva, isto é, que, ao contrário da fumaça, não 

se apaga. Assim como as mulheres mortas por suas mãos e transformadas em material 

artístico para sua obra. Poucos vanguardistas de espírito dadaísta, definidos pelo narrador 

como aqueles que têm “ganas de acabar com o mundo”, ousaram tamanha radicalidade.  

 Compreendida sua história e seu destino, assim como as ideias de sua arte, resta 

saber: o que nos ensina a história desse infame personagem da literatura nazi latino-

americana? Seriam os perigos do fascismo quando associado às artes? Dificilmente, não 

apenas pelo simplismo que orienta a ideia, mas pelo fato de que muitos dos grandes 

artistas do século passado tiveram relações, mais ou menos intensas, com ideias 

originariamente fascistas. Acredito que, muito mais interessante, seria pensarmos a 

relação desse personagem com aquele que nos apresenta sua vida: o igualmente duplo 

Roberto Bolaño / Arturo Belano. Para os leitores do autor chileno, o nome de Arturo 

Belano é mais do que familiar, é fundamental na obra de Bolaño, já que se trata de seu 

alter ego em tantas narrativas. E em Estrela distante, inclusive, Bolaño nos indica sua 

presença já no prólogo do romance (como já vimos), dando a entender ser ele, Belano, a 

real testemunha da passagem de Hoffman/Wieder pela vida dos jovens escritores chilenos 

do começo da década de setenta. O resgate desse testemunho, pois, será a forma em que 

se insere o enigma dessa história.  

 A tipologia do testemunho foi utilizada ao extremo em Detetives selvagens, em que 

dezenas de narradores diferentes relatam sobre suas experiências com os personagens 

Arturo Belano e Ulises Lima, os nomes fundamentais do romance. E tanto em “Ramírez 

Hoffman, o infame” quanto em Estrela distante, é por meio do narrador-testemunha, 

assumido como Roberto Bolaño ou transformado em Arturo Belano, respectivamente, 

que conhecemos a violenta história de poesia e assassinatos que rondam o mito do 

personagem central. E é nessa voz que podemos pensar o enigma dessa história. 

Principalmente, quando se leva em consideração que, a princípio, embora não seja uma 
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regra, o conto que termina o inventário de escritores em A literatura nazi deveria ser lido 

antes de Estrela distante. Ou, pelo menos, é assim que nos parece indicar o prólogo lido 

aqui. Isso significa dizer que ficamos diante de uma questão crucial: o que resta dessa 

história, da qual já se conhece o desfecho e o sentido?  

 Talvez apenas para que ela seja contada novamente, para que a voz de seu 

testemunho seja ouvida e repetida. Ainda em Marcos Natali e seu ensaio sobre a violência 

em Bolaño, formula-se a pergunta que tentei transportar para minha leitura: “o que haverá 

num relato que justifique sua existência, apesar de tudo? Professado o sentido daquilo 

que virá, e que é justamente o inescapável, por que insistir em narrar?” (NATALI, 2016, 

p.27). Em outras palavras, reconhecendo a presença intransponível da violência, resta a 

saber as forças que impulsionam, ainda, o desejo de narrar. Em se tratando da história de 

Hoffman/Wieder, encontramos um sentido possível vindo da força desse testemunho: o 

próprio caráter de seu narrador, o autor Roberto Bolaño, ainda que renomeado por Belano 

na reescritura da história. Ao contrário dos outros escritores de A literatura nazi, Ramírez 

Hoffman conviveu com o narrador Bolaño, logo, o que a narrativa procura reconstruir é 

um retrato possível de um homem por meio do testemunho de outro, seu antagonista 

natural nessa história trazida das sombras das “guerras floridas”. É essa, inclusive, a razão 

de ter sido procurado pelo detetive Romero, com o agravante de que ambos, 

Bolaño/Belano e Hoffman/Widler fossem poetas, portanto, semelhantes em algum ponto. 

Nas duas narrativas, o narrador recusa essa relação de igualdade e pondera ser o tenente 

da FACH um criminoso, jamais um poeta. A réplica de Romero é tão óbvia quanto 

perfeita: tal diferença é apenas uma questão de ponto de vista. E nós acrescentaríamos 

que se assim não fosse, não existiria Dada, o surrealismo e a arte de vanguarda em geral. 

O mesmo caldo, inclusive, de onde saiu o poeta infrarrealista chileno-mexicano Roberto 

Bolaño nos anos setenta.  

 Afeito ao enigma, Bolaño oferece a seus leitores incontáveis passagens oriundas de 

sonhos de seus personagens. Em se tratando do “anjo do infortúnio”, Belano descreve um 

bem específico em Estrela distante. Um pesadelo, como não poderia deixar de ser, como 

a ordem visceral que Hoffman/Wiedler anuncia. Um pesadelo de autodestruição coletiva 

e responsabilidade individual, em que vislumbramos o risco sempre eminente do fascismo 

e de nossa covardia: 
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Estava [...] cada vez mais envolvido na história de Wieder, que era a 
história de alguma coisa a mais, embora, na ocasião, eu não soubesse 
do quê. Uma noite cheguei até mesmo a sonhar com isso. Sonhei que 
estava em um grande barco de madeira, talvez um galeão, e que íamos 
pelo Pacífico. Eu estava numa festa na cobertura da popa e escrevia um 
poema, ou talvez a página de um diário, enquanto olhava o mar. 
Alguém, um velho, começava então a gritar um tornado!, um tornado!, 
mas não a bordo do galeão e sim a bordo de um iate ou de pé num 
molhe. Exatamente como uma cena de O bebê de Rosemary, de 
Polanski. Nesse instante o galeão começava a afundar e todos os 
sobreviventes acabaram como náufragos. No mar, eu consegui ver 
Carlos Wieder, flutuando agarrado a um barril de aguardente. Eu me 
aferrava a uma tábua de madeira podre. Enquanto as ondas nos 
afastavam, eu compreendia que Carlos Wieder e eu havíamos viajado 
no mesmo barco, só que ele tinha contribuído para afundá-lo e eu não 
tinha feito nada, ou quase nada, para evitá-lo. (BOLAÑO, 2012, p. 118) 
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A FICCIONALIZAÇÃO E A ENCENAÇÃO DA FIGURA AUTORAL EM O 

IRMÃO ALEMÃO: UMA AUTOFICÇÃO DE CHICO BUARQUE. 

                                                                                                            Jhonatan Rodrigues1 
Ana Cristina dos Santos2 

 
Resumo: O presente trabalho tem como principal escopo desenvolver ponderações e reflexões 
acerca do fenômeno estético da autoficção e depreender sua manifestação na obra O irmão alemão 
(2014), de Chico Buarque. Dividem-se as considerações em duas partes distintas. A primeira parte 
se configura como uma propedêutica à controversa teoria da autoficção. Já na segunda parte, 
centra-se na análise da obra, tencionando, já com o aporte teórico autoficcional, categorizar a obra 
O irmão alemão como um romance indiscutivelmente pertencente ao gênero da autoficção e 
compreender o processo de ficcionalização de si presente na narrativa. 
Palavras-chave: Autoficção. Chico Buarque. O irmão alemão. 

 

1.Vulgarização e conceito: breves ponderações teóricas acerca do estatuto 

autoficcional 

A partir de 1977, motivado pelo lançamento do romance Fils, o vocábulo autoficção 

disseminou-se rapidamente pelos estratos acadêmicos. Houve, consequentemente, uma 

popularização célere do termo, tornando possível a constatação de que “la autoficción 

responde a una tendencia general del arte contemporáneo” (CASAS JANICES, 2014, 

p.7). A vulgarização do vocábulo desencadeou a categorização incauta de uma grande 

quantidade de obras como autoficcionais. Frequentemente, esse rótulo é concedido sem 

considerar as especificidades da autoficção, sem que se exponham suas características e 

seus traços fundamentais. E essa irrefreável “popularização e o uso- até certo ponto 

indiscriminado- do termo autoficção têm produzido uma confusão conceitual sobre o 

neologismo de Serge Doubrovsky (1977), implodindo seu valor heurístico” (FAEDRICH, 

2015, P.45).  

Obras literárias, cujas fronteiras entre ficção e realidade mostraram-se friáveis e 

delicadas, têm sido indiscriminadamente tachadas de autoficcionais, engendrando 

equívocos conceituais, conspurcando a especificidade da autoficção e esvaziando a sua 

significação, consoante o uso cada vez mais fortuito e errático do termo, cujos critérios e 
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métodos classificatórios soçobram gradativamente na precariedade de rigor. No cenário 

coevo da crítica literária, como assinala Pozuelo, opta-se pelo léxico autoficção, não 

muito raramente, “porque se es más moderno así, o se entiende que tal cosa prueba que 

se está em día” (POZUELO, 2010, p.20), ou, no discurso de Manuel Alberca “algunos 

críticos lo utilizan por la pura y simple razón de parecerles más moderno que el de novela 

autobiográfica” (ALBERCA, 2007, p.132). Vazio de significações e sob categorizações 

sem muitos critérios, o conceito se vê lançado à inutilidade ou às excrescências das 

nomenclaturas teóricas.  

Para combatermos a vulgarização, precisamos estabelecer um conceito que permite 

identificar na autoficção uma especificidade em seu projeto estético-literário.  Híbrida, o 

texto autoficcional se aproxima do que podemos chamar de um andrógino da teoria da 

literatura. Contudo, mesmo conscientes do conjunto antitético que compõe o termo, é 

possível elencar algumas características específicas e intrínsecas ao seu discurso que 

auxiliam na construção de uma conceituação para o gênero. A primeira delas é a mais 

relevante, trata-se de um requisito impreterível: há, na autoficção, uma relação de 

identidade onomástica entre autor, narrador e personagem.  Essa unicidade nominal entre 

as partes citadas faz-se imprescindível na autoficção, ou seja, o protagonista, o narrador 

e o autor precisam compartilhar do mesmo nome. E é essa imprescindibilidade da 

identidade onomástica que surge mais frequentemente nas definições canônicas de 

autoficção, presentes em autores como Jacques Lecarme (1984), e Vincent Colonna 

(2003) Manuel Alberca (ano) para citar apenas três. Em um discurso literário cuja 

amálgama entre a ficção e os elementos autobiográficos reflete a especificidade do projeto 

estético de autorrepresentação consciente por parte do autor, a ausência da identidade 

nominal implica em um fenecimento do que a autoficção tem de mais específico. Sem a 

identidade nominal, a autoficção nada mais é do que uma ficção autobiográfica. 

A identidade entre os nomes de autor, narrador e personagem se revela ainda mais 

primacial para a especificidade das obras autoficcionais quando salientamos ser essa a 

principal responsável pela segunda característica da autoficção: a ambiguidade que 

propicia, ao leitor, um efeito de leitura anfibológica. Afinal, se o protagonista de uma 

obra tem o mesmo nome do autor que a escreve, eles, autor e personagem, são ou não são 

o mesmo sujeito? Incutir no leitor esse efeito de ambiguidade, desconcertante e estranho, 

é um dos objetivos colimados, quiçá o central, pelo autor de autoficções: “Esta 

ambigüedad, calculada o espontánea, constituye uno de los rasgos más característicos de 

la autoficción” (ALBERCA, 2007, p.32). O efeito de ambiguidade nos impele a lembrar 
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o intrincado conjunto de pactos traçados por Lejeune, a fim de ressaltar que o pacto 

estabelecido pela autoficção não é o romanesco, o autobiográfico, o fantasmático ou o 

referencial, mas sim o pacto ambíguo, cujo mérito de criação da expressão é imputado a 

Manuel Alberca. A partir da igualdade nominal instaurada na autoficção, o autor escolhe 

se autorrepresentar de maneira ambígua e abstrusa, optando por “confundir persona y 

personaje o em hacer de la propia persona um personaje, insinuando, de manera confusa 

y contradictoria, que esse personaje es y no es el autor” (ALBERCA, 2007, p.32). 

Após arrolarmos brevemente essas características, já podemos aventar uma 

conceituação para a autoficção que carrega em si a especificidade do gênero e sintetiza 

tudo o que já expomos: conceituamos a autoficção como uma narrativa de teor 

preponderantemente ficcional em que há, entre o autor, o narrador e a personagem, uma 

identidade onomástica que reflete o projeto estético intencional do autor em 

autorrepresentar-se de maneira ambígua, imiscuindo fragmentos de sua existência, seus 

dados autobiográficos, a fatos inventados, oriundos de sua imaginação. Tal mescla 

deliberada engendra, no leitor, uma sensação de incerteza, de desconforto e de 

aturdimento perante uma narrativa que salienta o conflito entre o factual e o ficcional, não 

sabendo precisar se se trata de uma autobiografia ou de uma ficção.  

 Nosso escopo agora se desloca da teoria para a prática. Discorremos brevemente 

sobre a banalização, o conceito e a especificidade do termo autoficção. Contudo, como 

ocorre esse processo autoficcional de autorrepresentação ambígua na narrativa O irmão 

alemão (2014), de Chico Buarque? Para tal, identificamos dois aspectos imprescindíveis 

que nos auxiliam a compreender esse processo: a mitificação do autor na encenação de 

sua figura autoral e os fragmentos de existência que operam a ficcionalização de si.  

 

2. Os fragmentos de existência em O irmão alemão: a ficcionalização de si  

Ao abrir uma edição inglesa de 1922 de O Ramo de ouro, Francisco de Hollander, 

o narrador-protagonista do romance, encontra, entre restos de objetos que indicam 

indubitáveis vestígios do pai , uma carta que materializa a existência de um irmão nascido 

na Alemanha, cuja mesma existência lhe fora ocultada e vetada até então. A referida carta 

foi datilografada pela mulher com a qual seu pai se relacionara entre 1929 e 1930, relação 

esta que resultaria no nascimento de um filho (Sergio Gunther). Francisco de Hollander, 

então, dedica-se a buscar obsessivamente por pistas e indícios que possibilitem a ele 

algum discernimento acerca do paradeiro de seu irmão. Toda a ação, seja no plano 

pragmático dos fatos ou no plano da especulação e das digressões típicas do estilo 
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buarquiano, compenetra-se na incessante e quase mórbida investigação empreendida pelo 

protagonista, transformando a passagem do tempo, os eventos históricos e o 

envelhecimento da personagem quase em elementos decorativos ou secundários, 

sobretudo se frisado o fascínio e a obstinação de Francisco de Hollander em elucidar o 

caso de seu irmão germânico perdido. Em suma, este é o enredo de O irmão alemão.  

A narrativa enceta muito provavelmente na década de 1960, ilustrando a 

adolescência do narrador-protagonista, e percorre algumas décadas até findar-se durante 

o ano de 2013, tendo o tempo delimitado, na maioria das vezes, somente por eventos 

históricos, como a ascensão dos militares ao poder, os amados festivais de música ou a 

queda do muro de Berlim; ou evoluções e transformações tecnológicas, como os 

computadores, o advento dos blogs e redes sociais.  

  Francisco de Hollander é decerto uma ficcionalização do próprio Chico Buarque. 

Ao ficcionalizar a sua própria figura, Chico promove uma mitificação em torno de si, 

brincando com a variedade de identidades possíveis que a autofabulação permite, 

fazendo, assim, com que a criatividade e a extensão fabuladora de sua verve sejam seus 

únicos limites. Sabemos que o discurso autoficcional, diferentemente do discurso 

autobiográfico, não objetiva narrar a história de vida do autor como um todo coeso, linear 

e estritamente cerceado à verdade biográfica; na autoficção, os componentes 

autobiográficos estão dispostos em fragmentos salpicados aleatoriamente e a vida do 

autor é narrada de maneira turva e ambígua, sempre em simbiose com a ficção, 

engendrando uma plausível desconfiança por parte do leitor, que, ainda que seja capaz de 

identificar certas passagens como pertencentes à biografia do autor, manter-se-á em uma 

incômoda e capciosa posição de inexorável incerteza em relação a uma considerável parte 

da narrativa da qual não se poderá discernir precisamente o que é ficção e o que é factual. 

Assim, entendemos que o modus operandi autoficcional, no que tange à narração da vida 

do autor, é fragmentário, fabulador e especioso por ser a autoficção um gênero em que “o 

miolo do real é o sujeito, e a ficção serve para uma espécie de encenação de si com a 

finalidade de semear dúvida a respeito da sinceridade enunciativa do ‘eu’ narrativo” 

(SCHOLLHAMMER, 2011, p.108). 

Conscientes disso, depreendemos que o autor de uma autoficção, no nosso caso, 

Chico Buarque, não se circunscreverá a narrar apenas o que ele realmente viveu, mas 

estenderá seu relato autobiográfico ao plano ficcional, narrando também o que ele poderia 

ter vivido, ou, em outras palavras, vidas verossímeis (e desejáveis?) que se materializam 

no ato de criação de múltiplas identidades, de outros eus, desvelando o processo de 
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mitificação ou encenação da figura autoral na obra de autoficção. No decorrer do 

romance, Francisco de Hollander trilha caminhos verossímeis que, me muitos casos, 

dialogam diretamente com a biografia do autor. O que ratifica a existência de um projeto 

de criação de mitos do autor, enquanto ação deliberada e incitadora de um ludismo 

ambíguo próprio da autoficção, sendo ele uma das características mais interessantes deste 

gênero: 

 

Diríamos que o que é realmente novidade na autoficção é a vontade 
consciente, estrategicamente teatralizada nos textos, de jogar com a 
multiplicidade das identidades autorais, os mitos do autor, e ainda que 
essa estratégia esteja referendada pela instabilidade de constituição de 
um “eu”, é preciso que ela esteja calcada em uma referencialidade 

pragmática, exterior ao texto, uma figura do autor, claro, ele mesmo 
também conscientemente construído. (DE AZEVEDO, 2008, p.37) 

 

Este excerto é bastante funcional para asseverarmos que a autoficção, e 

consequentemente a narrativa O irmão alemão, inequivocamente se pauta um projeto 

autoconsciente e deliberado de promover uma autorrepresentação ambígua do eu autoral 

e também nos serve para consolidar o que expomos sobre a mitificação da figura autoral 

na obra de autoficção. Em O irmão alemão, o processo de mitificação do eu é aferido e 

corroborado ao voltarmos nosso olhar ao narrador-personagem Francisco de Hollander. 

Tal personagem é imbuído de suas características subjetivas próprias e de seu legítimo 

modo de ser concebido pelo autor. Francisco de Hollander, diferentemente de Chico 

Buarque, é um professor renomado e pós-graduado em Língua Portuguesa, empreendeu 

uma busca por seu irmão perdido que compreende quase toda sua vida, experimentou, 

ainda que no plano ficcional, experiências outras e diversas das que o autor vivenciou e 

possui toda uma subjetividade ímpar, se cotejada à de Chico Buarque. Francisco de 

Hollander é oriundo do processo de mitificação do eu aviado pelo autor na construção de 

sua autoficção, sendo, portanto, um desdobramento ficcional do eu de Chico Buarque, em 

outras palavras, um outro Eu deliberadamente ficcionalizado. Contudo, precisamente por 

ser um derivado do eu de Chico, é possível visualizar, em Francisco de Hollander, 

vestígios autobiográficos de Chico Buarque, fragmentos de existência que nos avaliza 

afirmar que, no decorrer da narrativa O irmão alemão, podemos entrever perfis 

autobiográficos na constituição da personagem: o Chico leitor, o Chico militante, o Chico 

escritor, por exemplo. 
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Destarte, podemos apregoar que o romance de Chico Buarque pertence 

indubitavelmente ao conjunto de textos literários que hoje são nomeados de autoficção. 

A relação de identidade onomástica está presente e é verificável, ainda que ela só surja 

na tardia página 106, quando o protagonista revela seu nome. Também percebemos na 

narrativa o projeto estético de ficcionalização de si, que deflagra um tipo de “autoficção, 

que passa voluntariamente da autobiografia à ficção sem abrir mão da verossimilhança” 

(GASPARINI, 2014, p. 203).  

  Elencamos características que fundamentam a especificidade da autoficção, 

pensadas e desenvolvidas pelos teóricos que se dedicaram ao estudo do gênero, 

estabelecendo uma consistente teoria em torno dele. No entanto, identificamos, durante 

nossa pesquisa, um elemento singular que pode ser acrescido a essa teoria, 

complementando o conjunto de características específicas do texto autoficiconal: os 

fragmentos de existência. Afinal, é por intermédio deles que se pode compreender todo o 

empreendimento de ficcionalização de si empregado por Chico Buarque. O conceito de 

fragmentos de existência é uma contribuição particular nossa para o hermético e 

conturbado estatuto genérico da autoficção, uma proposta nova no estudo do gênero, cuja 

teorização nos parece ser imprescindível para se depreender a complexa estrutura do 

gênero. Em suma, os fragmentos de existência são traços ou vestígios autobiográficos que 

estão salpicados esporadicamente na obra autoficiconal e que incutem uma impressão de 

realidade no texto, além de incitarem a imediata ação associativa entre autor e 

personagem. Como recortes ou pedaços da vida do autor espalhados na diegese do 

romance, os fragmentos de existência possuem a primacial função de permitir que 

identifiquemos, entre a camada ficcional do texto, fatos concernentes ao autor, e também 

endossam, deste modo, a ideia de que a autoficção narra a vida de maneira fragmentária, 

rota e pouco confiável.  

Mas, afinal, o que há de autobiográfico em O irmão alemão?, ou, mais 

especificamente, o que há de Chico Buarque na estrutura do narrador-herói Francisco de 

Hollander? Compreender isso ajuda-nos a entender o contrato de leitura estabelecido pelo 

pacto ambíguo, cujos termos prescrevem que a ambiguidade deve reverberar por todo o 

texto, suscitando a incômoda sensação de dubiedade no leitor. 

Não cabe aqui, neste recorte sintético de nossa pesquisa, arrolar e expor todos os 

vestígios autobiográficos presentes na composição do narrador-protagonista Francisco de 

Hollander. Separamos apenas um, dentre tantos que encontramos, que nos serve para 
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demonstrarmos como o autor deliberadamente mescla fragmentos autobiográficos ao 

plano ficcional, diluindo as já tênues fronteiras entre fato e ficção. 

Esse fragmento está situado logo no primeiro capítulo do romance. O narrador-

protagonista narra com certa desfaçatez os detalhes de um dos furtos de carro perpetrado 

por ele e seu melhor amigo de infância, até então nomeado Thelonious . Ambos os 

personagens, no período da adolescência, retratada nos capítulos iniciais da narrativa, 

afanam os carros que lhe são mais atraentes pelo simples prazer de dirigi-los pela cidade 

até que o combustível finde. A obra trata o evento apenas como prática de adolescentes 

estouvados de classe média que furtavam por diversão, comportamento estroino e comum 

aos jovens transgressores da década de 1960:   

 

Quando chego à casa do Thelonious ele já me espera no portão com 
uma lanterna e um arame de ponta retorcida. Vagamos pelas ruas 
arborizadas do bairro, até que ao cair da tarde topamos com um Skoda 
estacionado bem a jeito, numa esquina em declive sem muita 
iluminação. Colo as palmas das mãos feito um par de ventosas na 
janela, faço pressão para baixo e o vidro cede uns dez centímetros. O 
suficiente para o Thelonious enfiar o arame ali dentro, enganchar e 
puxar o pino da porta, no que ele é craque. Peço para tomar o volante, 
destravo o freio de mão, deixo o Skoda rolar a ladeira e antes mesmo 
que eu encoste no meio-fio, o Thelonious já está quase deitado aos meus 
pés com a lanterna acesa entre os dentes e a cabeça metida atrás do 
painel. Remove umas peças que não vejo direito, junta uns fios, e depois 
de uns estalos e umas faíscas o motor pega. (BUARQUE, 2014, p.11) 

 

Que há uma idolatria a Chico Buarque, todos decerto somos conscientes disso, 

porém, dentre esses fãs, raros são aqueles que devem saber que a primeira aparição 

pública de Chico Buarque, sua primeira manchete em um jornal de grande circulação, 

ocorreu em decorrência de um furto de carro. A sua fama de ladrão diletante de carros 

precedeu a fama artística do compositor. Assim como seu herói epônimo Francisco de 

Hollander, Chico também perpetrava furtos de carros em sua adolescência. Em 29 de 

dezembro de 1961, ele e um amigo estamparam a capa do jornal paulista Última hora, 

cujos olhos estão vedados pela tarja preta, pois eram menores de idade, com a seguinte 

manchete “Pivetes furtam um carro: presos”. Diferentemente de Francisco de Hollander, 

que nunca fora preso ou punido por seus furtos, Chico Buarque não saiu incólume e 

chegou a ser preso dessa vez. Recorremos ao texto de Regina Zappa, que em uma 

biografia publicada em 1999 registra a conduta transgressora do jovem que “andou 

flertando com a marginalidade”:   
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Quando tinha 17 anos, deixou registrada sua passagem pelas páginas 
policiais: ele e um amigo andaram puxando uns carros lá pelo bairro do 
Pacaembu, onde moravam em São Paulo, para ‘dar umas voltinhas’. 

Roubaram pelo menos uns seis, que depois largavam em qualquer lugar. 
Da primeira vez, não foram descobertos. Deram um passeio e depois se 
mandaram. Mas numa das vezes, o carro enguiçou, eles foram pegos 
pela polícia, levados em cana, com direito a foto na primeira página de 
um jornal paulista, o vespertino Última Hora, com a indefectível tarja 
preta nos olhos. A detenção resultou em vários meses de prisão 
domiciliar, Chico voltando para casa antes do anoitecer. (ZAPPA, 
2011, p. 96-97) 
 

Nota-se, inconteste, uma interseção entre a biografia de Chico Buarque e a de 

Francisco de Hollander, que corrobora o projeto de ficcionalização de si tão caro à 

autoficção. O pacto ambíguo se revela na própria tessitura do texto autoficcional, expondo 

suas engrenagens de funcionamento: esse compartilhamento de experiências entre autor 

e narrador-protagonista infunde, no romance e por consequência na mente do leitor, uma 

ambiguidade intensa e irredutível que se disseminará integralmente por toda a narrativa. 

Afinal, se o narrador tem o mesmo nome do autor, e ainda mantém em comum traços 

biográficos, não seria esse narrador o próprio autor? Todavia, se se trata de uma 

construção textual fictícia, não suscita, então, um obstáculo para a associação imediata 

entre autor e narrador? A elucidação está na seguinte assertiva, o mote da autoficção: ‘o 

autor é e não é o narrador-personagem’, ou, no nosso caso mais específico, Chico Buarque 

é e não é Francisco de Hollander  

Essas brevíssimas considerações acerca do fenômeno autoficiconal enfatiza a 

conjuntura ainda instável e volúvel na qual se encontra a teoria da autoficção. Phillipe 

Lejeune (2014, p. 28) nos evidencia tal fato, ao salientar, no que tange ao conceito e ao 

discernimento da autoficção, a existência “[de] os que gostam e [de] os que detestam. Os 

que mudam de definição a cada reunião”. Fatos evidenciadores da ideia de que todos os 

nossos argumentos estão na condição de ilações e de inferências acerca de um fenômeno 

literário cuja prática e manifestação antecedem mesmo a criação do conceito que a 

denomina e discrimina. Já O irmão alemão, nosso corpus literário, é um romance que, 

além de se destacar pelo esmero estético tão característico de Chico Buarque, 

indubitavelmente compreende em si toda as características próprias da autoficção, 

revelando-se como um exemplar representante do gênero. Tomando os fragmentos de 

existência como uma matéria-prima para a rica ação modeladora da personagem da 

ficção, Chico Buarque opera uma encenação lúdica na qual narra uma vida possível, 

intercalando fatos inventados a experiências reais. Uma existência inventada que apenas 
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pode ser vivenciada por intermédio dos artifícios da ficção, embasada sobretudo no 

princípio da verossimilhança. O irmão alemão narra não apenas o que decerto aconteceu 

com Chico Buarque, mas narra, também, fatos quais poderiam ter acontecido, conforme 

as possibilidades propiciadas pela autoficção em toda a sua plenitude criativa. 
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IRACEMA, OUTRAS IRACEMAS, DEVIR IRACÊMICO 

Luiz Henrique De Nadal1

Resumo: O monólogo Se eu fosse Iracema (2016) encena uma noção de corpo que será 
inscrita,  aqui,  sobre  a  obra  canônica  de  José  de  Alencar.  Em contraste  ao  corpo  exótico  e 
exteriorizado  da  protagonista,  este  estudo  busca  delinear  o  corpo  cênico  performado  pela 
intérprete Adassa Martins, na direção de Fernando Nicolau: um corpo que deforma os contornos 
da  máquina  ocidental  de  pensamento  e  produz  um  particular  tipo  de  devir.  Trata-se  do 
conhecido conceito de Deleuze (2012) associado à noção de graça desenvolvida por Ferraz 
(2011) e à prática xamânica encontrada nos estudos de Castro (2017). O devir iracêmico, assim, 
demonstra a abertura à alteridade ameríndia realizada na dramaturgia de Fernando Marques.

Palavras-chave: Autoria; Corpo; Ameríndio; Xamanismo; Devir;

Iracema

Um livro como A queda do céu - Palavras de um xamã yanomami (2015), em que 

o autor, pensador e ativista político indígena Davi Kopenawa conta a sua história e de 

sua etnia indígena ao etnógrafo francês Bruce Albert, não causa apenas fascínio, causa 

também  desconcerto.  E  se  formos  um  pouco  mais  corajosos  em  admitir, 

constrangimento.  À despeito de nossa permissão ou vontade,  os habitantes originais 

dessas  terras  possuem  um  modo  de  vida  que  nunca  deixou  de  existir.  E  mais 

recentemente, eles têm experimentado de meios - e de mais atenção - para falar de si e 

de nós, como outros. A obra mencionada, portanto, não é uma manifestação intercultural 

isolada. Ela ganha acolhida em um cenário que começou a se formar quando as línguas 

indígenas foram reconhecidas oficialmente pela Constituição de 1988. Isso possibilitou, 

primeiramente, seu uso como principal opção nas escolas indígenas. Depois, com os 

incentivos do Estado para o fomento de materiais paradidáticos, deu impulso à literatura 

de autoria  ameríndia.  Como resultado,  a  produção de livros dedicados ao ensino se 

estendeu a outro tipo de produção, em que autores índios escrevem para a cultura não 

indígena. É o caso de Daniel Mundukuru, Eliane Potiguara, Renê Kithãulu e muitos 

outros. 

Inevitável,  neste  contexto,  é  não  lembrar  da  personagem canônica  de  José  de 

Alencar.  Dentre  todos  os  caracteres  da  personagem,  a  ênfase  dada  aos  lábios  pelo 

narrador  retorna  como uma questão inadvertida,  um descuido.  Os lábios  de  mel  de 

Iracema,  estampados  no  cânone  nacional  através  do  famoso  epíteto,  não  compõem 

apenas a ideia de uma beleza virginal somente comparável à beleza natural das matas. 

 Mestre em Literatura Brasileira (UERJ) e doutorando no Programa de Pós-graduação em Literatura, 1

Cultura e Contemporaneidade (PUC-Rio). Contato: oluiznadal@gmail.com.
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São  lábios  de  uma  fala  tímida  e  dócil,  frequentemente  associada  a  algum  animal 

inofensivo. Eis aqui um bom exemplo: “A voz maviosa, débil como sussurro de colibri, 

murmura” (ALENCAR, s/d, p.43). São lábios que sorriem, concordam e a fazem cativa 

dos lábios do explorador português Martim. 

Sem tanto destaque, por outro lado, são descritos os olhos da personagem. Mas 

chama igualmente a atenção, a certa altura do romance, uma passagem que causa a 

mesma sensação de negligência por parte de nós, leitores. Durante a guerra entre as duas 

nações indígenas, Iracema se prontifica a matar o próprio irmão no lugar de Martim e 

assim protegê-lo. Diante da estupefação do estrangeiro, ela lhe justifica: “[…] porque os 

olhos  de  Iracema  vêem  a  ti,  e  a  ela  não”  (ALENCAR,  s/d,  p.59).  Mais  do  que 

pertencerem ao forasteiro, os olhos da protagonista, vistos assim, são puro reflexo. Mais 

do que refletirem a figura do “guerreiro branco” (p.38),  revelam o olhar do escritor 

branco. Um olhar caracterizado pela exterioridade do objeto observado, semelhante ao 

que aponta Karl Erik Schøllhammer na Carta de Vaz Caminha, em seu texto O olhar 

antropofágico ou O fim do exótico (2007). E que, por conta disso, cria um cenário de 

encontro com o desconhecido assegurado pela divisão espacial entre o “lado de lá” e o 

“lado de cá” que pode ser visto no texto. Longe de penetrar na “articulação do outro” (p. 

176), trata-se de um olhar limitado a descrever os gestos do índio de acordo com os 

interesses de apropriação das terras e dos corpos. Finalmente, um “[…] olhar uniforme, 

de direção e dimensão única, e que nada no objeto olhado modifica a relação entre quem 

olha e aquilo que é olhado” (SCHØLLHAMMER, 2007, p. 176).

José de Alencar manifestou diversas vezes suas convicções acerca do “verdadeiro 

poema nacional”, o qual só seria possível através de um profundo estudo sobre a língua 

indígena. Por meio dela - defendia - é que teria acesso aos “[…] modos de pensamento, 

as tendências de seu espírito, e até as menores particularidades de sua vida” (p.99). De 

fato,  o  argumento  do  autor  é  potente:  basta  aproximar  as  formas  narrativas  de  seu 

contemporâneo, Gonçalves Dias. No trabalho de estudos culturais de Sá (2012) , ela 2

demonstra que o autor utiliza as fontes coloniais de modo diferente ao de Alencar, que 

no mais das vezes se restringe às descrições de rituais indígenas e traduções literais do 

tupi. Em contrapartida, o autor de Americanas incorpora na própria poesia os gêneros 

mencionados pelos cronistas, como a jactância, os sonhos xamânicos e as canções para 

recém-nascidos  (p.194).  Desse  modo,  o  diagnóstico  oferecido  pela  autora  sobre  a 

 Literaturas da floresta: textos amazônicos e cultura latino-americana (2012)2
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literatura desse contexto - o de que prevalece o compromisso com a missão de explicar 

e incorporar o passado pré-europeu à história do país, forjando assim a ideia de história 

e cultura verdadeiramente brasileiras (p.183) - parece se aplicar ao caso de Alencar. 

Considerando  as  intenções  do  projeto  literário  indigenista,  a  autora  ajuda  a 

compreender a dependência de autores como Alencar em relação às fontes coloniais 

para a construção de seus trabalhos, tais como crônicas,  diários de viagem, cartas e 

documentos  jesuítas.  Uma  dependência  voluntária,  no  entanto,  guiada  pela  “[…] 

intenção  explícita  desses  escritores  em criar  heróis  do  passado  e  fazê-los  vivenciar 

aventuras  épicas  que  viriam  a  constituir,  a  partir  de  então,  o  passado  lendário  do 

Brasil” (SÁ, 2012, p.184). Ao fazer uso de uma prosa poética com frases que “[…] 

empregassem  com  mais  clareza  as  imagens  indígenas,  de  modo  a  não  passarem 

despercebidas” (ALENCAR, s/d, p. 101), as personagens indígenas de Alencar foram 

inscritas  na  historiografia  literária  como  índios  pacíficos,  cordiais  e  afeitos  a  uma 

religiosidade natural. De olho nesta paisagem, o violento processo de colonização a que 

foram  submetidos  é  sobreposto  pela  ideia  de  uma  necessária  missão  civilizadora. 

Revisto  com  olhos  que  reconhecem  a  inversão  de  registros  feita  na  modernidade 

ocidental , o romance de Alencar estaria naturalizando aquela narrativa, bem como as 3

identidades raciais e patriarcais com as quais ela é construída. Seguindo este norte, a 

articulação que deriva do acesso à língua, aos saberes e às cosmologias indígenas é 

colocada  a  serviço  de  uma  mitologia  de  fundação.  E  como  poderemos  verificar,  o 

próprio funcionamento do mito, segundo Barthes (2004), em especial pelo seu “efeito 

da inversão mítica”, será eficiente nessa operação de montagem:

[…]:  o  mito  consiste  em  inverter  a  cultura  em  natureza,  ou  pelo 
menos  o  social,  o  cultural,  o  ideológico,  o  histórico  em ‘natural’: 
aquilo que não passa de um produto da divisão de classes e das suas 
sequelas morais, culturais, estéticas é apresentado (enunciado) como 
‘óbvio por natureza’; os fundamentos absolutamente contingentes do 
enunciado tornam-se, sob o efeito da inversão mítica, o Bom Senso, o 
Direito, a Norma, a Opinião Pública, numa palavra, a Endoxa (figura 
leiga da Origem) (BARTHES, 2004, p.77, grifo nosso)  

Diante do exposto, a paisagem criada pela historiografia literária, da qual a obra 

de José de Alencar faz parte, oferece uma representação do indígena feita da mais pura 

 A ideia é exposta por Boaventura de Sousa Santos na conferência Do pós-moderno ao pós-colonial: e 3

para além de um e outro (2004).
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exterioridade. A mesma exterioridade que marca o conceito de “exótico” como “[…] 

aquilo  que  não pertence  a  quem assim o  qualifica,  com aquilo  que  não é  seu  nem 

participa do seu mundo, aquilo que é radicalmente diferente e que é, sobretudo, exterior 

a quem lhe confere tal designação” (SCHØLLHAMMER, 2007, p.176). Destarte, uma 

perspectiva  construída  a  partir  de  um  interior  inamovível,  garantindo  a  própria 

interioridade e centralidade de um regime de pensamento. Em um sentido oposto, o 

monólogo intitulado Se eu fosse Iracema (2016)  encena a possibilidade de encontro 4

com o radicalmente outro que a obra de Alencar vê à distância. 

Outras Iracemas

A peça teatral Se eu fosse Iracema (2006) é uma experiência intercultural aberta à 

ontologia ameríndia e que,  portanto,  inscreve sobre o romance canônico de José de 

Alencar uma nova concepção de corpo de sua personagem. O título do monólogo, por si 

só, coloca em suspensão, a modo de antecipação, o estatuto desta personagem que é das 

mais conhecidas na literatura indianista. E o mesmo título, no folheto de apresentação 

do espetáculo, impresso com tipografia semelhante a um talho sobre uma textura que é 

tronco de árvore, mas também pele humana, prenuncia a figuração de um corpo cênico 

estranho que incorpora a experiência deste que é “O diferente, o estranho, o estrangeiro 

- a despeito de ser o habitante original deste lugar, o desconhecido. Nunca eu. Nunca 

nós. Nunca nosso” .5

Figura 1 - Fotografia do folder de apresentação do monólogo Se eu fosse Iracema (2016), com 
direção de Fernando Nicolau, roteiro de Fernando Marques e atuação de Adassa Martins 

 Se eu fosse Iracema estreou no dia 08 de abril de 2016, no Sesc Tijuca - Teatro II, no Rio de Janeiro. O 4

monólogo é representado pela intérprete Adassa Martins, com roteiro de Fernando Marques e direção de 
Fernando Nicolau.

 Trecho extraído do texto de apresentação do espetáculo.5
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Fonte: O autor

A Iracema que está no imaginário do leitor brasileiro não habita uma atmosfera 

sombria como a sugerida pela imagem da folha de rosto (Figura 1). Ela também não tem 

a pele flácida e enrugada como a casca de uma árvore anciã. A personagem que será 

apresentada no palco, ambientado com a mesma penumbra e a mesma árvore antiga, 

agora decepada à altura da raiz, é muito diferente da protagonista de José de Alencar. 

Passados mais de 150 anos da publicação do livro, a peça convoca a um movimento 

transgressor frente à imagem exótica de Iracema. Isto se levarmos em conta, conforme 

expôs  Schøllhammer  (2007),  uma  presença  radicalmente  maior  das  alteridades  no 

presente, fazendo do exótico um alvo já não identificável na diferença cultural. Ainda 

tomando  de  empréstimo  os  passos  daquele  autor,  se  antes  o  exotismo  havia  sido 

definido como um modo de representação do outro, agora a representação se qualificaria 

pela ameaça sobre o olhar do observador daquilo que é observado. É neste paralelo que 

a voz da personagem Iracema, incorporada pela intérprete do espetáculo, se faz ouvir 

contra o seu autor: “Eu nunca existi e meu nome foi inventado a partir do nome de um 

homem que faz parte de uma gente que matou e mata todos os dias a gente de quem eu 

faria parte caso eu tivesse existido ou viesse a existir.     6

De olho no que foi mencionado, não é somente o estatuto da personagem que é 

negado na fala dramática de Iracema. Posto que se trata do único momento da peça em 

que  a  personagem  de  Alencar  se  apresenta  como  tal,  o  trecho  também  revela  um 

abandono de seu protagonismo na versão cênica. Ainda que breve, a manifestação da 

personagem contra sua imagem mitológica coloca em xeque tanto a narrativa que a 

engendra, como também a historiografia literária nacional.  Afinal, a obra de José de 

Alencar  é  exemplar  no  indianismo  brasileiro  do  século  XIX  e  possui  um  caráter 7

fundacional  que,  no  limite,  determinaria  o  padrão  racial  do  país,  aceitando  e 8

justificando a miscigenação entre índios e brancos. Nesse sentido, rasurar a identidade 

de  aparência  natural  construída  pelo  autor,  como faz  a  personagem que  não  aceita 

 Trecho extraído do roteiro do monólogo, cedido pela equipe 1COMUM.6

 Da qual  destaca-se a  trilogia a  que pertence Iracema (1865).  O guarani  (1857) e  Ubirajara (1874) 7

completam os três títulos.

 A noção de ficção fundacional é de Doris Sommer, referida por Sá (2012), e se baseia na ideia de 8

criação de certa ideia de nacionalidade através de uma obra amplamente lida e ensinada em escolas 
primárias.
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sequer o nome que lhe foi imposto, é apenas um dos gestos da peça que apontam para 

um deslocamento em que o sujeito do título da peça - Se eu fosse Iracema - coloca-se, 

ele próprio, aos olhos da alteridade ameríndia.

Em  tempo,  é  pertinente  detalhar  o  contexto  em  que  ocorre  o  protesto  da 

personagem. A tomada de voz de Iracema encerra uma lista de outras personas  que 

também  se  pronunciam  através  da  intérprete.  Uma  perfeita  antologia  de  “homens 

infames”,  no  sentido  de  serem também existências  reais  aprisionadas  em narrativas 

breves. No caso de Foucault (2003), trata-se de um conjunto de “notícias”, recortadas de 

livros e documentos esparsos, sobre sujeitos  miseráveis cujas vidas foram apagadas no 

seu contato instantâneo com o poder. “Existência-relâmpagos” ou “poemas-vidas”, dirá 

o  autor.  E  assim  também  podem  ser  lidas  aquelas  reunidas  pela  dramaturgia  de 

Fernando  Marques:  “Vitor  -  Eu  recebi  o  nome  de  Vitor  e  fui  degolado  em  uma 

rodoviária. Juruna - Eu tive o nome de Juruna e fui o único deputado federal índio do 

Brasil. Valdelice - Eu fui chamada Valdelice e vi meu pai ser assassinado […]”. 

Faz-se  necessário  ainda  explicar  o  momento  que  enseja  a  interpretação  desta 

listagem de indígenas infames. Assumindo a voz de narradora em 1ª pessoa, a intérprete 

descreve ao público o ritual de nomeação em uma aldeia indígena. Ao final de três dias 

de preparação, os padrinhos de cada criança passam a noite a seu lado, afim de descobrir 

o  nome que  deverão  lhe  dar,  o  nome que  cabe  a  cada  uma.  A narradora  justifica: 

“Porque o nome é um projeto de vida”. O compromisso em torno do ato de nomear, 

assim, responde ao poder da linguagem em engendrar o que está por vir. Implicado no 

sujeito como a própria pele, o nome haverá de abrir os caminhos do futuro a seu jeito, 

como palavra imanente ao gesto. Basta lembrar do pedido  que o xamã yanomami faz 9

ao etnógrafo francês em relação às suas palavras. “Desenhe-as primeiro em peles de 

imagens, depois olhe para elas” (ALBERT, KOPENAWA, 2015, p. 64). As palavras  de 

um yanomami não estão impressas nos livros, estão gravadas no pensamento . Uma 10

sintaxe plasmada ao mundo, portanto. Daí também, do entendimento de que a palavra 

 Refiro-me ao texto de abertura de A queda do céu: palavras de um xamã yanomami (2015), intitulado 9

Palavras dadas.

 A este respeito, diz Kopenawa (2015): “As palavras dos xapiri estão gravadas no meu pensamento, no 10

mais fundo de mim.” (p.65)
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que nomeia é a mesma que tudo origina, deriva um sério sentido de pertencimento. Ter 

um nome é ser parte dos seus semelhantes . 11

Intercalada à narrativa descrita, a intérprete encarna cada um dos nomes da lista. 

As transições são rápidas entre um sujeito e outro,  sem alteração nas feições ou na 

modulação  da  voz.  O  narrar  contínuo  desses  testemunhos  transforma  o  corpo  da 

intérprete em apenas um. E é no bojo deste mesmo corpo que a cosmologia de dois 

mundos entra em contato. O valor dado à palavra é afrontado com a provisoriedade de 

um recorte noticioso. O corpo em cena, então, irá funcionar cada vez mais como acesso 

de sentidos,  irrupção de interstícios na representação naturalizada do corpo homogêneo. 

Seja através dos nomes de homens brancos que assimilam os corpos indígenas para 

depois desapropriá-los, seja por meio de palavras que produzem “peles de imagens”  12

do mundo, com o poder de confinar e silenciar vidas.

Além do espaço de fala que é devolvido à personagem por meio da fabulação, 

uma série de outros recursos e estratégias são verificados na atuação de Adassa Martins. 

A começar pelo fato de que o corpo encenado em Se eu fosse Iracema (2016) não só 

recusa a representação romântica feita por seu autor, mas também se lança a um gesto 

mais radical. Qual seja, a produção de uma outra noção de corpo. Um corpo que não é 

imagem espelhada  de  uma consciência  reflexiva,  como diria  Maria  Cristina  Franco 

Ferraz em Graça, corpo e consciência (2011). Para a autora, a consciência reflexiva é 

justamente uma “consciência-de”, que marca grande parte da tradição filosófica e das 

práticas habituais do ocidente. Um maquinário intelectual responsável pela produção do 

corpo ocidental por excelência - o “corpo próprio”. Um corpo-máquina, erigido sob o 

privilégio da razão cartesiana, que reconhece a si através dos limites entre corpo e alma 

e vê o mundo - e o outro - como completo exterior. E se no pensamento de Ferraz 

(2011) a  afetação que prejudica o movimento gracioso da dança é consequência do 

funcionamento deste corpo, inamovível em sua consciência ocidental, podemos pensar 

no paralelo quanto ao traço exótico no texto literário. No caso de Iracema, então, a 

representação do corpo selvagem seria afetada pelo uso de uma linguagem saturada de 

metáforas. Todas elas engajadas em universalizar a moral cristã e naturalizar conceitos 

Diz a narradora: “E é uma criança que dorme entre os seus que festejam o fato de ela, agora, ter um 11

nome e ser um deles”.

 Uma nota explicativa de A queda do céu  (20015) elucida:  é  assim que os yanomami chamam as 12

páginas escritas e, de modo mais geral, os documentos impressos contendo ilustrações (revistas, livros, 
jornais).
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associados à lógica colonial, como o de raça. Um procedimento verificado no modus 

operandi do autor, que explica sua noção de tradução do mundo primitivo através de 

uma escrita que “[…] não represente as imagens e pensamentos indígenas senão por 

temas e frases que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem” (ALENCAR, s/d, p.

99). O resultado que se vê nas páginas de Alencar, no entanto, é de corpo indígena pleno 

de afetação. Sua Iracema é “virgem indiana” (p.23) de “corpo casto” (p.52) e que se 

torna “serva” (p.22) de seu “guerreiro e senhor” (p.66). Nesse sentido, a imagem de 

capa do livro é significativa:

Figura 2 - Fotografia da capa da edição do romance Iracema (1865), do José de Alencar 

Fonte: O autor

Se comparada à imagem utilizada no folder  do espetáculo teatral (Figura 1), é 

possível  nomear  o  contraste  entre  eles.  O  corpo  de  Iracema  é  uma  representação 

organizada através da oposição paradigmática entre Natureza e Cultura, produtora dos 

binômios  correlatos  enfatizados  por  Eduardo  Viveiros  de  Castro  em  sua  “crítica 13

etnológica rigorosa”. Alguns deles: universal e particular, objetivo e subjetivo, físico e 

moral, dado e construído, corpo e espírito, animalidade e humanidade. Em oposição, a 

dramaturgia de Se eu fosse Iracema (2016) coloca outro tipo de representação em cena. 

Trata-se de um corpo que alcança o devir através de sua  imanência com outra forma de 

ser. Seu funcionamento coincide com o gesto da graça, definido por Ferraz (2011) como 

um desalojar da alma de sua interioridade. Aqui,  o modo da autora em apreender e 

tematizar a graça é totalmente oportuno, uma vez que a tentativa convoca “[…] algo a 

 A crítica é introdutória para todo o pensamento do autor, grande parte dele reunido no livro de ensaios 13

A inconstância  da alma selvagem  (2017).  Porém o trecho em questão  está  no  capítulo  7,  intitulado 
Perspectivismo e multiculturalismo na América indígena.
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mais do que a razão” (FERRAZ, 2011, p.675). Sendo tal excesso, outra vez, acesso para 

outros sentidos,  outros corpos, para o fora. 

Devir iracêmico

O início da peça se dá em total blecaute, apenas um fade in a desvelar os olhos do 

personagem do pajé. Em destaque, um olhar totalmente voltado para os homens brancos 

da plateia. Diferente do olhar de Iracema, que vê através dos olhos de seu autor, trata-se 

de  uma mirada  refratária  à  consciência  reflexiva,  que  irá  subverter  os  fundamentos 

ontológicos que marcam o olhar ocidental.

Nesta dramaturgia, a intérprete irá emprestar o corpo como meio de enunciação 

não apenas ao velho pajé, mas também a uma série de personagens como a cabocla 

urbana e a anciã indígena, sem deixar de fora os homem brancos e ditos civilizados. As 

transformações entre um personagem e outro se dão apenas através da exploração da 

voz e das expressões corporais:  contrações,  torções e  espasmos.  As imagens abaixo 

mostram alguns dos participantes de uma grande sequência cênica. A exemplo do pajé 

que anuncia sua profecia aos brancos, a cabocla urbana que conta ao filho a história de 

pertencimento da terra por parte de seus semelhantes, a anciã que explica o fenômeno 

da seca através do mito dos rios que voam. 

Figura 3 - Sequência de personagens interpretados em Se eu fosse Iracema (2016): o pajé, a 
cabocla urbana com filho e indígena anciã 

Fonte: Companhia 1COMUM

Em transições como essas, o gesto dramático produz uma ideia de corpo como 

acontecimento incessante  de narrativas,  zona de conflito entre  os  diferentes  línguas, 

saberes  e  cosmologias.  Trata-se  de  um corpo,  então,  que  é  co-existência  de  outros 
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corpos,  de outros modos de vida,  outros mundos.  Não consiste  apenas em contar  a 

história de outra forma, mas sob outra forma de ser. Uma forma que admite categorias 

de pensamento articulados nas línguas e nas cosmologias banidas da história oficial. 

Assim, a estranheza do corpo cênico consistirá na sua desapropriação enquanto “corpo 

próprio”. O que segundo Nancy (2013) é possível “[…] no sentido de não se reconhecer 

como atributo  exclusivo de  sua  substância,  possessão de  seu direito,  ainda que sob 

alguns aspectos possa identificar-se com algum desses papéis” (p.46). Subvertendo a 

materialidade  do  corpo  ocidental,  coloca-se  em  total  abertura,  completa  superfície, 

aparentando-se da forma de um corpo-fora. Assim, o corpo que figura no palco - tanto 

na  performance  da  atriz,  quanto  nas  histórias  que  narra  -  afeta  os  limites  e 14

compartimentos de um corpo continente, colocando-o em ininterrupta transformação, 

como corpo polimórfico, múltiplo e por vezes sem substância.

Além da opção por um formato monológico, em que uma única intérprete encena 

diversos  personagens,  a  incomunicabilidade é  também uma importante  estratégia  na 

construção  da  dramaturgia  de  Se  eu  fosse  Iracema  (2016).  Muitas  dessas  falas 

enunciadas pela intérprete escapam dos limites do idioma oficial e corroem o seu ideal 

de homogeneidade. Seja pelo uso da língua guarani, como é o caso do pajé que dá início 

à peça, sem a facilitação da tradução ; seja na utilização de uma fala híbrida com o 15

português, a exemplo da personagem cabocla; seja ainda, na fala de uma mulher bêbada, 

que lê alguns dos artigos da Constituição de 1988, que prevê, entre outros direitos, a 

prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos ameríndios. Além da 

pronúncia  balbuciante  e  engasgada desta  personagem,  os  dizeres  sobre  a  integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina vão sendo encobertos 

pelo som ensurdecedor de uma motosserra. São falas marcadas por uma dificuldade de 

projeção, em que os ruídos consistem nos sotaques, nos hibridismos linguísticos, nas 

línguas em extinção. E por conseguinte, na forma de pensar e nos saberes que abrigam. 

São  falas  que  se  impõem diante  do  público,  empurrando-o  para  o  lugar  outro  por 

excelência, o espaço do inaudito e sem fala. 

 As histórias são, na verdade, mitos. A exemplo do mito dos rios que voam e que se relacionam com 14

outros elementos da natureza como faz o homem. E também histórias que envolvem espíritos constituídos 
de carne e osso, semelhantes aos xapiri encontrados nas narrativas de Kopenawa.

 Na mencionada cena em blecaute, apenas com um fade in nos olhos da intérprete, em plano elevado em 15

relação ao chão, profere a profecia para o público: “Escuta, branco, presta atenção no que eu vou falar 
agora”. A tradução existe apenas no roteiro da peça, cedido pelo autor para a elaboração deste artigo.
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Em  sintonia  com  a  linguagem  da  peça  teatral,  é  a  noção  de  tradução  como 

perspectivismo ameríndio elaborada em Tradução e Perspectivismo por Martins (2012). 

Uma concepção, em tempo, contrária à de Alencar, baseada na ideia de moldagem entre 

a língua indígena e a civilizada. Por esse outro caminho, traduzir não seria tornar a 

língua estrangeira, familiar. Seria deformar a própria língua do tradutor nessa abertura 

para a alteridade linguística. Uma saída viável dentro dos limites de um pensamento 

ocidental e de uma tradição intelectual que não é possível abandonar. Mas sim, e com 

efeito, deformar. É o que faz a narrativa de Se eu fosse Iracema (2016) em relação à 

protagonista do romance. Em contraste aos contornos precisos dos lábios de mel da 

personagem, que proferem uma fala inofensiva, os lábios da intérprete deformam-se na 

medida em que são empregados em falas impositivas e desestabilizadoras. São lábios 

que,  ao  dar  vazão  a  sequência  de  vozes  que  se  alternam  ao  longo  do  espetáculo, 

articulam um grande corpo espraiado e sem limites. Um corpo coletivo feito de tênues 

fronteiras entre um ser e outro, borda com borda de perspectivas, do primeiro ao último 

“personagem” incorporado pela intérprete. Um devir xamânico é o devir iracêmico, que 

cruza as barreiras corporais e adota perspectiva de outras subjetividades . Um conjunto 16

de corpos diversos que se irmanam a Iracema pela sua humanidade, seu espírito. E que 

assim, inverte a lógica do discurso ocidental  firmada na unicidade de natureza e na 

multiplicidade das culturas . Afinal, o devir iracêmico inaugura um corpo diverso que 17

não corresponde, não se assemelha e não se identifica com o olhar do público. A não ser 

pela sua estranheza.
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MEMÓRIAS ENSAIADAS 

Manuela Fantinato (PUC-Rio)1 

 

Resumo: Bodenlos, uma autobiografia filosófica, é autobiografia póstuma de Vilém Flusser, 
controverso pensador Tcheco que iniciou sua carreira no Brasil, país que o acolheu após fuga do 
regime nazista, e tornou-se um reconhecido teórico dos novos meios de comunicação na Europa 
dos anos 1980. Escrita durante 20 anos, a obra não segue a estrutura tradicional do gênero, de ser 
uma narrativa retrospectiva de vida, geralmente linear e narrada em primeira pessoa do singular. 
Dividida em quarto partes, Monólogo, Diálogo, Discurso e Reflexões, é escrita na forma de 
ensaios e apenas a primeira se aproxima de uma autobiografia tradicional. As escolhas feitas em 
Bodenlos afirmam uma singularidade apoiada no caráter produtivo da situação do exilado, 
condição que elege como escolha de vida, e uma subjetividade marcada por contextos e escolhas. 
Palavras-chave: Autofiguração; Ensaio; Vilém Flusser; Autobiografia 
 

Em 1991, cerca de dois meses antes de sua morte, Vilém Flusser é interpelado pelo 

jornalista Patrik Tschudin, em uma entrevista posteriormente publicada no livro The 

Freedom of the Migrant, sobre como responderia a perguntas sobre sua história de vida2. 

Explica que se evadiria da pergunta por dois motivos. O primeiro, metodológico, pois 

sentia-se incomodado com a objetividade cronológica com a qual normalmente se 

mediam biografias. Em sua opinião, uma vida não faz sentido em dias, meses ou anos, 

mas em fluxos de intensidade, mensuráveis por meio de experiências mais ou menos 

significativas. O segundo, porque os conceitos de eu e identidade são puramente 

ideológicos e, assim sendo, uma biografia nunca é sobre um eu, mas sobre uma teia de 

relações por meio das quais experiências acontecem. (2003, p. 88) 

 

And it seems to me that anyone who tries to describe his own life history 
has never lived. [...] If I look back on my own life – which I do not do 
gladly because I prefer to look ahead – but when I do look back on my 
life, I don’t find any sort of identity. (FLUSSER, 2003, p.89) 

 

 No entanto, dois anos mais tarde, em 1993, é publicada, em alemão, a autobiografia 

que deixara inacabada com sua morte e que aparentemente vinha escrevendo há cerca de 

20 anos, quando retorna à Europa depois dos 32 anos em que passa no Brasil. Bodenlos, 

uma autobiografia filosófica é publicada em português em 2007, tendo seus dois textos 

																																																													
1	Historiadora, mestre em Letras e doutoranda em História Social da Cultura, todos pela PUC-Rio. Contato: 
manufantinato@yahoo.com.br.	
2	Uso neste trabalho a tradução em inglês do livro, pois não tenho acesso ao original em alemão e o livro 
não foi traduzido para o português.	
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finais sido traduzidos do alemão. Isso porque Flusser era versado em ao menos quatro 

línguas, nas quais escrevia e reescrevia, autotraduzindo-se como método de trabalho e 

forma de reflexão sobre o estar no mundo.  

 

Bodenlos, termo tcheco que significa sem chão, no sentido de sem fundamento, em 

nada se encaixa nas definições mais tradicionais de escrita autobiográfica. Dividida em 

quatro partes – Monólogo, Diálogo, Discurso e Reflexões – apenas a primeira se aproxima 

de uma cronologia, mas do tipo que propôs na entrevista a Tschudin. O que obedece são 

determinadas questões e experiências fundamentais que elege para dar sentido à sua vida. 

O livro é inaugurado com um Atestado de falta de fundamento, que diz: 

 

O termo “absurdo” significa originalmente “sem fundamento”, no 
sentido de “sem raízes”. (...) A tendência das flores sem raiz é o clima 
da falta de fundamento. O presente livro atestará tal clima.  
[...]  
O termo “absurdo” significa na maioria das vezes “sem fundamento” 
no sentido de “sem significado”. (...) A movimentação sem significado, 
tendo por nada o horizonte, é o clima da falta de fundamento. O presente 
livro atestará tal clima.  
[...]  
O termo “absurdo” significa também sem fundamento no sentido de 
“sem base razoável”. (...) A sensação de estar-se boiando é o clima da 
falta de fundamento. O presente livro atestará tal clima. (FLUSSER, 
2007, p.19) 

 

Ao abrir dessa forma sua autobiografia, Flusser performática e paradoxalmente 

funda-se como alguém “sem fundamento”, sobretudo no sentido de sem raízes, tendo em 

vista seu passado de exílio. Ainda em suas palavras, “a experiência de falta de fundamento 

não pode ser precipitada em literatura, filosofia e arte sem ser falsificada. Pode apenas ser 

circunscrita em tais formas para ser parcialmente captada.” (2007, p.20). Celebra, assim, 

a impossibilidade inerente à sua tarefa e ainda a todo exercício autobiográfico. 

 

Este livro, por exemplo, que é viagem em direção do passado, é busca 
do futuro. E verifica que tanto passado quanto futuro estão presentes, 
porque o ato de escrever este livro não é movimento dentro do espaço. 
O tempo corre (em direção indefinível) dentro de um espaço imóvel. 
(FLUSSER, 2007, p.92). 
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No livro Memorias para Paul de Man, Jacques Derrida fala da memória, 

diferenciando-a da simples recordação, como um esforço de construção do passado que, 

partindo do presente, orienta-se a um futuro. Está tradicionalmente associada à técnica, 

existindo apenas enquanto discurso e, portanto, enquanto materialidade, seja falada 

(como nos antigos exercícios menemônicos) ou escrita.  

Ao organizar-se em discurso, fazer-se narrativa, a memória, como defende Derrida, 

rompe com a espontaneidade da lembrança involuntária, criando sentidos e significados. 

E o faz a partir de uma retórica própria, que lida com passado e futuro, possíveis apenas 

em coexistência e no presente. Nessa “retórica de temporalidade”, a memória, em suas 

palavras, se projeta ao futuro, e constitui a presença do presente (1989, p. 68), ou seja, diz 

mais sobre o momento da escrita do que sobre o passado de narra. Mas vai além, 

afirmando que os presentes passados consistem no presente de uma promessa cuja 

abertura ao presente porvir não é a de uma expectative ou antecipação, mas de um 

compromisso (1989, p. 59). Isso significa dizer que o fixar-se de uma vida em escrita, é 

em si uma promessa. Um olhar para trás em função de um compromisso com a construção 

de um futuro. 

Ao que tudo indica,3 Flusser começa a trabalhar em Bodenlos no início da década 

de 1970, enquanto o ultimo texto, Meu caminho de Praga, foi escrito do ano de sua morte, 

na primeira vez que volta à cidade desde que emigrara, em 1939, e relata o caminho que 

percorre de sua antiga casa à escola onde estudava. 

 

O que inicialmente eu, como rapaz, corria com pressa e sem fôlego para 
poder chegar a tempo na aula de latim, e o que eu hoje, como pessoa de 
idade, percorro sem fôlego para reencontrar a mim mesmo, é a 
fatalidade inominável que o século 20 deixou acontecer no palco 
grandioso de Praga. Essa fatalidade da qual eu fui feito. (FLUSSER, 
2007. p. 245) 

 

Poucos meses depois, morre em um acidente de carro nos arredores da mesma 

cidade, da qual havia emigrado 52 anos antes e onde voltara para proferir uma palestra. 

O intervalo que separa os passos do jovem anônimo aos do intellectual mundialmente 

reconhecido guarda a maior parte das transformações do século XX, enquanto as 245 

																																																													
3	Alguns dos textos do livro foram publicados também em outras obras.	
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páginas de Bodenlos escondem um presente (imóvel?) de cerca de 20 anos, a partir do 

qual irradiam-se um passado e um futuro que nunca se conclui.  

 O Monólogo de Flusser inicia-se na experiência do exílio e termina com um capítulo 

dedicado à “língua brasileira”, cujo conhecimento lhe possibilita iniciar uma sólida 

carreira de professor e escritor no Brasil. Neste momento, cabe uma breve intervenção 

para, em linhas gerais, apresentar o autor àqueles que não conhecem sua trajetória.  

Vilém Flusser era um jovem de apenas 20 anos quando chega com a namorada, 

Edith, no Brasil, depois de passar um ano em Londres na rota de fuga do regime nazista 

que havia acabado de anexar a então Checoslováquia. Estabelece-se em São Paulo e passa 

quase 20 anos trabalhando na empresa da família de Edith, que será sua companheira da 

vida toda até, em fins dos anos 1950, aproximar-se do grupo de intelectuais que se reunia 

em torno do Instituto Brasileiro de Filosofia e timidamente começar a entrar na vida 

intelectual brasileira. Torna-se colaborador do Suplemento literário do jornal O Estado 

de S. Paulo, e, em pouco, tempo passa a lecionar na Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo e na Faculdade de Comunicação da Fundação Armando Álvares Penteado. 

No meio da década de 1960, Flusser já é personalidade importante no cenário intelectual 

brasileiro e começa a receber convites para fazer palestras em universidades estrangeiras. 

Nos anos 1980, já de volta a Europa e estabelecido no interior da França, torna-se 

reconhecido mundialmente como teórico dos novos meios de comunicação, sobretudo 

após a publicação de seu A filosofia da caixa preta.  

Ao sair de Praga, Flusser deixa para trás família, amigos e todos os que 

compartilham de seu passado e do contexto no qual se reconhecia, mas, ao deixar os 

estudos na Universidade Carolina, deixa também um futuro no qual se projetava como 

filósofo. Nesse sentido, o aprendizado do português brasileiro não era simplesmente a 

descoberta a língua falada no Brasil, mas era vivenciado como matéria prima a ser 

trabalhada para realizar a vida; “A língua era vivenciada como desafio e como tarefa da 

vida” (2007. p. 71), diz ele. E, ainda, em uma forma específica: 

 

O ensaio, essa forma híbrida entre poesia e prosa, entre filosofia e 
jornalismo, entre aforismo e discurso, entre tratado acadêmico e 
vulgarização, entre crítica e criticado, constitui um universo que é 
habitat apropriado para o “exilado nos picos do coração”. (FLUSSER, 
2007. p. 83) 

 

1344



	 	
	
	
	
	

O ensaio, que elege para apropriar-se da nova língua e criar sua própria linguagem, 

é gênero sem fundamento. Escrita que não apenas foge ao método, mas se constitui como 

negação de qualquer sistematização, como aponta Adorno no clássico Ensaio como 

forma. A opção pela escrita do ensaio é significativa. Filósofo sem formação, que, ao 

longo de sua vida, dedica-se aos mais variados temas, da escrita às imagens técnicas, da 

arte à ciência, do existencialismo à epistemologia, a própria figura intelectual de Flusser 

constitui-se negação de tradições e verdades estáveis, transitando por áreas de 

conhecimento como por geografias. Sempre avesso a classificações e à criação de 

sistemas ou metodologias, rejeitava a determinação de filósofo, preferindo a de escritor. 

O particular do gênero ensaístico não é situar-se entre dois saberes, mas atravessar 

os saberes sem subseviência a uma disciplina em particular a partir de um modo de 

conhecer que é literário, pois se reconhece escrita. Situa-se na convergência entre 

filosofia, literatura e vida, operando uma certa literaturalização do saber, mas partindo da 

experiência, prolongando-a na escrita. Enquanto filosofia, consiste na negação do 

absoluto, lógico e permanente, questionando o pensamento teleológico em sua 

fragmentação e instabilidade.  

Por isso, a vida-escrita de Vilém Flusser não começa na infância, como as narrativas 

autobiográficas mais tradicionais. O exílio é eleito como experiência fundadora, que 

caracteriza um certo deslocamento em relação ao mundo, um clima de falta de 

fundamento que torna impossível definir em bases razoáveis uma identidade ou atuação. 

Experiênia fundadora também porque marca o contato com a língua que usará como 

matéria-prima para iniciar sua carreira e também para estabelecer diálogos com as pessoas 

que a marcarão.  

Após o capítulo dedicado à descoberta do português, o livro se abre aos Diálogos e 

a uma outra estrutura narrativa. Ao longo de toda a obra, Flusser sequer menciona sua 

mulher Edith, único contato capaz de chegar ao silêncio da língua materna, na qual nunca 

escreveu, ou os três filhos que teve no Brasil. Mas, em sua escrita de si, inclui textos sobre 

11 pessoas, artistas e intelectuais, alguns exilados como ele. Opera, com eles, 

aproximações e distanciamentos, falando de outros para falar de si. Outros, porém, 

bastante específicos: pessoas com as quais Flusser se engajou na criação de uma “filosofia 

brasileira”, ao longo dos anos 1960, em torno do Instituto Brasileiro de Filosofia de São 
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Paulo, e que lhe abriram as portas da sociedade, permitindo que fosse ativo contribuinte 

à imprensa e professor universitário.  

Essa opção ilumina o uso do “a gente”, no lugar do “eu” no livro. Bodenlos não é 

uma autobiografia escrita na primeira pessoa do singular. No lugar, usa uma expressão 

típica do português falado no Brasil, que é uma espécie de plural informal – o que remete 

a textos acadêmicos que usam nós como recurso impessoalidade ou de modéstia – que é 

também uma terceira pessoa, um ele. “A gente” poderia ser toda a gente, mas também a 

gente de Flusser, aquela que ele escolhe para espelhar-se e dialogar, enquanto intelectual. 

A teia de relações por meio das quais as experiências que elege como significativas 

acontecem. 

Já na terceira parte do livro, Discurso, Flusser inclui textos sobre filosofia da ciência 

e teoria da comunicação, as matérias com as quais iniciou sua atuação como professor 

universitário. Finalmente, Reflexões, a última parte do livro, traz ensaios que colocam em 

questão a condição de exilado, ligando o fim ao início, não em um círculo fechado, mas 

em uma espécie de espiral multiplicadora de sentidos. 

Bodenlos é uma autobiografia que se diz filosófica, que esconde a vida íntima, mas 

elege outros para falar de si. Inclui textos teóricos e rejeita cronologias, abraçando a 

fragmentação. Em sua forma como em seu conteúdo, nega a noção de uma vida como 

algo estável e unívoco. Como ensaio, não começa no início, tampouco termina no fim, 

mas na morte do autor, como se fosse o prolongamento de sua vida mesma, durante duas 

décadas em que pesa, mede e examina, portanto ensaia, uma vida destinada a sobreviver-

lhe.  

Segundo Paul de Man, a prosopopeia seria a metáfora da autobiografia. A figura de 

linguagem que dá a algo inanimado as características, atos e sentimentos de um humano. 

Assim, concede-se à letra, ao papel, entidade sem rosto, uma vida, dotando-o de uma 

máscara. A narrativa autobiográfica figura àquele que a narra uma imagem, desfigurando 

outras. Dá nome a um ausente, fazendo-o recordável como um rosto. A partir dessa 

estratégia, o discurso autobiográfico torna inteligível a história de uma vida, dando a ela 

um sentido que em si não possui.  

Assim, de Man pensa a autobiografia como uma figura de leitura e compreensão, 

um jogo de máscaras cuja estrutura avança em similaridade e diferenciação. Aquele que 

escreve uma autobiografia não está apenas escrevendo a história de sua vida, mas está se 
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lendo ao escrever uma vida. Para fazê-lo, num movimento duplo de compreender-se e 

criar-se, estabelece aproximações e recuos, elege seus pares enquanto omite seus díspares. 

Desta forma, insere-se em determinado contexto para ver-se nele inserido, mas também 

para ser nele reconhecido. É precisamente esse o compromisso do fazer autobiográfico.  

Mas Bodenlos é compromisso que nunca se conclui, tornando-se, por isso, mais 

perfomático em seu projeto. A obra aponta para a construção de um intelectual que vive 

ensaisticamente, portanto, fora dos cânones tradicionais, que migra, flutua, transita sem 

fixar-se em nenhum lugar. É sem fundamento, como é o gênero ensaístico, que se situa 

na instabilidade e borra as fronteiras entre literature e filosofia, formando-se sem nunca 

assumir forma definitiva.  
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MIL ROSAS ROUBADAS, DE SILVIANO SANTIAGO (2014): O “EU” 

INTELECTUAL IMPLODE A ESCRITURA 

Marcelo Alves (UERJ)1 
 

Resumo: Objetivamos analisar o romance Mil rosas roubadas (2014), do escritor Silviano 
Santiago a partir de estudos de Leonor Arfuch (2010), de Jacques Derrida (2014) e de Martin 
Heidegger (2010) para verificar uma tendência contemporânea na literatura brasileira: a 
inserção de personagens intelectuais aparentemente pondo em prática a diluição das fronteiras 
ficcionais, pré-estabelecidas, outrora, pela hierarquização da história literária, implodindo-as, 
contudo, no momento atual, por meio do (re) exame do estatuto narrativo no próprio espaço 
romanesco e através da experimentação de possibilidades do contar no (ainda) objeto romance.  
Palavras-chave: Mil rosas roubadas; Silviano Santiago; Bioescritas; Crítica literária 
 

A atitude estética requerida pelo substrato vital se vale da suspensão de entraves e 

de anteparos. O empreendimento, contudo, não deve ser confundido com a feitura 

homogeneizante, visto que a homogeneização da obra de arte, o apagamento das 

singularidades, é a pincelada burguesa circundando a matéria poética. Ao sinalizar os 

riscos, derivados do gesto historicista dos estudos literários, Jacques Derrida (2010) 

lembra-nos, por exemplo, de que o movimento naturalizado da instituição literatura 

liquida o dizer tudo por uma preocupação puramente formal. Em outras palavras, se o 

desafio, no âmbito da crítica, é sempre a irrealização de uma leitura canônica, também 

logocêntrica, alimentar uma contra-assinatura que especula2 sobre a linguagem, à 

contrapelo na metafísica literária, evita o esforço de esgotamento daquilo que 

chamaremos de materialização da potência reflexiva, isto é, a obra literária, a escritura, 

o acontecer-poético.  

Estas palavras iniciais estabelecem dois movimentos que, a rigor, estão no mesmo 

patamar durante a execução da obra literária, em sua presentificação: em primeiro lugar, 

é necessário reconsiderar o que se têm feito no domínio da crítica literária a obras que, 

em tese, escapam às distensões de um conglomerado de conceitos. Em segundo lugar, é 

fundamental fazer emergir, no retrospecto do percurso sobre a literatura, com L 

                                                           
1 Graduado em Letras (UERJ), Especialista em Literaturas Portuguesa e Africanas contemporâneas 
(UFRJ), Mestrando em Literatura Brasileira (UERJ). Contato: br.marceloalves@gmail.com 
2 Utilizamos o termo “especular” no mesmo sentido empregado pela crítica literária argentina Josefina 
Ludmer na obra Aquí América Latina – uma especulación (2010): “Literalmente y en todos los sentidos. 

Como adjetivo (del latín specularis) com el espejo y sus imágenes, dobles, simetrias, transparencias y 
reflejos. Y especular como verbo (del latín speculari): pensar y teorizar (com y sin base real, todo podría 
ser uma pura especulación). Y a la vez maquinar y calcular ganacias. Tiene um sentido moral 
ambivalente” (LUDMER, 2010, p.9-10). 
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minúsculo, definições e partículas de ideias a serem experimentadas, ao sabor do 

observador, antes de tudo, leitor, adjunto ao objeto artístico, e não a mera demonstração 

de sistemas estéticos que, em seu nascimento respondem às próprias perguntas, 

enquanto o texto literário torna-se ilustração grosseira, e na maioria das discussões, 

resvala um quê de dispensável. Duas figuras servem-nos como modelos epistêmicos: 

Machado de Assis e Walter Benjamin.  

De modo breve, recordamos que Machado de Assis, alerta, no início de sua 

carreira literária, em texto para nós clássico, datado de 1873 e intitulado “Notícia da 

atual literatura brasileira/ Instinto de Nacionalidade”, a importância de existir – e 

consolidar-se - uma crítica praticante de certa análise que, segundo suas palavras, 

“corrija ou anime a invenção, que os pontos de doutrina e de história se investiguem, 

que as belezas se estudem, que os senões se apontem” (ASSIS, 1997, p.804). Ou seja, 

uma crítica que vitalize o artesanato e que lhe seja colaboradora, numa espécie de 

coprodução, na esfera literária, é um dos tons suplicantes num texto que se destina a 

apresentar o panorama da produção finissecular brasileira. Lembremos também que, 

antes, em “O ideal de crítico” (1865), Machado de Assis nutria expectativas quanto ao 

estabelecimento de uma crítica fundamentada na ciência, na urbanidade, na consciência, 

na perseverança, na coerência, na tolerância, na independência e na imparcialidade.  

Em “Dois poemas de Friedrich Hölderlin”: ‘Coragem de poeta’ (Dichtermut), 

‘Timidez’ (Blödigkeit)” (2013), verificamos que Walter Benjamin mostra o vigor da 

crítica literária. Trata-se de um “comentário estético” precedido de observações 

metodológicas que procuram extrair, dos poemas a serem analisados, um conceito-

limite, denominado, por Benjamin, de “poetizado”. Segundo o crítico, o “poetizado”, 

sendo conceito-limite, durante a investigação transforma-se no próprio poema ou a vida 

como revelação; contudo, assinala que a observação pretendida do poetizado não pode 

ser tomada teoricamente (como categoria instrumental a quaisquer produções poéticas), 

visto que se trata de análise num objeto particular (o par de poemas); ou seja, 

metodologicamente falando, o texto benjaminiano não pretende ser exaurido e aplicável 

a outros poemas de Hölderlin, exceto os que ali são geneticamente ressuscitados. Assim, 

o crítico argumenta: 

 

A investigação do puro poetizado, da tarefa absoluta, deve – depois de 
tudo o que foi dito – permanecer como objetivo puramente metódico, 
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ideal. O puro poetizado cessará de ser conceito-limite: seria a vida ou 
poema. – Antes de se experimentar a aplicabilidade do método para a 
estética da lírica em geral, talvez também para outros domínios, novos 
desenvolvimentos não são admissíveis (BENJAMIN, 2013, p.587). 

 

As considerações sobre a crítica apresentadas por Machado de Assis e a 

demonstração metodológica feita por Walter Benjamin, conjugadas, dão-nos a medida 

do que seja a concordância entre os objetos literários e seus discursos reguladores. Desta 

forma, em Machado de Assis, há a indicação de uma rigorosa postura, munida de 

cientificidade, calcada em pressupostos éticos cuja finalidade é restaurar a genialidade 

da crítica pertinente, lembremos, a um projeto de valorização das letras brasileiras, ao 

passo que, em Walter Benjamin, existe a fixação de uma metodologia em conformidade 

com a matéria poética a partir de um gesto intelectual: mapeamento de conceitos 

apriorísticos diluídos na análise. 

Entendidas tais práticas, podemos associá-las a Mil rosas roubadas. Publicado em 

2014 pela Companhia das Letras, o romance de Silviano Santiago encena os arremates 

literários enunciados pela voz do artesão: o narrador, ao se deparar com a eminência da 

morte do amigo, resolve, resignadamente, compor a biografia da amizade. O convite ao 

leitor é feito e, com o “professor universitário de história”, zigue-zagueamos pela 

memória que ensaia a conjunção entre crítica de arte, memorialismo, autobiografia, 

biografia e, sobretudo, fissuras ficcionais. As implicações de uma obra que é inaugurada 

por um mote de arruinamento - a inevitabilidade da morte do amigo Zeca impulsiona o 

narrador à responsabilidade de (re) escrever a amizade - incentivam a aposta numa 

leitura ativa e numa literatura pensante. 

No campo da leitura ativa, consideramos as estratégias de composição como 

mínimos procedimentos de alheamento, altamente cerebrais, uma vez que, de maneira 

instantânea, constroem e destroem sujeitos. Outorgada constantemente ao leitor, pelo 

tom confessional, dispositivo retórico das escritas de si, a dinâmica 

construção/destruição indica a maneira flutuante no relacionamento entre vida e obra de 

arte. Não desconsideramos, contudo, as discussões engendradas sobre a morte do autor, 

pois evidentemente que os nossos estudos se afinam ao pensamento de que o sujeito é 

entidade que se tece na narração; mas nos afastamos de considerações que afirmam a 

passividade desse sujeito, isto é, uma instância que outrora se colocava subserviente à 
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fixação de tipologias. Em outras palavras, a identidade cede espaço, com ressalvas, à 

identificação.  

“Admiração”, primeiro capítulo de Mil rosas roubadas, é a unidade textual que 

nos faz perguntas a respeito dos espectros resultantes de múltiplas subjetivações3. 

“Perco meu biógrafo. Ninguém me conheceu melhor do que ele” (SANTIAGO, 2014, 

p.7) é o que afirma o narrador de Mil rosas roubadas. Quais são os relacionamentos 

postos em xeque? Sublinhamos dois: a propriedade e a autoridade do conhecimento. O 

gesto biográfico tradicional se fortalece a partir da certeza de que existem duas figuras 

pré-determinadas: o biógrafo e o biografado. Performaticamente, o biógrafo é o agente 

cuja natureza é semelhante a do autor. Segundo Bakhtin: “é o agente da unidade 

tensamente ativa do todo acabado, do todo da personagem e do todo da obra” 

(BAKHTIN, 2011, p.10). Nesse sentido, o biografado é o objeto pré-moderno, ainda 

não pensado como componente na simbiose da escritura e em tudo que a atravessa. Em 

Mil rosas roubadas, contudo, a possessão é invertida: o possível biógrafo (o que 

conheceu melhor) parece natimorto. O que resta, pois, como possibilidade de escrita? 

Em realidade, não se trata efetivamente de uma destruição profunda – ou, se quisermos 

ser fieis, uma “morte do biógrafo”, parodiando “a morte do autor” -, mas sim a 

reconfiguração da instância autorizada, pela sensibilidade e pelo trabalho (intuição 

intelectual pessoana) a significar e mediar os efeitos do real. Derrida, em Essa estranha 

instituição chamada literatura (2010), defende que a desconstrução, embora rasure a 

questão do ser, não é banal alegação de destruição, porém abertura de pensamento. 

Seja o sujeito vazio lacaniano, seja o sujeito descentrado do pós-estruturalismo, 

em Mil rosas roubadas existe a deliberada leitura, de ponta a ponta, do questionamento 

do sujeito autônomo, transparente, pleno, - interrogações que são indicadoras da 

reviravolta na metafísica moderna. Os pontos de debate registrados no relato (e faz-se 

necessário dizer que o enredo é conduzido em segundo plano) bifurcam o caminho de 

pensamento sobre os limites da não coincidência entre sujeitos textuais e sujeitos 

empíricos (e os fatos a eles conectados) e sobre o espaço romanesco como campo 

                                                           
3 Consideramos as múltiplas subjetivações como operações que unem três aspectos da narrativa 
santiaguiana aqui estudada: a apresentação e deslindamento de duas figuras textuais, o narrador e o 
personagem Zeca, constantemente (re) compostos pelo exercício teórico, pelo exercício crítico e pelo 
exercício interartístico. O leitor observará que esta comunicação limita-se a discutir apenas o exercício 
crítico. Não obstante, os demais aspectos mencionados serão desenvolvidos em estudos vindouros. 
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minado quando o gesto narrativo encaixa a figura do amigo à constelação de conceitos 

ou quando o encaixe de conceitos se dá por uma demanda crítica. 

Esta empreitada santiaguiana alinha-se com aquilo que Leonor Arfuch (2010) 

chama de “perturbações da identidade”. Influenciada por reflexões bakhtinianas 

concernentes aos gêneros discursivos, Arfuch recorda a presença de relatos cujo 

agrupamento de sujeitos é marcado pela heterogeneidade e constante hibridização. A 

heterogeneidade associada à alteridade torna-se marca de falta na constituição do 

sujeito. Consequentemente, a necessidade de identificação transforma-se em valor 

biográfico. Em Mil rosas roubadas, há um jogo entre o que está vazio e o que está 

preenchido. O preenchimento é feito a todo custo e, embora entre em conflito com o que 

o narrador chama de “condição ética”, este acaba, pois, optando pelo gesto científico, 

pela pesquisa propriamente dita, ao mostrar seus percursos e resultados, porque quer dar 

“corpo e significado” ao passado: 

 

Por ter oscilado entre tatear-o-passado pela lembrança e pesquisar-o-
passado pela obsessão da veleidade e por ter certeza de que minha 
escrita continuará a oscilar entre os dois polos, será que me 
desacredito como narrador sincero? Será que o leitor pode confiar 
cegamente em quem ora apalpa sentimental e subjetivamente o 
passado como testemunho ora o reconstrói objetiva e jubilosamente 
como historiador? (SANTIAGO, 2014, p.78). 

 

Vemos, pois, o desafio de (re)construção sancionado retoricamente pela figura do 

historiador. Existem, ao longo do romance, trechos que procuram sustentar a ideia de 

que por meio da formação universitária de historiador (com tese de doutorado em 

historia social defendida na França), seria familiar ao narrador pôr as mãos nas matérias 

da memória. Na incumbência de narrar fases da amizade com o Zeca, atinamos, pelos 

dados inseridos, que houve um trabalho investigativo. O que aparenta, pela qualidade da 

obra, acabamento e arremate, também é, por nós, avaliado como estratégia retórica 

semelhante ao tom confessional. Destacamos, a seguir, um alongado exemplo: 

 

Não me é, portanto, estranho o trato com arquivos (alheios e pessoais), 
com documentos históricos e íntimos, e com anotações eruditas e 
apressadas. Também não me é desagradável o manuseio físico e 
intelectual de papéis esparsos, às vezes desprovidos de vida própria, às 
vezes insondáveis e enigmáticos. Tampouco é mistério direcionar as 
informações reunidas debaixo de algum tópico ou tema e reorganizá-
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las segundo critério estabelecido a priori. Dessa forma é que, na hora 
da redação dos muitos trabalhos que cheguei a publicar, contei com 
material concreto, sugestivo e inteligível, necessário e suficiente para 
realçar o significado literal e simbólico das pessoas e dos fatos a 
serem expostos pelo relato acadêmico. No caso presente, pelo relato 
biográfico (SANTIAGO, 2014, p.60). 

 

Percebemos, pois, que, se por um lado existe fortuita oposição entre relato 

acadêmico e relato biográfico, talvez pelas particulares intenções, a diferença entre eles 

é dissipada na execução de etapas prometidas pelo narrador. Notamos, em Mil rosas 

roubadas, que a essência do teor acadêmico inscrito no enredo oriunda da escrita 

ensaística. Adorno nos diz que o ensaio enquanto forma é uma maneira de falar do 

estético de modo não estético (ou quase estético). Mil rosas roubadas, contudo, fala dos 

elementos do estético por meio do estético. Este não é o único ponto discrepante entre 

as considerações adornianas sobre o discurso ensaístico e o relato de Mil rosas 

roubadas. Mesmo que reconheçamos, na obra santiaguiana, o mergulho na especulação 

sobre objetos específicos não pré-conceitualizados, Adorno nos leva a indagar sobre a 

teleologia do ensaio: “Seus conceitos não são construídos a partir de um princípio 

primeiro, nem convergem para um fim último” (ADORNO, 2012, p.17). Isto leva-nos a 

crer que o ensaio permite o surgimento do conceito, mas não necessariamente sua 

aplicação. Modo diverso acontece em Mil rosas roubadas: o primeiro capítulo ao qual 

nos referimos, por exemplo, apresenta-nos um rol de conceitos que serão 

experimentados e redefinidos durante a narração. Sinalizamos aqui alguns deles: (1) 

pirraça sentimental do corpo – a maneira pela qual o corpo retarda o último batimento 

cardíaco e como algumas pessoas suspendem chateações por meio de birras e 

trocadilhos. O exemplo? Zeca; (2) dama admiração – oclusão da imaginação e 

fidelidade endeusadora ao biografado; (3) dama ignorância – abertura para a imaginação 

de fatos narrados, o mesmo que exercício de criação sobre a matéria-memória; (4) 

verdade – dilema entre abdicação e preservação da vida, índice de morte (dos valores e 

dos sujeitos); (5) espectador – tensão entre o tradicional leitor de biografias e o 

cocriador de personalidades etc4. 

                                                           
4 Estamos realizando, em nossos estudos, o mapeamento dos conceitos criados pelo narrador, apontando 
sua localização textual e parafraseando as definições. Futuramente, este mapeamento será publicado na 
dissertação que pretendemos defender.  
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O que nos chama a atenção é o paroxismo oriundo desta postura ao, por exemplo, 

cotejarmos outros escritos ensaísticos de Silviano Santiago. O paroxismo aqui atestado 

parece ser elemento irônico que perpassa a produção santiaguiana. Em primeiro lugar, 

basta nos lembrarmos de As raízes e o labirinto da América Latina (2006), ensaio que 

procurou mostrar os mecanismos metodológicos presentes em Raízes do Brasil (1936), 

de Sérgio Buarque de Holanda, e em O labirinto da solidão (1950), de Octavio Paz, 

argumentando que, em ambos, há a busca de vocabulário artístico que sirva de 

interpretação crítica dos arranjos político-econômico-sociais respectivamente brasileiros 

e mexicanos. Em outras palavras, há uma organização literária nos dois ensaios 

supracitados. Em Paz, pela fatura lírica e dramática. Em Buarque, pelo teor épico. Nesse 

sentido, devemos nos perguntar (sem sermos deterministas), portanto, se a atitude 

metodológica localizada e comentada em As raízes e o labirinto da América Latina 

serviu de laboratório para a composição de Mil rosas roubadas5. 

Em segundo lugar, uma leitura cuidadosa dos textos de Uma literatura nos 

trópicos (2000) indicaria proposta analítica e hermenêutica que ao mesmo tempo fizesse 

a revisão dos conceitos cristalizados da metafísica ocidental, destruindo-os pelo 

pensamento insubordinado, inquieto. Conforme dito em texto homônimo ao do livro, 

“Falar, escrever, significa: falar contra, escrever contra” (SANTIAGO, 2000, p.17) e em 

texto intitulado “Análise e Interpretação”: 

 

A afirmação e a negação, a contradição se afirma pela diferença (e não 
por uma simples síntese), ela existe como conceito operacional, pois é 
ela que pode dar conta deste criar pela destruição, deste destruir pela 
criação, que mais e mais significa (estamos descobrindo um pouco 
tarde) o espírito moderno (SANTIAGO, 2000, p.209). 

 

A prática epistemológica do narrador intelectual é via de passagem cujos extremos 

são a vida e a obra, textual e empiricamente referendadas. Aqui nos detemos em 

algumas palavras que conjecturam sobre a escrita autoficcional, pois elas elucidam o 

caráter bioescritural que serpenteia o romance estudado. Anna Faedrich (2017), em 

artigo intitulado “Autoficções em teoria: a terceira margem” formula duas ideias 

                                                           
5 Assinalamos que, por exemplo, o segundo capítulo de Mil rosas roubadas, intitulado “Primeiro 

Encontro” apresenta as transformações urbanísticas da cidade de Belo Horizonte, tornada capital do 
Estado de Minas Gerais nos anos 1930. As configurações das ruas, praças, lojas e casas são associadas, 
pelo narrador, às mudanças nos valores e no pensamento da nova sociedade belo-horizontina. 
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pujantes: “(...) O movimento da autoficção é da obra de arte para a vida – e não da vida 

para a obra, como na autobiografia -, o que valoriza e potencializa o texto enquanto 

linguagem criadora” (FAEDRICH, 2017, p.99); a estudiosa também pensa na 

expurgação de traumas e de dores por meio desse modo de escrita, evocando a ideia de 

“prática de cura” sustentada por Serge Doubrovsky. Ousamos, pois, afirmar que, no 

caso Mil rosas roubadas, as citações e as apreciações acerca de obras artísticas, 

sobretudo as cinematográficas e musicais, corroboram este movimento, intensamente 

resultante de uma postura legitimamente crítica e teórica: a obra de arte como leitura 

ativa e fatal componente das vidas que se escrevem. O uso pronominal “escrever-se” é 

proposital, uma vez que em Mil rosas roubadas, o ofício de narrar o amigo é interferido 

pelas autoconsiderações do narrador. E vice-versa. O narrador chega a dizer “Escrita por 

ele, minha biografia, nossa autobiografia, seria fusão. Pura luz. Escrita por mim, sua 

biografia, nossa autobiografia” (SANTIAGO, 2014, p.29). 

Ambos, narrador e Zeca, ao biografarem, são possíveis autobiógrafos. Zeca, 

todavia, encerraria as expectativas do gesto biográfico tradicional e, por conta disso, seu 

empreendimento é “pura luz”. Pertinente aqui resgatar os ataques adornianos 

assinalados em “Conceito de Iluminismo” – texto em parceria com Horkheimer6 - 

apontando que o impulso do século das luzes foi a pretensão em unir progresso e 

dissipação de medos coetâneos, adotando a postura mais autoritária possível do que 

aberta à sobrevivência de outros saberes não institucionalizados. Em Mil rosas 

roubadas, o narrador chega a afirmar que um detalhe significativo de seu amigo Zeca é 

que ele tinha de dizer a última palavra. Em seguida, enceta: “Só se capacita para ser 

biógrafo aquele que arroga a si – por capricho e autoritariamente – o direito à última 

palavra” (SANTIAGO, 2014, p.67). 

Na esteira das reflexões sobre os desdobramentos dos termos flutuantes figurados 

em Mil rosas roubadas, creditamos à obra o aspecto crítico. Ao escrever sobre autores e 

lugares determinados, o crítico estaria escrevendo sobre si mesmo. Partiria das suas 

referências pessoais e intelectuais para entender a escrita e/ou contexto das obras e 

                                                           
6 O narrador de Mil rosas roubadas define a atividade da escrita (auto)biográfica como uma partitura 
tocada à quatro mãos. As mãos do Zeca seriam as do compositor, a do criador, enquanto conteúdo, ao 
passo que as mãos do narrador seriam as do intérprete, aquele que lê, compreende, torna público e, no fim 
das contas, cria em segunda ordem. 
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autores de sua preferência. Ricardo Piglia (2008) considera, por exemplo, a crítica como 

uma moderna forma de autobiografia: 

 

Quanto à crítica penso que é uma das formas modernas de 
autobiografia. Alguém escreve sua vida quando crê escrever suas 
leituras. (...) O crítico é aquele que reconstrói sua vida no interior dos 
textos que lê. A crítica é uma forma pós-freudiana de autobiografia. 
Uma autobiografia ideológica, teórica, política e cultural. E digo 
autobiografia porque toda crítica se escreve a partir de um lugar 
preciso e desde uma posição concreta. O sujeito da crítica costuma 
estar mascarado pelo método (às vezes o sujeito é o método) porém [o 
sujeito] sempre está presente e reconstruir sua história e seu lugar é o 
melhor modo de ler a crítica (PIGLIA apud PINHEIRO, 2008, p.23). 

 

Destacamos a frase “o sujeito é o método” na medida em que conseguimos 

visualizar dois momentos: (1) a analogia entre escrita biográfica e dissecação: “Só ele 

seria capaz de manejar com destreza a lâmina do bisturi psicológico e dissecar, no meu 

futuro cadáver, a intimidade da vida com a ajuda da memória e das palavras” 

(SANTIAGO, 2014, p.10), o que corrobora a afirmação de que o sujeito das escritas 

impregnadas de ambiguidade entre o biográfico e o ficcional só pode ser exibido 

quando são encenadas questões teóricas; e (2) o traço intelectual impera neste tipo de 

escrita, principalmente no desenho dos estágios a serem cumpridos ao longo do relato: 

 

Releio as anotações já feitas em ficha e, ao mesmo tempo, abro na 
minha memória o arquivo das suas próprias frases. Nas próximas 
semanas ou meses poderei ir consultando o material diverso sem o 
único apoio da cartolina. Irei direto à imaginação, que se intrometerá 
com a naturalidade da escrita, estabelecendo a cronologia e as 
aventuras da nossa vida em comum. A imaginação me inspira tanto 
quanto a objetivação (SANTIAGO, 2014, p.59). 

 

Brief Encounter7, filme britânico de 1945e o remake Stazione Termini8, filme 

italiano de 1953 são solicitados pelo narrador para que ele possa compreender a situação 

                                                           
7 Com título em português, “Desencanto”, o filme de David Lean é sobre uma simples dona de casa, 

casada e com filhos, chamada Laura (Celia Johnson) que conhece, por acaso, num bar de uma estação de 
trem, que ela frequenta diariamente, um médico chamado Alec (Trevor Howard) que, assim como ela, 
também é casado. Os dois iniciam uma amizade aparentemente inocente que aos poucos se torna uma 
paixão indesejada por ambos. Eles começam um relacionamento secreto; contudo, Laura se sente culpada 
por trair o marido todas as quintas-feiras com Alec. A história é narrada por Laura, de maneira 
retrospectiva: a partir do início do relacionamento ao seu término, quando Alec resolve aceitar um 
emprego na África.  
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dramática no início do romance: a separação e o reencontro de dois “amantes”. Somadas 

às lembranças sobre as impressões do narrador a respeito de Zeca na infância e sobre o 

reencontro no hospital, os filmes leem a obra literária e a ela se mesclam, mostrando 

que não existe distinção formal nem temática. São uma só matéria: 

 

O quatro do Hospital São Vicente torna a ocupar toda a tela. 
A enfermeira entra de volta e se desincumbe do papel múltiplo de atriz 
coadjuvante. Encarna o bartender em Londres, o condutor do trem em 
Roma, o motorista de ônibus em Belo Horizonte. Mas sua fala não 
está prevista pelo script dos filmes e me atordoa. 
- Já não lhe resta muito tempo de vida – me diz à queima-roupa 
(SANTIAGO, 2014, p.15-6). 

 

.  Além disso, também não existe dissociação, uma vez que: 

 

Os estudos eram motor importante na formação intelectual do futuro 
cidadão, embora fossem menos importantes que a atenção canalizada 
para a modernização do mundo tal como transmitida pelas imagens do 
cinema e pelas canções estrangeiras tocadas na vitrola (SANTIAGO, 
2014, p.47). 

 

As citações acima nos convidam a ponderar sobre a conexão entre os 

procedimentos adotados pelo narrador que sustentam a tese de que a obra literária é a 

leitura da vida – e não o contrário. No entanto, a atomização desse gesto parece ser 

também de responsabilidade do leitor. Em “Notas (incompletas) sobre Silviano 

escritor/leitor da realidade brasileira”, Ana Chiara declara que, nas obras santiaguianas, 

“a leitura fertiliza a escrita, a escrita fecunda a leitura” (CHIARA, 2015, p.20). Se 

Silviano Santiago “escreve lendo, lê escrevendo”, nada mais lícito demandar do leitor a 

ativação do arcabouço crítico/teórico/artístico que o permita costurar e descosturar as 

urdiduras e as tonalidades de uma narrativa plena de sinais epistemológicos. 

De tudo que foi dito até o momento, duas declarações são necessárias para 

concluir este ensaio, porém encorajando-nos a pensar com regulado rigor a respeito da 

reviravolta metafísica arriscada por Silviano Santiago. Derrida ressalta o movimento de 

                                                                                                                                                                          
8 O filme italiano de Vittorio De Sica retrata Mary Forbes, uma estadunidense da Filadélfia em visita na 
casa de sua irmã que vive em Roma. Mary decide inesperadamente voltar para a casa a fim de encerrar a 
intensa relação que tivera com Giovanni Doria, um jovem professor de italiano. Mary quer voltar para o 
marido e filha, Katy, recentemente recuperada de uma doença.  Giovanni, informado de seu propósito, 
corre à Stazione Termini, famosa estação de trem em Roma, para fazer com que Mary mude de ideia. 
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inseparação entre narrativa histórica, ficção literária e reflexão filosófica nos seguintes 

termos: 

 

Não sonho com uma obra literária, nem com uma obra filosófica, mas 
sim com tudo o que ocorre, acontece comigo ou deixa de acontecer, 
seja como que selado (colocado em reserva, escondido para ser 
conservado, e isso em sua própria assinatura, na verdade como uma 
assinatura, na própria forma do selo, com todos os paradoxos que 
atravessam a estrutura de um selo) (DERRIDA, 2014, p.47-8). 

 

A citação é uma provocação, um método de trabalho, um princípio criativo, em 

suma, a consolidação de um espaço bioescritural que esteja afinado com a atitude 

interrogativa, com seriedade em face das ruínas da instituição literatura. A atitude 

interrogativa presente nas escritas de si - e, nesta comunicação, Mil rosas roubadas é 

exemplar9 - assemelha-se àquilo que Heidegger (2010) afirma sobre o caráter da obra de 

arte. Devemos considerar, primeiramente, a rejeição conceitual realizada por Heidegger. 

A obra de arte é percebida pelo filósofo menos por sua materialidade (o que seria a 

armadilha estética que justificaria sua relevância, sua pretensão à utilidade) do que por 

sua presença, o que pressupõe o traço, a figura, a imagem-questão, o desvelamento e o 

negar diretriz. Tanto é assim – a negação radicalizada -, que Heidegger nos leva a 

conceber a representação como falso dilema da arte e do pensamento. E também, 

definindo a arte por aquilo que ela não é, fornece-nos três questões, a saber, (1) a arte 

não é campo cultural nem realização do Espírito, tal como era pensado pelos teóricos 

românticos alemães; (2) a arte é pensamento além da relação sujeito/objeto e (3) a 

referência “necessária” entre obra de arte e arte, longe do seu caráter representacional, é, 

de modo lógico, a tradução da correspondência entre humano e ser, não em termos de 

genialidade, mas em termos de produção, deixar agir. 
                                                           
9 A palavra “exemplar” é utilizada, polemicamente a partir das discussões presentes em dois textos de 
confrontação. Em “Prólogo epistemológico-crítico”, presente em Origem do drama barroco alemão 
(2013), de Walter Benjamin, o exemplo é pensado como participante parcial da constelação mediadora 
entre fenômeno e ideia. Mediação estabelecida pelos conceitos. Dessa forma, fazendo juízo sobre a 
maneira como os sistemas estéticos apropriam-se da literatura (o exemplo) para testagem dos conceitos, 
Walter Benjamin sente a necessidade de desenvolver, neste texto, uma dupla tese que eriça a metafísica 
ocidental: 1. a Ciência como arte e 2. A arte manifesta-se como todo num particular (contrapondo-se à 
Hegel). Outro texto fundamental é “3.Exemplo”, localizado em A comunidade que vem (2013), de 
Giorgio Agamben. Requerendo, assim como Benjamin, o pensamento platônico, Agamben vê o exemplo 
como conceito que escapa da antinomia entre o universal e o particular, valendo para todos os casos e 
para si próprio. Não definido por nenhuma propriedade particular, apenas logicamente fundada por todos 
os possíveis pertencimentos, o exemplo, como espaço rigorosamente vazio, expropria todas as 
identidades. 
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A dinâmica de pensamento sugerida neste ensaio, portanto, procurou questionar e 

dialogar, sem fazer concatenações espiraladas, os procedimentos curto-circuitados no 

projeto mais amplo da ficção santiaguiana aqui estudada. Tomando de empréstimo a 

metáfora cirúrgica utilizada no relato, o desmantelamento e a recomposição da capa 

teórica e crítica presente em Mil rosas roubadas, seja pelo escovamento metodológico, 

seja pela hibridização das novas formas bioescriturais, seja pelo esvaziamento dos 

conceitos para suplementação de outros, exige do leitor e da própria obra literária a 

atividade de leitura (e hermenêutica) como cuidado.  
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Resumo: 

O que significa ter uma experiência? A primeira vez que o escritor uruguaio Horacio Quiroga usa 
haxixe, confronta-se com o horror e a morte. O uso ancestral dessas substâncias, principalmente 
ritual, terapêutico e coletivo, contrasta com o experimento científico, urbano e individual de 
Quiroga. O trabalho se serve dos argumentos de Baudelaire e Freud sobre substâncias tóxicas, 
para analisar a ambivalência dominante na experiência: uma combinação de êxtase e morte em 
um contexto de dissolução do sujeito. Mas a experiência não se limita à fuga: Quiroga acessa um 
o conhecimento de uma nova realidade antes oculta, e sai da experiência transformado. 
 
Palavras-chave: haxixe, fuga, transformação, experiência, enteógeno 
 
  

Em 1900, o escritor uruguaio Horacio Quiroga, decide provar haxixe pela 

primeira vez. O resultado da experiência, acontecida em Montevidéu, aparece descrito 

em "El haschich"1, breve e pormenorizada narração do autor sobre a experiência de 

treze horas (das 15:30 às 4:30 horas) sob o efeito da substância. Na época, Quiroga 

tinha vinte anos.  

 O autor está emocionado pela oportunidade, a qual se torna realidade graças a um 

amigo farmacêutico "decidido", que lhe proporciona, primeiro, "dos píldoras del extracto 

graso (0,10 centigramos cada una)". Depois, devido à ausência dos efeitos desejados (ou 

a uma ansiedade desmedida), ele faz "preparar dos nuevas bolillas de 0,50 gramos cada 

una", após prometer ao seu "sensato amigo" que iria tomar somente uma. "Pero como yo 

estaba más que dudoso de su eficacia, lo primero que hice en llegando al cuarto fue tomar 

las dos píldoras de golpe. 1 gramo que, agregado a los 0,20 de la hora anterior, hacía en 

total 1,20 de haschich en forma de extracto graso de cáñamo índico" (p. 866), confessa 

Quiroga. 

 "Haxixe" é um termo árabe que significa "erva seca", empregado por Quiroga 

como "haschich"; hoje a grafia mais comum em espanhol é "hachís". É obtido a partir da 

resina do cânhamo ou cannabis. A planta produz vários tipos de substâncias psicoativas 

                                           
1 QUIROGA, Horacio. Todos los cuentos. Edición crítica, Napoleón Baccino Ponce de León y Jorge 
Lafforgue, coordinadores, 2ª Ed. Madrid; Paris; México; Buenos Aires; São Paulo, Rio de Janeiro; Lima: 
ALLCA XX, 1996. p. 865-868. 
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denominadas canabinoides, como o tetra-hidrocanabinol (THC), os quais têm efeitos 

visionários. O haxixe é muito consumido atualmente, sendo habitualmente fumado. Os 

árabes costumavam fazer doces a base de haxixe para acompanhar o café. Aparentemente, 

no Uruguai de 1900 só era possível achá-lo em forma de pílulas de extrato gorduroso. 

O autor empreende uma aventura interna cuja intensidade resume na primeira 

linha do texto: "me colocou de frente para a morte" (p. 865). No entanto, as primeiras 

linhas dão conta das várias peripécias protagonizadas por Quiroga até poder, finalmente, 

sentir o efeito do haxixe. Vamos tentar identificar alguns aspectos relevantes desta 

história, protagonizada pelo jovem escritor e seu amigo, o estudante de medicina Alberto 

Brignole. 

 

1.1. Ambivalência 

A natureza ambivalente se manifesta fortemente em vários aspectos do relato. Como 

determinantes dessa ambiguidade, podemos identificar fatores externos, referidos ao 

papel social da substância; e internos, referidos ao comportamento do escritor, que 

envolvem questões como o próprio sentido da vida humana e uma suposta depravação ou 

mal-estar inerente à vida e à cultura. 

O principal fator externo determina a mistura de curiosidade e medo com que 

Quiroga se entrega ao experimento. É a reputação misteriosa do haxixe, que podemos 

comprovar no pedido que o amigo farmacêutico faz ao autor: máxima discrição. Tal fama 

é causada em parte pela falta de informação (a intenção de Quiroga é justamente 

compartilhar o relato para quem não sabe nada sobre a substância ou seus efeitos) e em 

parte pela origem não ocidental da substância. Muito comum na África muçulmana, no 

mundo árabe e na Índia, o cânhamo tem estado historicamente integrado às culturas 

nativas sob diversas formas, com usos tanto terapêuticos e médicos (é afrodisíaco, 

broncodilatador, apetente) como espirituais (veículo de meditação). 

A ocupação desses territórios pelos europeus a partir da colonização teve como 

resultado sucessivas proibições de uso do cânhamo, sob o argumento de induzir excessos, 

delírios e loucura, e, em termos gerais, por constituir uma ameaça à integridade e à 

moralidade. Uma dessas proibições foi uma portaria emitida pelo então general Napoleão 

Bonaparte no Egito em 1800, cuja consequência mais saliente foi chamar a atenção (um 

aspecto bastante comum das proibições) dos franceses pelo enteógeno (ESCOHOTADO, 

1998, p. 349). Nesse grupo se encontrava o médico Moreau de Tours, que levou o 
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dawamesk2 para a França e lá formou o "Clube dos haschischiens", com sede no célebre 

Hotel Pimodan. O grupo era formado por Charles Baudelaire e outros integrantes da 

classe artística e intelectual parisiense, como Gautier, Delacroix, Nerval, Rimbaud, Hugo 

e Balzac. Moreau usou o fármaco em suas pesquisas psiquiátricas, e posteriormente 

sugeriu o uso do cânhamo para gerar "psicoses de laboratório", termo que também poderia 

ser aplicado ao depoimento de Quiroga. 

A sombria reputação do haxixe é reforçada pela falta de informação da população 

da época, como aponta o escritor: "En estas tierras es muy raro hallarle; de aquí que yo 

recurriera simplemente al extracto de cannabis indica, base activa de la preparación" (p. 

865). Quiroga recebe as pílulas na farmácia e sobe as escadas "de cuatro en cuatro" 

degraus. Um copo d'agua faz o trabalho. Depois de duas horas, ainda nenhum efeito. O 

garoto perde a paciência e, cético, vai buscar mais, dobrando a dose. É o momento da 

fatalidade, sempre presente na vida do autor. O que o conduz a atravessar o limite do 

conhecido para um espaço que não controla?  

 

Gosto pelo infinito: o problema do sentido 

13:30 hs – Até que enfim iria conhecer o haxixe! 

Quiroga explicita a sua experiência anterior com narcóticos como éter e ópio, 

todos elas avaliadas muito negativamente pelo autor. Sobre o hábito de utilizar 

clorofórmio, ele comenta: "Al principio lo respiraba para alucinarme gratamente, lo que 

conseguí por un tiempo; después me idiotizaba, concluyendo por no usarlo sino en 

insomnios; lo dejé" (p. 865). Com o haxixe não será diferente, mas a sua vontade de 

experimentação não diminui apesar das dificuldades. Nessa tensão, por um lado, o 

Quiroga racional afirma a inutilidade do uso sucessivo de sustâncias inebriantes, que 

somente lhe trouxeram dificuldades. Por outro, existe o magnetismo de uma experiência 

desconhecida e singular, que estimula a curiosidade e a imaginação do jovem escritor de 

vinte anos. Uma experiência após outra, ele vai desbravando o novo mundo das 

substâncias inebriantes. 

Outro elemento relevante é a influência exercida por Paris no início do século XX, 

aspecto determinante na formação de valores culturais e morais no Río de la Plata. 

Quiroga admira Charles Baudelaire, e ambos reverenciam Edgar Allan Poe. A 

comparação entre ambos, além do tom sombrio e instigante das suas produções literárias, 

                                           
2 Definido por Baudelaire como a mistura do extrato gorduroso do haxixe, açúcar e diversas fragrâncias 
tais como baunilha, pistache, amêndoa ou almíscar, habitualmente consumido com café. 
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também oferece vidas turbulentas e acidentadas, com uso intenso de fármacos alteradores 

do ânimo. Provavelmente o próprio texto de Quiroga fosse inspirado nas aventuras de 

Baudelaire em Paris. 

Baudelaire se refere a esse misto magnetismo/aversão como o gosto pelo infinito. 

Por um lado, há a procura de um estado excepcional de espírito e uma lucidez plena; por 

outro, a depravação natural representada pelo vício. A possibilidade obter o paraíso "de 

um só golpe" (e de perdê-lo na manhã seguinte) propicia uma fuga obsessiva da realidade. 

Sobre o haxixe, o francês afirma que esse "veneno excitante" é um meio do espírito das 

trevas para subjugar a humanidade, causando-lhe o que ele denomina "devastação moral" 

(BAUDELAIRE, 1998, p. 13-17). Tal conclusão, porém, não provém de um ermitão que 

dedicou sua vida a zelar pela moral da sua época, mas de um boêmio que viveu essa 

dualidade em primeira pessoa. 

Como poeta maldito, Baudelaire assumia plenamente a inexorável condição 

sofredora e contraditória da existência, ao invés de tentar maquiá-la nos bons costumes. 

Mas como lidar com este sofrimento constante que nos acompanhará até o fim da vida? 

Na tentativa de explicar o mal-estar na cultura, Sigmund Freud afirma que as "substâncias 

tóxicas" são um dos três principais recursos que a humanidade utiliza para suportar o 

sofrimento que é praticamente inerente à espécie. Na procura da felicidade, os indivíduos 

são guiados pelo princípio do prazer. Mas o pano de fundo dessa jornada é uma constante 

infelicidade que apenas permite manifestações "episódicas" de prazer intenso, porém 

efêmero, motivo pelo qual a vida transcorre sob a prioridade de evitar o sofrimento. 

Sofremos por causa do nosso corpo, condenado à decadência; do mundo exterior, que nos 

ameaça; e das relações sociais, sempre problemáticas. O próprio Baudelaire nos adverte: 

 

A tolice, o pecado, o logro, a mesquinhez 
Habitam nosso espírito e o corpo viciam, 

E adoráveis remorsos sempre nos saciam, 
Como o mendigo exibe a sua sordidez.  

(BAUDELAIRE, 2012, p. 9) 
 

 

Se esse for o preço do infinito, por que pagá-lo? Se acreditarmos, com Nietzsche, 

em que o único prazer do ser humano é causar dor, responderíamos que é por puro 

masoquismo. Em termos nietzschianos: niilismo. O problema vem, justamente, da 

enunciação de uma pergunta: por que sofremos?  
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Enquanto Freud explica o intrínseco desamparo humano em termos edípicos (a 

origem desse sentimento estaria relacionada a uma nostalgia pelo pai), Nietzsche afirma 

que este decorre do fato de sermos uma espécie doente, acostumada a introjetar o desejo 

(principalmente o instinto de dominação) que deveria ser exteriorizado de alguma forma. 

Assim, o motivo central de nosso permanente sofrimento é a atitude niilista de negação 

da vida, pois ao invés de aproveitar a nossa vontade de potência para viver intensamente, 

escolhemos ser parte do rebanho: um grupo social incapaz de criar valores, que adota o 

princípio ascético de autocontrole do corpo e das emoções como única forma possível de 

viver em sociedade. 

Assim, quando reprimimos nossos instintos e desejos naturais, ficamos 

desorientados. Um ser assim se torna profundo, desenvolve o intelecto, é capaz de analisar 

variáveis, calcular o presente para planejar o futuro. O presente se coloca a serviço do 

futuro, mas o futuro nunca chega, está no horizonte. Cada objetivo alcançado se dissolve 

e é substituído por outro, e outro, e outro. O caminho se torna longo e cheio de obstáculos, 

e nos perguntamos qual é o sentido desse caminhar. Porque a vida deve ter um sentido: 

não estamos no mundo por acaso. Copérnico já mostrou que a terra não está no centro. 

Darwin já mostrou que os humanos estamos mais próximos dos macacos que de Deus. 

Freud já mostrou que nossos atos são antes governados pelo inconsciente que pela razão. 

Porém, continuamos acreditando que estamos no mundo porque temos uma missão 

extremamente relevante que cumprir. Mas o tempo passa e ela não chega. 

Em termos nietzschianos, a procura do sentido, essa necessidade de preencher um 

vazio existencial, se agrava a partir da morte de Deus. Quando o homem assume o timão 

do seu destino, declarando a sua autonomia e livre-arbítrio, e estabelecendo suas próprias 

regras ao mundo, Deus é substituído pela ciência, suprema criação da razão, e pela própria 

história humana. Até então, e durante séculos, os motivos do sofrimento eram conjurados 

pelos sacerdotes das religiões monoteístas, que explicavam aos seus rebanhos de devotos: 

"Isso mesmo, minha ovelha! Alguém deve ser culpado: mas você mesma é esse alguém 

– somente você é culpada de si" (NIETZSCHE, 2013, p. 117). Respeitando esse mandato, 

as abnegadas ovelhas suportavam a dor, pois a sua derradeira recompensa estaria 

esperando por elas no reino dos céus. 

Porém, ao desprezar a religião e elevar o ser humano ao estatuto de criador e 

controlador das leis da natureza, a modernidade iria reinventar o problema do sentido da 

vida e do sofrimento. 
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Da modernidade em diante, diz Nietzsche, ocorre apenas um processo de 

secularização desse ideal ascético, que sobrevive em diversas formas de idealismo 

(democracia, ciência, ideologias, idolatrias) e é exercida por novos pastores (cientistas, 

historiadores, políticos). Todos estes idealismos postulam verdades absolutas e postergam 

a vida, oferecendo opções funcionais de sentido ao homem que continua sem se enfrentar 

a si mesmo e sem exercer a sua vontade de poder, sua energia vital.  

O pano de fundo do relato de Quiroga é a realidade urbana rio-platense de inicios 

do século XX, caracterizada por um acentuado sentimento secular, de estima aos valores 

intelectuais e científicos e uma relativa indiferença com respeito à religião. Para um 

escritor jovem, no entanto, é provável que Montevidéu se apresentasse como cinza e 

estruturada, particularmente se comparada com Paris e seus bordéis, onde Baudelaire e 

sua trupe se lançavam à caça das "satisfações substitutivas" mencionadas por Freud. 

Como afirmava o austríaco, a vida é árdua demais, não podemos dispensar 

medidas paliativas. Essa também é a opinião de quem já fosse considerado uma espécie 

de "papa psicodélico", Aldous Huxley:  

 

"A vida da maioria dos homens e mulheres é, na pior das hipóteses, tão 
dolorosa, e, na melhor, tão monótona, pobre e limitada, que a vontade 
de escapar, o anseio de transcender a si mesmo, por poucos momentos 
que seja, é e sempre foi um dos principais apetites da alma" (HUXLEY, 
2015, p. 36). 

 

O jovem Quiroga está cheio de energia e quer expandir seus horizontes, por isso procura 

novas experiências que preencham esse anseio. Nessas condições, encontra o haxixe. 

 

1.2. Contexto e transformação 
23.00 hs – Via-me na cama, deitado e morrendo 

  

A experiência é terrível, o impacto é duro. E como negar que os momentos mais 

terríveis da vida são os que mais a modificam, deixando profundas marcas no sujeito? 

 Aquele escritor curioso procurou um novo estímulo que o tirasse da cidade cinza 

e o levasse a outro lugar. Ele queria criar o seu próprio mundo. Tal atitude o leva a se 

enfrentar ao desconhecido e "sair" para um espaço que não domina, que está fora do seu 

controle. E o pior de tudo: em vez de ter alguém para lhe guiar naquele mundo novo, um 

baquiano* para guiar o forasteiro de si mesmo, Quiroga tem apenas um amigo fazendo 
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anotações médicas, que na sua visão expandida agora se apresenta como uma fera 

faminta.  

O contexto é um elemento fundamental e determinante da experiência 

enteogênica. Para entender a situação de uma perspectiva histórica, vale a pena considerar 

uma distinção geral no contexto de uso destas plantas: ritual coletivo e individual urbano. 

 

Uso ritual coletivo 

Durante milênios, o uso dos enteógeno ou plantas de poder esteve assimilado às 

práticas sociais de diversas culturas3 a partir de uma função coletiva. São utilizados em 

rituais diversos, os quais podem ser individuais (o retiro de um xamã ou pajé para a 

floresta como uma fase de sua iniciação, como acontece na Amazônia brasileira, o que 

frequentemente inclui jejuns) ou em grupo. Nestes últimos, as plantas podem ora ser 

usadas apenas pelo xamã, ora também por pessoas envolvidas na questão a ser tratada, 

ora por todos os presentes na cerimônia ou ritual. Mas a dimensão coletiva tem uma 

função social intrínseca no uso, que afeta a vida das pessoas de um modo geral: uma 

consulta oracular para tomar uma decisão coletiva, um tratamento físico-espiritual, um 

trance extático de celebração. 

Nesse sentido, a figura central da pessoa que possui o conhecimento dos mistérios 

da planta, o guia da viagem, aparece como peça fundamental da empreitada pela realidade 

expandida. Como pode se esperar, esta figura condiciona a experiência, por um lado, 

marcando os ritmos e imprimindo um tom diretamente associado ao objetivo da viagem; 

por outro, ajudando a conservar a cordura, a ciência de si, estabelecendo a casa no meio 

do caos, saltando do caos para um começo de ordem no caos. 

E não apenas isso: nos usos rituais, é comum a ideia de que a ausência do guia 

pode ter consequências terríveis e inclusive levar à morte, como vemos em Castaneda:  

 

Perguntei a dom Juan o que ele achava da ideia de dar o fumo a qualquer 
pessoa que desejasse ter a experiência. Respondeu, indignado, que agir 
assim seria o mesmo que matá-la, pois ela não teria ninguém para guiá-
la. Pedi a dom Juan para explicar o que queria dizer. Falou que eu estava 
ali, vivo e conversando, porque ele me trouxera de volta. Tinha 
restaurado meu corpo. Sem ele eu nunca teria acordado 
(CASTANEDA, 2002, p.180). 

                                           
3 "Few areas of the globe lack at least one hallucinogen of significance in the culture of the inhabitants." 
SCHULTES, Richard and HOFFMAN, Albert, Plants of the Gods, Rochester: Healing Art Press, 2001 p. 
26. 
* Termo rio-platense, originário do campo, que designa uma pessoa conhecedora de determinado 
território, podendo oficiar como guia   
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Também no texto que analisaremos no seguinte capítulo aparece uma advertência similar, 

proferida por Chu-Ru, o xamã da Mongólia: "Por eso, y no por otra cosa, estamos 

realizando este peligroso viaje por el mandala cósmico que en cualquier momento, si me 

descuido, puede triturarnos" (VIDART, 1998, p. 116). 

Outro elemento importante do uso coletivo e tradicional das plantas de poder é o 

sentido. Há nas civilizações ancestrais uma combinação de respeito e necessidade de 

propósito em torno da planta, a qual determina que os motivos do seu uso devam estar 

bem definidos. Este fato é reforçado pelo regulamento de uso, transmitido pela tradição 

xamânica, que anula a ideia contemporânea da experiência como fim em si mesma. 

As palavras da xamã mazateca Maria Sabina, a sábia dos cogumelos, é ilustrativo 

neste sentido: "A los honguitos se les debe tener respeto […]. La mujer que los toma no 

debe tener trato con los hombres. Quienes van a desvelarse no deben tener trato sexual 

durante cuatro días antes y cuatro días después de la velada" (ESTRADA, 2003, p. 36, 

40). Abstinência sexual é um requerimento presente em diversas tradições de uso coletivo 

de enteógenos, assim como restrições alimentares, rituais noturnos, vestimenta, entre 

outros. Sabina só oficiou como sábia nos anos da sua vida em que não estava casada, e 

realizou sessões com cogumelos quando algum morador do povoado Huautla de Jiménez 

solicitava ajuda por motivos de saúde. 

Porém, a situação da xamã mudaria drasticamente depois da chegada do 

estadunidense R.G. Wasson ao povoado. Após encontrar Sabina, Wasson publicou um 

artigo na revista Time que contribuiria para instalar o México no imaginário dos hippies 

como a terra prometida da psicodélia. Acostumada a receber vizinhos e vizinhas que 

chegavam com dores no corpo ou problemas de feitiçaria, Sabina repentinamente se viu 

abordada por dezenas de jovens cabeludos que queriam "ver deus", eufemismo para a 

procura de excursões psíquicas como fim em si mesmas. 

 Foi o começo do fim do ritual pré-hispânico. Por um lado, Sabina sofreu 

retaliações no povoado, tendo a sua casa queimada mais de uma vez; por outro, ela se 

tornou uma celebridade no mundo ocidental e Huautla, um destino de turismo 

psicodélico. As condições do uso ritual de cogumelos tinham sido subvertidas pela falta 

de sentido: "Antes de Wasson, yo sentía que los niños santos me elevaban. Ya no lo siento 

así. La fuerza ha disminuido. Si Cayetano no hubiera traído a los extranjeros... los niños 

santos conservarían su poder" (ESTRADA, 2003, p. 86).  
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Desde tempos imemoriais, a sabedoria oral que se transmite de geração em 

geração apontava o contexto e o sentido do uso de enteógenos como condições 

fundamentais para uma experiência satisfatória. Entretanto, no ambiente urbano de "uso 

de drogas" estes preceitos se perdem ou reconfiguram. Mas se trata de fatores ainda 

vigentes que podem explicar tanto os numerosos problemas do uso urbano (vício, 

desequilíbrio psicológico, degradação moral) como o fato de que algumas pessoas não 

consigam sentir o efeito do enteógeno, como é frequente no caso da ayahuasca. 

 

Uso individual ou urbano 

Na sociedade sem deus, o indivíduo cria as suas próprias regras ou tem uma 

variedade de guias idealistas, morais e transcendentes, os quais pode seguir para organizar 

a sua vida. Nesse ambiente, com a chegada das "drogas" à urbanidade caem as premissas 

coletivas do uso de enteógenos: função social, guia e sentido podem ser dispensados. 

Quiroga, por sinal, não alega mais motivos do que sua curiosidade pelos efeitos do 

enteógeno.  

O sociólogo e músico de jazz Howard Becker (2009) deixa bem claras as 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas que, no século XX, pretendam fumar as flores do 

cânhamo. No seu livro Outsiders, os temas do capítulo 3, "Tornando-se um consumidor 

de maconha", tratados com a sobriedade do método científico, soam tão óbvios que não 

parecem sérios: "Aprender a técnica; Aprender a perceber os efeitos; Aprender a gostar 

dos efeitos". A completa ausência de conhecedores que pudessem orientar as pessoas a 

respeito destas plantas se combina com o abismo comunicacional e informacional 

produzido pela proibição. O resultado: pessoas fumam doses insuficientes ou exageradas, 

não reconhecem quando estão sob o efeito, e instala-se a ideia de que é preciso aprender 

a sentir prazer a partir do enteógeno: uma verdadeira satisfação substitutiva freudiana. 

Mal poderia o feiticeiro dom Juan conceber um manual que explica o passo-a-passo de 

como entrar numa realidade não comum. Substitui-se a presença do benfeitor, o guia que 

mostra o caminho para que o aprendiz o veja por si mesmo, estabelecendo uma relação 

pessoal e única com a planta. 

 Em Quiroga vemos talvez a possibilidade mais radical do uso individual de 

enteógenos. O indivíduo é jogado para o caos sem mediações: "Me puse de pie: el corazón 

latía tumultuosamente, con disparadas súbitas; abrí los brazos, con una angustia de vuelo, 

una sensación calurosa de dejar la tierra; giraba la cabeza de un lado a otro" (p. 866).  
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Experiência direta do absolutamente desconhecido. O sujeito se dissolve, o eu e o 

mundo se fusionam, evocando a afirmação de Freud: "até mesmo o sentimento de nosso 

próprio ego está sujeito a distúrbios, e as fronteiras do ego não são permanentes" 

(FREUD, 1930, p. 17). A dose e a potência da substância impactam uma consciência 

fragilizada que deambula em busca de sentido: "El yo se me escapaba a cada momento 

[...] Me costaba esfuerzos inauditos entrar en mí. Otro de los tormentos era ver todo con 

cuádruple intensidad: de igual tamaño, igual luz, pero con cuatro veces más visión" (p. 

867). A advertência de dom Juan não foi escutada: Quiroga embarcou na sua viagem 

psíquica sem um guia, e "nessas condições, nada faz sentido. Está sozinho, sem um guia, 

vendo coisas assustadoras e sem nexo" (CASTANEDA, 2002, p. 202). 

Se a excursão psíquica de Quiroga tivesse sido orientada por um guia, ou bem 

realizada num contexto coletivo, é provável que ela tivesse sido igualmente terrível. 

Porém, o guia garante o sentido da experiência, como explicado por Escohotado: a viagem 

"implica empezar temiendo enloquecer para acabar muriendo en vida, y renaciendo 

purificado del temor a la vida/muerte", e se resolve numa forma de "serenidad beatífica" 

(ESCOHOTADO, 1998, p. 36). 

Sem o guia, abre-se a porta para o terror sem sentido. Isso se explica pelas 

circunstâncias particulares do experimento, tais como o tamanho da dose, a tensão da 

ansiedade e os demônios pessoais carregados por Quiroga. O escritor experimenta a 

morte, mas não passa por um renascimento prazeroso. O retorno se parece mas à saída de 

uma crise, de um ataque de pânico. 

 

 Considerações finais: o medo transformador. 

Mas há a transformação. Quiroga sai do centro (eu) e inicia uma experiência 

periférica pelo desconhecido. Após treze horas, o sujeito consegue voltar e se recompõe. 

Mas nada será igual: o escritor passa de uma situação de desconhecimento para a obtenção 

de um conhecimento: a experiência o transforma. De que forma? A força do medo faz 

com que o absurdo cobre um sentido posterior, que é plasmado num texto-advertência ao 

leitor. Algo como: "tire o haxixe da cabeça, a coisa não presta". Uma força centrípeta o 

impulsiona da esfera individual para o coletivo.  

É curioso como, mesmo achando que a dose ingerida foi excessiva, o escritor não 

considera esse fato como uma influência relevante no resultado do experimento. O jovem 

Quiroga não tem nenhuma informação a respeito da substância: sua origem, precauções, 
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efeitos prováveis. No entanto, uma tentativa só já é suficiente para se pronunciar contra 

o haxixe. 

Além da relevância do contexto, outro elemento ignorado pelo escritor é o caráter 

absolutamente subjetivo e pessoal da experiência. Embora no relato não há pretensão de 

universalidade, o autor estende as sensações da sua viagem pessoal para uma suposta 

natureza "terrível" do haxixe, cujos animais (sempre externos) o atacam sem trégua. 

Contudo, através do texto, Quiroga nos permite entrar em contato com o seu bad 

trip pela janela do horror. Vemos as misérias nuas e cruas do escritor, suas sombras 

pessoalíssimas que o acompanhariam até o fim da vida. Uma vida repleta de suicídios, 

doença, loucura e morte. Mesmo atribuindo o horror a uma substância de fora do seu 

corpo, o jovem Quiroga se expõe sem esconder seus descuidos, atiçando uma boemia 

autodidata. Como ao longo da sua obra, coloca suas visões malditas sobre a mesa e nos 

convida a devorá-las sem culpa. 

Num sentido nietzschiano, a opção de Quiroga por assumir o risco do 

desconhecido é sinônimo de viver intensamente, pois essa atitude o leva a criar valores. 

Enfrentar o haxixe faz Quiroga adotar uma postura própria: "Un buen día llegué al 

haschich, que fue lo grave" (p. 865). Há uma hierarquia da experiência, que habilita o 

autor a falar com autoridade sobre um assunto que poucos conhecem, porque poucos 

atravessaram esse caminho em carne própria.  

Tal atitude o faz captar uma porção de mundo com as próprias mãos, sem reparar 

em dogmas morais, sem pedir licença, evitando uma visão monista das coisas e 

procurando gerar seus próprios valores sobre elas. Ao invés de basear suas decisões num 

campo finito de possibilidades conhecidas, Quiroga explora o inexplorado. Isso o liberta 

de descrições prévias do mundo. 

 Para falar sobre enteógenos, impõe-se a hierarquia da experiência. Isso explica a 

insistência de Quiroga nestas experiências, e o conhecimento que ele adquire através do 

corpo. Como um herói de guerra exibindo suas cicatrizes, as trevas experimentadas por 

causa do haxixe habilitam Quiroga a iluminar com seu conhecimento aqueles que nada 

sabem sobre essas lides, em particular os "apologistas de ouvido" da substância, ou seja, 

as pessoas que nunca a provaram mas que só falam coisas boas sobre seus efeitos. 
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VIDAS ENTRE PARÊNTESES 

Victor Santiago Sousa (UERJ)1 
Ana Cristina de Rezende Chiara (UERJ)2 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva colocar as “vidas” de Virginia Woolf entre parênteses e 

pensá-las como microexperiências da morte, como espectros biográficos fotografados e 
enquadrados na escrita de modo dissociado e pluridimensional. As diversas imagens da vida e 
da obra da escritora, no tocante à arte da biografia, ressaltam aspectos depressivo-melancólicos, 
como uma vida apenas marcada pelo fantasma da depressão e do suicídio. No entanto, como a 
própria Woolf registra em seus diários, a vida de alguém é construída por estilhaços e mosaicos 
de imagens. A arte da biografia se insere no período modernista, cujas mudanças sociais, 
culturais e artísticas corroboram a ideia de indivíduos plurais.  
Palavras-chave: Fotografia; Parênteses; Microexperiência da morte; Biografia; Virginia Woolf. 
 

Vidas entre parênteses: uma miscroexperiência da morte 

 

Não sou nem sujeito, nem objeto, mas antes um sujeito que se 

sente tornar-se objeto: vivo então uma microexperiência da 

morte (do parêntese): torno-me verdadeiramente espectro. 

Roland Barthes 

 

Em A câmara clara (1984), Roland Barthes diz que o fotógrafo e o fotografado 

vivem uma “microexperiência da morte”, ou seja, do “parêntese”. Os objetos capturados 

pelas lentes das câmeras fotográficas seriam sempre invisíveis, intangíveis e 

inalcançáveis. Estariam sempre entre dois parênteses: o olhar do fotógrafo e o olhar do 

espectador. No entanto, estes olhares também seriam intangíveis, pois acessar a 

subjetividade do fotógrafo e controlar as imagens que a fotografia pode gerar nas 

mentes dos espectadores seriam movimentos e experiências igualmente inapreensíveis. 

Assim, a fotografia seria eternamente um retorno do morto, uma assombração vinda do 

passado que nos olha nos olhos, um momento capturado que nunca mais poderá se 

repetir existencialmente.  

Observemos a seguinte fotografia com base na teoria de Barthes.  

                                                           
1 Graduado em Letras (PUC- Rio), Mestrando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada (UERJ). 
Contato: vsantiagosousa89@gmail.com 
2 Orientadora.  
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Virginia Stephen aos 13 anos de idade3 

 

Esta foto foi tirada em 1895 quando Virginia Stephen tinha 13 anos de idade. 

Provavelmente a senhorita Stephen não poderia imaginar que anos depois tornar-se-ia a 

senhora Woolf, dona de uma editora, a Hogarth Press, autora de romances, contos e 

ensaios tão importantes para sua geração (embora pudesse alimentar sonhos como 

estes); tampouco poderia imaginar que sua fotografia estaria sendo utilizada para 

análises acadêmicas. Sabemos hoje que Virginia Woolf é de fato uma escritora e crítica 

literária deveras importante para o período modernista e bastante influente para os 

estudos feministas. Sabe-se também que ela cometeu suicídio devido às graves crises de 

depressão que enfrentou ao longo da vida, dentre outros aspectos biográficos que 

podemos aqui mencionar. Porém, ao observar uma fotografia sua aos 13 anos de idade, 

temos diante de nós apenas um espectro de Virginia Woolf.  

A imagem da foto não guarda tudo que já sabemos acerca da escritora. Não 

adianta procurar pistas que possam revelar o desejo que Woolf tinha por mulheres ou 

até mesmo um suicídio ainda por vir, afinal nem temos conhecimento sobre o que a 

pequena Stephen pensava naquele momento, tampouco o que o fotógrafo objetivava e 

pensava quando tirou a foto. O que nos resta é apenas um “desejo fantasmático” 

                                                           
3 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/354306695658837203/. Acesso em 04/09/2017.  
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(BARTHES, 1984), um silêncio que nos obriga a fixar os olhos na imagem e deixá-la 

falar. 

 De acordo com Barthes (ibid), a foto possui o que ele chama de studium e 

punctum. O primeiro tem relação com o gostar e o não gostar, amar ou não amar, ou 

seja, tem a ver com desejos guiados e conscientes daqueles que olham uma fotografia. 

Já o segundo diz respeito àquilo que pulsa e fere o olhar, que dá liberdade ao 

leitor/observador para divagar e viajar por lugares para além do que a imagem dá a ver.  

O studium da foto, portanto, enquadra Virginia Stephen no final do século XIX durante 

a era vitoriana, que pode ser observado pelo modo como seu cabelo está preso e o 

modelo de seu vestido. Assim, podemos chegar à conclusão que a menina da foto tinha 

uma educação conservadora, partindo do pressuposto de que as mulheres não recebiam 

a mesma educação social e cultural que os homens. Em suma, o studium é 

contextualizado e guia as nossas interpretações acerca da imagem. Só se pode 

considerar o que ali está visualmente representado. O punctum, por outro lado, não 

domestica o olhar. Fere, sem causar dor, nas palavras de Barthes. Deste modo, ao fixar 

os olhos na foto, o que pode nos “ferir”? Levando em consideração o olhar da pequena 

Virginia, observa-se que ela não está olhando para o fotógrafo, mas para algum outro 

ponto à sua esquerda. O que estaria tirando ou chamando a sua atenção? Será que estava 

aborrecida? Em que estaria pensando? Enfim, podemos levar horas divagando, 

fabulando sobre a foto. Além disso, cada espectador poderia ser “ferido” por um 

punctum diferente.  

A fotografia, então, representa apenas um recorte da história ou um momento da 

vida de alguém, além de estar sujeita a diversas interpretações. “A fotografia tem com a 

história a mesma relação que o biografema tem com a biografia” (BARTHES, 1984, p. 

51). A biografia, portanto, quando um trabalho de arte, lida, na escrita, com imagens, 

recortes, biografemas.    

Uma vez que eu produza, uma vez que eu escreva, é o próprio texto 
que (felizmente) me desapossa do meu encadeamento narrativo. O 
texto não é capaz de recontar nada, ele leva o meu corpo a algum 
lugar, longe do meu eu imaginado, em direção a algum tipo de 
discurso imemorável que já é o discurso de outras pessoas, da massa 
não subjetiva (ou do sujeito generalizado), mesmo que eu ainda esteja 
separado dele através do processo da escrita.  

(BARTHES, 1977, p. 6, Tradução minha)4 
                                                           
4 Traduzido do francês para o inglês:  
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Então, o eu que está encerrado na escrita e que dialoga com possíveis leitores é um eu-

outro, fantasmático, despossuído do corpo do eu-biográfico, ao qual não se tem acesso. 

Ao escrever, o autor enclausura nos parênteses da escrita um corpo que sobra, que 

sufoca, que transborda.  Os biografemas de Woolf dizem respeito a um eu-dissociado 

do corpo que se manifestam e se inscrevem na escrita, como certos fotógrafos podem 

fazer com a fotografia. Logo, é esta dissociação que causa ressonâncias, que estabelece 

uma cadeia fantasmática entre a vida de um indivíduo e seus leitores.  

Um dos possíveis biografemas de Woolf pode ser observado e exemplificado em 

um relato feito pelo filósofo político britânico Isaiah Berlin em “Memories of Virginia 

Woolf” (2014), acerca de suas primeiras impressões de Woolf. Este relato encontra-se 

no livro Personal Impressions (2014), que consiste em, como o próprio título sugere, 

registros concernentes a impressões que Berlin teve de personalidades com as quais teve 

contato em eventos, festas etc. Com exceção do político americano Franklin Roosevelt, 

Berlin conheceu todos os outros personagens pessoalmente e resolveu registrar 

punctums, desvios da imagem, que foi observando durante os encontros. A apresentação 

deste livro foi feita por Hermione Lee (2014) – cujo trabalho mais conhecido é a célebre 

biografia Virginia Woolf (1999). A biógrafa chama atenção para o processo de escrita de 

Berlin que levou em consideração, basicamente, registros de memória; suas impressões 

teriam sido escritas entre 20 e 30 anos depois de cada encontro.  Além disso, Lee 

destaca que a seleção do filósofo teve por base pontos de vista estritamente pessoais, ou 

seja, as personalidades selecionadas apresentavam opiniões políticas com as quais ele se 

identificava, ou eram vistas por ele como pessoas cujos intelectos e produções artísticas 

eram dignos de nota.  

Ainda de acordo com a apresentação de Lee (2014), este tipo de narrativa feita 

por Berlin, com base em resquícios de memória, afetos e opiniões estritamente pessoais, 

impõe-se como uma resposta, uma quebra aos métodos de escrita oitocentistas e 

novecentistas, pois, como afirma Lee em outro texto sobre o gênero biografia, 

                                                                                                                                                                          
“Once I produce, once I write, it is the text itself which (fortunately) dispossesses me of my narrative 

continuity. The text can recount nothing, it takes my body elsewhere, far from my imaginary person, 
toward a kind of memoryless speech which is already the speech of the people, of the non-subjective 
mass (or of the generalized subject), even if I am still separated from it by my way of writing.”   
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Biography: A Very Short Introduction5 (2009), escrever sobre a vida de alguém 

objetivava contar uma história verdadeira, sem omissões e de forma linear, indo desde a 

data de nascimento ao dia da morte. No entanto, há uma contradição neste tipo de 

abordagem, como aponta Lee, posto que trazer à tona aspectos concernentes à vida 

sexual do biografado, que fugisse às convenções morais vigentes, era deveras mal visto 

e deveria ser excluído. Além disso, a família deveria estar de acordo com tudo que fosse 

registrado, levando em consideração que muitas biografias eram encomendadas por 

familiares, a fim de homenagear algum ente querido – mas nem tudo poderia ser 

revelado, principalmente se o homenageado tivesse cometido algum “deslize” que 

pudesse manchar a imagem da família. O life-writing desta época seguia, ainda, uma 

tradição hagiográfica6, cujo objetivo era narrar as vidas de “homens exemplares” que 

pudessem servir de exemplo aos homens comuns. Logo, revelar fraquezas e “atos 

mundanos” seria inadmissível. Ademais, entender a biografia como gênero literário 

ainda enfrentava muita relutância por conta de sua forma fragmentária e 

multidimensional (jornal, investigação policial, ficção etc.) além de possuir uma 

tradição oral que era vista por muitos como uma forma escritural da fofoca. (Re)contar a 

vida remetia à invasão de privacidade do morto (LEE, 2009), como exumar corpos sem 

autorização judicial.  

O pensamento modernista7 colocou em xeque este modo de fazer biografia 

hagiográfico. A descrição de Isaiah Berlin sobre Virginia Woolf – o enquadramento de 

um instante, a incapacidade de dar muitos detalhes, a não descrição de aspectos físicos, 

opiniões pessoais – elucida uma virada concernente às contradições impostas pelos 

próprios objetos de análise. A instabilidade de definições e regras para a biografia 

sugerem mudanças de abordagem e formas variáveis de aproximação, mesmo que, às 

vezes, pareçam um tanto paradoxais (LEE, 2009), visto que as imagens dos indivíduos 

impõem-se de modo escorregadio à mão do biógrafo.  

Na introdução de seu livro de ensaios Body Parts: Essays on Life-Wrtiting (2008), 

Lee, com base em seus estudos acerca do escritor da era vitoriana Thomas Carlyle, diz 

                                                           
5 Formato E-Book.  
6 Hagiografia, de acordo com Hermione Lee, era um gênero literário bastante dominante na Europa. 
Começou na Antiguidade e ganhou força na Idade Média, graças à expansão da Igreja Católica. O 
objetivo deste gênero era tornar publico as vidas dos mártires e santos católicos, a fim de influenciar toda 
uma geração de fieis.  
7 Discutido na próxima seção.  
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que escrever sobre a vida de alguém é um ato de empatia – como propõe Isaiah Berlin 

em seus Personal Impressions (2014) -, pois é a empatia humana que conecta escritor e 

leitor, não apenas às vidas de biografados famosos, mas às vidas de pessoas comuns. A 

desconstrução do modelo oitocentista e novecentista propõe também que personalidades 

biografadas sejam humanizadas, que seus erros e acertos sejam trazidos à tona, o que 

atrairia leitores para o universo da leitura. Além disso, o trabalho do biógrafo poderia 

dar vida a pessoas cultural e historicamente silenciadas – que Woolf problematiza em A 

Room of One’s Own (1929) quando cria uma personagem chamada Judith, que seria a 

irmã de William Shakespeare, mas que, infelizmente, mesmo que tivesse a inteligência 

do irmão, não poderia escrever sua história literariamente, pois nem mesmo poderia ter 

frequentado as Grammar Schools e ter recebido a mesma educação que os homens da 

época. Assim, para Lee (2008a), a arte da biografia tem a ver também com empatia, 

pois é este sentimento que daria ao biógrafo novas lentes, para que ele possa enxergar 

vidas em pequenos detalhes, além de descobrir vidas que estariam ainda às sombras. 

Simples anedotas poderiam gerar belas narrativas de vida, partindo do pressuposto de 

que o biógrafo também é um artista. Tudo pode se tornar material para uma boa 

biografia (história, política, fofoca, crítica literária), uma vez que o escritor saiba fazer 

conexões que fujam a visões idealizadas e estereotipadas do biografado como na era 

vitoriana. Como diz Woolf em “The Art of Biography” (1939), “opiniões mudam 

conforme os tempos mudam”8.  

A biografia Virginia Woolf (1999), escrita por Hermione Lee e bastante 

influente a todos aqueles que desejam se aventurar pelo universo woolfiano, elucida a 

própria crítica de Lee no que diz respeito às controvérsias que envolvem o gênero. A 

biógrafa, no primeiro parágrafo de sua obra, se questiona sobre as diversas imagens de 

Woolf com as quais iria lidar no processo de escrita. Pensar em Virginia Woolf como a 

menina que fora sexualmente abusada pelo meio irmão e enfrentou graves crises de 

depressão ao longo dos anos, ou como a Bloomsberrie que escreveu obras importantes 

para o período modernista, ou até mesmo como mulher que era casada com um homem 

enquanto se envolvia com mulheres são indícios de que Woolf não poderia ser 

biografada de modo unidimensional. Lee, à vista destas observações, decide se 

                                                           
8 No original: “Opinions change as the times change”.  

1378

amori
Linha



  
 
 
 
 

7 
 

aproximar de Woolf da mesma forma que a romancista e ensaísta abordava o gênero 

biografia. Sabia, contudo, que não seria uma tarefa fácil.  

Por muitas vezes, escrevendo isso, tenho medo de Virginia Woolf. 
Acho que sentiria medo de tê-la conhecido. Teria medo de não ser 
inteligente o suficiente para ela. Ao ler e escrever sobre a vida dela, eu 
frequentemente sinto medo (ou, para usar a palavra que ela mais usava 
para definir seus estados mentais, “apreensiva”) por ela9.  

(LEE, 1999, p. 3. Grifo no original. Tradução minha) 
 

Dizer que sentiria medo de conhecer a escritora pessoalmente, ou que se sentiria 

apreensiva e com medo por ela, parece bastante genuíno da parte de Lee, posto que se 

criam mitos acerca da vida de alguém. A própria Woolf poderia se sentir incomodada 

com as imagens que reverberam a seu respeito hoje.  

Lee, então, escreve a vida de sua homenageada como uma “leitora comum”, 

evitando generalizações e imagens estereotipadas. A divisão da biografia em capítulos 

temáticos (moradias, doença, mudança, guerra, dinheiro, fama) produz uma abordagem 

fragmentária de Woolf, considerando não apenas aspectos concernentes à depressão e à 

melancolia, mas também à vida política, familiar e profissional. Além disso, tendo em 

conta as leituras dos diários e correspondências de Woolf, Lee chama a atenção do leitor 

para a diferença que há entre o eu que escreve e o eu empírico. Woolf escreveu em seu 

diário, em 1923, “Terei eu o poder de transmitir a realidade verdadeira? Ou escrevo 

ensaios sobre mim mesma” (WOOLF, 1989, p. 98).  Já em 1936, diz ela: “Já não era 

mais Virginia...Espírito? Corpo? E muito cansado. Muito velho. Mas ao mesmo tempo 

satisfeito por ter vivido  estes 100 anos com Leonard” (Ibid, p. 235-6). Estas duas 

anotações corroboram a observação de Lee, posto que Woolf, no próprio espaço da 

escrita íntima, indaga se estaria transmitindo verdades sobre si mesma, colocação esta 

que fica mais evidente no registro de 1936, quando ela faz uma distinção entre corpo e 

espírito. Fisicamente sentia-se velha e cansada (em 1936, tinha 54 anos), mas o tempo 

do espírito, os 100 anos na companhia de Leonard Woolf, trazia algum tipo de 

felicidade. Pode-se observar, então, que a mesma dissolução das barreiras do tempo que 

ela problematiza em Orlando (1928) aparece em seus diários. Podemos supor que 

Woolf tinha em mente que seus diários poderiam ser lidos um dia e pretendia que seu 
                                                           
9 No original: “There are many times, writing this, when I have been afraid  of Virginia Woolf. I think I 
would have been afraid of meeting her. I am afraid of not being intelligent enough for her. Reading and 
writing her life, I am often afraid (or, in one of the words she used most about her mental states, 
“apprehensive”) for her”.  
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legado crítico não se perdesse. “Estou tentando dizer à leitora que venha a ler isso mais 

tarde que posso escrever muitíssimo melhor” (Ibid, p. 49). Logo, sua escrita passava por 

um filtro imaginativo; Woolf demonstra estar ciente de que nem mesmo a escrita de si 

mesma poderia atingir uma verdade absoluta. Escrever poderia até mesmo significar 

uma fuga de si mesma, dos fantasmas. “A melancolia diminui à medida que escrevo” 

(Ibid, p. 69).  

 Jackie Pigeaud (2009), no que concerne à melancolia, diz que “os melancólicos 

são metafóricos” (p. 142), posto que necessitam dar sentido aos sofrimentos do corpo, 

transpor a dor para outras esferas, outras linguagens.  

A melancolia não é uma doença como as outras. Um melancólico é 
um doente de uma certa espécie, talvez de uma doença incomparável 
em sua essência, que reúne de maneira problemática um sofrimento do 
corpo, e a suspeita de que esse sofrimento significa mais do que ele 
próprio, e permite a expressão do sentido do ser e do conhecimento de 
si. É justamente a ligação entre o sofrimento e o sentido que constitui 
todo o problema da melancolia. 

(PIGEAUD, 2009, p. 150, grifo meu)  

 

Há um ser-outro que necessita ser expressado confinado pelo corpo doente do 

melancólico, e é na arte que isso se torna possível. É no âmbito artístico que se 

consegue expressar vários de si mesmo – um familiar e um delirante (Ibid, p. 148) – que 

se consegue expurgar e metaforizar o que sufoca. No entanto, a incapacidade de 

transpor os parênteses do corpo leva aos pensamentos suicidas, ao desejo de 

autodestruição. Se não é possível exorcizar através de metáforas os fantasmas que 

assombram o ego, este precisa ser aniquilado, e o suicídio torna-se uma rota de fuga. 

Por isso Woolf, em 1927, diz que sua “depressão seria uma forma de vaidade” (1989, p. 

146), visto que era na escrita que ela conseguia se tornar duas. Seu modo de escrita 

melancólico protegia seu ego – a Virginia familiar – e expurgava a Virginia delirante.  

Freud, muito antes de Pigeaud, no texto Luto e Melancolia (1974), já 

estabelecera diferenças sutis entre os conceitos de luto e melancolia. O primeiro diz 

respeito a um desânimo profundo devido à perda do objeto amado. É possível que este 

objeto não necessariamente tenha morrido, mas apenas tenha desaparecido enquanto 

objeto de amor, e isso resulta numa autorrecriminação, num sofrimento.  Escreve 

Woolf: “Vita teve pena de mim, e mergulhei em uma melancolia profunda” (p. 121). 

Vita Sackavile-West a deixou, deixou de ser seu objeto de amor e tornou-se seu objeto 
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de dor. Já a melancolia está relacionada menos ao objeto amado e mais à perda de si 

mesmo, à autotortura, ao sentimento de inferioridade às sombras do objeto perdido. Ou 

seja, o luto recai sobre si. “Ninguém em toda Sussex é tão infeliz como eu” (p. 80), 

escreve Woolf em 1921.  

Desta forma, o processo de escrita de Woolf salvaguarda seu eu-biográfico. Este 

fica fora dos parênteses da escrita; dentro ficam apenas metáforas relacionadas a 

aspectos indizíveis da experiência. Seus diários podem ser comparados aos 

hupomnêmatas da cultura greco-romana que, de acordo com Foucault (2006), no 

tocante às escritas de si, são cadernetas (guias de conduta) utilizadas para reflexão a fim 

de “buscar o indizível, não de revelar o oculto, não de dizer o não dito, mas de captar o 

já dito, reunir o que se pôde escrever ou ler” (p. 149). A escrita e a leitura seriam, então, 

os meios pelos quais o indivíduo teria momentos de embate consigo mesmo com o 

propósito de não cometer qualquer tipo de delito. Embora a escrita diarística tenha mais 

a ver com um aspecto confessional da escrita de si, pode-se observar nos diários de 

Woolf que outra forma de se posicionar no âmbito íntimo era trazida à baila. 

Creio que, durante o ano passado, posso encontrar certa intensificação 
da fluência em minha escrita profissional, o que atribuo a minhas 
ocasionais meias horas depois do chá. Além do mais, avulta-se a 
minha frente a sombra de alguma espécie de forma que um diário 
pode alcançar. No decorrer do tempo, talvez eu possa aprender o que 
fazer deste material de vida solto & sem rumo; encontrando para ele 
outro uso além do que faço dele, bem mais conscienciosa & 
escrupulosamente, ficção. Que tipo de diário gostaria que o meu 
fosse?   

(WOOLF, 1989, p. 49). 
 
Assim, ao entrar em confronto com seus escritos, enfrenta-se outro lado de si mesma, 

seus fantasmas de escritora, de mulher. Não utiliza o diário apenas como desabafo 

íntimo, mas como lugar de reflexão acerca da própria escrita e da forma da escrita.  

Ademais, o exercício de si no âmbito escritural, de acordo com Foucault (2006), 

também pode ser feito em correspondência com outrem. “A escrita que ajuda o 

destinatário arma aquele que escreve – e eventualmente terceiros que a leiam” (Ibid, p. 

155). Com a intenção de “ajudar” suas leitoras a refletirem sobre o lugar da mulher 

numa sociedade machista, Woolf escreve em 1919: “[...] proíbo de deixar os olhos de 

um homem caírem sobre ele” (WOOLF, 1989, p. 49). Desta maneira, leitoras por vir 
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são envolvidas numa questão feminina e feminista tão cara para Woolf e bastante 

presente em suas obras, tanto ficcionais quanto teórico-ensaístas.  

Assim sendo, Hermione Lee diz que Woolf era uma espécie de escritora 

“egoísta” que odiava o “egoísmo” (LEE, 199, p. 4), pois estaria sempre muito 

preocupada consigo mesma – com seu egotistical self -, mas este “consigo mesma” 

estava diretamente relacionado com uma tradição que a colocava em consonância com 

outras mulheres, tanto as silenciadas quando as que conseguiram se expressar 

artisticamente, pois até mesmo estas tinham de enfrentar as formas e os métodos 

patriarcais de expressão. Portanto, o self e o writing- self são opostos. Embora Woolf 

tenha, de fato, enfrentado as dores de uma mente doente, culminando em seu suicídio, 

estas dores não definem toda a sua imagem e são incapazes de encarcerar sua vida; seus 

“diários desacertam as linhas entre história, biografia e ficção”10 (LEE, 1999, p. 8). 

Chamá-la de “egoísta” – atentando-se para o prefixo ego que exprime a ideia de 

preocupação exacerbada com o próprio eu – coloca Woolf em um dos leitos de um 

hospital onde milhares de outras mulheres estão internadas. Ela é egoísta e doente como 

um corpo coletivo. Como aponta Ella Ophir (2017), há um desdobramento entre 

passado, presente e futuro na escrita autobiográfica/diarística de Woolf que estabelece 

uma linha tênue entre o desejo de preservar as próprias memórias, exumar corpos de 

histórias não contadas e deixar para a posteridade um terreno fértil para escritoras ainda 

por vir.  

De acordo com Davi Pinho, no ensaio “Virginia Woolf Reads the Romantics” 

(2017) – utilizando como mote A Room of One’s Own (1929) – esta linha temporal e 

fantasmática woolfiana revela não apenas uma jornada em direção ao futuro, mas 

também um olhar para o passado, como sugerem também Ophir e Lee. Contudo, Pinho 

estabelece uma conexão entre um passado mais recente para Woolf: o período 

romântico. Traçando um paralelo entre Coleridge, poeta romântico, e Giorgio Agamben 

– utilizando, mais especificamente o texto O que é o contemporâneo? (2009), o crítico 

literário sugere que a principal fratura temporal para Woolf seria entre o Romantismo e 

o Modernismo, visto que a geração romântica instaurava elos estritamente individuais 

da experiência humana consigo mesmos; e para Woolf, a experiência individual dialoga 

                                                           
10 No original: “Her diaries, like her essays and stories and novels, blurs the lines between history, 
biography and fiction”.  
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com outras vozes de um grupo que esteja dialogando com outros grupos de forma justa 

e igualitária. Os românticos, então, influenciavam diretamente o pensamento e a formas 

do fazer moderno, que objetivavam “fraturar a espinha cronológica do tempo, a fim de 

delinear a escuridão do presente, e fazer desta fratura um espaço de comunicação com 

os esquecidos”11 (PINHO, 2017, p. 110).   

Já no tocante às correspondências de Woolf, diz Quentin Bell (1989) : “ela era, o 

que normalmente nos é dito, esnobe, elitista e maliciosa”12. Banks (1988), igualmente, 

no que diz respeito a suas correspondências, aponta que Woolf utilizava o espaço 

epistolar para insultar e criticar com veemência pessoas e acontecimentos da época. No 

entanto, tais críticas e insultos eram feitos com certo humor. No caso das cartas, há 

interlocutores diretos, não por vir, como nos diários. Seu tom irônico, por vezes 

debochado, agradava seus amigos, era como se fosse um espaço terapêutico da 

linguagem, que permitia fofocas e conversas casuais (BANKS, 1988). Eram 

performances criadas para entreter e reforçar que ela mesma se via como um “ser 

dividido”13 e múltiplo (LEE, 2003) – ao contrário das imagens de escritora deprimida e 

suicida que são frequentemente associadas a ela.  

O pensamento woolfiano, portanto, estava de pleno acordo com as mudanças 

sociais e históricas de seu tempo; seu posicionamento nos âmbitos público e privado 

associa-se ao período modernista que significava um modo de ser coletivo e dissociado. 

Diversos parênteses de vida inseridos num texto social, cultural e histórico.  
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O MENINO E O MONSTRO: A ESCRITA DA BARBÁRIE EM FERAS DE 

LUGAR NENHUM 

Akemi Aoki (PUC-Rio)1 
 

Resumo: Este trabalho examina o romance Feras de lugar nenhum (2005), de Uzodimna Iweala, 
sobre o menino Agu, transformado em criança-soldado depois de ser sequestrado por um exército 
rebelde num país africano não identificado. Investiga-se a íntima relação estabelecida entre 
humano e fera/humano e monstro, procurando-se perceber como ela é utilizada para traçar a falha 
cultural, racial e histórica das nações pós-coloniais africanas. 
 
Palavras-chave: criança-soldado; Feras de lugar nenhum; guerra civil africana 
 

Neste trabalho2, analiso o romance Feras de lugar nenhum, lançado em 2005, de 

Uzodinma Iweala, narrado em primeira pessoa pelo menino Agu, que é transformado em 

criança-soldado após ser sequestrado por um exército rebelde num país africano não 

explicitamente identificado.  

Feras de lugar nenhum, no original, Beasts of No Nation, foi o primeiro romance 

de Iweala, escritor de origem nigeriana, radicado nos Estados Unidos, que lhe rendeu o 

prêmio John Llewellyn Rhyso3 e o fez ser apontado como um dos vinte melhores jovens 

escritores americanos pela revista Granta, em 20074. Poucos anos depois, o livro atraiu o 

interesse de produtores da Netflix, que tinham como plano fazer de sua adaptação 

cinematográfica o filme de estreia da primeira leva de longas-metragens da empresa 

(FLEMING JR, 2015). O filme foi ao ar em outubro de 2015, dirigido por Cary Fukunaga, 

com Idris Elba no papel do Comandante do exército rebelde, e foi reconhecido com a 

indicação a diversos prêmios de cinema. Em função desse reconhecimento, Feras de 

lugar nenhum, em meio às, pelo menos, noventa5 histórias sobre crianças-soldado 

africanas publicadas desde 2000, é a mais conhecida pelo grande público, seja 

diretamente através do livro, traduzido em diversas línguas, seja através de sua versão 

fílmica. 

                                                             
1 Doutoranda no programa Literatura, Cultura e Contemporaneidade, na PUC-Rio. Mestre em Culturas 
Literárias Europeias (Universidade de Estrasburgo/Universidade de Bolonha).  
2 Este trabalho é inspirado pela pesquisa de doutorado ainda em curso. 
3 Prêmio literário anual da Grã-Bretanha, concedido a escritores pertencentes a países do Commonwealth 
com menos de 35 anos. 
4 Com apenas 24 anos na época, foi o mais jovem da lista. 
5 Este é um número aproximado, resultado do levantamento de obras literárias sobre crianças-soldado 
africanas, que venho elaborando como parte da pesquisa para a tese de doutorado. 

1385



  
 
 
 
 

Um breve resumo da história: Agu é um menino entre 9 e 12 anos, amado por seus 

pais, estudioso, leitor da Bíblia e educado de acordo com os preceitos cristãos, cujo 

vilarejo é atacado por soldados do exército de seu país, jamais nomeado. Durante o 

conflito, Agu perde sua família e é obrigado a fugir para sobreviver. Longe e inconsciente, 

é encontrado por Strika, um menino-soldado de um grupo rebelde que o espanca até a 

chegada do Comandante. Forçado a juntar-se ao grupo, Agu inicia uma trajetória brutal 

de terror psicológico, uso de drogas, ataques a vilarejos, assassinatos e violência sexual. 

Um dia, o grupo, devastado pela longa guerra, decide matar o Comandante e abandonar 

a batalha. Agu anda a esmo até ser enfim resgatado por uma organização humanitária 

ocidental.  

No livro, a guerra é explicada ao rés-do-chão. Os soldados são representados como 

autômatos à mercê de um instinto agressivo, acordado em todos os soldados pelo 

Comandante, um homem que age sozinho como líder absoluto, motivado por nada mais 

do que o desejo de vingança contra pessoas identificadas arbitrariamente como inimigos. 

Nenhuma outra informação sobre a guerra é fornecida por Agu a não ser sua barbárie, 

num espaço indistinto. Deduz-se que a história se passa na Nigéria pela língua usada por 

Agu, um broken english com algumas palavras dispersas de pidgin nigeriano, mas 

nenhuma outra referência histórica, política ou geográfica é feita no decorrer da narrativa. 

No filme, esse aspecto apolítico e a-histórico é atenuado com a inserção de elementos que 

caracterizam uma situação política tensa, como, por exemplo, a referência a um golpe 

militar, a menção a siglas de partidos políticos (fictícios), e o aparecimento de uma 

hierarquia de comando, em que o grupo de Agu é identificado como parte de uma luta 

maior. A presença de soldados de um grupo internacional chamado, no filme, de 

ECOMOD aponta também para uma possível localização temporal, na medida em que 

alude diretamente ao ECOMOG (Grupo de Monitoramento do Cessar-fogo da 

Comunidade Econômica dos Estados Africanos Ocidentais), que começou a intervir 

como força de manutenção da paz em guerras civis na África ocidental nos anos noventa. 

A língua dos personagens usada no filme já não é mais o pidgin nigeriano, como no livro, 

e sim o twi, uma língua falada predominantemente no Gana, país de origem de Abraham 

Attah, ator que interpretou Agu, e de grande parte do elenco, onde a maior parte do filme 

foi rodada e, importante, onde não houve guerras civis como a que vem representada 

neste romance. É evidente que essa desorientação histórico-geográfica é proposital e 
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prevista no próprio título, Beasts of No Nation, que deixa claro que a narrativa não 

intenciona representar um conflito de um país em particular6: na expressão No Nation 

estão aglutinadas, por negação, todas as nações africanas, com o apagamento de qualquer 

diferenciação histórico-política. Porém, a inserção do pidgin nigeriano, no livro, e do twi, 

no filme, apontam fatalmente para países específicos, cujas histórias e problemas 

particulares são ignorados em favor de uma única história de selvageria. 

Para o antropólogo David Rosen, o personagem do Comandante foi construído 

segundo o modelo do vilão de histórias em quadrinhos: um líder nefasto que, como o 

Coringa, não tem nenhuma ideologia, não luta por poder, dinheiro ou terras, mas mata 

pelo bel prazer de matar, para seu próprio prazer e diversão. Para Rosen, a narrativa 

pretende ser uma fábula das guerras civis atuais, trabalhando a partir do grotesco e da 

pornografia da violência (2012, p. 308). Por exemplo, 

 

O Comandante diz que é como se apaixonar. Você não consegue pensar 
sobre isso. Você só tem que fazer. [...] Mata ele, diz o Comandante no 
meu ouvido e levanta minha mão com o facão bem alto. Mata. [...] Ele 
está apertando a minha mão, que está segurando o cabo do facão, e sinto 
a madeira nos meus dedos e na palma da minha mão. É como matar um 
cabrito. É só levantar essa mão e bater nele de jeito. Ele segura minha 
mão e abaixa ela com força na cabeça do inimigo e sinto como se uma 
corrente elétrica atravessasse o meu corpo todo. O homem grita AAAA-
AAAIII, mais alto do que o som da bala apitando e então ele cobre a 
cabeça com as mãos, mas não adianta nada porque sua cabeça está 
rachada e o sangue fica jorrando que nem água saindo do coco. Ouço 
risadas ao meu redor enquanto vejo ele tentar segurar sua cabeça 
rachada. Ele está me irritando e levanto e abaixo o facão, levanto e 
abaixo POU POU cada vez e vejo tudo rosa enquanto ouço risadas HA, 
HA, HA à minha volta. Então golpeio seu ombro e depois seu peito, e 
noto que o Comandante sorri cada vez que a faca corta o homem. Strika 
se junta a mim e nós chutamos e cortamos ele enquanto todo mundo ri. 
[...] O corpo do inimigo está cheio de cortes fundos, vermelhos, e sua 
testa está tão esmagada que todo seu rosto nem parece mais um rosto 
porque sua cabeça está toda quebrada e só tem sangue, sangue, sangue. 
Vomito para todos os lados. Não consigo me controlar. O Comandante 
diz que é como se apaixonar, mas não sei o que isso significa. Sinto um 
martelo batendo dentro da minha cabeça, dentro do meu peito. Meu 
nariz e minha boca estão coçando. Vejo cores para todos os lados e sinto 
um buraco na barriga. Meu pinto fica duro. Será que se apaixonar é 

                                                             
6 Este não é o caso da maioria dos outros livros sobre crianças-soldado. Por exemplo, em Sozaboy (1985), 
Ken Saro-Wiwa retoma a Guerra do Biafra, na Nigéria; em Allah n'est pas obligé (2000), Ahmadou 
Kourouma explica a história dos conflitos da costa ocidental africana atravessando a Guiné, a Serra Leoa, 
a Libéria e a Costa do Marfim; e Emmanuel Dongala, em Johnny chien méchant (2002), dedica-se a 
representar a guerra civil do Congo. 
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assim? Então caio na estrada e fico vendo eles matando todo mundo, 
cortando braços e usando os braços para bater na cabeça dos outros 
(IWEALA, 2006, p.34-35) 

 

O sorriso sádico desse vilão contagiado a seus seguidores de fato empresta a esses 

personagens um quê de Coringa7, mas a diferença essencial é que nenhuma ajuda virá 

para aquele homem dilacerado, nem para qualquer outra vítima. Agu observa como os 

soldados, como bufões macabros, tiram graça da barbárie, ridicularizam o 

desmembramento, procurando provocar efeito cômico ao bater na cabeça dos outros com 

braços esquartejados. Agu não está rindo, mas se abastece da aprovação no sorriso do 

Comandante e no riso dos outros. Para aquele grupo de homens já muito habituados à 

violência, a contemplação de um menino minúsculo fazendo picadinho de um soldado 

adulto possivelmente tinha algo de muito cômico. As gargalhadas e a ereção 

potencializam o intolerável da cena, porque explicitam a eclosão do sadismo em Agu. A 

partir deste momento, ele tem consentimento para sentir prazer na dor do outro e para se 

excitar com a destruição. Além disso, as risadas estimulam o sentimento de superioridade 

(BAUDELAIRE, 1968) e poder do garoto em relação ao homem. “Ele está me irritando”, 

foi o que Agu pensou antes de continuar a esfaqueá-lo. Esse sentimento se desenvolve 

em Agu até culminar na tirania, que se revela enquanto ele arranca uma menina dos braços 

da mãe, em cena posterior: “A menina está tão encolhida que parece quase um bebê que 

não nasceu – sei disso porque já tirei alguns das barrigas das mães para ver se era menina 

ou menino” (IWEALA, 2006, p. 68). Aqui, Agu não age impelido pela vingança, pela 

pressão de seus pares para matar o inimigo, mas motivado apenas pelo desejo fútil de 

saber se os bebês são meninos ou meninas.  

Outro riso que se manifesta é o riso da própria guerra, que é personificada e 

representada como uma entidade maligna: “Só vejo a guerra, que é um espírito mau, 

sentado no mato muito feliz porque está sempre comendo o que quer – a gente – e vendo 

o que quer ver – a matança – então ele só ri HA! HA! HA!” (IWEALA, 2006, p. 157). 

Para a Guerra, sentada no mato muito feliz, a matança é de uma hilaridade infernal. A 

Guerra seria o próprio diabo observando o absurdo do homem e rindo-se da criação 

                                                             
7 O desenvolvimento da questão seria muito longo para o escopo deste trabalho, mas seria pertinente 
perceber como a proposta de Rosen de comparar o Comandante com, especificamente, o vilão Coringa, 
tem o potencial de abrir uma reflexão, em efeito dominó, em relação ao uso do grotesco em obras sobre 
crianças-soldado, na medida em que o Coringa foi inspirado no protagonista de O homem que ri, de Victor 
Hugo, livro que trata o grotesco a partir daquilo que ele, simultaneamente, tem de monstruoso e de cômico.  
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divina. A narrativa é pontuada por descrições que marcam o afastamento de 

características físicas humanas, com a aproximação negativa ao animal, ao demônio e ao 

monstro. Sob o efeito de drogas e da adrenalina dos ataques, Agu sente sua cabeça 

encolher e seu corpo crescer, é atordoado por alucinações e torna-se pura explosão 

muscular, pronto para matar: 

 

Ponho minha cabeça na água, quando levanto a cabeça o céu está cheio 
de cores diferentes e vejo espíritos nas nuvens. Todo mundo fica 
parecido com algum animal, não somos mais humanos. Ninguém mais 
tem um nariz ou lábios, ou boca ou qualquer outra coisa que lembre 
alguém. Todo mundo parece com algum animal e tem cheiro de galinha 
ou bode ou vaca [...] sinto como se meu corpo estivesse cheio de 
eletricidade e começo a pensar: é bom lutar. Gosto do jeito que a arma 
atira e que a faca corta. Gosto de ver as pessoas correndo, fugindo de 
mim e berrando quando estou matando e tirando o sangue delas. Gosto 
de matar. [...] sinto como se eu fosse um homem cheio de músculos e 
com a cabeça pequena e sinto que nada pode me fazer parar agora e 
nada pode me desacelerar [...] Sou como um leopardo caçando no mato 
(IWEALA, 2006, p. 65) 

 

Um momento muito particular de dor na narrativa é quando o Comandante abusa 

sexualmente de Agu. É uma cena longa, que Agu descreve com asco e que serve ao 

processo de caracterização monstruosa.  

 

O Comandante está me tocando e puxa minha cabeça para baixo, para 
onde ele está, em posição de sentido. Sinto seu cheiro e fico com muita 
vontade de vomitar, lembro da primeira vez que ele fez isso comigo e 
gritou para eu tocar o seu soldado [...] E aí, depois de me fazer tocar o 
seu soldado e fazer aquilo tudo com minha mão e com minha língua e 
minha boca, ele disse para eu ajoelhar e então entrou dentro de mim do 
mesmo jeito que o bode às vezes confunde outros bodes com cabras e 
entra neles. Se você olha para isso, vai ver que não é uma coisa natural. 
Mas não faço nada porque sei que ele vai me matar se tentar resistir, e, 
como não quero morrer, deixo ele se mexer para frente e para trás, 
apesar dele estar me machucando muito (IWEALA, 2006, p. 112) 

 

Mais do que a relação sexual forçada entre uma criança e um adulto, que implica 

simultaneamente a pedofilia e o estupro, o que está principalmente em xeque para Agu é 

a relação homossexual; que consiste, no seu entendimento, em algo fora da ordem de 

funcionamento normal da natureza e bestial, pois é comparado com o coito anal de bodes 

– que acontece apenas por engano, pois o bode “confunde outros bodes com cabras”. De 
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acordo com Brenna Munro, “the boy soldier becomes visible as a stigmatized subject 

produced through the queer violence of war” (2016, p. 122). A violência sexual inferida 

a mulheres não é encarada com a mesma carga de repulsa. Sobre isso, Agu diz apenas: 

“Se mandavam MATAR, eu matava, ATIRAR, eu atirava, ENTRAR NA MULHER, eu 

entrava na mulher, sem dizer nada mesmo que não estivesse gostando” (IWEALA, 2006, 

p. 180). Para Agu, o estupro de mulheres é errado apenas da mesma forma como é errado 

matar e atirar. Para ele, a relação homossexual não é apenas uma questão de certo ou 

errado, mas pertence à categoria do não-natural.  

Último exemplo. Antes de ser incorporado ao exército rebelde, em seu vilarejo, Agu 

ouvia esse tipo de caracterização dos soldados:  

 

eles são o diabo, vi com meus próprios olhos. Eles parecem monstros 
que só têm a metade do rosto, com unhas compridas e dentes afiados. 
Ele dizia que eles pareciam o diabo porque ninguém vivia tempo 
suficiente para ver, e se estávamos vivos, então a gente estava virando 
diabo como eles (IWEALA, 2006, p. 97) 

 

A dialética entre Deus e diabo são fortes e muito recorrentes. A religião ocupa um 

espaço importante na narrativa. O personagem de Agu foi estrategicamente ancorado na 

religião cristã.   

 

As prateleiras tinham muitos livros de vários tamanhos e várias cores 
[...] mas o que eu queria que [minha mãe] pegasse, o que eu sempre 
queria ouvir era o que estava segurando todos os outros livros, a grande 
Bíblia branca. Eu era tão pequeno e o livro, tão grande que eu mal 
conseguia segurar. Mas gostava de sentir aquela capa macia e as letras 
douradas de A BÍBLIA SAGRADA. Era o meu livro favorito porque 
era bonito e por causa de suas histórias [...] Quando minha mãe não 
estava lá, eu ia até a estante, pegava o livro e lia a Bíblia sozinho 
(IWEALA, 2006, p.39) 

 

Parece-me que isso cumpre pelo menos três objetivos. Primeiro, a religião cristã é 

aquela que mais teria o potencial de alcançar o público alvo da obra, que é o público 

ocidental. Segundo, porque remete às missões civilizatórias que impuseram o 

cristianismo às populações autóctones sob o pretexto de tirá-las da selvageria. E, 

finalmente, porque a educação cristã ajuda a acender o remorso em Agu, através da ideia 

do pecado. Em uma alucinação, Agu se vê em sua antiga sala de aula, cheia de meninos 

sentados nas carteiras, e uma mulher escrevendo no quadro: 
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Está escrevendo, Eu não matarei, Eu não matarei. Eu não matarei, e 
todos estão escrevendo em seus cadernos. Eu não matarei, Eu não 
matarei, menos eu porque estou sem caderno. Então a professora vira e 
olha para mim e fico com medo porque ela tem o rosto da mulher que 
matei e tem sangue em volta do seu rosto e dos seus olhos. Ela me 
pergunta, você não entendeu a lição, enquanto ela se aproxima de mim 
com um facão afiado que brilha como um rio. Quando ela chega perto 
de mim, vejo que todas as crianças na sala têm o mesmo rosto, e é o 
rosto da menina que eles pegaram e que Strika matou. Começo a gritar 
(IWEALA, 2006, p. 139) 

 

Agu tenta se convencer de que está apenas cumprindo seu dever como soldado, 

repetindo para si mesmo: “Não sou um menino mau. Não sou um menino mau. Sou um 

soldado e o soldado que mata não é mau”. “Mas”, ele continua, “não funciona, porque 

sempre me sinto como um menino mau” (IWEALA, 2006, p. 37). E ainda:  

 

Fico pensando em todas as coisas que farei quando a guerra acabar e eu 
estiver vivo. [...] às vezes acho que quero ser médico porque então vou 
poder ajudar as pessoas em vez de matar e então talvez seja perdoado 
por todos os meus pecados (IWEALA, 2006, p. 102).  

 

Agu sabe que aquilo que ele e sua horda fazem é profundamente errado, apesar de 

saber também que na guerra os valores morais são invertidos, pois deve-se matar.  

Portanto, Agu não representa apenas a suspensão total de valores morais e 

religiosos, num universo em que a vida não significa nada. Agu é uma figura ambígua, 

ao mesmo tempo um assassino torturador sem piedade e um menino pequeno atormentado 

pelo próprio sofrimento que lhe é inferido assim como pela culpa subsequente aos seus 

atos. Feras trabalha essa ambiguidade com habilidade, perturbando o leitor e tensionando 

esses dois lados ao extremo, dando a ver o grave problema ético que se coloca no 

momento do entendimento de crianças-soldado e o consequente julgamento de seus atos 

e motivações. Uma noite, Agu observa seu amigo Strika dormindo: “Não dormi e passei 

a noite toda acordado olhando para ele, se virando, chupando o dedo, segurando seu pinto 

e batendo no ar com a mão” (IWEALA, 2006, p. 114). Agu também nunca sorri e nem ri 

durante a guerra. Ele tinha “a impressão de que nunca mais ia sorrir” (IWEALA, 2006, 

p. 113). Isto porque ele não pode compactuar com aquele riso diabólico do qual 

comentamos, que o poria para sempre a perder.  
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Crianças-soldado se encontram num lugar de indecisão cognitiva e é com essa 

indecisão que leitor começa e termina Feras. No último parágrafo do livro, Agu diz para 

a agente humanitária: “se eu contar todas as coisas que eu fiz, você vai pensar que eu sou 

uma espécie de fera ou diabo. [...] tudo bem. Sou todas essas coisas. Sou todas essas 

coisas, mas uma vez já tive uma mãe, e ela me amava” (IWEALA, 2006, p. 187). A 

lembrança do amor materno persuade o leitor a atenuar a carga diabólica conferida ao 

personagem durante o romance. Essa criança é de tão difícil acesso para o afeto e para a 

cognição porque os padrões de normalidade a partir dos quais entendemos a infância são 

transgredidos quando a criança tortura, mata e estupra. A criança torturadora, assassina e 

estupradora causa potencialmente muito mais choque do que um adulto que cometeu os 

mesmos crimes, porque a infância foi culturalmente naturalizada como o espaço por 

excelência daquilo que é bom, puro, inocente e assexuado, diferentemente do mundo 

adulto que já foi corrompido. Por exemplo, por que a criança maligna é uma figura tão 

recorrente nos filmes de terror? Porque ela é muito, muito assustadora. Porque a criança 

normal (entenda-se “normatizada”) está do lado dos anjos e não dos demônios. Nesse 

sentido, a criança desviante encontra-se na esfera da monstruosidade, porque transgride 

os predicados virtuosos que foram vinculados à criança normal. Como coloca Jeffrey 

Cohen, 

 

Essa recusa a fazer parte da ‘ordem classificatória’ vale para os 

monstros em geral: eles são híbridos que perturbam, híbridos cujos 
corpos externamente incoerentes resistem a tentativas para incluí-los 
em qualquer estruturação sistemática (COHEN, 2000, p.30) 
 

 

Apesar de não necessariamente haver uma deformidade física nos corpos de 

personagens de crianças-soldado, seus corpos são, ainda assim, externamente incoerentes, 

já que estão carregados de armas de todo tipo. Uma vez entendida como monstro, em 

teoria, essa criança tornar-se-ia o outro indesejável que deveria ser de alguma forma 

anulado ou eliminado. Entretanto, a ideia da aniquilação proposital da criança, mesmo 

que monstruosa, é perversa demais. Desse modo, ao mesmo tempo em que ela é entendida 

como monstro, é também compreendida como uma criança que foi desviada e abusada 

por um adulto, este, sim, o criminoso de guerra que levou menores para suas frentes e que 

os moldou como exímios assassinos. Entende-se que a criança não deve ser punida, 
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anulada ou eliminada de acordo com as mesmas leis que se aplicariam a um adulto que 

cometeu os mesmos crimes, mas resgatada, salva, expurgada. Como coloca Munro, “the 

dilemma of the boy soldier narrative is (usually) how to absolve, rescue or normalize this 

figure” (2016, p. 122).  Ou seja, as expressões de culpa, de remorso, de noção de pecado 

e até mesmo a repulsa pela prática homossexual colaboram para a construção de Agu 

como uma criança que foi desviada de certa ordem normal das coisas por forças maiores, 

mas que não perdeu o norte de tal ordem e que, portanto, ainda pode ser recuperada. 

Em meio a outras obras sobre crianças-soldado, Feras se destaca pela representação 

de múltiplas “diferenças monstruosas” (COHEN, 2000) – morais, religiosas, sexuais – 

que servem para traçar a falha humana das nações pós-coloniais africanas. Ao se recusar 

a olhar para um país em particular, o romance cria generalizações que endossam as antigas 

construções ocidentais imperialistas dos negros africanos como coadjuvantes desviantes 

cujas culturas selvagens devem ser exterminadas ou “civilizadas”, logo, salvas, pelo 

Ocidente. O que se vê em Feras é uma linha direta que mostra que esse papel civilizatório, 

que antes cabia aos missionários cristãos, hoje cabe aos agentes humanitários. Apesar da 

boa catequização, como mostra a família de Agu, o romance sugere que a África ainda 

não saiu da selvageria, pois ela ainda é um espaço de feras e monstros que matam sem 

propósito e desviam as crianças em direção a essa mesma monstruosidade moral e sexual. 

Daí a necessidade de novos agentes salvadores, encarnados na figura do agente 

humanitário ocidental, idealmente uma mulher branca. Como coloca Munro, “Africa is 

being positioned here for readers from the Global North as an abused child in need of 

mothering and in need of saving from the hideous embrace of a black father” (2016, p. 

132). 
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O DISCURSO DE PECADO SOBRE AS PERSONAGENS FEMININAS NAS 

OBRAS AS AVENTURAS E DESVENTURAS DA FAMOSA MOLL FLANDERS & 

CIA E A HISTÓRIA DO CAVALEIRO DE GRIEUX E DE MANON LESCAUT 

Clara Alice da Silva Guimarães Brasil (UFPA)1 
 

Resumo: Moll Flanders e Manon Lescaut, de Daniel Defoe e Abade Prévost, respectivamente, 
são obras que apresentam mulheres desclassificadas e que proporcionam enredos repletos de 
crimes, infortúnios e reflexões acerca do pecado. Considerando isto, este trabalho objetiva refletir 
sobre os discursos que permeiam os textos literários. Para tanto, buscar-se entender como as 
personagens femininas são apresentadas e as diferenças entre elas, por meio de pesquisas 
bibliográficas dos contextos histórico-religiosos. E desse modo, observa-se que as personagens 
têm pontos semelhante e distinto, o que permite concluir que os discursos de pecado também são 
distintos. 
Palavras-chave: Pecado; Manon; Moll. 
 

As aventuras e desventuras da famosa Moll Flanders & cia, ou simplesmente, Moll 

Flanders, de Daniel Defoe, e A história do Cavaleiro de Grieux e de Manon Lescaut, ou 

então Manon Lescaut, de Abade Prévost, são duas obras literárias clássicas que ganharam 

visibilidade na época de suas publicações. Tanto uma quanto outra se classificam como 

literatura de cunho moral e apresentam duas heroínas prostitutas e trapaceiras que vivem 

à margem da sociedade, ambas enfrentam adversidades que culminam em destinos 

diferentes. Diante disto, é valido refletir os discursos que permeiam os textos literários, e 

deste modo, a proposição deste estudo é buscar entender como as personagens femininas 

são apresentadas e as diferenças entre elas. Para tal intento, faz-se necessário refletir sobre 

as questões religiosas presentes nas obras literárias. 

A obra Moll Flanders foi publicada, pela primeira vez, em 1722; depois desta 

publicação, é possível encontrar outras edições que sofreram adaptações por seus 

editores. Para este trabalho, será considerada a tradução para o português do texto de 

1722, realizada por Donaldson Garschagen e Leonardo Fróes, da extinta editora Cosac 

Naify. Do outro lado, tem-se Manon Lescaut, que foi publicada em 1731, e cuja tradução 

considerada aqui será a de Regina Célia de Oliveira, da editora Martin Claret. Como pode 

ser visto, as obras são contemporâneas, porém de diferentes lugares, Inglaterra protestante 

e França católica, respectivamente. 

                                                           
1 Graduada em Letras – Licenciatura em Língua Portuguesa (UEPA), especialista em Estudos Linguístico 
e Análise Literária (UEPA) e aluna do curso de mestrado em Estudos Literários (UFPA). Contato: 
claraalice16@yahoo.com.br 
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Em Moll Flanders, é visível o discurso moral e religioso ao longo da narrativa. Ao 

narrar, em primeira pessoa, a vida desregrada de uma mulher que concebeu vários 

casamentos e, por fim, uma vida criminosa, é perceptível a inserção de reflexões de cunho 

religioso acerca dos atos da personagem e justificativas da real importância de narrativas 

sobre crime e pecado. Mas por que isso ocorre? 

De acordo com Viegas (2011), a leitura de romances na Europa oitocentista era 

considerada lasciva, pois roubava o tempo do cristão que poderia estar se dedicando à 

caridade e nada acrescentava para os conhecimentos dele, uma vez que, para os ingleses 

conservadores, a boa leitura só era possível por meio de livros de filosofia e religião. A 

partir deste ponto, era frequente os escritores justificarem a escrita dos romances como 

leitura didática, que auxiliaria o leitor na reflexão da sua vida. Em Moll Flanders, isso 

não é diferente, visto que a narradora-personagem, a cada episódio, justifica a importância 

da história contada, logo, o enredo é rico em reflexões religiosas e orientações para que 

seus leitores não caiam em armadilhas de malfeitores. 

Quanto à Manon Lescaut, a obra é repleta de aventuras que envolvem trapaças, 

roubos, libertinagem, prazeres momentâneos que, no entanto, suscitam, também, 

reflexões sobre estes comportamentos. De acordo com Pépin (2004), nota-se na obra de 

Prévost que, 

[...] embora os personagens do nosso romancista respondam aos 
imperativos do prazer, eles permanecem reprimidos por uma hierarquia 
social rígida e por uma moral impregnada de religião cristã, que os 
impedem de atingir plenamente a liberdade de consciência e a 
imprudência dos libertinos indignados do final do século XVIII. 
(PÉPIN, 2004, p. 119-120. Tradução nossa).2   

À vista disso, é válido tentar compreender os discursos envolvendo as personagens 

femininas. Pois, como já foi dito anteriormente, os textos literários são impregnados por 

discursos religiosos. As protagonistas das narrativas são mulheres que vivem à margem 

da sociedade e cometem diversos pecados, de acordo com o parâmetro religioso dos 

contextos históricos de cada narrativa. Diante do exposto, é persistente entender, 

primordialmente, esse contexto. 

                                                           
2 "[...] bien que les personnages de notre romancier répondent aux impératifs du plaisir, ils demeurent 
contraints par une hiérarchie sociale rigide et par une morale imprégnée de religion chrétienne, ce qui les 
empêchent d'accéder pleinement à la liberté de conscience et à l'insouciance des libertins outrés de la fin 
du XVIIIe siècle" (PÉPIN, 2004, p. 119-120). 

1396



  
 
 
 
 

Conceitos de pecado 

Como já foi mencionado no início deste texto, a produção e publicação de Manon 

Lescaut se deu na França, cuja religião oficial era o cristianismo, sob a observância da 

Igreja Católica. De acordo com Fleck e Dillmann (2013), na Europa do século XVIII, 

houve um grande número de publicações de manuais que orientavam fiéis católicos a 

obter uma vida santa em busca de sua salvação, isso foi possível graça à ampliação da 

imprensa na Europa. Segundo Ana Cristina Araújo (1997 apud Fleck e Dillmann, 2013, 

p. 289), durante 200 anos “foram produzidos 129 títulos – repartidos em 261 edições – 

sem contar os inúmeros títulos traduzidos do francês, do castelhano e do italiano”. Os 

autores frisam que essa informação é importante porque sinalizam que os manuais eram 

bastante lidos pela sociedade letrada.  

Esses manuais, em especial aqueles estudados pelos autores das obras aqui 

analisadas – Desengano dos pecadores e Mestre da vida que ensina a viver e morrer 

santamente –, orientavam seus leitores a adotarem uma determinada postura, a fim de que 

eles conseguissem o reino dos céus e, para convencê-los, os livros continham ilustrações 

de almas pecadoras sofrendo no inferno e convivendo com os demônios. De acordo com 

os estudiosos, esse tipo de livros foi bastante consumido na Europa dos oitocentos, 

principalmente por católicos, pertencentes à elite, que frequentavam seminários e 

internatos religiosos. Como se percebe no excerto: 

 

No século XVIII, os discursos sobre os pecados capitais se propagavam 
através dos escritos de religiosos que divulgavam a moral cristã, por 
meio de publicações que passaram a ser cada vez mais constantes: 
sermões, cartas, boletins, periódicos, manuais etc. Viver sem cair em 
pecado era a recomendação feita a todos os fiéis que desejassem “viver 

santamente” (FLECK; DILLMANN, 2013, p. 297). 
 

E para “viver santamente”, de acordo com os manuais, o fiel tinha que seguir alguns 

atos de contrições, como a autoflagelação ou, então, o martírio, similar ao que viveu Jesus 

Cristo e, assim, conseguiria a salvação. No entanto, se por acaso o fiel voltasse aos 

pecados capitais e não obedecesse aos preceitos da Igreja, o Inferno era a punição final, 

neste caso, tornando-se uma constante ameaça ao fiel. 

Nessa época, a avareza, a gula, a inveja, a luxúria, a soberba, a preguiça e a ira eram 

concebidas pela Igreja como pecados capitais, uma vez que “eram tidos como faltas 
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graves, que mereciam a pena de morte ou capital, por serem gestadas pelas desordens das 

paixões ou pelos instintos desordenados” (FLECK; DILLMANN, 2013, p. 296). Esses 

manuais, além de demonstrarem os tipos de pecados capitais e como se penitenciar para 

alcançar a salvação, ainda divulgavam os valores e condutas cristãs que acabavam 

orientando a relação do sujeito na sociedade. Esses livros persuadiam seu leitor a aceitar 

as doutrinas da Igreja como verdade e ainda entender o que acontecia consigo mesmo, 

induzindo o leitor a perceber os pecados que comete e as tentações a que está sujeito. 

O que é importante destacar destes manuais para esta reflexão são as orientações 

para o leitor livrar-se dos pecados e alcançar a salvação. De acordo com eles, os pecados 

seriam sanados por meio da dor, do martírio, do sofrimento, mas, é claro, mediante a 

compreensão da culpa e o arrependimento, para isso, o fiel deveria ser um constante 

vigilante de si, logo, era importante conhecer-se, entender a si próprio, para assim, 

desviar-se do pecado. É o que confirmam Fleck e Dillmann (2013), quando asseveram 

que “Seguindo a doutrina cristã, os católicos deveriam conhecer suas fraquezas e evitar 

ou eliminar seus pecados. Receber os sacramentos e levar uma vida religiosa regrada eram 

importantes medidas a serem adotadas pelos fiéis” (FLECK; DILLMANN, 2013, p. 292-

293). 

Por outro lado, no protestantismo, o discurso de pecado deverá ser refletido a partir 

de condutas econômicas, e de acordo com a visão de Max Weber, certas condutas 

econômicas têm raízes religiosas, isto é, para ele, a religião é válvula propulsora para as 

transformações sociais ao longo tempo (ERICKSON; MURPHY, 2015). Com o 

desenvolvimento da classe mercantil, surgem inquietações acerca de preceitos religiosos: 

“se alguém vive de acordo com a vontade de um deus bom e poderoso, observando todas 

as exigências rituais e o comportamento ritual prescrito, por que o mundo continua a ser 

tão problemático? ” (ERICKSON; MURPHY, 2015, p.92). Para o estudioso, essa 

problemática necessita de “salvação” e, para isso acontecer, é necessária uma extrema 

reorganização de crenças sobre o mundo, a partir deste ponto, passa-se a refletir sobre o 

que ele chama de ascetismo intramundano. 

 

O ascetismo intramundano é a disposição central envolvida nesse 
processo porque implica “retirar-se” das indulgências mundanas 

corruptas, permanecendo, ao mesmo tempo (paradoxalmente) no 
mundo das atividades humanas. Para Weber, o ascetismo intramundano 
difere do ascetismo “extramundano” de monges e eremitas que buscam 
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literalmente escapar ao mundo social e suas influências retirando-se 
para espaços especiais (p. ex., mosteiros ou desertos) onde as coisas 
mundanas não têm poder ou autoridade. Refreando-se da indulgência 
em corrupções específicas inerentes ao mundo, o asceta intramundano 
permanece virtuoso (pelos padrões judaico-cristãos) mesmo enquanto 
participa de mundo inerentemente corrupto (ERICKSON; MURPHY, 
2015, p. 93). 

 

O que é importante destacar deste pensamento é a retirada da prosperidade material 

como pecado, passando assim, a ser sinal de benevolência divina. Essa reestruturação, de 

acordo com Weber, é legitimada através de “profetas carismáticos” que afirmam receber 

uma revelação de Deus que passará a complementar a verdade, ocasionando a mudança 

na estrutura da crença e proporcionando equilíbrio psicossocial do mundo ocidente 

(ERICKSON; MURPHY, 2015). 

Para ilustrar este processo, Weber menciona o Protestantismo Calvinista. Conforme 

o estudioso, essa religião racionalizou o vínculo entre Deus e os seres humanos, uma vez 

que João Calvino trouxe um novo aspecto à relação. Neste parâmetro, o indivíduo é 

orientado a reestabelecer o paraíso na Terra a partir do trabalho intenso, sério, honesto e 

disciplinado; além do cumprimento das leis divinas: “Se as pessoas se comportassem de 

certa maneira, de acordo com a vontade de Deus, podiam esperar a recompensa material 

aqui e agora, e a espiritual após a morte (ERICKSON; MURPHY, 2015, p. 94). 

A partir desta breve reflexão sobre pecado dessas duas religiões no século XVIII, o 

intuito, a partir deste momento, é entender como esses discursos são apresentados nos 

textos literários, mais especificamente, no que concerne às personagens femininas. 

A pecadora penitente 

Moll Flanders & cia, de Daniel Defoe, narra a vida de uma criminosa que viveu na 

Inglaterra, durante o século XVII. A história é contada em primeira pessoa pela própria 

Moll, contudo é possível observar as marcas do autor masculino quando a mulher é 

colocada como a origem do pecado, tal qual no caso de Adão e Eva. Moll Flanders não é 

seu nome verdadeiro, sendo inventado pela própria personagem. Ela conta toda sua vida 

de desventuras, desde o nascimento, que aconteceu numa prisão chamada Newgate, até a 

sua velhice, com quase setenta anos. 

Em Newgate, sua mãe, que era ladra, escapou da morte justamente porque estava 

grávida e, por isso, foi deportada para a colônia da Virgínia – atual Estados Unidos da 
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América. Moll continuou na Inglaterra e passou a viver à custa do Estado com a proteção 

de uma benfeitora. Desde pequena, ela sonhava em ser uma dama, no entanto, para isso 

não poderia ser criada de ninguém e deveria viver do seu próprio sustento, porém, não 

era a concepção da época, uma vez que uma dama era uma mulher rica que vivia em 

bailes e festas. Por causa deste pensamento ingênuo, uma rica senhora se encantou com a 

pequena e, quando a benfeitora morreu, Moll foi acolhida por esta senhora para ser dama 

de companhia de suas filhas, uma vez que a nova agregada tinha a mesma idade delas. 

Junto com as filhas da senhora rica, Moll acabou aprendendo hábitos finos, próprios das 

moças da alta sociedade e, aos dezoito anos, tornou-se uma bela jovem, chamando 

atenção dos filhos da senhora rica – na obra são chamados de filho mais velho e filho mais 

moço. Ingenuamente, ela cedeu às investidas do filho mais velho e tornou-se amante dele 

com a promessa de que este se casaria com ela. No entanto, a situação começou a se 

complicar quando o filho mais moço declarou o amor pela agregada diante de toda família 

e disse realmente querer casar com ela. O filho mais velho se aproveitou da situação e 

livrou-se da amante, convencendo-a a casar com seu irmão. Moll ficou entristecida com 

a proposta do rapaz, mas aceitou o pedido de casamento, o que resultou no nascimento de 

dois filhos. Depois de cinco anos, o marido morreu, e os sogros de Moll ficaram com a 

guarda das crianças, deixando-a desamparada financeiramente. A partir daí, o leitor 

percorre pelos planos falhos da heroína em casar-se novamente para não morrer de fome, 

até que, já com a idade avançada, sua beleza está se dissipando e, por isso, não consegue 

mais o sonhado bom casamento, diante disto, a heroína entra no mundo do crime. 

Para entender a personagem, é preciso contabilizar a vida desregrada de Moll em 

uma sociedade que é visivelmente capitalista, na qual o matrimônio é um negócio e os 

relacionamentos não se sustentam somente pelo interesse amoroso, mas também por 

status social. O que se pode ver, primeiramente, na obra, são os inúmeros casamentos que 

a heroína concebe: cinco para ser exato; porém, ela tem relacionamentos com oito homens 

e teve inúmeros filhos; vale salientar que, coincidentemente, ela casa-se com seu irmão, 

descobrindo somente mais tarde que sua sogra é, também, sua mãe. 

Durante seu relato, a personagem deixa bem claro que esses inúmeros 

relacionamentos não são bem vistos pelos Céus, como pode ser visto logo no primeiro 

relacionamento, quando a personagem se entrega ao filho mais velho: 
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Entretanto, como o diabo é um tentador infatigável, ele nunca deixa de 
achar oportunidade para o mal com que nos acena, e essa oportunidade 
surgiu numa tarde em que eu estava no jardim com duas irmãs mais 
novas e ele, todos em inocente colóquio, quando ele encontrou um meio 
de deslizar para a minha mão um bilhete em que dizia que no dia 
seguinte me pediria, em público, que levasse uma mensagem à cidade 
para ele e que eu o encontraria em algum ponto do caminho (DEFOE, 
2014, p. 42 - 43). 

 

Nesse excerto, é evidente o discurso cristão permeando as reflexões da narradora. 

Quando ela relata que foi vítima de uma tentação arquitetada pelo Diabo, há de se concluir 

que, nessa obra, acredita-se que ela é induzida ao pecado, como Eva foi tentada no 

Paraíso. Mais além, a narradora-personagem confirma que seu ato é um desvio de conduta 

quando comenta sobre a casa onde ambos se encontraram: “[...] entramos na casa, e notei 

que havia ali todas as comodidades do mundo para que pecássemos tanto quanto 

quiséssemos” (DEFOE, 2014, p. 45). 

Além do ato sexual concreto, a personagem relata também o tema do adultério em 

pensamentos. Depois de casada com o filho mais moço, ela ainda deseja o cunhado, o 

filho mais velho, mesmo que ambos não tivessem mais relacionamento, exceto na postura 

de cunhados, então ela conclui: “[...] cometi a cada dia, em pensamento, adultério e 

incesto com ele, o que sem dúvida era tão ilícito como se eu cometesse na realidade” 

(DEFOE, 2014, p. 88). Este trecho presentifica o conflito da personagem ao ser 

encontrada na Bíblia a passagem que narra a história de Jesus Cristo aperfeiçoando a Lei, 

quando indagado sobre o adultério, ele confirma e comenta: “Ouviste o que foi dito: Não 

cometerás adultério. Pois eu vos digo: Todo aquele que lançar um olhar de cobiça sobre 

uma mulher, já cometeu adultério em seu coração” (Mt, 5, 27-28. Grifo dos autores). Esta 

relação do texto literário com o texto sagrado aprofunda a personagem, revelando seus 

dilemas morais e valorizando o desenvolvimento da reflexão penitencial. 

Essa reflexão também é demonstrada mais tarde, depois de diversas peripécias, para 

sua sobrevivência, ela se relaciona com um cavalheiro casado com uma mulher doente. 

Moll tem um filho com ele e, depois de uma enfermidade, ele a envia uma carta e se 

lamenta, sinceramente, de ter cometido o ato de adultério. Com isso, ela própria censura-

se: 
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Não obstante, em momento algum refleti que durante todo aquele tempo 
era uma mulher casada, esposa do sr. ***, o comerciante de tecidos – 
que, embora me houvesse abandonado, forçado por sua situação, não 
tinha autoridade para dispensar-me do contrato nupcial que havia entre 
nós, nem dar-me legalmente liberdade para voltar a me casar: ou seja, 
por essa razão, durante todo esse tempo eu não fora outra coisa senão 
uma rameira e uma adúltera, repreendi-me então pelas liberdades que 
tomara e me dei conta de que fora uma armadilha para aquele 
cavalheiro: na verdade pesava sobre mim a maior culpa pelo malfeito; 
ele fora resgatado do abismo, por misericórdia, graça a uma 
convincente percepção do pecado, ao passo que eu me sentia como que 
privada da graça divina e abandonada pelo Céu para perseverar pela 
iniquidade (DEFOE, 2014, p. 177-8). 

 

Desta forma, temos os primeiros sinais de arrependimento da personagem, pois 

agora ela começa a refletir sobre seu comportamento, chegando a culpar-se integralmente 

e colocando o homem com quem pecou como vítima. Essa reflexão faz menção às 

palavras de Jesus Cristo no texto bíblico: “Também foi dito: Quem repudiar sua mulher, 

dê-lhe certidão de divórcio. Pois eu vos digo: Toda aquele que se divorciar de sua mulher 

– exceto em caso de prostituição – a faz cometer adultério; e quem se casar com ela 

comete adultério” (Mt, 5, 31-32). No entanto, mesmo tendo esses discernimentos acerca 

de seu comportamento, a miséria ainda ronda Moll e, por isso, ela vai cometer mais 

pecados, o que ela considera desvios da virtude; como, por exemplo, torna-se uma famosa 

ladra. 

Após anos de roubos, Moll é presa e deportada para a Virgínia e, junto com um de 

seus maridos – que ela acaba encontrando na prisão –, ela faz fortuna e volta para a 

Inglaterra em sua velhice como uma mulher respeitável, rica e penitente. 

Pecadora sem perdão 

Do outro lado, temos o romance de Abbé Prevost, Manon Lescaut. Esta obra narra 

a paixão fulminante do Cavaleiro Des Grieux e de Manon Lescaut. Ele, filho de uma 

família nobre e ela, uma bela jovem incógnita; ambos fugiram para viver este amor, 

escondidos em Paris, e tentaram viver no luxo, mas para isso eles apelaram para a trapaça, 

o vício do jogo e traição, essa última será a grande dor de Des Grieux, que levará os 

jovens também para a prisão e à deportação. 

Assim como em Moll Flanders, a questão moral é muito forte nesta obra, pois o 

que se vê nas linhas do texto literário é o grande conflito do narrador, Des Grieux, entre 
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a virtude e a volúpia. Metaforicamente, estes valores podem ser representados pelo 

honrado amigo Tiberge e pela amante Manon, respectivamente. Desta forma, Tiberge é 

assim caracterizado pelo narrador: “Tiberge, embora sendo apenas três anos mais velho 

que eu, era um rapaz de espírito amadurecido e de conduta muito regrada” (PREVOST, 

2010, p. 23). Enquanto Manon é caracteriza da seguinte forma: “Eu conheci a Manon; e 

bem sabia que, por mais fiel e ligada a mim que estivesse na fortuna, na miséria eu não 

podia contar com ela. Gostava demais da abundância e dos prazeres para sacrificá-los por 

mim (PRÉVOST, 2010, p. 43). Diante deste excerto e também na obra como um todo, 

Manon é colocada como tentação, perdição no caminho do cavaleiro, pois não apresenta 

conflito de consciência quando pratica e propõem atos imorais para a época, de modo 

convicto. Mesmo quando Des Grieux assume o caminho da imoralidade, ele apresenta 

escrúpulos, limites em suas malícias. Mas Manon sempre vai além destes limites com 

facilidade, isto pode ser evidenciado no momento em que os dois resolvem enganar o 

filho do velho G...M...: o plano inicial era roubar o mesmo com a ilusão de uma possível 

noite com Manon, entretanto, no meio da execução do plano, ela mudou as condições e 

propôs estabelecer um relacionamento amoroso, carnal, com o filho do velho G..M... para 

usufruir mais da fortuna dele e sustentar o Cavaleiro, e em compensação este teria a 

liberdade de se deitar com outra mulher. Comparando a malícia dos dois personagens, 

podemos ver como a visão do Cavaleiro é romantizada na sua relação com sua amante. 

 

Reconheci a letra de Manon. Eis aproximadamente o que continha: G... 
M... a havia recebido com uma delicadeza e um luxo muito acima de 
todas as suas expectativas. Enchera-a de presentes. Fazia-a vislumbrar 
um futuro de rainha. No entanto, ela me assegurava não ter-se esquecido 
de mim, mesmo em meio a todo esse esplendor; e, não conseguindo 
convencer G... M... a levá-la aquela noite ao teatro, deixava para um 
outro dia o prazer de me ver; e , para consolar-me um pouco da tristeza 
que imaginava poder causar-me essa notícia, dera um jeito de 
providenciar-me uma das mais belas jovens de Paris, que seria a 
portadora de sua carta. Assinado sua fiel amante, MANON LESCAUT 
(PRÉVOST, 2010, p. 101). 

 

Como pode ser visto, Manon pode ser figurada como demônio, enquanto que 

Tiberge, por outro lado, é descrito como salvador, ora por sua compaixão e misericórdia, 

ora como anjo celestial que sempre está pronto a acolher e ajudar seu amigo a voltar para 

o caminho da virtude: “Ele não deixava de me abraçar e de me incentivar a buscar 
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coragem e consolo; mas, como continuava pensando que eu devia me separar de Manon, 

tive de fazê-lo entender que era justamente essa separação que via como o maior de meus 

infortúnios [...]” (PRÉVOST, 2010, p. 47-8). 

Outro ponto que reforça a caracterização de Manon como alegoria da tentação é o 

fato de que, depois de sua morte, o Cavaleiro deixou a vida desregrada, denotando a 

amante como a causa principal dos infortúnios e imoralidades. Assim segue a reflexão do 

narrador-personagem: 

 

Após ter-me punido com tamanho rigor, quis o Céu que minhas 
desgraças e seus castigos me fossem proveitosos. E iluminou-me, de 
forma que resgatei as ideias dignas de minha origem e de minha 
educação. Com a tranquilidade voltando aos poucos a renascer em 
minha alma, vi essa mudança ser acompanhada de perto por minha 
recuperação. Entreguei-me inteiramente às inspirações da dignidade, e 
continuei em meu pequeno emprego, atendendo os navios franceses 
que, uma vez por ano, se dirigiam a essa parte da América (PRÉVOST, 
2010, p. 146). 

 

Destarte, com a morte de sua amante, é possível ver que a postura de Des Grieux se 

torna mais equilibrada. Ele volta à sua origem, como o filho pródigo que, arrependido, 

volta para a casa do pai. E quem vai buscá-lo é o seu salvador Tiberge, que também se 

configura um semeador, alegoria que faz referência à famosa Parábola do semeador, 

narrada nos textos sagrados cristãos. Agora, o Cavaleiro está dando bons frutos, como ele 

próprio relata a seguir para Tiberge: “E, para lhe causar uma alegria com a qual ele não 

podia contar, disse-lhe que os grãos de virtude, que semeara tempos atrás em meu 

coração, começavam a dar frutos, que haveriam de o alegrar” (PRÉVOST, 2010, p. 147). 

Considerações finais 

À vista disso, é possível ler as obras Moll Flanders e Manon Lescaut como alegorias 

que discutem as fronteiras entre o bem e o mal. A todo momento, o narrador de Manon 

Lescaut, através de pensamentos cristãos, demonstra as consequências do caminho do 

mal; Manon seria este caminho, uma opção que leva para a destruição do homem. Sendo 

que esta opção irá oferecer o amor carnal fácil, o vício do jogo, trapaças, roubos, mentiras 

e assassinatos. Nestes termos, o que se pode compreender é que há um discurso de 

demonização da mulher; aquela que é a origem do pecado, como é descrito em Gênesis, 
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um dos livros do Pentateuco. Deste modo, a punição para esta mulher é a morte, sem 

direito ao perdão, pois em momento algum ela se arrepende de seus atos, logo, seus 

pecados não foram expurgados. Diferentemente de Des Grieux, que convive com o 

remorso durante toda a narrativa, e só se livra de seus infortúnios com a morte de sua 

amada. 

Enquanto que em Moll Flanders, a misericórdia e o arrependimento são presentes, 

apesar de as categorias de bem e mal serem bem demarcadas e ter como parâmetro os 

textos bíblicos, a mulher aqui tem uma reflexão mais profunda sobre seus atos e, mais 

ainda, vive como uma penitente. Agora, essa mulher não é o caminho, ela escolhe por um 

caminho, neste caso o da contrição. Vê-se que, mesmo ela colocando a culpa de todo o 

pecado sobre si mesma, o leitor percebe que as desventuras e crimes são geradas a partir 

da fuga de uma vida miserável. Ela é posta nesta condição e fará de tudo para não passar 

fome. O que é mais pertinente no fim da personagem é que o expurgo de seus pecados 

acontece por meio do trabalho árduo. Arrependida de todos seus atos ilícitos, é por meio 

da labuta que a personagem alcança a graça do perdão, e ela é recompensada 

materialmente, arrematando uma grande fortuna. Portanto, enquanto ela pretendia 

enriquecer por meio do casamento, seus planos falhavam; só a partir do momento que 

decidiu trabalhar, a miséria deixou de rondá-la. 

Por fim, levando em consideração o exposto, as personagens femininas em ambas 

obras são apresentadas de forma semelhante, enquanto mulher demonizada, sempre 

carregando nos ombros o peso das vicissitudes; e distinta, quando uma ganha voz para 

apresentar suas reflexões sobre seus atos e, através do trabalho, atinge a expiação dos seus 

pecados. 
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O CORPO DO SUICÍDIO NO CONTO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 

 

Danielle Santos Rodrigues (UFS)1 

 

Resumo: Nesta pesquisa, buscamos investigar o (des)tratamento que é dado ao corpo nos 

contos “Ginny”, de Adriana Lunardi, “Uma branca sombra pálida”, de Lygia Fagundes 

Telles, “Penélope”, de Dalton Trevisan, “O caos do porto”, de Lucienne Samôr e “O gorila”, 

de Sérgio Sant’Anna. Para tanto, são utilizadas teorias acerca do corpo desenvolvidas por 

David Le Breton – a exemplo das noções de “liberdade”, “corpo perdido” e “comunidade 

perdida”.  

Palavras-chave: Corpo. Suicídio. Conto brasileiro contemporâneo. 

 

Quando falamos em corpo do suicídio no conto, abrimos duas possibilidades de 

leitura: a da estrutura textual, ou seja, o corpo organizado de palavras que veicula a 

temática do suicídio; e a corporeidade da personagem que retira a própria vida. O objetivo 

de nossa fala é justamente investigar o tratamento ou destratamento que é dado a esses 

corpos nos contos “Ginny”, de Adriana Lunardi, “Uma branca sombra pálida”, de Lygia 

Fagundes Telles, “Penélope”, de Dalton Trevisan, “O caos do porto”, de Lucienne Samôr 

e “O gorila”, de Sérgio Sant’Anna. Para tanto, utilizaremos teorias acerca do corpo 

desenvolvidas pelo sociólogo David Le Breton – a exemplo das noções de “liberdade”, 

“corpo perdido” e “comunidade perdida”. 

Antes de iniciar nossa análise, é importante ressaltar a obviedade de que a existência 

se dá, primordialmente, no âmbito corporal. “É através do corpo que o homem se apropria 

da substância da sua vida traduzindo-a para os outros, servindo-se de sistemas simbólicos 

que compartilha com os membros da comunidade” (LE BRETON, 2012, p. 7).  

De modo geral, o corpo é o que materialmente as pessoas têm em comum, 

assim, o indivíduo que fere seu corpo, ou o mata, de certa forma, está agredindo a 

humanidade inteira, numa espécie de metonímia. Não só porque o “normal” é a 

superioridade do instinto de sobrevivência perante o instinto de morte, como também 

pelo fato desse sujeito expor uma fissura no modus vivendi, deixando claro que ele 

                                                 
1 Doutoranda em Estudos Literários do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de 
Sergipe, com bolsa de pesquisa da Capes. E-mail: danirodrigues1202@gmail.com. 
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é inaceitável, sendo preferível a morte. Assim, o sujeito problematiza e traz 

incômodos questionamentos sobre a vida, retirando a sociedade de sua zona de 

conforto tantas vezes maquinal. 

A vida e a morte se dão no corpo. Mesmo quando somos privados de nossas 

faculdades mentais, nosso corpo existe, interage, ocupa espaços. Um indivíduo que 

teve morte cerebral ainda está vivo, pois seu corpo permanece funcionando, mesmo 

que dependente de aparelhos. O fato é que a morte só acontece com a perda completa 

das funções vitais e o intelecto na sua forma mais “humana” necessita do corpo para 

existir. No suicídio, para-se o organismo, a vida e todos os contextos de interação 

social. Esse parar é um exercício de poder e controle sobre o corpo que vai de 

encontro a leis morais, religiosas e biológicas. Sim, porque, biologicamente, o corpo 

luta para existir, sobreviver, apesar de sabermos que seu destino é a morte. Desta 

maneira, a desistência da vida se dá na psique do indivíduo, que condiciona o corpo 

a agir contra si mesmo, sendo, concomitantemente, instrumento e alvo da ação, o 

que, em termos freudianos, seria a pulsão de morte, Tânatos, subjugando a pulsão 

de vida, Eros. Em Além do princípio de prazer, Freud aponta a permanência da vida 

como um equilíbrio entre as duas pulsões, pois “ambas as classes de instintos, tanto 

Eros quanto Tânatos [...] teriam estado operando e trabalhando um contra o outro 

desde a primeira origem da vida” (FREUD, 1996, p. 218). 

Nesse embate entre as pulsões de vida e morte, a experiência do sofrimento na 

vida psíquica tem papel fundamental. É essa experiência que obriga os indivíduos a 

“inventar escudos protetores, a manter uma certa distância, graças a qual a psique 

vai descobrir e atualizar suas potencialidades; é também essa experiência que pode 

levar a uma rejeição definitiva de qualquer risco de sofrimento e, por conseguinte, a 

uma rejeição de vida” (AULAGNIER, 1981, p. 10) 

A interação entre os corpos também é fundamental para o equilíbrio entre as 

pulsões de vida e morte. Nesse sentido, a forma de vida contemporânea constitui um 

problema, posto que a integração do sujeito ao meio social está comprometida. Há 

um esvaziamento dos suportes que costumavam ancorar o corpo, de modo que sua 

definição passa a implicar que o homem esteja separado desses suportes, ou seja, ele 

está separado do cosmo, dos outros e de si mesmo, haja vista ser colocado como uma 

posse, um outro, uma espécie de alter ego do sujeito.  
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Na contemporaneidade, somada a essa situação, está a variedade de saberes 

que tentam teorizar sobre o corpo, constituindo uma teia fragmentada, pois os 

indivíduos se acercam de variadas ideias que muitas vezes se contradizem. Assim, a 

imagem que o sujeito tem do seu corpo nunca é coerente ou inteira (LE BRETON, 

2011, p. 139). “Sua liberdade de indivíduo e sua criatividade alimentam-se dessas 

incertezas, da permanente procura de um corpo perdido, que é, de fato, aquela de 

uma comunidade perdida” (LE BRETON, 2011, p. 139, grifo do autor). Essas 

noções de liberdade, corpo perdido e comunidade perdida, estão presentes na 

produção contística brasileira contemporânea que trazem o tema do suicídio. 

Nas narrativas estudadas, em que o suicídio é concretizado, há uma ênfase no 

uso que as personagens fazem do corpo, sendo este instrumento e vítima do atentado. 

Matando o corpo, as personagens comunicam, simbolizam sua relação consigo e com 

o mundo. Essa busca da morte do corpo pode ser lida, nos contos, como uma 

hostilidade contra si, uma fuga, pois o organismo é o que se tem de mais próprio; 

pode ser uma ação contra pessoas próximas, ou contra a humanidade de modo geral, 

valendo-se do fato de que a constituição física é a mesma, carne e sangue; pode ser 

também a eliminação do ícone representativo (corpo) pelo qual a sociedade os 

julgava. 

Em “Ginny”, Adriana Lunardi ficcionaliza o suicídio de Virgínia Woolf, 

descrevendo uma difícil superação do corpo na busca pela morte. A personagem 

resolve cometer suicídio afogando-se em um rio, para tal empreitada deposita uma 

pesada pedra no bolso do seu casaco. Virgínia tem tudo planejado, a pedra, o modus 

operandi e o local foram pensados e escolhidos de antemão. O que ela não antecipa 

é a dificuldade na execução do seu plano, pois tem quase sessenta anos e possui 

limitações físicas. Além disso, o terreno lamacento do rio a desestabiliza, levando-

a à queda duas vezes.  

Na primeira, o narrador assinala: “Em tudo que havia previsto de 

impedimentos e empecilhos, Virgínia jamais considerara a traição do próprio corpo” 

(LUNARDI, 2002, p. 15). Parece que a personagem acredita que o corpo deveria 

auxiliá-la, esforçar-se no atentado contra si próprio, mas ele tomba pela segunda 

vez, e agora a pedra cai sobre seu corpo, ferindo-lhe. Mesmo machucada, o “esforço 

desesperado de Virgínia ignora as reações do corpo” (LUNARDI, 2002, p. 18) e ela 
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avança esforçadamente pelas águas até que cansada decide lançar-se de vez, 

afogando-se. 

Apesar de o narrador enfatizar nas cenas apresentadas a relação de Virgínia e 

seu corpo, não podemos deixar de notar que ela não parece ter tanta consciência 

dele, posto que não o considera um empecilho na elaboração do suicídio. David Le 

Breton (2011, p. 192) afirma que, na contemporaneidade, “parece que o corpo apaga-

se, que ele desaparece do campo da consciência diluído no quase automatismo dos 

ritos diários”. Talvez por isso a personagem o tenha esquecido nesse momento, pois  

o corpo não transparece verdadeiramente à consciência do homem 
ocidental a não ser, exclusivamente, nos momentos de crise, de 
excesso: dor, fadiga, ferimento, impossibilidade física de cumprir 
determinado ato ou ainda a ternura, a sexualidade, o prazer, ou para 
a mulher, por exemplo, durante a gestação, as regras etc. (LE 
BRETON, 2011, p. 195) 
 

Ainda que uma enfermidade mental atinja também o corpo de Vírginia – ela 

ouve vozes e esse fato é apresentado como sua motivação para o suicídio –, a 

personagem precisa chegar ao extremo da impossibilidade física para perceber sua 

estrutura corpórea como limitada, como um instrumento que se nega à 

autodestruição, sendo necessário um maior esforço para eliminá-lo. Na narrativa, o 

suicídio da personagem é pautado apenas por sua escolha, apresentada como 

racional, sem qualquer culpa, por que ou quem deixa para trás, e sem apelos 

metafísicos. Podemos pensar que isso se deve ao fato de o corpo, na 

contemporaneidade, ser território da posse do sujeito que se torna cada vez mais 

individualista e desvinculado, como já apontamos, do cosmo e do outro. Essa postura 

corroboraria com ações individuais, como o suicídio, pois “faz do corpo o recinto 

do sujeito, o lugar de seu limite e de sua liberdade, o objeto privilegiado de uma 

fabricação e de uma vontade de domínio” (LE BRETON, 2011, p. 18).  

Nos contos, o sujeito também pode matar seu corpo com o intuito de atingir a 

outrem, é o que ocorre em “Uma branca sombra pálida” (1995), de Lygia Fagundes 

Telles. Na narrativa, Gina se mata cortando os pulsos com uma tesourinha, a mesma 

que utilizara para podar as rosas de Oriana, moça com a qual mantinha um 

relacionamento. No momento em que executava essa tarefa, a mãe, que já não 

suportava mais ver as duas jovens juntas, dá o ultimato à Gina: ou ela ou eu. Diante 
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da homofobia da mãe, a garota opta pela terceira via: o suicídio. A esse respeito 

pensa a mãe: 

[...] foi suicídio. Acho que queria apenas me agredir, seria uma 
simples agressão mas desta vez foi longe demais. [...]. Até hoje me 
pergunto por que ela escolheu o Domingo de Páscoa. Sem 
ressurreição. [...]. Em nenhum momento me ocorreu que além das 
duas saídas que lhe ofereci, havia uma terceira. Que foi a que ela 
escolheu, cortar com aquela tesourinha, tique! o fio da vida no 
mesmo estilo oblíquo com que cortara os caules. (TELLES, 1995, 
p.132-138) 
 

O suicídio de Gina parece ser um exercício de controle sobre sua vida e seu 

corpo ante a intransigência da sua genitora que impossibilita o relacionamento da 

moça com Oriana. É por meio do corpo, seu mas ao mesmo tempo sob a custódia da 

mãe, que Gina regula seu destino. Entre permanecer viva, diante de escolha brutal, 

ela opta pela morte para não ser objeto de disputa. Assim, afronta e exige domínio 

de si, ao passo que se pune e se limita para punir e limitar a mãe. 

No mesmo sentido de fazer sofrer o outro por meio do suicídio está o conto 

“Penélope” (1991), de Dalton Trevisan. A narrativa traz uma senhora idosa que se 

mata após sofrer com as suspeitas de traição que o marido lhe dirige devido a 

algumas cartas anônimas que recebe diariamente. A senhora é inocente, mas o seu 

cônjuge não acredita, chegando a comprar uma arma e apontar para ela. Magoada, 

um dia ela mesma utiliza a arma e se suicida.  

A velha ali na cama, revólver na mão, vestido branco 
ensanguentado. Deixa-a de olho aberto. Piedade não sente, foi 
justo. [...] A mulher pagou pelo crime. Ou – de repente o alarido 
no peito – acaso inocente? A carta jogada sob outras portas... Por 
engano na sua. (TREVISAN, 1991, p. 56) 
 

As cartas que acusavam a senhora de infidelidade continuam a chegar, 

provando finalmente sua inocência. Dessa maneira, o suicídio dela – motivado pela 

tristeza perante a injustiça e pelo desejo de se mostrar inocente – diante da 

continuidade das cartas, tornam o marido culpado, ao passo que o pune pelo ultraje. 

A arma que ele comprou para usar contra ela, foi utilizada contra ele. Essa parece 

ser a saída encontrada pela mulher para livrar-se da difícil situação em que se 

encontrava, ela atinge a si para se inocentar e para atingir o cônjuge e fazê-lo sentir 

culpa pela acusação infundada. 

David Le Breton argumenta que na contemporaneidade, em vista 
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do fato da ausência de resposta cultural para guiar suas escolhas e 
suas ações, o homem é abandonado à sua própria iniciativa, à sua 
solidão, desprovido perante numerosos eventos essenciais da 
condição humana: a morte, a doença, a solidão, o desemprego, o 
envelhecimento, a adversidade... Convém na dúvida, e às vezes na 
angústia, inventar soluções pessoais (2011, p. 20). 

 
Para as nossas personagens, o suicídio é uma solução pessoal para a 

adversidade, um controle da morte que se faz no tempo e na forma escolhida pelo 

indivíduo. Mas não tanto, posto que, como vimos, nos contos trabalhados há um 

contexto problemático que propicia o acolhimento da ideia do suicídio como uma 

saída. 

 O sujeito contemporâneo sente-se sozinho perante a ausência de referenciais. 

Também, por isso, centra-se em sua individualidade. Perante todas as incertezas que 

rondam a vida atual, quando tudo se faz precário, o corpo, ainda que muitas vezes 

isso seja inconsciente, “permanece a âncora, única e suscetível de fixar o sujeito em 

uma certeza, ainda provisória certamente, mas pela qual ele pode se reatar a uma 

sensibilidade comum, encontrar os outros, participar do fluxo dos signos e sentir-se 

sempre capaz de atuar em uma sociedade na qual reina a incerteza” (LE BRETON, 

2011, p. 243). Ainda que as interações tendam mais à formalidade que à afetividade, 

o corpo é o que temos em comum e permanente, mesmo sabendo das possibilidades 

de modificação.  

Essa ligação do corpo, que reata uma sensibilidade em comum do indivíduo 

com a humanidade, parece ser utilizada por algumas personagens do nosso corpus. 

Elas implicitamente se revoltam contra uma forma de vida hostil e responsabilizam 

a sociedade inteira pelos seus desajustes.  

No conto “O caos do porto”, de Lucienne Samôr, Jim, um jovem escritor, tira 

a própria vida, mas antes disso, quando questionado sobre o seu sofrimento e 

angústia, ele afirma: “é a humanidade, é essa maldita humanidade. Ah, por que eu 

fui nascer?” (SAMÔR, 2005, p. 220). Tudo permanece obscurecido na narrativa, 

mas o suicídio pode ser entendido como consequência do desacordo de Jim com a 

vida, com a sociedade e tudo que implica fazer parte dela. Essa inaceitação que 

motiva o suicídio parece vir tanto das personagens que se matam quanto da 

sociedade que elas acusam. É uma via de mão dupla que sugere a pergunta: qual dos 

corpos está desajustado? Sabemos que a resposta não é clara, mas a maioria é quem 
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dita a “normalidade”. Questões como a homossexualidade – ainda não aceita por 

muitas pessoas, como ocorre com Gina e a mãe no conto de Lygia Fagundes Telles 

–, padrões comportamentais ou de beleza originam conflitos que podem desembocar 

na agressão do corpo via suicídio.  

No conto “O Gorila” (1989), Sérgio Sant’Anna traz o protagonista, Afrânio 

Gonzaga que cria a personagem Gorila, uma espécie de conquistador que passa trotes 

telefônicos, principalmente para mulheres. Ele utiliza esse recurso para ter alguma 

ilusão de virilidade, pois é solitário e tem vergonha de sua aparência física: franzino, 

calvo e sem pelos. Um dia, o Gorila é vítima de um trote feito por uma moça para 

quem ele sempre ligava, ela afirma ser uma outra pessoa e que a mulher para quem 

ele dirigia as ligações havia morrido, mas que o amava profundamente, 

independentemente de qualquer coisa, inclusive da aparência: “Ela disse que, se 

houver um lugar onde habitam as almas indestrutíveis, sem as mazelas do corpo, 

quem sabe não nos encontramos todos lá?” (SANT’ANNA, 1989, p. 175). 

Acreditando ter encontrado a aceitação que sempre procurara, o Gorila comete 

suicídio para se unir à mulher amada.  

A preocupação com a aparência do corpo manteve o protagonista aprisionado 

ao seu apartamento, podendo apenas libertar-se por meio da sua voz, única qualidade 

sua que ele sabia estar mais de acordo com as normas estéticas. Em tempos em que 

se fala tanto em liberação do corpo, o indivíduo de “O Gorila” está encarcerado por 

não se encaixar nos padrões. Segundo Le Breton,  

o corpo não está hoje ‘liberado’ senão de maneira fragmentada, 
cindida, do cotidiano. O discurso da liberação e das práticas que 
ele suscita são o fato de classes sociais médias ou privilegiadas. 
Essa ‘liberação’ faz-se menos sob a égide do prazer [...] do que 
através do trabalho de si, do cálculo personalizado, mas cuja 
matéria é já dada no mercado do corpo em um momento dado. O 
entusiasmo contribui para endurecer as normas da aparência 
corporal [...] e, portanto, para manter de maneira mais ou menos 
clara uma baixa autoestima naqueles que não podem produzir, por 
qualquer razão, os signos do “corpo liberado. (2011, p. 220-221) 

  
Dessa maneira, a personagem de Sérgio Sant’Anna traz à discussão essa 

preocupação atual com a forma física, uma espécie de ditadura da beleza que exclui 

idosos, deficientes, obesos, negros e outros sujeitos que, por motivos diversos, não 
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se encaixam nos padrões estéticos atuais. Estes, assim como o Gorila, são postos à 

distância por conta da ausência dos atributos corporais supervalorizados. 

O protagonista mata seu corpo e, assim, conduz ele próprio por meio do 

suicídio sua libertação. Ao mesmo tempo, seu ato acaba reafirmando esses valores 

que o agridem, pois nem ele parece se aceitar. Além disso, quando da elaboração da 

sua morte, ele tem o cuidado de se vestir impecavelmente com terno e sapatos e 

utilizar a dentadura. A preocupação com a sua aparência é tanta que no bilhete de 

despedida faz o seguinte pedido: “Por obséquio, após a autópsia, não me enterrem 

sem os dentes e vistam-me com o mesmo traje com o qual eu for encontrado” 

(SANT’ANNA, 1989, p. 175). 

Contudo, de uma certa maneira, o Gorila faz uma espécie de protesto quando 

se suicida. Mesmo que isso se dê de forma inconsciente, podemos ler seu ato como 

uma ação contra a humanidade da qual é vítima, haja vista ser o corpo o liame que 

entrelaça o sujeito aos membros da comunidade, ainda que esses laços sejam frouxos 

e distantes. O corpo suicida da personagem é metonímico, posto que parte do 

humano, assim como o escritor de “O caos do porto”, ambos, juntamente com Gina, 

de “Uma branca sombra pálida”, parecem na hora da morte esticar o dedo e apontar 

um possível algoz: “é a humanidade, é essa maldita humanidade” (SAMÔR, 2005, 

p. 220). 

Matando o corpo mata-se o ícone representativo do sujeito, todas as 

atribuições, julgamentos, pairam sobre ele, e problemas advindos da relação sujeito-

mundo são eliminados quando se elimina o corpo. Assim, ele parece ganhar ares de 

casca, destituído do ser que o habitava, tornando-se apenas um cadáver. 

As personagens dos contos analisados transmitem uma mensagem, elas 

questionam, simbolizam o desajuste, a revolta diante do julgamento social e a 

insubmissão a padrões. Isso é feito, por meio de seus corpos construídos e destruídos 

na corporeidade textual. As narrativas levantam problemáticas vigentes acerca do corpo 

que perpassam um padrão exigente de beleza, de comportamento e de sexualidade, o 

que gera um desajuste da personagem com o seu meio e abre um precedente para o 

suicídio daqueles que, por diversos motivos, não se adaptam a essas normas. As 

críticas que essas narrativas sustentam são um despertar que pode alcançar a nós leitores, 
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uma espécie de apelo para que todos os contextos sobre os quais as narrativas foram 

construídas possam ser repensados no âmbito do real. 
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REPRESENTAÇÕES DO MAL NAS REESCRITAS EVANGÉLICAS DE SEAN 

MURPHY E STEVE ROSS 

Delzi Alves Laranjeira- UEMG1 

Resumo: O mal na literatura tem sido abordado sob as mais variadas perspectivas. Na 
contemporaneidade, gêneros literários recentes, como os romances gráficos, elaboram 
representações peculiares do mal em suas narrativas, como podemos observar nas obras 
Marked, de Steve Ross, e Punk Rock Jesus, de Sean Murphy, que reescrevem a história de Jesus 
enfatizando a presença do mal tanto no plano diegético, como sob uma perspectiva imagética, 
que reforça sobremaneira a ocorrência de ações malévolas e suas consequências.   
Palavras-chave: Evangelhos; Mal; Reescrita; Romance gráfico 

 Marked (2005), de Steve Ross e Punk rock Jesus (2013), de Sean Murphy são 

exemplos recentes de reescritas evangélicas no formato de romance gráfico, gênero 

literário intermidial que combina imagem pictórica e texto, nas quais uma abordagem da 

representação do mal é explicitamente enfatizada por seus autores. Ao reelaborarem a 

história de Jesus, Ross e Murphy recontextualizam as instâncias malignas que são 

identificadas no texto bíblico e oferecem ao leitor uma perspectiva reimaginada. 

  Nos evangelhos canônicos, que operam como principal intertexto dos romances 

gráficos, o mal pode ser identificado em pelo menos quatro instâncias: o diabo, os 

fariseus, Judas e os romanos. O papel do diabo é fundamental na história de Jesus, pois 

sua existência, além de selar a disputa cósmica entre o bem e o mal, também justifica, 

localiza e identifica “as formas específicas mediante as quais as forças do mal agiam 

através de certas pessoas para produzir destruição violenta”, cujo ápice é a execução de 

Jesus (PAGELS, 1996, p. 35). Judas e os fariseus seriam instrumentos da influência e 

ação demoníacas, as quais resultam, quase sempre, em sofrimento para Jesus, tendo 

como ápice a sua crucificação. Na perspectiva dos evangelhos canônicos, o demônio, 

mesmo agindo de forma indireta, certamente é a origem do mal e de sua disseminação.  

 Os romanos, que ocupam e dominam a Judeia nessa época, são caracterizados 

como opressores, que utilizam métodos cruéis de punição com aqueles que questionam 

o poder de Roma.  Como executores da crucificação, também tiveram um papel 

importante como agentes de forças do mal que atuaram para destruir Jesus.  

 Em Marked, Steve Ross segue os passos da narrativa do Evangelho de Marcos em 

termos de enredo, porém, altera o cenário da Palestina do tempo de Jesus para a 

contemporaneidade, em um tempo não determinado, em uma sociedade repressora e 

uma paisagem desolada. As imagens mostram soldados perseguindo e agredindo as 

                                                             
1 Doutora em Literatura Comparada (UFMG), professora do Curso de Letras da Universidade do Estado 
de Minas Gerais- Unidade Ibirité. Contato: delzi.laranjeira@uemg.br 
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pessoas, infligindo sofrimento a outros. Em outra cena, uma imagem de um suposto 

governante lembra a figura de um imperador romano, ecoando a Jerusalém ocupada e 

oprimida dos tempos do Jesus bíblico, como visto na Figura I:  

 

 

Fig. I: ROSS, Steve. Marked. New York: Seabury Books, 2005. p. 9. 
Copyright © Steve Ross. 

O mal, na reescrita de Ross, não é externo ao ser humano, mas, literalmente, brota de 

dentro dele, por meio das imagens de monstros saindo pela boca das pessoas. Ao longo 

do romance, essa será a metáfora mais constante que Ross utiliza para representar o mal 

(Fig. II), mas ele também cria outras formas. Na tentação do deserto, o demônio não 

aparece, temos a imagem de uma limusine e a sua voz saindo dela (Fig. III). É criada 

uma correlação do mal com a riqueza. O romance critica o consumismo e o apego às 

coisas materiais, relacionando essas atitudes como causas da desigualdade, da exclusão 

e do sofrimento. Não por acaso, os seguidores de Jesus são pessoas oriundas dessa 

exclusão: desempregados, moradores de ruas, afrodescendentes. 
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Fig. II: ROSS, Steve. Marked. New 
York: Seabury Books, 2005. p. 34. 

Copyright © Steve Ross. 

 

Fig. III: ROSS, Steve. Marked. New York: 
Seabury Books, 2005. p. 16. 

Copyright © Steve Ross. 

 

A questão do sofrimento é bastante explicitada no romance, que é intrinsecamente 

conectado a ações malévolas, como na passagem que se refere à doença e sofrimento da 

filha de uma celebridade, que recorre a Jesus em uma desesperada tentativa de curá-la. 

Essa passagem reescreve a narrativa do Evangelho de Marcos 5: 21-43, na qual Jairo, 

chefe da sinagoga local, procura Jesus para curar a sua filha moribunda. A doença da 

criança é explorada pelos médicos, que cobram honorários altíssimos e não oferecem 

nenhuma esperança concreta de cura. Nas imagens, são mostrados como caveiras, numa 

clara alusão ao símbolo da morte. A mídia também opera como metáfora do mal: ao 

fazer do sofrimento um espetáculo, ela faz uma escolha moral perversa, como na 

filmagem da crucificação de Jesus (Fig. IV). A violência física e a tortura de Jesus que 

precedem sua morte ecoam as cruéis ações dos romanos na narrativa bíblica.  
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Fig. IV: ROSS, Steve. Marked. New York: Seabury Books, 2005. p. 155. 
Copyright © Steve Ross. 

 

 

 Ao final, há o episódio de Judas traindo Jesus e o condenando a morte. O Jesus de 

Ross demonstra temor ao destino que o aguardava, da mesma forma que em Marcos 14: 

34-36 Jesus se entristece com seu destino. Em uma ligeira alteração em relação ao 

registro canônico, Ross coloca o episódio da Santa Ceia depois da traição de Judas. 

Nela, Jesus divide o pão e o vinho entre seus seguidores, senta-se e espera os 

acontecimentos que selarão seu destino. Torna-se bastante simbólico, nesse momento, a 

presença do corvo atacando e matando uma pomba branca, remetendo à iminente morte 

de Jesus. Começa, assim, o calvário do personagem: o aprisionamento (incluindo a 

negação de Simão Pedro), a tortura e a crucificação, transmitida para toda a população 

através da TV. Há apostas sobre a possibilidade de Jesus libertar-se a si próprio, já que 

realizava milagres, porém, sua morte é consumada. Uma das pessoas que ele ajudou, 

uma referência à figura do José de Arimateia bíblico, reclama seu corpo e o coloca em 

um sepulcro. Quando sua mãe visita o local, não encontra o corpo de Jesus. Na última 

cena, um enorme girassol brota em meio à carcaça de um corvo, talvez numa alusão à 

vitória de Jesus sobre a morte. A ressurreição é, assim, afirmada de maneira simbólica 

na reescrita de Steve Ross.  

 O Jesus de Ross mostra-se, de alguma maneira, mais sombrio, triste e pessimista 

em relação à humanidade do que o Jesus bíblico. Ross parece sugerir que o sacrifício de 
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Jesus, não importa em que tempo ou circunstância, será sempre em vão, frente o 

egoísmo e a maldade que permeiam a humanidade. Em Marked, o mal parece triunfar 

sobre o bem.  

 Em Punk rock Jesus, Murphy retoma a história de Jesus ambientando-a no século 

21, mesclando-a a elementos atuais da cultura midiática, como os reality shows e da 

ciência, como a clonagem humana. Nesse ambiente, Chris, o personagem identificado 

com a figura de Jesus, vê-se mergulhado em conflitos existenciais e engaja-se em uma 

batalha contra a corporação de mídia que controla a narrativa de sua vida. A 

identificação do mal migra, no romance, para a manipulação das pessoas pelo poder da 

mídia e é corporificada pelo CEO do Projeto J2, Rick Slate. O projeto visa produzir um 

clone de Jesus a partir de DNA do Santo Sudário e acompanhar a trajetória desse Jesus 

por meio de um reality show. Nesse contexto, o papel da mídia assume uma dimensão 

assombrosa e Slate, o seu articulador. Ao definir “mídia malévola”, Fuller e Goffey 

(2012, p. 5, tradução nossa, grifo do autor) consideram “a mídia e a mediação como 

criadoras de uma opacidade e espessura problemáticas nas relações das quais fazem 

parte, com uma capacidade ativa própria de dar forma e manipular as coisas ou pessoas 

com as quais entram em contato”
2.  Chris torna-se a grande vítima dessa articulação, 

sofrendo o impacto dessa conjunção entre uma mídia manipuladora e os desmandos 

morais e éticos de Rick Slate, culminando na morte violenta e trágica de Chris, a qual, 

não por acaso, ecoa a do Jesus dos Evangelhos.  

  A representação do mal, no romance, é fortemente atrelada à figura sombria de 

Rick Slate. (Fig. V). A forma como o traço de Murphy define seus traços e as ações que 

pratica ou comanda na história identificam-no com o demônio, ou uma entidade 

malévola: Slate é extremamente manipulador, tenta assassinar friamente um bebê, a 

irmã de Chris, pelo simples fato de sua existência atrapalhar seus planos, é indiferente 

ao sofrimento alheio, tornando-se representativo da banalização do mal que nos fala 

Arendt. É importante salientar também a figura de Thomas, o guarda-costas de Chris. 

Ele representa, na história, a apoteose da violência, tanto aquela sofrida por ele como a 

que inflige a outros (Fig. VI). Diferentemente de Rick Slate, contudo, a violência de 

Thomas não parece estar ligada a um ethos de malignidade. Thomas é violento e comete 

atos que classificamos como desumanos, mas seu comportamento se caracteriza mais 

                                                             
2No original:  media and mediation as creating a troubling opacity and thickness in the relations of which 
they are a part, with an active capacity of their own to shape and manipulate the things or people with 
which they come into contact. 
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como uma resposta, uma reação frente a uma vida marcada pela violência e pelo 

sofrimento.   

 

  

Fig. V: MURPHY, Sean. Punk rock Jesus. 
New York: DC Comics, 2013. p.32. 

Copyright © Sean Murphy. 
 

Fig. VI: MURPHY, Sean. Punk rock 
Jesus. New York: DC Comics, 2013. p.14. 

Copyright © Sean Murphy 

  A combinação de imagem pictórica e texto, as duas mídias constituintes do 

romance gráfico, determina a forma de sua sequência narrativa e os sentidos que o leitor 

produz ao interagir com esse formato. Como no romance tradicional ou nas adaptações 

fílmicas, os romances gráficos baseados nas narrativas da Bíblia geralmente escolhem 

trilhar o caminho aberto pelo texto bíblico para endossá-lo ou propor caminhos 

alternativos e enfatizar novos pontos de vista, os quais, frequentemente, subvertem 

sentidos estabelecidos das Escrituras Sagradas. Como afirma Bataille (2015, p. 22), 

“[s]ó a literatura  [pode] desnudar o jogo de transgressão da lei – sem a qual a lei não 

teria fim (...) Sendo inorgânica, ela é irresponsável. Nada reposa sobre ela. Ela pode 

dizer tudo”. Essa liberdade literária que nos fala Bataille embasa a visão peculiar do mal 

que Ross e Murphy elaboram em suas versões da narrativa evangélica.  Seus romances 

gráficos representam mais uma “tentativa de entender o mal (...), de Jó a Agostinho, ao 
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escolástico, ao reformista, aos humanistas, aos filósofos, aos românticos, aos cientistas 

sociais e agora, aos geneticistas” 
3 (2002, p. 230). Em sua articulação entre texto e 

imagem, Murphy e Ross elaboram leituras subversivas, diferentes e intrigantes da figura 

de Jesus, ao demonstrar que as temáticas do mal e da violência que permeiam a 

narrativa bíblica ainda encontram ecos poderosos nas narrativas que compõem o 

arcabouço da nossa cultura pós-moderna.   
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“MURDERING BLACK MONGREL BITCH”: CRIME E MONSTRUOSIDADE 

EM FLEDGLING, DE OCTAVIA BUTLER  

Fernanda Sousa Carvalho (pesquisadora independente)1 
 

Resumo: Este trabalho analisa o romance de ficção especulativa Fledgling (2005), da escritora 
afro-americana Octavia Butler, que conta a estória de uma garota negra híbrida, geneticamente 
criada a partir da mistura de genes de uma humana com os de uma espécie vampiresca, os Ina. 
Tal estória permite discutir as questões de monstruosidade e crime em relações raciais e reflete 
situações de racismo historicamente experienciadas por negros e mestiços, especialmente nos 
Estados Unidos. Argumenta-se aqui que o romance de Butler pode ser lido como uma crítica a 
conceitos que tendem a limitar, oprimir e excluir indivíduos de forma puramente 
preconceituosa, constituindo assim uma ferramenta de contestação da realidade social.  
Palavras-chave: Crime; Monstruosidade; Racismo; Ficção Especulativa 
 

A frase citada no título, “murdering black mongrel bitch”, que se traduz como 

cadela híbrida assassina, faz parte do discurso de uma das personagens do romance 

Fledgling, de Octavia Butler, para se referir à protagonista, Shori. Híbrida 

geneticamente criada a partir dos genes de uma humana negra e de mulheres da espécie 

vampírica Ina, Shori desperta o ódio e o preconceito de outros Ina que se recusam e 

aceitá-la como parte de sua comunidade e tentam assassiná-la. A frase citada acima, 

altamente ofensiva, é usada pelos agressores de Shori durante seu julgamento para 

tentar justificar o crime que cometeram contra ela e acusá-la de outros. O xingamento 

associa a protagonista a um animal e enfatiza o traço físico que marca sua diferença em 

relação aos Ina: sua negritude. Tal associação remete a discursos racistas experienciados 

ao longo da história por afrodescendentes, em especial nos Estados Unidos. Este 

trabalho investiga a relação entre monstruosidade e crime no romance de Butler de 

forma a ilustrar como essa relação reflete e critica relações raciais na experiência 

cotidiana. 

A caracterização da monstruosidade no romance é, contudo, complexa. No mundo 

fictício criado pela autora, os Ina são uma espécie diferente, que teria dado origem ao 

mito do vampiro e que passa, contudo, despercebida entre os humanos. Sabem de sua 

existência apenas seus simbiontes, os humanos dos quais se alimentam numa relação de 

mútua cooperação – enquanto sugam seu sangue, injetam nele substâncias que lhes 

garantem mais saúde.  

                                                           
1 Graduada em Letras (UFMG), Mestre em Literaturas de Expressão Inglesa (UFMG), Doutora em 
Literaturas de Expressão Inglesa (UFMG). Contato: fernandasousac@yahoo.com.br. 
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Os Ina são caracterizados como excessivamente pálidos, altos, esguios, com maior 

longevidade e fisicamente mais fortes do que os humanos. No entanto, sua 

fotossensibilidade os tornam vulneráveis durante o dia, uma fraqueza que um grupo de 

cientistas Ina tentar eliminar ao criar híbridos de Ina e humanos de pele negra. Desses 

híbridos, apenas Shori sobrevive após dois ataques cruéis que tinham por objetivo 

destruir qualquer possibilidade de hibridismo entra as duas espécies. Ao longo do 

romance, a protagonista descobre que os ataques foram arquitetados pela família Silk 

que se opõem veementemente a o que eles consideram uma contaminação da espécie 

Ina. O romance de Butler, então, faz uma alusão à associação da monstruosidade à 

diferença racial e étnica, já que, mesmo consideradas duas espécies e não raças distintas, 

os discursos das personagens Ina contra os humanos se assemelham àqueles 

historicamente usados por brancos contra negros. 

Portanto, embora a monstruosidade possa ser associada a essa espécie não-

humana, como é tradicional em estórias de vampiros, o romance de Butler caracteriza o 

humano como monstruoso numa inversão que sugere a relatividade das categorias 

normal e anormal, humano e animal, natural e artificial. Mesmo os humanos no 

romance não veem os Ina como monstros, o que se justifica pela relação de simbiose 

que mantêm com eles. 

Por outro lado, uma noção de monstruosidade não passa desapercebida aos olhos 

do leitor, o qual se depara com essa espécie descrita não só como fisicamente estranha, 

mas também de regras sociais e valores que em vários pontos se opõe aos de sua 

experiência cotidiana. Além do fato de se alimentar de sangue e toda a carga de abjeção 

que esse ato acarreta, os Ina se relacionam sexualmente com seus simbiontes, a despeito 

do gênero, orientação sexual, classe social, raça e até da idade destes. Além disso, cada 

Ina pode possuir múltiplos simbiontes, além de manter relacionamentos heterossexuais 

com outros Ina, nos quais visa primordialmente a reprodução. Nesse sentido, questões 

vistas como tabus por várias sociedades humanas são tidas como normais e até mesmo 

necessárias entre os Ina, como a bissexualidade e a pedofilia. 

Por esse motivo, Shori pode ser vista com certo desconforto pelo leitor. Ela é 

caraterizada como uma mulher de cinquenta e três anos que aparenta ser uma menina de 

dez. Pelo relógio biológico dos Ina, ela é realmente uma pré-adolescente, já que só 

atingirá a maturidade sexual por volta dos setenta e cinco anos. Ainda assim, Shori é 
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caracterizada como altamente sexualizada, sendo mais atraente e capaz de proporcionar 

mais prazer do que qualquer outro Ina. As cenas de sexo entre ela e seus simbiontes, 

homens e mulheres adultos, brancos e negros, podem chocar o leitor pela profunda 

discrepância em relação a normas e valores humanos. Contudo, Shori é caracterizada de 

modo a despertar a simpatia do leitor, que passa a ver como verdadeiramente 

monstruosa a atitude de seus oponentes – os Silk e seus aliados, que tentam destruir 

Shori e sua família de maneira covarde. 

Essa simpatia despertada por Shori se mostra peculiar quando seu potencial de 

transgressão é considerado. A personagem pode ser interpretada o que Barbara Creed 

(1993, p. 1) chama de feminino monstruoso, isto é, o que a sociedade vê como 

chocante, aterrorizante, horrível e abjeto com relação ao corpo feminino. A sexualidade 

exacerbada de Shori e seu potencial de conceber outros sujeitos híbridos podem ser 

temidos por seus oponentes, mas acabam por empoderá-la como personagem feminina e 

negra.  

Partindo do pressuposto que os caninos do vampiro podem ser lidos como 

símbolo fálico, uma vez que a penetração dos dentes na pele sugere o ato sexual 

(PIATTI-FARNELL, 2014, p. 70), então o prazer sexual que essa menina negra com 

caninos oferece para seus simbiontes humanos não parece menos emblemática do que 

aquele oferecido pelo vampiro tradicional. A caracterização de Shori como bissexual 

combina as implicações sexuais dos caninos fálicos com aquelas do mito da vagina 

dentata, que simboliza o medo de castração, de uma desmasculinização pela mulher 

sexualmente agressiva (CAMPBELL, 1976, p. 79). Como afirma Giselle Liza Anatol, 

Shori “penetra a fronteira da pele – aquela que a maioria deseja que seja incorruptível, 

inviolável – e ao fazer isso se assemelha mais ao agressor sexual masculino do que ao 

sujeito feminino passivo”2 (2015, p. 187; tradução minha). O romance de Butler, 

portanto, usa o tão conhecido potencial subversivo do vampiro em relação a normas 

sexuais e o combina com a questão da miscigenação para desafiar noções fixas sobre 

raça e sexualidade que têm sido usadas para rotular e controlar mulheres negras.  Essa 

apropriação da figura do vampiro, tipicamente um símbolo da heterossexualidade 

                                                           
2 “penetrates the boundary of the skin – that which most desire to be unassailable, incorruptible – and in 
doing so resembles the male sexual aggressor rather than the passive female”. 
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branca masculina exacerbada, para representar uma bissexualidade negra feminina 

subverte a natureza de opressões racistas e sexistas contra mulheres negras.  

Shori não é apenas uma garota negra, mas também uma híbrida de humano e 

vampiro, atacada por indivíduos racistas que querem impedi-la de procriar. Esse 

hibridismo representa novas possibilidades para os Ina e a coloca numa posição de 

destaque como a esperança para um futuro de maior cooperação entre as duas espécies. 

Daí a possibilidade de empoderamento e agência feminina que a personagem representa. 

Contudo, na estória de Butler nem todos os personagens reconhecem essa 

importância de Shori. A monstrificação de Shori por parte dos Ina que a atacam se deve 

à ameaça que ela supostamente representa para o que eles acreditam ser a pureza e 

superioridade de sua espécie em relação aos humanos. Tal monstrificação da ilustra o 

que Noël Carroll (1990, p. 32) aponta como uma das características que definem o 

monstro: a impureza, que emerge da transgressão de categorias culturais por parte do 

monstro e está relacionada à aparência física caraterizada por aquilo que é intersticial, 

contraditório, incompleto e disforme. Por ser parte Ina e parte humana e, assim, nem 

uma coisa nem outra, e também por ser negra, Shori contradiz o que os Silk e seus 

aliados identificam como a essência de sua espécie. O ódio e o repúdio com o qual a 

atacam indicam, dessa forma, um medo de contaminação. Segundo Jeffrey Jerome 

Cohen, “a raça tem sido, da Época Clássica ao século XX, um catalisador quase tão 

poderoso para a criação de monstros quanto a cultura, o gênero e a sexualidade” (2000, 

p. 36). Os oponentes de Shori claramente utilizam discursos racistas que historicamente 

apontam como monstruoso o outro racial para repudiar o que no romance é uma 

diferença entre espécies. Sua oposição ao hibridismo se assemelha à condenação da 

miscigenação pregada por discursos racistas. 

É nesse sentido que os crimes cometidos pelos Silk e seus aliados contra Shori – 

os ataques em massa que mataram toda a sua família Ina e seus simbiontes humanos – 

podem ser lidos como alusões a crimes de ódio racial cometidos contra negros em 

sociedades hegemonicamente brancas. A sociedade estado-unidense, onde a estória se 

passa, é particularmente marcada por tais crimes, cuja crueldade e barbarismo o 

romance de Butler critica.  

Porém, de forma semelhante à questão da monstruosidade, a caracterização do 

crime em Fledgling se apresenta de forma complexa. Visto que as leis que regem os Ina 
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são diferentes daquelas que regem os humanos, pode-se interpretar a questão do crime 

no romance sob essas duas perspectivas. Os assassinatos em massa que vitimaram a 

família de Shori, por exemplo, enquanto seriam julgados num tribunal humano como 

crime de ódio racial, são julgados de forma diferente pelo conselho dos Ina. Isso porque 

os Ina não percebem diferenças raciais do mesmo modo que os humanos as percebem. 

No romance, os Silk são julgados por assassinar membros da própria espécie e por 

desrespeitar a relação de cooperação mútua que mantém com os humanos ao assassinar 

os simbiontes de outros e explorar seus próprios simbiontes. Os acusados, por sua vez, 

usam o que eles consideram ser a inferioridade dos humanos para justificar seus atos.  

A interpretação dos assassinatos em massa que dizimaram a família de Shori 

como semelhantes aos ataques históricos por grupos racistas como o Ku Klux Klan 

contra negros e mestiços fica, portanto, a cargo do leitor. Assim como no romance, nos 

Estados Unidos, as propriedades de famílias negras e inter-raciais eram incendiadas e 

linchamentos e assassinatos em massa eram práticas comuns de grupos que pregavam a 

supremacia branca.  

O plano dos Silk é descoberto quando alguns dos humanos que eles usaram para 

cometer os ataques são capturados e interrogados. Através do poder do veneno de sua 

mordida, eles tinham feito uma espécie de lavagem cerebral em um grupo de humanos, 

usando um discurso racista que era mais familiar a esses humanos do que a abjeção pela 

diferença de espécies. Assim, os Silk incutiram neles um ódio contra Shori e contra 

aqueles que estariam promovendo o hibridismo entre humanos e Ina, que remete à 

oposição à miscigenação entre negros e brancos. Uma vez revelados o plano e os atos 

dos Silk, um conselho de julgamento composto por treze importantes famílias Ina é 

convocado para julgar o caso.  

Esse conselho é apresentado como uma alternativa ao sistema judiciário humano, 

mais especificamente o americano, de forma a criticá-lo. Ao explicar esse sistema à 

Shori, uma personagem afirma que os conselhos Ina não são jogos de poder e 

teatralidade como os julgamentos humanos, os quais consistem em seguir as leis tão 

cegamente a ponto de cometer injustiças. Os juízes Ina são anciãos que possuem a 

experiência necessária para perceber quem está mentido e assim descobrir a verdade e 

aplicar as punições cabíveis.  Esse sistema, portanto, é defendido como mais eficaz e 

mais justo que o humano. 
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Uma das estratégias dos Silk para se livrar das punições é descaracterizar Shori 

como Ina, alegando que por isso ela não teria direito a ser protegida por suas leis. Como 

Ali Brox (2008, p. 403) indica, essa negação coincide com a real motivação por trás da 

legislação anti-miscigenação: evitar o respeito social e os benefícios econômicos 

associados ao casamento, o que conferiria legitimidade à prole do casal inter-racial. 

Assim, a visão supremacista dos Silk em relação aos humanos se assemelha às ideias 

supremacistas dos brancos em relação aos negros, os quais têm sido historicamente 

desumanizados e privados de seus direitos civis por discursos racistas e erros judiciais. 

A respeito das punições decorrentes do julgamento no romance, elas também 

diferem daquelas que seriam aplicadas em julgamentos humanos modernos. Shori não é 

criminalizada, diferentemente do que normalmente ocorre com vítimas negras que 

reagem violentamente contra seus agressores ao longo da história. Antes, ela é vista 

como a verdadeira vítima e seus agressores são severamente punidos. A família Silk, 

por sua vez, é punida com sua dissolução: seus filhos e simbiontes devem ser adotados 

por outras famílias espalhadas pelo mundo, de modo que sua linhagem acabe por 

desaparecer. Tal punição reflete antigas formas de condenação de sociedades em que 

códigos de honra de família eram tão ou mais importantes do que as leis do Estado. 

Uma vez que o crime, como afirma Julio Jeha (2007, p. 13), representa o mal como 

transgressão das leis sociais, os oponentes de Shori são vistos como criminosos por 

ameaçarem a estabilidade da sociedade Ina. 

Embora não tão importantes como os crimes cometidos contra Shori e sua família, 

outros exemplos de transgressão no romance merecem atenção. Trata-se de 

transgressões cometidas por algumas personagens que poderiam de algum modo ser 

consideradas crime de acordo com as leis humanas, mas não o são sob o sistema legal 

dos Ina. Uma delas é o relacionamento entre Shori e seus simbiontes, que envolve o ato 

sexual mesmo sendo ela ainda uma criança. Um dos simbiontes da híbrida, o jovem 

branco Wright, chega a temer as consequências legais de seu relacionamento com ela, 

antes de descobrir que dentro da sociedade Ina isso é perfeitamente aceitável e normal, 

uma vez que as relações sexuais entre humanos e Ina são uma necessidade biológica e 

não um tabu.  

Outro exemplo de lei humana que não se aplica aos Ina é o assassinato não 

intencional de humanos por Shori. Após o primeiro ataque, ela acorda sem memória, 
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gravemente ferida e faminta em uma caverna e mata o que ela primeiro havia pensado 

ser um veado e depois descobrira ser um humano. Quando feridos a tal ponto, Inas 

precisam de carne humana para que seus tecidos possam se regenerar. As feridas de 

Shori eram tão serias e sua fome tão grande que ela não conseguia raciocinar e acabou 

não reconhecendo sua vítima como humano. Tal condição é considerada compreensível 

pelos Ina que a julgam e ela não é condenada por isso. 

Concluindo, em Fledgling o crime é apresentado de forma a discutir a aceitação 

social de relações inter-raciais e da miscigenação. Ao criar uma espécie diferente para 

representar a diferença racial, o romance questiona noções de crime e suas motivações 

raciais. A monstrificação da diferença de espécies, usada pelas personagens que se opõe 

à protagonista para justificar seus crimes contra ela, se baseia na negação do 

pertencimento dela à comunidade. Essa monstrificação, portanto, também se assemelha 

à monstrificação da diferença racial usada para justificar a subjugação dos 

afrodescendentes aos brancos ao longo da história. A resposta do romance a esse 

processo de desumanização do outro racial é apresentar uma protagonista que, embora 

caracterizada por um alto potencial de subversão e abjeção, é empoderada e apresentada 

como esperança de um futuro melhor para humanos e Ina: uma negra híbrida. Conclui-

se, dessa forma, que Fledgling não se limita a discutir a questão do preconceito em 

termos de opostos binários – branco/ negro, normal/ anormal, humano/ monstro. Antes, 

a estória de Shori sugere que tais conceitos são tão relativos que qualquer tentativa de 

taxar as diferenças nesses termos é falha. O romance contesta a realidade social, 

criticando conceitos que tendem a limitar, oprimir e excluir indivíduos de forma 

puramente preconceituosa. 
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FANTASMAGORIAS DA CIÊNCIA E A ESCRITA MONSTRUOSA: 

FRANKENSTEIN, O MODERNO PROMETEU, DE MARY SHELLEY 

Guilherme de Figueiredo Preger (UERJ)1 
 

Resumo: Este estudo faz uma abordagem teórica de Frankenstein, de Mary Shelley. É proposta 
uma leitura do romance que contempla sua posição frente aos discursos científicos de sua época, 
a saber: o modelo ocultista da ciência como criação, o modelo empirista da ciência positivista e 
o modelo desbravador da ciência progressista. Cada um dos paradigmas corresponde a uma 
visão de mundo de seus três narradores. A esses níveis deve-se acrescentar a perspectiva da 
autora Mary Shelley enquanto responsabilidade com a criação. Para abordar a narratividade 
desses discursos no romance são utilizados os conceitos teóricos da narratologia, conforme 
definidos nos trabalhos de Gerard Genette.     
 
Palavras-chave: Frankenstein; Mary Shelley, Ficção Científica, Discurso científico. 
 

Fantasmagorias 

Cada um de nós escreverá uma história de fantasmas, disse Lord 
Byron; e sua oferta foi aceita. Éramos quatro. (Mary Shelley, 
Introdução à edição de 1831, em SHELLEY: 2016:17) 

 

A anedota relata que o quarteto de poetas e escritores ingleses formado por Lord 

Byron, Percy Bysshe Shelley, sua mulher Mary Shelley e John William Pollidori, além 

da irmã de Mary, Claire Clairmont, também namorada de Byron, estavam reunidos em 

Villa Diodati, uma mansão perto do lago Genebra  na Suíça, lendo e contando histórias 

de horror gótico. Corria o ano de 1816, o “ano sem  verão”, ano anormalmente frio na 

Europa, e a “incessante chuva” prendia o grupo nos interiores da mansão. O livro 

preferido para leitura era Fantasmagoriana, uma coletânea francesa traduzida do 

alemão de histórias de fantasmas, aparições, espectros e personagens redivivas. O título 

da coletânea era baseado no conceito de fantasmagoria, uma técnica ilusionista de 

projeção de imagens desenvolvida pelo belga Étienne-Gaspard Robert (Robertson).  

Robertson era um físico especialista em óptica e também mágico profissional. Seu 

espetáculo ilusionista macabro fez um grande sucesso na Paris do final do século XVIII, 

assustada pelo terror pós-revolucionário.  Foi pouco depois que Lord Byron propôs o 

desafio para cada autor presente contar e escrever uma história de horror. Todos 

aceitaram, porém daquela noite legendária sobreviveram O Vampiro, de John Pollidori 

(1819) e o clássico Franskenstein , Um Moderno Prometeu (1818), de Mary Shelley.  

                                                           
1
 Doutorando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada, com pesquisa sobre a função da narrativa 

no discurso científico. 
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A produção direta de sensações – de pavor, mas também de maravilhamento – era 

também a função estética almejada pelo novo aparelho luminoso. Fantasmagoriana, a 

coletânea de contos que tanto impressionou os poetas românticos ingleses, almejava 

produzir sobre seus leitores esse mesmo tipo de assombro. Produto da junção entre 

tecnologia, ciência e estética, as fantasmagorias prenunciavam as novas formas de 

expressão da fotografia e do cinema.  Através de um feixe de luzes provenientes de 

“lanternas mágicas”, projetam-se imagens assombradas nas paredes, como esqueletos e 

monstros, associadas ao uso do ventriloquismo. Sons ambientes também eram 

adicionados ao evento ilusionista.  Um grande espetáculo onde as luzes eram apagadas e 

as portas do ambiente fechadas para que ninguém pudesse sair.  

No entanto, o efeito sobre Mary Shelley foi de uma total paralisia. Desafiada a 

escrever uma história de horror, ela experimenta o bloqueio criativo: “esta vazia 

incapacidade de invenção”. Na célebre Introdução que escreveu para a edição de 1831 

de sua obra-prima, Shelley relata sua incapacidade de escrever uma história de horror 

para atender ao desafio proposto por Byron: “Você pensou numa história? Eu era 

questionada a cada manhã, a cada manhã eu era forçada a responder com uma negativa 

mortificante” (SHELLEY, 2016:19).  

Não foi casual que a inspiração de Shelley veio a partir das conversas com os 

demais poetas sobre o “princípio da vida” e estranhos experimentos levados a cabo em 

época então recente. Primeiramente, Erasmus Darwin que teria dado “movimento 

voluntário” a um pequeno “macarrão” (vermicelli). Depois os curiosos sucessos do 

galvanismo, então um tipo ainda espantoso e incompreendido de experiência pré-

científica: “Talvez se as partes que compõem uma criatura possam ser fabricadas, 

reunidas e dotadas de calor vital” (SHELLEY, 2016:19). Esse “calor vital” foi 

justamente o comburente que deu início ao processo de construção de uma das obras 

mais assustadoras da literatura, porém entre as mais sedutoras, conhecidas e recontadas.  

 

O jogo das narrativas 

Aconteceu-nos um acidente tão estranho que não posso deixar de 
registrá-lo (SHELLEY, 1996, p.7) 

 

Antes de ser gótico, Frankenstein é um romance exemplar. Assumindo a forma da 

narrativa em camadas, ou narrativa de narrativas, em sua veia romântica, a obra-prima 
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de Mary Shelley apresenta a disposição em diferentes níveis diegéticos conforme 

caracterizou o discurso romanesco a teoria da narratologia de Gerard Genette (1983). 

Frankenstein é dividido em três níveis narrativos bem delimitados: a narrativa 

extradiegética de “enquadramento” (framing) do Capitão Robert Walton, escrita sob a 

forma epistolar, típica do romance oitocentista ou romântico,  a narrativa introdiegética 

de Victor Frankenstein e a outra também introdiegética da criatura. Todos os narradores, 

Walton, Frankenstein e a criatura, são homodiegéticos às suas narrativas. Walton é 

homodiegético em relação à sua história e heterodiegético em relação a dos demais. 

Assim, conforme ainda a teoria genettiana, todos os relatos têm focalização interna, isto 

é, só sabemos, os leitores, aquilo que seus narradores nos contam e só “vemos” ou 

“imaginamos” os mundos por eles relatados por meio de suas palavras. Essa restrição de 

perspectiva é crucial para a narrativa de testemunho que tem importância grande nesse 

romance, já que a história que agrega os três relatos tem um caráter que desafia a 

crença. Por outro lado, ela é fundamental para a condução do suspense que cerca o 

embate entre esta e seu criador.  

A estrita separação entre os níveis de diegese marca um corte abrupto separando 

as narrativas. No romance, os níveis narrativos são postos em contraste ou interferem-se 

mutuamente. A nítida demarcação das narrativas em Frankenstein coloca cada narrativa 

em choque uma a outra. Na obra de Mary Shelley esse dispositivo se abre em três 

narrativas que nos dão acesso ao jogo entre histórias e mundos ou versões-de-mundo: a 

narrativa esotérica do cientista-criador, a narrativa anômala da criatura monstruosa, e a 

narrativa progressista do cientista-desbravador.   

 

O cientista-criador e a narrativa esotérica 

 

É difícil conceber a variedade de sentimentos que me impeliam para a 
frente, no primeiro arrebatamento do êxito. Eu seria o primeiro a 
romper os laços entre a vida e a morte, fazendo jorrar uma nova luz 
nas trevas do mundo. Seria o criador de uma nova espécie – seres 
felizes, puros, que iriam dever-me sua existência. Indo mais longe, 
desde que eu teria a faculdade de dar vida à matéria, talvez, com o 
correr dos tempos, me viesse a ser possível (embora esteja agora certo 
do contrário) restabelecer a vida nos casos em que a morte, no 
consenso geral, relegasse o corpo à decomposição. Ressurreição! Sim, 
isso seria nada menos que o poder de ressurreição (SHELLEY, 
1996:26).  
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A narrativa de Victor Frankenstein conta a fábula pela qual o romance se tornou 

célebre, a da criação de um ser monstruoso a partir de matéria inanimada. Se 

Frankenstein pode ser considerado um clássico pioneiro da ficção científica, é por Mary 

Shelley colocar em seu romance um debate sobre o alcance da ciência e de seus limites.  

Frankenstein é o “Moderno Prometeu”, aquele que roubou dos deuses, ou de 

Deus, “a centelha da vida” (1996:28) ou o “princípio vital” (1996:25): “Efetivamente, 

após dias e noites de incrível esforço e cansaço, logrei descobrir a causa fundamental da 

geração e da vida. E, mais do que isto, tornei-me capaz de animar a matéria sem vida” 

(25). Seu discurso, que revela o poder de dar vida a “seres felizes e puros” e a criar uma 

nova espécie, e até a superar a morte, dando vez à ressurreição, curiosamente encontra 

eco no discurso contemporâneo de cientistas transumanistas, que anunciam o momento 

supostamente próximo em que a ciência será capaz de recriar o Homo Sapiens numa 

espécie mais desenvolvida, humanidade menos falha, sem doenças, envelhecimento ou 

morte. Victor Frankenstein é, com certeza, um pioneiro do discurso transumanista. No 

entanto, se seu discurso está longe do triunfalismo transumanista,  é porque oscila entre 

o êxito fabuloso e a derrota catastrófica. Desde o início, Frankenstein apresenta sua 

história a Walton como uma advertência, para que este, como desbravador, afaste “as 

ilusões”. Sua experiência adquire então um cunho moral:  

 

Tal como fiz outrora, você busca conhecimento e sabedoria; e espero 
que a satisfação desses desejos não venha a tornar-se uma serpente 
que lhe inocule seu veneno, como a mim sucedeu. Não creio que o 
simples relato de meus infortúnios lhe possa ser de alguma utilidade, 
mas quando reflito que está seguindo o mesmo rumo, expondo-se aos 
meus perigos que me tornaram o que sou, imagino que possa tirar 
algum proveito moral da minha história; e isto poderá constituir uma 
ajuda, para orientá-lo em caso de êxito, ou para consolá-lo se fracassar 
(1996:11).  

 

Se há ambiguidade ou oscilação no discurso de Frankenstein, é porque sua 

narrativa está na junção entre dois paradigmas do discurso científico. Por um lado, ele 

se insere apaixonadamente nas leituras da ciência pré-moderna, como leitor de Cornélio 

Agripa, Paracelso e Alberto Magno. Esses nomes, antes mesmo de serem pré-modernos, 

são também “pré-científicos”, no sentido da ciência racional moderna de Descartes, 

Galileu e Newton. São antes de tudo alquimistas e ocultistas. No entanto, ele vive um 
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tempo em que aqueles pensadores, da “doutrina antiga”, se encontravam superados pelo 

“moderno sistema científico” (1996:17). Aos poucos, Victor aprende que a moderna 

ciência também tem “ilimitados poderes” e que pode “comandar o trovão nos céus, 

reproduzir nos laboratórios os terremotos e perscrutar o mundo invisível” e que na 

“pesquisa científica os horizontes são ilimitados” (23-24). Porém, o que se sucede 

realmente é que mesmo sendo convencido pelos seus novos mestres acadêmicos a se 

tornar um homem de ciência, Frankenstein é desde sempre um intermediário entre dois 

universos antitéticos de conhecimento: “Por mais que eu tenha feito', bradou a alma de 

Victor Frankenstein, 'muito mais eu alcançarei. Desbravarei novos caminhos, explorarei 

forças desconhecidas e revelarei ao mundo os mistérios da criação” (1996:23).  

No novo mundo de estudante acadêmico, Victor é ainda um portador da busca 

pela pedra filosofal que só se pode revelar aos iniciados em certos saberes. Sobretudo, é 

portador de uma “húbris” que procura mimetizar os poderes do Criador. Essa húbris é o 

crime maior do mito prometeico, aquele que quis saber demais, conhecer os segredos 

proibidos da vida e da morte, ou seja, do domínio do fogo. Mas assim como Prometeu 

precisou ser punido pelos deuses, também o protagonista de Mary Shelley deve 

atravessar tormentos terríveis por ter ousado a dominar o “princípio vital”.   

A força da obra de Mary Shelley é inserir seu romance num ponto crucial de 

metamorfose dos discursos sobre a natureza. Se a imagem que sobreviveu de 

Frankenstein é a do cientista louco e solitário, isto se deve à sua dedicação a um campo 

marginal e mal compreendido da pesquisa da vida e a indiscernibilidade de sua posição 

entre a alquimia e a química e entre magia e ciência. E há também a convergência entre 

sua fala e o discurso romântico do gênio criador, de que Shelley era tributária. A 

narrativa de seu protagonista, arquétipo do herói solitário e incompreendido, se encontra 

justamente na articulação de discursos inconciliáveis. 

Crucial nesse aspecto é o papel dos temas sobre galvanismo e eletricidade que o 

romance de Shelley introduz ficcionalmente de modo inovador. A eletricidade, como 

fenômeno bastante incompreendido e ainda não bem dominado no início do século XIX, 

tem uma função alegórica semelhante à mitologia prometeica do fogo. O “moderno 

Prometeu” é afinal um ladrão de eletricidade. A eletricidade tem um papel importante, 

pois, como uma força de origem ainda desconhecida da natureza, ela permitia 

estabelecer uma ligação entre os discursos da época.  É eloquente a experiência de 
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Victor ao ver uma árvore ser destruída pelo fogo provocado por um raio durante uma 

tempestade. Já o galvanismo, conceito tributário de Luigi Galvani (1737-1798), que 

consistia em passar uma corrente elétrica pelos membros de um animal morto, como 

uma rã, e vê-los se agitarem, parecia apontar para uma fórmula mágica de reanimação 

dos corpos mortos, colocando em curto-circuito a relação entre energia, vida e morte.  

Logo após a criação do ser inominado, este desaparece sem deixar vestígios e 

Victor Frankenstein, na companhia de seu melhor amigo, pode temporariamente 

retornar à sua vida normal, como se jamais o tivesse criado.  Entretanto, esse idílico e 

providencial esquecimento será interrompido pela má notícia do assassinato de seu 

irmão menor. É a partir desse momento que a má consciência de Frankenstein retorna 

sob a forma de uma mórbida culpa e do autoconvencimento de que a criatura é o 

verdadeiro assassino de seu irmão. O segredo, a culpa e o desejo de morte de Victor 

Frankenstein conjuntamente constroem o recalque de sua consciência. O segredo 

também denuncia a incompletude da conversão de Frankenstein ao novo espírito 

científico. Pois na doutrina antiga, hermética, alquímica e ocultista, o prodígio da 

criação só era destinado aos eleitos. O ocultismo trata justamente do saber esotérico, 

que não pode ser comunicado à ordinária gente. Se Victor reluta todo momento a 

revelar seu segredo, não é apenas pelo sentimento de culpa pelos crimes da criatura, mas 

pelo dever que presta por pertencer a outra ordem de saber. Mesmo sob a pena de ver 

toda sua família dizimada, ele deve manter sob absoluto sigilo os mistérios da criação, 

como os sábios herméticos guardavam os segredos do Santo Graal. É nesse sentido que 

o protagonista de Shelley nunca realmente deixa de ser um mestre alquímico que 

descobriu o “elixir da vida eterna”. Ele é um mensageiro, um elemento de passagem 

entre modelos opostos de saber. Pois, o novo racionalismo científico, para se efetivar, 

precisa se basear na discussão pública de suas pesquisas, isto é, necessita ser transmitido 

como um saber exotérico. As novas experiências científicas precisam, dentro do novo 

paradigma racionalista e positivista do século XIX, serem provadas e serem capazes de 

repetição por diferentes grupos de pesquisadores. Victor Frankenstein é assim um 

operador da metamorfose do conhecimento de uma lógica esotérica e secreta para uma 

prática exotérica e pública.  

 

A criatura monstruosa e a narrativa anômala 
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Quanto a mim, em vez de um novo Adão, sou o anjo decaído a quem 
você priva do direito à alegria (1996:52) 

   

A anedótica confusão de nomes para a criatura, habitualmente referenciada pelo 

nome de seu criador, Frankenstein, decorre do fato de que à personagem criada não ter 

sido dada a dignidade de um nome próprio. Ao longo do romance, a personagem é 

chamada de diversos qualificativos que atestam previamente sua malignidade intrínseca: 

monstro, demônio, desgraçado (wretch), marginal (outcast), diabo, “coisa ruim” (fiend), 

aborto, anjo caído. A negatividade dos epítetos se cola ao caráter inominado e também 

inominável da criatura. Essa característica que lhe é essencial, de criatura inominada, 

está presente tanto na rejeição culposa de Victor Frankenstein por sua criação, quanto 

como característica construtiva do romance de Shelley. A criatura é ambiguamente um 

produto ficcional do discurso do romance, quanto um ser esculpido (ficto=esculpir) pelo 

seu criador-personagem. A responsabilidade da ausência de nomeação da criatura 

aproxima assim seus dois criadores, Mary e Victor, pois afinal Frankenstein é uma obra 

sobre o ato da criação. Ambos os criadores têm ou deveriam ter igualmente 

responsabilidade por sua criação.  

A confusão entre os nomes aponta para o aspecto narrativo da simbiose entre 

criador e criatura. Essa simbiose é trabalhada formalmente pela paradoxal perseguição 

mútua entre os dois. Nunca é inteiramente claro, na trama das narrativas do romance, 

quem está atrás de quem. Inicialmente, a criatura parece estar atrás de Victor. Quando 

este decide se vingar, o jogo aparentemente se inverte. Aparentemente porque Victor, 

apesar de comprar uma pistola exatamente para esse fim, é completamente incapaz de 

realizar seu ato vingativo. Perseguidor e perseguido formam um acoplamento de 

personalidades. Em muitas situações, a criatura não é outra coisa do que a má 

consciência de seu criador, ou sua sombra psíquica. 

Se o nome do criador desliza para a criatura é porque entre eles opera uma 

transmissão de propriedades e formas. A criatura é uma metamorfose de seu criador. 

Fundamentalmente estrutural nessa operação metamórfica é a necessidade da criatura se 

tornar ela própria criadora. A importância dessa transformação para o romance de 

Shelley é crucial, pois o drama da criatura é duplo: por um lado incide sua demanda por 

reconhecimento. Por outro lado, há seu desejo de se tornar um criador. Este desejo, no 

romance, está sublimado pela busca de sua parceira. A busca de um par amoroso pela 
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criatura não é apenas o desejo de um reconhecimento, mas também a possibilidade de se 

reproduzir e de gerar uma descendência.  

No entanto, o tópico da metamorfose criador-criatura é perturbado por dois 

fatores. Primeiro vem o tema da feiura da criatura. A feiura é uma mutação que incide 

como uma dessemelhança, como um efeito de perspectiva que imediatamente separa o 

criador de sua criatura. Este efeito é ainda um julgamento subjetivo pela voz do criador 

e através de sua narrativa. Por essa razão, o segundo fator de perturbação à simbiose 

entre os dois é a própria voz da criatura. A grandeza romanesca da obra de Mary 

Shelley está em ceder a voz ao ser inominado como narrador. É nesse momento em que 

ele deixa de ser o outro para adquirir subjetividade.  Se sua fala é inserida no interior da 

narrativa de Victor, este aquiesce a ouvi-la como se pagasse uma dívida. O “tom 

suplicante” da criatura se impõe como uma cobrança de consciência: “Lembre-se de que 

é meu criador”. Por um lado, a criatura cobra a responsabilidade do criador por sua obra 

e exige dele um reconhecimento. Depois, imputa suas ações à parte de culpa que cabe a 

Victor por tê-lo criado. Isto é, faz deste um cúmplice de sua natureza maligna. 

Finalmente, lança a súplica: “Devolva-me a felicidade e voltarei a ser virtuoso 

(1996:52)”.  

O relato que segue da criatura a seu criador, preservado em discurso direto, é uma 

narrativa comprimida de formação (bildung), típica do discurso romântico.  Ela é 

insólita, ou mesmo inverossímil, pois exibe uma retórica de poeta bucólico e romântico 

vinda de um ser que fora criado sem dominar línguas e sem ter entendimento: “Não 

havia qualquer ideia distinta em minha mente”. O espírito da criatura é o de uma tábua 

rasa cartesiana. É similar ao de um infante, um ser sem fala, num corpo gigantesco. 

Gozando apenas de sensações, mas sem dispor de raciocínio ou de ideias, o ser precisa 

aprender tudo a partir do zero. A narrativa do ancião cego inserida no interior do 

romance serve de álibi para explicar a formação da criatura, seu domínio da língua, da 

retórica, e da história. É a partir da observação secreta, por meio de uma “fresta 

imperceptível” (1996:57), do comportamento, dos hábitos e dos diálogos da família do 

ancião que a criatura justifica seu aprendizado.  

A curiosidade maior do “método” de aprendizado da criatura que lhe permite 

adquirir tais faculdades é perceber como a observação distanciada, exterior aos eventos, 

intermediada por uma “fresta”, como o de uma fechadura ou de uma câmera fotográfica, 
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se assemelha ao novo método experimental da ciência positivista que se tornará 

hegemônico no século XIX.  A observação dos fenômenos e a capacidade dedutiva 

para, a partir deles, chegar às leis que os regem é a base do método positivista. Os 

“filósofos naturais” aderem a essas práticas como o principal método da nova ciência 

experimental moderna. Fundamental nesse método, no entanto, é que o cientista, em seu 

ato de observação externa, se afasta do ambiente de investigação. A noção de 

objetividade, que se tornará imperativa no discurso científico até os dias atuais, surge 

dentro dessa posição de perspectiva apartada. Assim, a narrativa da criatura contrasta 

com a narrativa de seu criador por esse grau de distanciamento. Pelo afastamento da 

observação, é mais fácil para a criatura, em contraste com seu criador, se desvencilhar 

moralmente dos seus atos homicidas posteriores. Essa diferença terá um impacto 

fundamental na trama romanesca. Ao ser o meio de expressão da autoconsciência da 

criatura, esta não pode recuar no reconhecimento da responsabilidade pelos seus atos. O 

ser monstruoso torna-se reconhecível ao ser capaz de formular e expressar seu desejo. 

No final do romance, já no confronto com Robert Walton e no interior da narrativa 

deste, será capaz de admitir sua ação criminosa e assumir seu destino fatal.    

 

O cientista-desbravador e a narrativa do progresso 

O que não se pode esperar num país de luz eterna? Posso lá descobrir 
a força maravilhosa que atrai a agulha; e posso ajustar milhares de 
observações celestiais que precisam apenas desta viagem para tornar 
suas aparentes excentricidades consistentes para sempre. [...] Mas, 
supondo que tais conjeturas sejam falsas, não pode contestar o 
inestimável benefício que concederei à humanidade até a última 
geração, ao descobrir uma passagem perto do polo para aqueles países 
que no momento requerem tantos meses para alcançada; ou 
determinando o segredo do magnetismo, que, se for possível, só pode 
ser efetuado por uma empresa como a minha  (SHELLEY, 2016:27-
28).  

  

O relato epistolar de Walton à sua irmã revela o seu caráter aventureiro e 

abnegado. Sua decisão de lançar-se numa viagem pioneira ao Ártico, certamente 

perigosa, é firme e se sustenta no desejo de glória. Como excedente a estes propósitos, 

há a possibilidade de beneficiar a humanidade. Numa das cartas à irmã Margaret, 

Walton se confessa um ser solitário à procura de um verdadeiro amigo. Quando 

encontra, nos mares do Norte, Victor Frankenstein, e o recolhe em seu navio, admite 
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que encontrou seu alter-ego.  Mas há semelhanças e diferenças entre os dois.  Walton 

não tem a formação alquímica de Frankenstein, pois é um homem atualizado nas 

ciências de seu tempo e com espírito mais pragmático. Sua curiosidade pelo estudo do 

magnetismo é encontra afinidade com o fascínio de Frankenstein pela eletricidade. No 

final do século XVIII, ambos os fenômenos eram pouco compreendidos e não se sabia 

que eletricidade e magnetismo eram forças acopladas. A intuição da relação íntima entre 

as forças da eletricidade e do magnetismo é um dos elementos de potência do romance 

de Shelley.  Há então um acoplamento afetivo entre Victor e Walton, como entre 

eletricidade e magnetismo. Ambos possuem a húbris do conhecimento, um sentimento 

de aquisição de poder através do saber. O pathos de Robert é formulado em termos de 

seu desejo de fama: “Minha vida poderia ter se passado em ócio e luxo; mas preferi a 

glória a todos os atrativos que a riqueza pôs em meu caminho” (SHELLEY, 2016:29).  

Walton insere em seu discurso de aventura e pesquisa científica uma preocupação 

com o progresso e com os benefícios para a humanidade por desbravar novas rotas. A 

narrativa do progresso científico formulada por Walton é uma metanarrativa para 

justificar sua aventura cheia de enormes riscos. Uma das características de sua fala é 

que ele precisa dar conta de seus objetivos tanto à irmã quanto aos marinheiros que o 

acompanham. Assim sua narrativa se dobra entre a ambição pessoal de glória e a 

necessidade de justificar sua atividade junto à sociedade. Pois a medida de sua glória 

depende exatamente de seu benefício para a humanidade. Assim, o caráter de sua 

narrativa é essencialmente público.  A metanarrativa do progresso funciona como um 

marco “superior” para sua húbris pessoal. É, nesse sentido, um enquadramento epistolar 

de seu discurso. Será através da narração de sua história à irmã, personagem narratária, 

que toda a fábula de Frankenstein se enquadra no plano diegético.    

   

A narrativa do caos criativo e o devir feminino da ciência       

E agora, uma vez mais, ordeno à minha terrível criação que siga em 
frente e prospere (SHELLEY, 2016:19) 

 

Como caracterizar a Introdução de 1831 que Mary Shelley escreveu para a 

terceira edição de seu clássico como um “apêndice” em seus próprios termos? Esse 

texto, que explica toda a gênese do romance, reentra na trama romanesca como outra 

narrativa.  A introdução de Mary Shelley é uma narrativa apensa às demais narrativas, 
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como mais um nível diegético. A narrativa de Shelley é o quarto nível, o mais externo, 

somado aos níveis de Walton, Victor e a criatura. Cada nível está no interior do outro à 

maneira das famosas bonecas russas.  A narrativa da autora é “um relato sobre a origem 

da história”, isto é, sobre a criação da obra. Ela narra as circunstâncias em que o 

romance foi criado.  Como já mencionado, a criação aconteceu depois de um dramático 

bloqueio criativo. Frankenstein foi escrito como uma resposta à experiência do horror 

vacui, o pânico do “vácuo”, mas esse vácuo não era vazio, mas caótico.    

 

A invenção, deve-se admitir humildemente, não consiste em 
criar livremente, não consiste em criar alguma coisa do nada, mas sim 
do caos. Em primeiro lugar, deve-se dispor dos materiais: eles podem 
dar forma a substâncias escuras, informes, mas não podem fazer surgir 
a própria substância. Em tudo que se refere às descobertas e às 
invenções, mesmos àquelas pertencentes ao campo da imaginação, 
lembramo-nos sempre da história de Colombo e de seu ovo. A 
invenção consiste na capacidade de entender os recursos de um objeto, 
e no de poder de moldar e adaptar as ideias sugeridas por ele 
(SHELLEY, 2016:19).  

 

Há, portanto, uma notável aproximação entre a narrativa de Shelley com a de 

Victor Frankenstein. Ambos lidam com o mistério da criação. Ambos trabalham com 

materiais e “substâncias escuras”. Mary estava claramente consciente dessa semelhança 

ao denominar sua obra de “terrível criação”. Em sua descrição, o romance foi 

construído moldando e adaptando partes heterogêneas. A citação a Colombo, por sua 

vez, como paradigma do descobridor, pode ser um referência velada à imaginada figura 

do capitão Walton, também ele um desbravador. Walton seria então aquele que 

“receptor” ideal que é capaz de entender o todo a partir dos elementos componentes, 

aparentemente desconexos.  E foi exatamente concebendo o mesmo horror no ponto de 

vista de Victor que Shelley teve a ideia de sua história.  

Assim, há de fato uma relação de trânsito imaginativo entre o relato de Shelley e o 

de Victor. O caráter monstruoso da obra de Shelley e o da criatura de Frankenstein 

aproxima por sua vez autor e personagem. Uma das funções da Introdução é exatamente 

o de servir a Mary Shelley para se justificar socialmente, como se a escrita de seu 

romance fosse um crime moral. A Introdução funciona como uma peça de defesa da 

autora que pode dar uma “resposta geral” à pergunta: “Como foi que eu, então uma 
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jovem vim a conceber e a desenvolver uma ideia tão horrível?” (SHELLEY, 2016:15).  

Esse sentimento de culpa é o mesmo que pesa na consciência de Frankenstein.  

Isso não significa, no entanto, que o romance se apresente como uma forma 

resolvida. Ao contrário, como mencionado anteriormente, o romance é um dispositivo 

em que as diversas camadas narrativas jogam entre si, sem uma resolução final. As 

incoerências e as inverossimilhanças internas tornam “monstruoso” o próprio romance, 

como um ajuntamento mal tecido, como a pele mesma da criatura, mas essa 

característica deve ser imaginada inerente à sua configuração enquanto obra. As 

narrativas não estão presas a uma obra fechada, mas se desdobram em relações de 

forças internas. Contra os fantasmas masculinos da “perda de controle” que dominam o 

imaginário científico e que apenas traem a irresponsabilidade ética do exercício da 

atividade, a perspectiva feminina de Mary Shelley projeta um viés que torna impossível 

uma conformidade ou uma supremacia das demais vozes internas. Assim, a decisão do 

Capitão Walton desistir de sua empreitada arriscada pela prudência ao ouvir o apelo de 

seus marinheiros já aponta para o enquadramento de sua narrativa pela perspectiva 

feminina do cuidado e da responsabilidade.  
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LENDO CARSON MCCULLERS COM RENÉ GIRARD: VIOLÊNCIA RACIAL 

E BODES EXPIATÓRIOS 

Júlia Reyes (UERJ)1 

 

Resumo: O trabalho propõe um diálogo entre a ficção de Carson McCullers e sua abordagem do racismo 
estadunidense no romance The Heart is a Lonely Hunter (1940) e as reflexões de René Girard sobre a 
violência humana buscando pontos de contato entre as reflexões dos dois autores. 
 
Palavras-chave: Carson McCullers; racismo; René Girard; bode expiatório 

 

René Girard e a teoria mimética 

O pensador francês René Girard (1923-2015), nasceu no dia 25 de dezembro de 

1923 em Avignon, França, e foi o autor de uma hipótese teórica que fornece 

contribuições significativas para diversas áreas de conhecimento (antropologia, 

etnologia, etologia, estudos bíblicos), inclusive para a área dos estudos literários: a 

teoria mimética.  

A teoria mimética se inicia quando Girard começa a estudar a literatura. Em 

1947, Girard deixa a França e inicia um doutorado na Universidade de Indiana, 

Bloomington, onde começa a dar aulas de Literatura Francesa. Seu doutorado é 

concluído em 1950 com a tese American Opinion on France, 1940-1943.2 Ao aceitar o 

convite da Universidade de Indiana para ensinar Literatura Francesa, Girard lê romances 

de escritores modernos como Cervantes, Proust, Flaubert, Stendhal e Dostoiévski e 

identifica semelhanças entre a ficção desses autores.  A elaboração de sua hipótese de 

pesquisa tem início com esse curso, quando Girard começa a investigar não só a 

literatura francesa, mas a dinâmica do desejo humano.  

Utilizando um método de leitura comparativo, Girard chega à sua primeira 

intuição sobre o desejo,3 que se desdobrou em uma teoria sobre a cultura humana e o 

                                                           
1
 Graduada em Letras (USP), mestre em Letras (UFSJ). E-mail: ilhadehortela@gmail.com 

2 Ao longo de sua carreira, René Girard recebe diversos doutorados honoris causa, sendo o primeiro em 
1985,da Frije Universiteit de Amsterdã. Em 2005, Girard é eleito para a Académie Française e em 2008, 
Girard recebe a mais importante distinção da Modern Language Association (MLA), o prêmio “Life 

Achievment Award” (GIRARD, 2011, p.126). 
3 A obra de Girard parte do entendimento do desejo humano como um desejo dependente de uma relação 
entre dois agentes (sujeito e modelo), sendo o desejo fruto de um espelhamento entre eles (de uma relação 
interdividual). A intuição fundadora do pensamento girardiano considera o desejo como imitativo, ou 
melhor, como fundamentalmente mimético, fruto de uma relação entre dois agentes e não resultante da 
subjetividade autocentrada de um indivíduo isolado. A teoria de Girard parte dessa primeira intuição, pois 
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comportamento humano, a teoria mimética.4 Em Evolução e Conversão (2011), o autor 

relata que começou a dar aulas sobre a ficção stendhaliana e ficou impressionado com a 

semelhança entre Stendhal e outros romancistas: “(...) a vaidade em Stendhal era algo 

próximo do esnobismo em Proust, e havia, em Flaubert, um meio-termo entre ambos.” 

(GIRARD, 2011, p. 53). O autor complementa: “Por fim, notei o mesmo em Cervantes 

e Dostoievski” (GIRARD, 2011, p.53). Em seguida, Girard esclarece seu objetivo: “O 

que eu queria era escrever uma história do desejo através da leitura de grandes obras 

literárias.” (GIRARD, 2011, p.53) 

Girard fez mais do que escrever uma história do desejo, o pensador francês criou 

uma hipótese teórica sobre o funcionamento da violência humana e relacionou esse 

processo ao surgimento da cultura e da religião. Em termos girardianos, vaidade e 

esnobismo são faces da rivalidade mimética, uma consequência sombria do desejo 

humano e de seu caráter fundamentalmente mimético redescoberto por Girard durante 

suas leituras. A teoria mimética germinou a partir da literatura, quando Girard passa a 

ler romances modernos para ministrar o curso sobre Literatura Francesa e pensou em 

escrever uma história do desejo. Foi a partir de uma investigação sobre o desejo (e sua 

relação com a violência) que a teoria girardiana começou a se configurar. 

Em seu primeiro livro, Mentira Romântica e Verdade Romanesca (1961), Girard 

percebeu que diferentes personagens de romances modernos começavam a desejar um 

objeto (o afeto de uma pessoa, um cargo social, um objeto determinado) a partir da 

influência de um outro, uma pessoa próxima que influencia esse desejo. Em linhas 

gerais, Girard percebeu que os escritores romanescos retratavam essa dinâmica de 

espelhamento, a presença desse outro que influencia o protagonista e é influenciado por 

ele - e que Girard denominou modelo ou mediador. Vejamos alguns exemplos. 

Emma Bovary, em Madame Bovary deseja participar de festas em Paris 

imitando as heroínas dos romances que lê, portanto, imita seus modelos (neste caso, 

modelos literários). Em Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, o protagonista Dom 

                                                                                                                                                                          
a partir do entendimento dos conflitos derivados desse caráter mimético do desejo, o autor elaborou uma 
teoria que aborda a violência humana, suas causas, dinâmicas e as possíveis saídas para além da violência. 
4 João Cezar de Castro Rocha, em Culturas Shakespearianas: Teoria Mimética e os desafios da mímesis 
em circunstâncias não hegemônicas (2017) afirma: “A Teoria Mimética ou Imitativa é uma explicação do 

comportamento humano e da cultura humana” (ROCHA, 2017, p.47), e cita em nota de rodapé a 

referência: “Mimetic or Imitative theory is an explanation of human behavior and human culture.” In: 
René Girard, Account of Mimetic Theory. Disponível em: 
www.imitatio.org/uploads/tx_rtgfiles/Account_of_Mimetic_Theory.pdf. Acesso em: 29 abr.2015. 
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Quixote deseja tornar-se um cavaleiro, imitando os cavaleiros das histórias de Amadis 

de Gaula, seu modelo; enquanto Sancho Pança, por sua vez, elege Dom Quixote como 

modelo e, depois que o conhece, passa a sonhar com uma “ilha” que irá governar, e 

almeja um título de duquesa para sua filha. Em O Vermelho e o Negro, de Stendhal, 

Matilde de la Mole seleciona seus modelos partindo da história de sua família, e o 

protagonista Julien Sorel imita Napoleão, além aspirar participar da aristocracia 

francesa.  

A partir de tais comparações, Girard separa os escritores em românticos e 

romanescos. Os escritores românticos tratam o desejo humano como original e 

independente de fatores externos, as personagens se apaixonam à primeira vista, e seu 

desejo parece original e individual. Já os escritores romanescos percebem que o desejo 

de qualquer personagem é influenciado por sua relação com um outro, o modelo, 

portanto, o desejo é mimético, na teoria que Girard denominou teoria mimética. 

Para Girard, na mediação externa, quando o sujeito e o modelo estão distantes, 

como um estudante de música que admira Mozart, é impossível que os dois, sujeito e 

modelo passem a competir pelos mesmos objetos. Personagens que estão mais 

próximas, em uma relação que Girard denomina mediação interna podem entrar em 

conflito, como é o caso de melhores amigos pois as personagens se admiram, se 

espelham uma na outra e passam a desejar o mesmo objeto que o outro deseja ou possui 

e, por isso, podem começar a disputar os mesmos objetos e até mesmo entrar em um 

conflito direto em que o objeto é esquecido e a rivalidade vira o centro do conflito.  

Girard esclarece em Shakespeare, teatro da inveja (2010): “Interpretação, no 

sentido corrente, não é a palavra adequada para o que faço. Meu trabalho é mais 

básico.” (GIRARD, 2010, p.45). Em Mentira Romântica e Verdade Romanesca, textos 

de escritores modernos foram relacionados com as dinâmicas da mediação e, portanto, 

com o funcionamento da violência de acordo com sua hipótese, a teoria mimética. O 

autor francês prossegue esclarecendo: “Leio pela primeira vez a letra de um texto jamais 

lido sobre muitos assuntos essenciais para a literatura dramática: desejo, conflito, 

violência, sacrifício.” (GIRARD, 2010, p.45) 

Para a discussão sobre linchamento apresentada aqui, o segundo livro de Girard, 

A Violência e o Sagrado (1972) é o livro mais significativo. Em Mentira Romântica e 

Verdade Romanesca, Girard descortina a dinâmica do desejo humano, mostrando que 
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sujeitos que estão próximos uns dos outros tendem a se pautar pelo desejo de quem 

admiram e a copiar esse desejo,5 o que faz com que os dois entrem em conflito pelos 

mesmos objetos, como no caso de dois amigos disputando o amor da mesma mulher que 

terminam travando um duelo. Em A Violência e o Sagrado, Girard retoma estudos de 

antropólogos ingleses sobre as primeiras sociedades humanas para analisar como a 

violência se daria em uma comunidade, analisado o perigo do contágio mimético em 

âmbito social. No caso das sociedades arcaicas, Girard imagina que muitas delas se 

autodestruíram porque não possuíam um mecanismo de controle da violência. Quando 

dois sujeitos começavam um conflito, podiam contagiar toda a comunidade, e assim, 

uma luta de todos contra todos se tornava inevitável. No entanto, Girard analisa e 

compara diferentes mitos de fundação de sociedades arcaicas e percebe semelhanças 

entre mitos e o funcionamento de diversos grupos humanos. Pensando na dinâmica da 

violência em âmbito social, Girard destaca que uma disputa por um objeto qualquer, um 

alimento ou um território pode contagiar uma comunidade e criar um conflito 

generalizado de todos contra todos que ameaça tal comunidade de desintegrar-se. 

Porém, encontrar um único culpado para a crise desvia a violência – que poderia 

contagiar a todos - para uma única vítima. O papel da vítima responsabilizada pelo 

conflito é concentrar a violência de todos contra todos, tornando essa violência uma 

violência de todos contra um. Dessa forma, a violência perde de vista o objeto 

inicialmente disputado e, após o sacrifício da vítima, a ordem social é restabelecida. O 

sacrifício de uma vítima promove o retorno da ordem social ameaçada pelas disputas 

miméticas no seio da comunidade e esse efeito de ordem restaurada faz com que a 

vítima do sacrifício seja considerada sagrada.  

Através de um assassinato, de um sacrifício ou de um linchamento a violência 

social de todos contra todos é contida, mas isso ocorre à custa de uma morte, ou seja, de 

um desconhecimento sobre a inocência da vítima, por isso Girard propõe o termo 

méconnaissance como um fator indispensável ao ritual: todos acreditam que a vítima é 

culpada. A vítima é considerada culpada pela crise social que foi desencadeada, mas de 

fato ela não pode ser responsável pela crise isoladamente, já que os conflitos são 

                                                           
5 Em um exemplo simples, se imaginamos dois amigos, Marcos e Bruno, por admirar o amigo, Bruno 
pode passar a desejar a mesma mulher que Marcos deseja. Bruno pensa que o amigo, como é muito 
inteligente, pode ter visto algo nessa mulher que o próprio Bruno não viu. Então o objeto de desejo, e isso 
é importante, é escolhido porque sujeitos se pautam em seus modelos que lhes sugerem o que desejar. A 
partir daí, a disputa pelo mesmo objeto pode tornar-se inevitável.  
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motivados pela rivalidade mimética e pela violência de todos os integrantes do grupo. 

“É a comunidade inteira que o sacrifício protege de sua própria violência, é a 

comunidade inteira que se encontra assim direcionada para vítimas exteriores.” 

(GIRARD, op.cit., p.19) A crença de que o sacrifício deve ser efetuado para acalmar a 

ira de um deus esconde a violência social de cada integrante do grupo que é facilmente 

ativada durante um conflito mimético, como por exemplo, a disputa por um objeto, ou 

um momento de crise social como uma seca, uma inundação ou uma peste em que 

alguém pode ser acusado como culpado da crise e, por isso, pode ser linchado como 

forma de expiação.  

Em qualquer sociedade, o assassinato, sacrifício ou linchamento de uma vítima 

inocente provocaria o desejo de vingança por parte dos amigos e familiares da vítima, o 

que poderia gerar um ciclo infinito de vinganças e revides. Então; para tornar um 

sacrifício uma violência isenta dos riscos da vingança, os integrantes do linchamento 

precisam acreditar que a vítima é culpada pela crise, daí o conceito de méconnaissance, 

que encerra essa noção de desconhecimento do fato de que uma única pessoa não 

poderia ser responsabilizada por toda uma crise social. 

Girard percebe que entre as vítimas de sacrifícios nas sociedades arcaicas 

encontram-se figuras que possuem um vínculo fraco com a comunidade a qual 

pertencem, o que faz com quem ninguém se levante para reclamar a morte da vítima ou 

para empreender uma vingança contra seu assassinato. Entre as vítimas de sacrifícios 

humanos temos prisioneiros de guerra, escravos, crianças e adolescentes solteiros, 

indivíduos defeituosos. Em certas sociedades, trata-se do próprio rei, pois, em sentido 

oposto, ele também se diferencia dos demais. (GIRARD, 1990, p.24) Um paradoxo 

demonstrado por Girard é que o mecanismo do bode expiatório usado para controlar a 

violência social endógena é também um mecanismo violento. 

Em síntese, Girard percebe que há mitos em que o linchamento fundador parece 

indecifrável, mas há também mitos em que o linchamento fundador tem uma presença 

“quase explicitamente reconhecida” (GIRARD, 1990, p.123). Em mitos de sociedades 

arcaicas, portanto, está inscrito o mecanismo do bode expiatório. O rito, por sua vez, 

encena esse mito: “O rito é a repetição de um primeiro linchamento espontâneo que 

trouxe a ordem de volta na comunidade, por ter refeito, contra a vítima expiatória e em 

torno dela, a unidade perdida na violência recíproca.” (GIRARD, 1990, p.124).  
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Em Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo (1978) e em Eu via Satanás 

Cair como um Relâmpago (1999), Girard dedica-se a investigar a consciência que os 

textos judaico-cristãos possuem sobre o funcionamento da violência e humana e sobre 

formas de evitá-la. Girard compara mito e texto bíblico, destacando uma diferença 

decisiva. No mito, a multidão violenta que acusa e persegue uma vítima acredita 

realmente que essa vítima é culpada pela crise que se instalou sobre a comunidade. 

Dessa crença na culpa da vítima, Girard extrai o conceito de méconnaissance. Já nos 

textos bíblicos, há diversos momentos em que a inocência da vítima é destacada. O 

episódio mais emblemático da inocência da vítima é a Paixão de Cristo, em que Jesus 

torna-se a vítima inocente condenada pela multidão violenta, envolvida pelo contágio 

mimético, que prefere a morte de Cristo à morte de Barrabás.  

Girard distingue mito e texto bíblico em Eu via Satanás cair como um 

Relâmpago, afirmando que “Os relatos míticos representam as vitimas da violência 

coletiva como culpadas. Eles são absolutamente falsos, ilusórios, mentirosos.” 

(GIRARD, 1999, p.18). Por contraste, “Os relatos bíblicos e evangélicos representam 

essas mesmas vítimas como inocentes. São essencialmente exatos, confiáveis, 

verídicos.” (GIRARD, op.cit., p.18).  

Linchamento no Sul dos Estados Unidos 

 Girard, em A Violência e o Sagrado, afirma que uma sociedade primitiva, sem 

sistema judiciário, está exposta à escalada da violência, ao aniquilamento puro e simples 

a partir da violência essencial (GIRARD, 1999, p.44), que seria essa tendência de um 

conflito desencadear um contágio. Paradoxalmente, a violência é capaz de aplacar a 

violência, quando alguma vítima substitutiva é assassinada, a violência de todos 

decresce por um momento.  

 E no caso das sociedades modernas, que possuem sistema judiciário? Girard 

comenta que as decisões da autoridade judiciária, em princípio, não podem ser 

contestadas por nenhum grupo, nem mesmo pela coletividade unânime. (GIRARD, 

1999, p.36). Sem depender de nenhum grupo em particular, e a serviço de todos, o 

sistema judiciário “não hesita em golpear frontalmente a violência, pois possui um 

monopólio absoluto sobre a vingança.”(GIRARD, 1999, p.36). Para Girard, de posse de 

tal monopólio, a autoridade judiciária consegue normalmente abafar a violência ao invés 

de exasperá-la, espalhando-a e multiplicando-a (GIRARD, op.cit., p.36), como 

1448



  
 
 
 
 

acontecia nos contágios miméticos de sociedades arcaicas ainda sem estado formalizado 

e sem o mecanismo do bode expiatório que é posto em ação através do sacrifício de 

vítimas inocentes. Girard esclarece que “No final das contas, o sistema judiciário e o 

sacrifício têm, portanto, a mesma função, mas o sistema judiciário é infinitamente mais 

eficaz.” (GIRARD, op. cit., p.36) e completa: “Só pode existir se associado a um poder 

político realmente forte.” Em seguida, Girard destaca: “Como qualquer outro progresso 

técnico, ele constitui uma arma de dois gumes, servindo tanto à opressão quanto à 

libertação.” (GIRARD, op.cit., p.36) 

 O documentário A 13ª Emenda (Ava DuVernay, EUA, 2016) mostra que o 

racismo nos Estados Unidos não acabou, mas foi transfigurado ao longo do tempo, e a 

escravidão dos negros, abolida em 1885 e o racismo estão de certa forma inscritos nas 

estatísticas da população carcerária estadunidense. De acordo com o referido 

documentário, os Estados Unidos abrigam 5% da população mundial, mas abrigam 

também 25% dos prisioneiros do mundo, portanto um quarto da população encarcerada 

mundial concentra-se no território estadunidense. O arco de crescimento da população 

carcerária, que durante o século vinte era mais ou menos estável, mostra um 

crescimento da população carcerária iniciado nos anos 1970. Em 1972, a população 

carcerária dos EUA era de 300 mil pessoas, hoje, é de 2,3 milhões de pessoas. 

 Percorrendo a história dos Estados Unidos, diversos professores, políticos, 

advogados, ativistas e teóricos especialistas em estudos afro-americanos são 

entrevistados e comentam que o racismo, a política estadunidense e o sistema judiciário 

estão amalgamados. Os afro-americanos vem sofrendo com a escravidão, com a 

exploração trabalhista, com o encarceramento, com um tratamento midiático que 

relaciona os afro-americanos ao crime e com o racismo cotidiano e institucional. O 

sistema judiciário, que supostamente defenderia os afro-americanos contra o racismo e 

contra demais abusos institucionais contribui para prisões injustas, penas severas, 

prisões perpétuas, extinção da condicional e pena de morte. 

 A escravidão era o sistema econômico que sustentava o Sul dos Estados Unidos e 

com o final da escravidão e o fim da Guerra Civil (1861-1865), a economia sulista 

termina devastada, com 4 milhões de ex-escravos. Após a Guerra Civil, os afro-

americanos foram presos em massa por crimes extremamente insignificantes como 

vadiagem ou vagabundagem. Foi o primeiro surto de prisão dos EUA.  
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 A 13ª Emenda afirma em 1864: “Não haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer 

lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como 

punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado.”6 O 

documentário mostra que essa brecha na lei permitiu que os negros antes escravizados e 

agora libertos fossem novamente encarcerados, presos por motivos pífios e novamente 

explorados, agora como a força de trabalho que reconstruiria o Sul devastado. 

 Em 1915, é lançado o filme The Birth of a Nation, (“O nascimento de uma 

nação”), adaptado do romance The Clasman: An Historical Romane of the Ku Klux 

Klan (1905), de Thomas Dixon, mostrando negros estereotipados, e uma cena de uma 

mulher que se joga de um penhasco para não ser estuprada por um personagem negro. 

No filme, A Ku Klux Klan é mostrada como defensora de mulheres contra esse tipo de 

ameaça. Ocorre, paralelamente e não por acaso, uma onda de linchamentos entre a 

Reconstrução e a Segunda Guerra Mundial. O documentário A 13ª Emenda mostra 

ainda uma linha de exploração histórica da população afro-americana investigando 

Richard Nixon, no anos 1970, com o lema “Law and order” e a guerra contra as drogas, 

que serviu de motivos para encarcerar afro-americanos, segundo o acessor para assuntos 

domésticos de Nixon, John Ehrlichman. No documentário, vemos ainda Ronald Reagan 

e a guerra contra as drogas tornada uma guerra de fato, o aparecimento do crack, as 

prisões por porte de crack e as penas muito mais duras do que as prisões por pena de 

cocaína, e George H.W. Bush vencendo Michael Dukakis em 1988, defendendo a 

segurança e a defesa contra o crime. Os números da população carcerária pulam de 

513,900 em 1980 para 759,100 em 1985; e 1,179,200 em 1990, e seguem aumentando. 

Racismo em The Heart is a Lonely Hunter (1940), de Carson McCullers  

 A escritora estadunidense Carson McCullers (1917-1967) nasceu em Columbus, 

Georgia e lançou seu primeiro romance aos vinte e três anos, impactando a cena literária 

estadunidense com The Heart is a Lonely Hunter (1940), traduzido no Brasil como O 

Coração é um Caçador Solitário (Tradução Sonia Moreira, Cia das Letras, 2007). Neste 

romance, McCullers apresenta Mick Kelly, uma adolescente apaixonada por música, 

Jack Blount, um viajante que percorre o país tentando organizar uma revolução 

proletária, Biff Brannon, o dono do New York Café, onde as personagens se encontram, 

                                                           
6
 Fonte: https://andredelnero.jusbrasil.com.br/artigos/396412284/breve-analise-ao-documentario-13-

emenda-da-netflix. Acesso: 20/05/2017. 

1450

https://andredelnero.jusbrasil.com.br/artigos/396412284/breve-analise-ao-documentario-13-emenda-da-netflix
https://andredelnero.jusbrasil.com.br/artigos/396412284/breve-analise-ao-documentario-13-emenda-da-netflix


  
 
 
 
 

e onde John Singer, um surdo-mudo (capaz de fazer leitura labial e entender os outros) 

almoça diariamente. Dr. Copeland, um médico dedicado à causa negra, como as outras 

personagens, encontra no surdo-mudo John Singer um ouvinte que possivelmente o 

compreenderia. Todas as personagens gravitam em torno de John Singer, 

compartilhando suas ideias sobre o mundo com um surdo-mudo que lhes acena com a 

cabeça e lê lábios e às vezes escreve respostas em um pedaço de papel. Além desta 

situação insólita, McCullers cria capítulos ao redor de cada personagem. 

 Logo no início da trama, a cidade onde se passa a história é descrita como uma 

cidade “razoavelmente grande” (MCCULLERS, 2010, p.13) e repleta de fábricas: 

“Essas fábricas de fiação de algodão eram grandes e prósperas, e a maioria dos 

trabalhadores da cidade era pobre. Era comum encontrar nos rostos ao longo das ruas o 

olhar desesperado da fome e da solidão.” (MCCULLERS, 2010, p.13) 

 Neste artigo, destaco o médico Dr. Copeland, as desventura de sua família e a 

relação entre o racismo e o sistema judiciário e policial estadunidenses. O médico Dr. 

Benedict Mady Copeland era pai de Portia, Hamilton, Karl Marx, William e como 

médico, fazia partos e cuidava das pessoas da comunidade negra de sua cidade, fazendo 

visitas e falando sobre diversos assuntos. Na história de Dr. Copeland, podemos 

identificar traços de dificuldades reais que os afro-americanos enfrentavam nas décadas 

de 1930 e 1940, quando os linchamentos nos estados da Virginia e da Georgia eram 

uma febre. 

 Um dos filhos de Dr. Copeland, William, (também chamado de Willie pela 

família) foi para um prostíbulo chamado Palácio do Doce Prazer da Madame Reba. 

Willie bebe demais e dança com Love Jones, uma das moças da casa, e se envolve em 

uma briga com um rapaz chamado Junebug por causa dela. William acaba sendo preso e 

é enviado para uma outra região com mais dois amigos. A família passa dias sem 

notícias. Portia, a filha de Dr. Copeland, um dia relata o que se passou para o pai. 

 
“Uma vez eu comentei com o senhor que um tal de Buster 

Johnson tava na prisão com o Willie. Nós já conhecia ele ates. Ele 
voltou pra cada dele ontem.” (MCCULLERS, 2007, p.319-...)  

“E então?” 
“O Buster ficou aleijado pro resto da vida.” 
A cabeça do dr. Copeland começou a tremer. Ele segurou o 

queixo com força com a mão para firmar a cabeça mas aquele tremor 
obstinado era difícil de controlar. 
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“Ontem à noite uns amigo nosso foi lá em casa e disse que o 
Buster tava na casa dele e tinha uma coisa pra me contar sobre o 
Willie. Eu fui correndo para lá e aí ele disse o seguinte.”  

“Sim?” 
“Tava três deles lá. O Willie, o Buster e um outro menino. Eles 

era amigo. Aí apareceu um problema.” Portia estacou. (...) “Tinha 

alguma coisa a ver com o jeito que um guarda branco ficava toda hora 
de implicância com eles. Eles tava trabalhando na estrada um dia e aí 
o Buster deu uma resposta desaforada pro guarda e aí o outro menino 
pegou e tentou fugir pro mato. Ai´eles pegou todo os três e levou eles 
pra prisão e trancou eles numa cela gelada.” 

O dr. Copeland disse sim de novo, mas sua cabeça tremia e a 
palavra soou como um guizo em sua garganta. 

“Isso foi umas seis semana atrás”, disse Portia. “O senhor 

lembra do frio que tava fazendo nessa época. Eles botou o Eillie mais 
os dois menino nessa cela que era fria que nem gelo.” 

Portia falava em voz baixa,sem fazer pausa entre as palavras e 
sem que a dor estampada em seu rosto se suavizasse. Era como um 
canto triste. Ela falava e ele não conseguia entender. Escutava os sons 
com clareza em seus ouvidos, mas eles não tinham forma nem sentido. 
Era como se sua cabeça fosse a proa de um barco e os sons fossem a 
água que batia contra ele e depois ia ficando para trás. Ele tinha a 
sensação de que precisava olhar para trás para encontrar as palavras 
que já haviam sido ditas. 

“...e os pé deles inchou e eles ficou lá deitado, rolando no chão 

e gritando. E ninguém apareceu. Eles ficou berrando lá dentro três dia 
e três noite e ninguém apareceu.” 

“Estou surdo,” disse o dr. Copeland. “Eu não consigo 

entender.” 
“Eles botou o nosso Willie e os dois outro menino numa cela 

fria que nem gelo. Tinha uma corda pendurada no teto. Eles tirou os 
sapato deles e amarrou os pé descalço deles nessa corda. O Willie 
mais os dois menino ficaram lá deitado, com as costa no chão e os pé 
pra cima. E os pé deles inchou e eles ficaram rolando no chão e 
berrando. Tava frio que nem gelo na cela e os pé deles congelou. Os 
pé deles inçou e eles berrou três dia e três noite. E ninguém apareceu.”  

O dr. Copeland apertou a cabeça com as duas mãos, mas nem 
assim o insistente tremor parava. “Eu não consigo ouvir o que você 

está dizendo.” 
“Aí finalmente eles veio buscar eles. Eles levou o Willie e os 

dois menino às pressa pra enfermaria e as perna deles tava toda 
inchada e congelada. Gangrena. Eles serrou os dois pé do nosso Willie 
fora. O Buster Johnson perdeu um pé e o outro menino sarou. Mas o 
nosso Willie... ele ficou aleijado pro resto da vida. Os dois pé dele foi 
serrado fora.” 

As palavras tinham terminado. Portia se inclinou e bateu com a 
cabeça na mesa. Não chorou nem gemeu, mas ficou batendo a cabeça 
sem parar no tampo imaculadamente limpo da mesa da cozinha. A 
tigela e a colher retiniam em cima da mesa e o dr. Copeland levou-as 
para a pia. As palavras estavam espalhadas em sua cabeça, mas ele 
não tentou juntá-las. Escaldou a tigela e a colher e lavou o pano da 
pia. Apanhou alguma coisa do chão e botou em algum lugar. 
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“Aleijado?”, perguntou. “O William?” 
Portia batia a cabeça na mesa e as batidas tinham um ritmo que 

era como o lento repique de um tambor e o coração do dr. Copeland 
começou a bater no mesmo ritmo. Silenciosamente, as palavras 
ganharam vida e se encaixaram de modo a formar sentido e, então, ele 
entendeu. 

“Quando eles vão mandá-lo de volta para casa?” 
Portia apoiou sua cabeça caída no braço. “O Buster não sabe. 

Logo depois do que aconteceu, ele separou os três e botou cada um 
num lugar diferente. Eles mandou o Buster pra outro presídio. Mas, 
como o Willie só tem mais uns poucos mês pra cumprir, ele acha que 
é capaz que ele volte pra casa logo.” 

Os dois tomaram café e ficaram sentados por um longo tempo, 
olhando para os outros um do outro. A xícara do dr. Copeland retinia 
contra os seus dentes. Portia encheu sua xícara de café e uma parte 
entornou em seu colo. 

“William...”, disse o dr. Copeland. Quando pronunciou o nome 

do filho, sem querer mordeu a língua com força e entornou o queixo 
de dor. Os dois ficaram sentados um longo tempo. Portia segurou a 
mão do pai. A luz triste da manhã deixava as janelas cinza. Là fora 
ainda chovia. (...) 

O dr. Copeland esperava a raiva negra e terrível como quem 
espera uma fera surgir do meio da noite. Mas ela não veio. Suas 
vísceras pareciam lastreadas com chumbo e ele andou devagar, 
parando para se encostar nas cercas e nas paredes frias e molhadas dos 
prédios ao longo do caminho. Era como uma descida às profundezas, 
até que por fim já não havia mais nenhum abismo embaixo em que 
cair. Tocou o fundo sólido do desespero e ali se acomodou. 

Nessa queda, encontrou uma espécie de júbilo, forte e sagrado. 
O perseguido ri, e o escravo negro canta para sua alma ultrajada 
debaixo do açoite. Havia uma canção dentro dele agora – muito 
embora não fosse uma música, mas apenas a sensação de uma canção. 
E o peso encharcado da paz sobrecarregava seus braços e pernas, de 
forma que era apenas graças ao firme e verdadeiro propósito que ele 
ainda se movia. Po que seguia em frente? Por que não descansava ali, 
no fundo da suprema humilhação, e se contentava por um momento? 

Mas ele seguia em frente. (MCCULLERS, 2007, p.319-321) 
   

 Na sequência da história. O dr. Copeland  procura justiça. O narrador revela: “Sua 

vontade era não olha nunca mais para um rosto humano. Mas, ao mesmo tempo, não 

conseguia ficar sentado, sozinho, naquele quarto vazio.” (MCCULLERS, 2007, p.327) 

O dr. Copeland procura uma maneira de reagir, depois de ouvir as palavras solidárias do 

farmacêutico da cidade. “Isso era muito pouco. Era preciso algo mais. O forte e 

verdadeiro propósito, a vontade de fazer justiça.” (MCCULLERS, 2007, p.327). 

Caminhando em direção à rua principal, dr. Copeland procura lembrar-se de alguém que 

poderia ajudá-lo, mas “Não conseguia pensar numa só pessoa branca e poderosa em 

toda a cidade que fosse ao mesmo tempo corajosa e justa.” (MCCULLERS, op. cit., 
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p.327). Por fim, decide procurar o juíz do Tribunal Superior. Ali, acaba encontrando o 

subxerife da cidade que pergunta, zombando dele, “O que que você quer, reverendo?” 

Ouvindo o título de reverendo que os brancos usavam em tom de zombaria para se 

dirigir aos negros o exasperou e dr. Copeland responde: “Eu sou médico. Meu nome é 

Benedict Mady Copeland. Eu tenho um assunto urgente para tratar com o juiz e preciso 

falar com ele imediatamente.” (MCCULLERS, op. cit., p.328). O narrador explicita: “O 

subxerife era como os outros brancos: ficava furioso ao ver um negro falar de maneira 

clara e correta. “É mesmo?”, debochou, piscando um olho para os amigos.” 

(MCCULLERS, op. cit., p.328). Ao sentar em um banco, o dr. Copeland acaba sendo 

acusado de estar bêbado pelo subxerife: “Você não consegue em ficar em pé direito. 

Você andou bebendo, não andou? Eu to sentindo cheiro de álcool no seu bafo.”  

(MCCULLERS, op. cit., p.329). Dr. Copeland acaba sendo agredido pelo subxerife que 

lhe dá um soco na cara, leva-o para a delegacia e depois para cadeia e comenta ainda: 

“Esse é que é o problema deste país, (...) Esses malditos crioulos abusados feito esse 

aí.” (MCCULERS, op. cit., p.329) No romance de McCullers, o racismo endêmico e 

institucional espelha todo um histórico de violência que assolou os afro-americanos. A 

teoria mimética girardiana, como perspectiva teórica, nos ajuda a refletir sobre a relação 

entre sistema judiciário e violência. Girard afirma que o sistema judiciário “(...) 

constitui uma arma de dois gumes, servindo tanto à opressão quanto à libertação.” 

(GIRARD, op.cit., p.36), enquanto a ficção de McCullers ilustra o quanto o sistema 

judiciário pode reproduzir o racismo de maneira arbitrária e violenta, revelando pontos 

de contato entre a literatura e a teoria mimética.  
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DA REATIVIDADE DO CRIME EM O INVASOR, DE MARÇAL AQUINO 

Luiz Eduardo da Silva Andrade (UFMG/UFERSA)1 

 

Resumo: O propósito desta comunicação é analisar os desdobramentos políticos e afetivos 
desencadeados após o crime de homicídio na novela O invasor (2002), de Marçal Aquino. 
Josefina Ludmer, em O corpo do delito (2002), diz que o delito pode ser utilizado como 
instrumento crítico. Tal afirmação é feita com base no pressuposto de que a fundação de uma 
cultura se dá por diversos instrumentos de organização comunitária, por isso é imprescindível 
uma definição das atividades consideradas delituosas. À essa primeira perspectiva, acrescente-se 
que o crime será tomado como um problema político-afetivo, no sentido que Vladimir Safatle 
expõe em Circuto dos afetos (2016), acerca das afetividades presentes nas relações políticas. 
Palavras-chave: Crime; Afetos; O invasor; Marçal Aquino; Literatura brasileira contemporânea. 
 

O crime movimenta um aparato jurídico, social e certamente político, é o que deixa 

entrever Josefina Ludmer, ao citar Karl Marx. Em relação aos crimes literários, estes 

podem metaforizar rupturas no tecido sociocultural, servindo como chave de leitura da 

ficção e do real. Diante desses pressupostos, esclareço que estou tomando o crime como 

um afeto que problematiza o funcionamento dos nossos circuitos. Como estou tratando 

de circuito de afetos, o caráter reativo aqui pensado não se apega a qualquer imagem 

cíclica ou periódica. Busco, antes, pensar a reatividade por meio da repetição sem 

considerar a origem, o fim ou qualquer direcionamento pré-determinado. Reativo não é 

só o que reage a uma ação, seria também uma re-ação ou como novidade seria re-nova-

ação. 

A hipótese lançada é que em O invasor o crime tem uma reatividade complexa, 

capaz de subverter o circuito dominante para construir outro. A forma como isso é feito 

dá a entender que a norma no contexto da história (que não por acaso é o Brasil) é fundada 

no crime. O problema dessa hipótese é que o crime circula de uma maneira tão 

naturalizada que esse afeto pode até deixar de ser um desvio jurídico-social para se tornar 

o afeto que normatiza aquele núcleo. 

A novela O invasor gira em torno do assassinato de Estevão, sócio de uma 

construtora em São Paulo juntamente com Alaor e Ivan, que é o narrador. O homicídio 

foi encomendado pelos sócios e executado por Anísio, um matador de aluguel. A 

indicação de Anísio foi feita por Norberto, um policial civil, sócio de Alaor em um 
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prostíbulo de luxo. O objetivo de Ivan e Alaor aparenta ser claro inicialmente, uma vez 

que Estevão era o sócio majoritário e estava disposto a comprar as partes deles para poder 

tirá-los da construtora. Mais adiante descobrimos que Alaor tinha além desse motivo, 

outros de ordem pessoal e financeira: o pessoal é que se sentia humilhado pelo 

assassinado desde os tempos que fundaram a empresa; a “justificativa” financeira era por 

conta do interesse em participar de licitações públicas fraudulentas, intermediadas por 

Rangel, coisa que Estevão era contra. Rangel trabalha no governo e pode facilitar a vitória 

nas licitações. 

O elemento complicador da trama é Anísio, que dias após ter assassinado Estevão 

juntamente com a esposa, Silvana, vai à construtora saber se Ivan e Alaor ficaram 

satisfeitos com o serviço. A cena chega a ser cômica, dada a frieza e cinismo de Anísio: 

 
Alaor entrou na sala, viu Anísio. Ficou pálido. 
Oi, Alaor. Como vai? 
Puta que pariu. O que você está fazendo aqui? 
Passei pra saber se está tudo bem com vocês. 
Alaor sentou-se ao lado de Anísio. Ainda não tinha recuperado a cor. 
Escuta aqui, Anísio: a gente ainda não tem a grana pra te pagar. 
Anísio bateu a cinza do cigarro e colocou um chaveiro sobre a mesa. 
Na hora não entendi aquilo. 
Não vim cobrar. Só passei pra saber se vocês ficaram satisfeitos. 
[...] 
Eu nunca deixo cliente meu insatisfeito. 
(AQUINO, 2011, p. 71) 

 

No dia seguinte Anísio vai receber seu pagamento e pedir vaga de segurança na 

construtora, afinal de contas “depois do que aconteceu com o sócio de vocês, não é bom 

pensar num segurança?” (AQUINO, 2011, p. 76.). Se a presença dele nessas duas 

ocasiões deixou Ivan atônito, imagine a permanência. De qualquer modo, Anísio 

consegue o emprego e no decorrer da história se envolve com Marina, filha de Estevão. 

Em resumo, o matador agora está integrado ao círculo em torno da empresa.  

Essa série de ocorridos, naturalmente, deixa Ivan inseguro. Mesmo assim, 

questiono se tal sentimento é pela cumplicidade no homicídio, ou por perceber que agora 

faz parte de uma trama que o iguala a Anísio e às demais atividades delituosas de Alaor.   

Para realizar essa leitura, como já foi dito, buscarei compreender o pensamento de 

Josefina Ludmer acerca do delito enquanto um instrumento crítico do mundo, para em 

um segundo momento aproximar o crime do circuito de afetos que resulta no exercício 
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da política. Sendo assim, defendo que o crime é uma forma de afeto. Ao propor essa 

leitura, não estou inicialmente pensando se há uma positividade ou negatividade. Antes 

prefiro pensar o crime como um efeito das relações políticas que sustentam ou deterioram 

o que conhecemos por “sociedade”. Em relação aos crimes literários, estes podem 

metaforizar rupturas no tecido sociocultural, servindo como chave de leitura da ficção e 

do real.  

Quem é o invasor? 

O primeiro problema ser analisado é justamente pensar: “quem é o invasor?”. O 

sentido dicionarizado mostra que invasor é “quem penetra, especialmente, por meio de 

força, de violência [...]”, já o verbo “invadir” tem acepções mais abrangentes que 

merecem destaque “1 penetrar num determinado lugar e ocupá-lo pela força; apoderar-

se, tomar, conquistar; ocupar um lugar de forma maciça e abusiva; 2 alastrar-se por, 

estender-se por; ganhar, dominar” (HOUAISS, Eletrônico). 

É inegável que a forma como Anísio obriga os contratantes a aceitarem sua presença 

na empresa, faz dele um invasor. No entanto, é Ivan e Alaor que vão à periferia contratar 

o matador, uma mostra de que se havia uma fronteira a ser cruzada, tal ação foi iniciada 

pelos sócios. Por outro lado, no decorrer da história, percebemos que há uma rede 

criminosa em torno de Alaor, na qual Ivan é o invasor. Com isso, o problema se desloca 

do homicídio de Estevão para o percurso de Ivan na tentativa de “sair” do jogo. 

Diante do impasse, é possível afirmar que a norma, no contexto da narrativa, já é o 

próprio crime. Não estar, ou querer sair, é a exceção. A novela subverte o lugar-comum 

do que seria a regra com suas leis vigentes (posição do leitor) e a norma (ponto de vista 

do narrador). Apesar de ser cúmplice no crime, Ivan vai percebendo que dentro de todo o 

circuito ele é o indivíduo excluído. 

Perceba-se que Norberto era delegado, sócio de Alaor no prostíbulo e indicou 

Anísio para o serviço. Rangel era funcionário do Ministério e foi colega de Estevão e 

Alaor na Politécnica. Estevão se afastou dele, porque na época Rangel se envolveu com 

Silvana, atual esposa de Estevão, que naquele tempo era namorada. Conforme narra Alaor 

para Ivan, foi essa briga com Rangel que oportunizou o convite de Estevão para abrir a 

construtora. Além de ser um desafeto, é sabido que Rangel já havia feito propostas ilícitas 

a Estevão.  
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Quando proponho ser Ivan um invasor, tenho como base o pensamento de que, 

mesmo sendo criminoso, ele é o indivíduo excluído de todo o circuito. Segundo Giorgio 

Agamben, “aquilo que não pode ser em nenhum caso incluído vem a ser incluído na forma 

de exceção” (2014, p. 31). Participar do crime não levou necessariamente Ivan a 

comungar dos afetos que construíam aquele circuito no qual Alaor já estava inserido.  

Ao tratar do delito como instrumento crítico, Josefina Ludmer cita Karl Marx, que 

diz: “O criminoso produz [...] o conjunto da polícia, e a justiça criminal, fiscais, juízes, 

jurados, carcereiros etc.” (2002, p. 9). As questões lançadas pela narrativa não negam a 

criação desses elementos, no entanto mostram que eles agora fazem parte do próprio 

delito. Se levássemos em conta apenas a história, não haveria crime a ser analisado, senão 

o de Ivan que tenta sair da trama. Nesse momento, evito uma leitura maniqueísta para 

sugerir uma espécie de binarismo, em que seja possível analisar o crime sem avaliar se é 

um afeto positivo ou negativo, mas ambivalente.  

A situação de Ivan exemplifica bem esse pensamento, uma vez que apesar de ter 

cometido um crime não se identifica como criminoso. É necessário que Alaor mostre-lhe 

dizendo: “Não pense que você não está sujando as mãos só porque é o Anísio que vai 

fazer o serviço. Dá na mesma, meu velho. Bem-vindo ao lado podre da vida” (AQUINO, 

2011, p. 31). Ao dizer “bem-vindo” Alaor deixa implícito que participava desse “lado 

podre da vida”, reforçando a condição estranha de Ivan. Dias depois, ao propor vender 

sua parte na sociedade e sair de tudo, o narrador diz: “Alaor segurou meu braço. Apertou. 

Falou, rilhando os dentes: Você não vai sair porra nenhuma. Entramos juntos nisso e 

vamos ficar juntos até o fim, entendeu? [...] O mundo começou a desabar ao meu redor” 

(AQUINO, 2011, p. 96-97).  

Cabe ressaltar que antes desse conflito acontecer Alaor, já desconfiado da 

insegurança de Ivan, contrata Paula para seduzir e espionar o sócio. Novamente, repito 

que participar do “lado podre da vida” e ser obrigado a “ficar juntos até o fim” não é 

garantia de que Ivan está incluído no circuito, por isso defendo que ele também é um 

invasor. Como diz Agamben (2014, p. 24), “a exceção é uma espécie da exclusão. Ela é 

um caso singular, que é excluído da norma geral. Mas o que caracteriza propriamente a 

exceção é que aquilo que é excluído não está, por causa disto, absolutamente fora de 

relação com a norma; ao contrário, esta se mantém em relação com aquela na forma da 
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suspensão”. Ivan é o elemento que mesmo excluído está relacionado à norma, que nesse 

caso é o crime. 

A personagem ocupa um espaço-limite, típico da figura monstruosa, pois é a partir 

dele que temos acesso à narrativa, quando descobrimos os afetos que movem Alaor. Sem 

dúvida, Alaor também seria um monstro, mas ocupando um espaço diferente de Ivan na 

história. Josefina Ludmer (2002, p, 130) argumenta que, nas narrativas analisadas em seu 

livro, o “homem da ciência” dos séculos XIX e XX é quem sofre o que a estudiosa chama 

de “operação de transmutação”, responsável por levantar uma fronteira no coração desse 

mesmo homem. Partindo do mesmo pressuposto, eu sugiro que agora, no século XXI, o 

lugar do “homem da ciência” está ocupado pelo “business man”, ou seja, hoje é o homem 

de negócios que sofre a “operação de transmutação” e comete seus delitos.  

Vejamos, como exemplo, o momento em que Ivan sabe da sociedade de Alaor no 

prostíbulo: “Essa é boa: meu sócio é dono de um puteiro e eu nunca desconfiei de nada. 

É de foder. / Diversificação de negócios, meu caro. É a onda do momento” (AQUINO, 

2011, p. 31). Não por acaso, esse discurso da diversificação de negócios já invadiu nossa 

vida de tal modo que o estranho é quem não poupa, não investe, não compra, não acumula. 

O crime em O invasor seria, então, um instrumento crítico desse circuito delituoso 

presente no mundo dos negócios.        

Ainda sobre esse campo relacionado à exclusão, Agamben diz: 

 
Ela é aquilo que não pode ser incluído no todo ao qual pertence e não 
pode pertencer ao conjunto no qual está desde sempre incluído. O que 
emerge nesta figura-limite é a crise radical de toda possibilidade de 
distinguir com clareza entre pertencimento e inclusão, entre o que está 
fora e o que está dentro, entre exceção e norma (AGAMBEN, 2014, p. 
31, grifo do autor) 

 

Ivan seria essa figura-limite que dificulta a classificação no jogo de poder tramado 

em O invasor. Mesmo que não tenhamos dúvida acerca da sua condição de criminoso, o 

fato dele não se reconhecer inteiramente como tal, já é uma distinção dele para Alaor e 

Anísio. Em potência, podemos afirmar que sem Ivan não teríamos como adentrar nesse 

lugar. Ele é o elemento que traça o limite cultural que mostra o outro lado, porém ele 

precisa ser “integrante externo” do circuito.     
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O crime como afeto 

O crime, segundo Josefina Ludmer, é um instrumento crítico ideal porque é 

“histórico, cultural, político, econômico, jurídico, social e literário ao mesmo tempo 

(2002, p. 11, grifo da autora). Com essa afirmação é possível concluir que o crime é 

dispositivo mediador de todas essas categorias de relação entre os indivíduos. Ele revela 

tanto as estruturas de poder, quanto a identidade dos indivíduos. É nessa fronteira que 

situo a discussão para propor a leitura de que o crime é um afeto potente dentro do circuito 

político.  

No caso específico da narrativa de Marçal Aquino, como já foi dito, aos poucos 

percebemos que o foco da trama não está no esclarecimento do homicídio, mas na 

exposição da estrutura criminosa por trás da morte de Estêvão. Como não há a figura do 

detetive do romance policial clássico para desvendar o mistério, pelo visto é a própria 

consciência de Ivan (enquanto narrativa) que desempenha esse papel. Dessa forma, fica 

patente que o assassinato seria apenas uma “sucursal” de uma rede que vai da prostituição 

à fraude em licitações públicas.  

O invasor expõe situações conflituosas do mundo dos negócios, entremeadas a uma 

reatividade do crime capaz de atingir a todos. As ramificações nos diversos setores da 

sociedade são tantas que é possível confundir se o crime é a norma ou ainda é um delito. 

Outra diferença do romance policial tradicional é que em O invasor quase todas as 

personagens querem permanecer no mundo do crime. Dessa forma, essa exposição na 

literatura pode ser lida como um instrumento crítico utilizado pelo autor para 

problematizar a condição do sujeito no ambiente de negócios, o absurdo da normalização 

de delitos e o nosso lugar enquanto leitores.   

Vladimir Safatle, em Circuito dos afetos, propõe uma leitura da política e das 

formas de poder que não se limite às discussões racionais objetivas. Segundo o filósofo,  

 
compreender o poder é uma questão de compreender seus modos de 
construção de corpos políticos, seus circuitos de afetos com regimes 
extensivos de implicação, assim como compreender o modelo de 
individualização que tais corpos produzem, a forma como ele nos 
implica (SAFATLE, 2016, p. 15).   

 

Nesse sentido, haveria implicações sociais que a política racionalista não consegue 

abarcar porque as normatividades que regem nossos valores e regras estruturam 
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implicitamente as mais variadas interações do nosso modo de vida. Por isso, Vladimir 

Safatle conclui que “as sociedades são, em seu nível mais fundamental, circuitos de 

afetos” (SAFATLE, 2016, p. 15). 

Nesse caso, o crime não é necessariamente o oposto da lei, antes eu prefiro pensá-

lo como um desdobramento. Curiosamente, ele é o efeito positivo das implicações 

imediatas da lei, e que contém nele mesmo o paradoxo do reforço e da contradição. Ou 

seja, só é crime se ativar a lei, como se ela mesma já previsse o desvio. Vejamos que a 

potência positiva da lei é a punição, entretanto se não é necessário punir, subtende-se que 

é porque já está funcionando. Esse circuito é implicitamente contraditório, mas 

explicitamente opera para um mesmo fim, que seria o reordenamento dos afetos para a 

manutenção das formas de vida. Segundo Vladimir Safatle (2016, p. 15), há 

normatividades sociais que funcionam implicitamente nas nossas relações, expondo 

conflitos dentro de uma dinâmica que ora se torna explícita ora implícita, mas que precisa 

desse lugar de silêncio para poder funcionar.  

Para o filósofo, as formas de vidas determinadas são fundamentadas em afetos 

específicos, pois são eles que garantem a repetição e o ordenamento que caracterizam 

essas formas de vida. Quando as sociedades se transformam, abrem, assim, a 

possibilidade de criação de formas singulares de vida, de modo que isso só é possível 

porque os afetos estão circulando de outra forma. Esse novo fundamento agencia a 

produção de outros objetos que até então não circulavam (SAFATLE, 2016, p. 16). 

Partindo desse pressuposto, entendo que o crime é indício de que os afetos estão 

circulando de outra forma, sinal da transformação da vida. 

O crime não é novidade na literatura, muito menos aqueles que aparecem em O 

invasor. Sendo assim, o que me chamou atenção na novela foram dois pontos: a 

integração de Anísio ao circuito de afetos de Ivan e Alaor e o desfecho da narrativa com 

uma possível normalização (ou normatização) do crime. 

O homicídio na narrativa cria um novo circuito, tornando-se uma excrecência do 

sistema quando olhado de fora (leitor) para dentro. Nesse caso, o crime faz parte desse 

circuito de afetos que dentro da narrativa constrói as relações políticas. O esperado é que 

essa criação de um novo circuito fosse provocada por uma crise, mas esse fenômeno só 

aparece na figura de Ivan, e talvez de nós. A diferença é que Ivan também é cúmplice no 

homicídio. 
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Já que todos estão envolvidos com o crime, minha defesa é que esse afeto provoca 

uma identificação das personagens. Antes do crime, quando Alaor e Ivan vão à periferia 

contratar Anísio, o matador diz: “Dá só uma olhada no povo deste lugar: tudo cara fodido, 

de pele manchada, cabelo ruim, faltando dente, unha preta. Qualquer um é capaz de dizer 

que vocês não são daqui”. (AQUINO, 2011, p. 11). Nessa fala está nítida a separação 

entre os contratantes e o contratado.  

Os sócios não estavam integrados ao mundo de Anísio, porém após cumprir sua 

parte no negócio, Anísio não espera que eles voltem à periferia para fazer o pagamento. 

Ele mesmo se sente tão à vontade que vai à construtora com os pertences dos assassinados 

saber se os sócios ficaram satisfeitos com o serviço. Diante de tamanha ousadia, Ivan se 

manifesta:  

 
Espera aí, Anísio, eu disse. É bom a gente tomar cuidado, não é? Você 
é estranho aqui na empresa e... 
Anísio me interrompeu: Eu sou amigo de vocês. Nunca prejudiquei 
nenhum amigo meu. (AQUINO, 2011, p. 72) 

 
No novo circuito de afetos criado a partir do crime, Anísio já não quer mais ser 

visto como um estranho. Ele mesmo diz que é “amigo” de Ivan e Alaor. Significa dizer 

que os circuitos deles se confluíram. Esse é um dos momentos críticos em que Ivan se dá 

conta do problema que arranjou. Daí em diante ele sai do controle porque percebe que 

está participando de algo maior que a morte de Estevão e o medo de ser descoberto 

potencializa suas ações desmedidas. 

Mesmo sendo cúmplice, Ivan é a exceção, enquanto Alaor e Anísio representam a 

parte dominante. De certa forma, Ivan é o elemento que dentro da narrativa ainda está 

dialogando com os afetos, supostamente, presentes no leitor. Se realmente for necessária 

a distinção entre o real e a ficção, podemos dizer que Ivan transita entre os dois circuitos. 

O problema é que o crime deveria ser a excrecência do circuito, mas nesse caso querer 

“sair” é que se torna o problema. 

Finalizações 

A forma como a narrativa é desenvolvida faz parecer que o crime tirou a identidade 

de Ivan, de modo que delatar o homicídio à polícia seria seu meio de se reconciliar 

consigo. Mas isso é impedido, pois a polícia já não faz os afetos circularem dentro de sua 

regularidade legal, pois é o “pessoal” do delegado Norberto que recebe a denúncia. Desse 
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modo, Ivan seria o sujeito desamparado, em estado de errância. A errância não é somente 

a falta de identificação consigo, mas a percepção de que seu corpo não está integrado à 

norma regular criada pelo circuito de afetos (à política) daquele momento. E o desamparo 

é a falta da propriedade de si, e a não sujeição à propriedade do outro, uma vez que o 

criminoso busca fugir disso e se desapegar das normas. 

Talvez por isso Ivan é assassinado. De algum modo, a morte dele é a prova da 

falência do sistema político, ou melhor, é a prova de que um dos circuitos está fadado ao 

fracasso. Ou ao contrário, se prevaleceu o crime e ele é normalizado (ou normatizado), 

talvez seja o indício de que o circuito de afetos que importa é, na verdade, aquele no qual 

Alaor, Anísio e Norberto e as demais personagens vivem. Se aceitarmos essa hipótese, 

então fica implícito que Ivan é, de fato, o invasor. Vladimir Safatle (2016, p. 16) diz que 

“uma sociedade que desaba são também sentimentos que desaparecem e afetos inauditos 

que nascem. Por isso, quando uma sociedade desaba, leva consigo os sujeitos que ela 

mesma criou para reproduzir sentimentos e sofrimentos”.   

Essa é uma das indagações que o crime na novela O invasor faça à nossa sociedade 

contemporânea: estar fora do crime é ser a exceção? Josefina Ludmer (2002, p. 188) não 

responde, mas parece sugerir que a recorrência ou normalização do delito é uma mostra 

do grupo cultural dominante. Sendo assim, não há dúvidas de que o circuito de afetos 

dominante na narrativa é criado por uma estrutura criminosa.  

Diante de tamanha abrangência, é quase inegável que o delito adentra em todas as 

esferas das relações políticas estabelecidas entre as personagens, servindo também para 

nos colocar diante de uma estrutura política que não é tão estranha. Sendo assim, é quase 

inegável que o crime movimenta afetos que dinamizam alguns dos nossos modos de vida, 

seja em realidade ou eu potência, por medo ou por desamparo. 
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DOS CRIMES INOMINÁVEIS, DOS LAMENTOS DEMONÍACOS: 

PENNY DREADFUL E OS ASSOMBROS DA ALMA OITOCENTISTA 
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Resumo: Concentrando nosso recorte nas obras literárias dos anos 1800, nosso percurso inicial 
dar-se-á através de romances, para alcançarmos as reverberações de tais obras na série Penny 
Dreadful (2014), de John Logan. Examinamos os monstros literários reunidos pela série, tais 
como agentes de ruptura e caos, potenciais deflagradores de crimes contra a hipocrisia moral 
vitoriana. Entendemos tais personagens como criminosos perenes, graças à imortalidade 
conseguida por meios sombrios, seminais no universo do horror, que é nossa metateoria. 
Seguindo o enredo da Srta. Ives, somos aturdidos com imagens e escritas que, em sua 
ancestralidade, há muito nos acompanham. Reconhecemos o demônio que nos habita, o 
exorcizamos em escrita e, finalmente, redimidos, o devolvemos à literatura. 
 

Palavras-chave: Horror; Monstruosidade; Penny Dreadful; Literatura britânica; Neo-Vitoriano 
 

Este trabalho escrutina os vínculos, as citações e os processos de construção e 

desconstrução de obras clássicas produzidas e/ou consumidas no período pré-vitoriano e 

vitoriano tardio, vinculados às produções contemporâneas, centralizando a discussão na 

série televisiva Penny Dreadful (2014), de John Logan. Convergindo nosso recorte nas 

produções literárias dos anos 1800, nosso percurso inicial dar-se-á através 

das obras Drácula (1897), de Bram Stoker, O Retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar 

Wilde, O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson 

e Frankenstein (1818), de Mary Shelley, para alcançarmos as diversas possibilidades de 

reverberações contemporâneas de tais obras na série de TV. 

Apesar de disfuncionais enquanto seres sociais, os monstros selecionados são 

demasiado funcionais enquanto elementos literários: misturam, entre fatos e ficções, o 

que há de sobrenatural em si mesmos, que presume a realidade e a realidade que se 

submete a uma monstruosidade visível, incômoda. Nesta pesquisa-mergulho, buscamos 

resgatar o que nos assombra não para domesticar o medo, mas para restituir sua 
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natureza instrumental. Estabelecendo uma relação de atração e não retração, a obra 

reconfigura monstruosidades presumidas e utiliza o horror contra o horror, sugerindo 

que nenhum monstro habita uma zona impermeável à compreensão. Fundamentamos 

uma metateoria do horror, a fim de embasarmos os estudos propostos, pois entendemos 

que a metalinguagem, na discussão desse gênero, faculta a criação de um espaço para 

que as narrativas de horror sirvam, elas próprias, como reservatório de paradigmas e 

conceituações. A partir de uma análise comparativa e associativa dos romances e da 

série, cartografamos o núcleo cosmogônico da monstruosidade, entendendo que a 

produtividade literária e cultural do horror tem em sua gênese um imperativo de 

preservação da memória do gênero, revisitando o passado de forma dinâmica em seus 

acréscimos e não somente de maneira estanque, em seus pastiches. 

Produzida e escrita por John Logan, Penny Dreadful (PD) é um mergulho 

profundo no período vitoriano, oferecendo um rico panorama para 

analisarmos como uma obra televisiva contemporânea consegue emular a tradição 

literária do século XIX. Lançada em 2014 e finalizada em 2016, a série é composta 

por vinte e sete episódios, distribuídos em três temporadas e ambientados no período 

finissecular, com ápice temporal em 1891. Logan declarou ter se baseado 

fundamentalmente em três romances: Frankenstein (1818), O Retrato de Dorian Gray 

(1890) e Drácula (1897). A narrativa circula em Londres, com algumas passagens no 

interior do Reino Unido e oeste dos Estados Unidos. Num jogral de paródias e 

paráfrases, a série reúne personagens literários escritos por autores oitocentistas, 

mas mesmo tendo como personagens Dorian Gray, Frankenstein, Dr. Jekyll e Drácula, 

o protagonismo fica à cargo da personagem inédita Vanessa Ives.  

Quando pensamos no conceito de paródia, enquanto “(...) forma privilegiada do 

exercício poético-ficcional da auto-reflexividade (...)”, e o de paráfrase, “(...) que não 

participa de nenhum processo crítico de transformação dos objectos sobre que 

atua, constituindo, por isso, recurso fotográfico que dispensa qualquer intervenção (...)”, 

compreendemos que o autor de Penny Dreadful utiliza-se não apenas das duas formas 

intertextuais como mecanismo de criação de personagens, mas principalmente, faz uso 

de ambas como instrumento decisivo no enredo da série. 

A construção dos personagens clássicos em PD é um elemento de espetacular 

singularidade na obra. Muito além de apenas recriar o que os autores originais 
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prospectaram em seus objetos ficcionais, Logan traz a eles um novo mote para seus 

contextos, estabelece vínculos inesperados e os manipula com um tom que chega a ser 

comparado a uma ode: proclamados e homenageados, os personagens ganham uma 

esfera complexa, ungida em óleos contemporâneos. O potencial máximo da série está na 

força que a linguagem literária e, principalmente, a palavra, seja oral ou 

escrita, possuem. Esse exercício não apenas ocorre ao rememorar romances do calibre 

de Frankenstein e Dorian Gray, mas também ao valorizar as palavras ditas e escritas na 

trama, como instrumento para a sintaxe narrativa e para a constituição dos personagens 

e do cenário mítico.  

Deformando, de forma criativa, os textos tidos historicamente como modelares, 

PD é um universo que articula tanto o imaginário do horror vitoriano, quanto as 

engrenagens sócio-políticas daquela época, mapeando os veios sombrios de um horror 

ancestral britânico, com a influência recebida naquele período de culturas exóticas da 

África, mais propriamente do Egito Antigo e Mesopotâmia, em fluxos intertextuais 

constantes e instaura o horror como instrumento de ansiedade e vínculo ao passado 

sombrio, às maldições que assolam a alma dos imperialistas. 

Em PD, os modelos estéticos, as referências e matrizes seguem o período a que a 

série está historicamente vinculada. Instituída na era vitoriana, localiza-se na intercessão 

da alta literatura do período com os romances sensacionalistas populares, 

os penny dreadful. No equilíbrio da elegância literária com o excesso sanguinolento do 

folhetim, a série atende a ambos, tornando-se um produto que agrada aos que a buscam 

pelas referências literárias e aos que querem apenas um entretenimento visual de horror. 

A atenção ao período vitoriano reflete-se na estrutura narrativa da série, que preserva 

algumas célebres características da literatura que a inspirou, como o recurso epistolar 

(usado em Frankenstein e em Drácula). Não apenas o enredo obedece tal premissa, mas 

a inserção paródica de personagens clássicos de tal esfera temporal também estão 

presentes na narrativa. No caso de Frankenstein, por exemplo, embora a recriação dos 

personagens em sua estrutura seja leal ao texto de Mary Shelley, Logan agrega demais 

citações literárias, históricas e culturais na evolução do arco narrativo da Criatura. 

Assim, temos uma expansão do personagem que, para além da trama com o Dr. 

Frankenstein, insere-se em tramas paralelas nas quais evoca referências como o Adão de 

Milton, o Caliban de Shakespeare e o fantasma de Gaston Leroux, passando por 
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ambientes associados ao horror oitocentista como o Grand Guignol, um museu de cera e 

um freak show. O mesmo se dá com o Dr. Frankenstein, cuja trama acomoda-se em 

junção com a do Dr. Jekyll, servindo como uma espécie de epílogo para o romance de 

Shelley e prólogo para o de Stevenson. 

A ficção intertextual potencializa-se ao acessarmos personalidades como Dorian 

Gray, Victor Frankenstein e seus monstros, Drácula e Dr. Henry Jekyll interagindo no 

mesmo ambiente, sem a citacionalidade direta das obras, mas corporificando-as, com 

profundo empenho de manter cada um desses personagens fiel à natureza literária de 

sua concepção, assumindo-os como seres reais, ao interagirem com a sociedade de sua 

época. A fidelidade à natureza literária ganha adicional camada quando percebemos 

que, mais do que oferecer um espetáculo visual, Logan almeja um resgate da memória 

do período pelo texto. Em uma entrevista, Logan reforçou a relevância da palavra 

durante a criação da série: 

  

Uma vez que consegui imprimir em minha mente a base histórica, 
sociológica, econômica e militar da Inglaterra vitoriana, tive de partir 
para o texto. Tive que mergulhar em Frankenstein, Dracula e Dorian 
Gray de maneira bem profunda. Só absorver a linguagem em minha 
mente já foi um trabalho considerável. E, para mim, isso é o mais 
importante: o espectador precisa ser instruído em como ouvir o meu 
texto. Cada obra tem o seu vocabulário próprio. Então, passei a maior 
parte do tempo lendo poesia vitoriana e romântica, para acertar o 
ritmo e a cadência das palavras em minha mente (LOGAN, 2016). 

  

Autor de todos os vinte e sete episódios, ele os estruturou como um novelista 

organizaria um romance – e não somente como um entretenimento televisivo. É neste 

apuro de linguagem que PD, provavelmente, se destaca das demais obras com premissas 

semelhantes, como os quadrinhos A Liga Extraordinária (Alan Moore, 1999) e o 

romance Anno Dracula (Kim Newman, 1992). Enquanto nas demais obras a inserção de 

personagens literários, televisivos e cinematográficos já conhecidos compõe a base, a 

execução e o produto final do empreendimento, servindo como atração principal, em PD 

os personagens célebres de outras obras servem apenas como ponto de partida, 

rapidamente se unindo aos personagens inéditos e forjando um texto que 

os memorializa sem os engessar. O período vitoriano é inspiração, pano de fundo, 

moldura e, sobretudo, tração – é reagindo ao movimento que Logan propõe que a série 

se dinamiza e avança, sempre com ritmo, rumo ao seu precoce desfecho. PD estimula o 
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espectador ao combinar a base histórica com o recorte literário, fazendo com que um 

dialogue com o outro. Esse diálogo fica ainda mais evidente quando reconhecemos na 

série o aproveitamento do contexto histórico para o aprofundamento dos seus 

personagens.  

Tecendo a sua trama como quem engendra um romance, o criador da série logrou 

em apresentar um produto cuja profundidade vertical de sua pesquisa histórica aponta 

para uma arqueologia mais ampla do que a simples base literária que inspirou o enredo. 

A energia vitoriana emana de cada cena de PD, desde as crises profundas entre a razão, 

através do ideário filosófico-psicanalítico, e o sobrenatural, pelos rituais ancestrais 

pagãos e mesmerismo, até na reestruturação de classes sociais da Revolução 

Industrial, assim como as explorações na África e a crise identitária entre americanos e 

ingleses. À memória do período vitoriano, acumulam-se os demais arquivos posteriores, 

uma vez que qualquer recriação do século XIX não poderá deixar de vir filtrada pelo 

século XX. Desta forma, ao material literário que compõe a sua inspiração inicial, 

Logan acrescenta todas as recriações dos romances que o inspiraram, bem como dialoga 

constantemente com os clássicos modernos do horror, além de Lúcifer, uma das figuras 

centrais da mitologia cristã.  

A afiliação literária é um componente tão estrutural na construção de Lúcifer 

enquanto personagem que, na mitologia da série, ele nos é apresentado como irmão 

de Drácula. Como PD nunca explora Drácula como figura histórica, optando por 

dialogar apenas com o acervo ficcional do romance de Bram Stoker, a fraternidade do 

demônio com o vampiro posiciona Lúcifer em uma seara menos biográfica e 

mais bibliográfica. O diálogo com o cânone da literatura de língua inglesa sobrepuja à 

exegese bíblica, encapsulando Lúcifer em uma narrativa compartilhada com um 

personagem vitoriano. 

A série extrapola as alusões incidentais (como no destaque dado à imagem do 

Lúcifer miltoniano em uma edição de “Paraíso Perdido”), associando Lúcifer à literatura 

em referências mais diretas. Em sua primeira aparição fora do corpo de Vanessa Ives, 

ele se apresenta inicialmente como Sir Malcolm mas, após revelar a sua identidade, cita 

um poema de John Keats. A poesia entra como prova de que não se trata de Sir 

Malcolm, uma vez que o estoico explorador não guarda nenhuma afinidade com o 

gênero. Assim, o demônio-autor, que escreveu a sua biografia em um idioma próprio a 
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ser estudado e traduzido, apresenta-se também como leitor. Desse modo, embora à 

primeira vista o demônio de PD nos pareça mais monstruoso em sua enigmática 

erudição, uma análise mais apurada desconstrói essa premissa. Ao emular os códigos 

vitorianos de primorosa educação, o demônio de PD se domestica, tornando-se mais 

uma obra a ser lida do que uma ameaça ancestral. 

Outro personagem que é domesticado em PD é Dorian Gray, ao assumir o 

ar trágico e ao mesmo tempo ingênuo de um cantor de rock, entediado com sua 

imortalidade. Expandindo o Dorian criado por Oscar Wilde, que é um efebo hedonista e 

narcisista, o Dorian de Logan é amoral: jamais opta por destruir o quadro que guarda 

sua alma; pelo contrário, o protege, escondendo-o atrás de dezenas de outros retratos 

clássicos. Sua primeira aparição já define o padrão do personagem e sua 

despreocupação com os reveses da vida:  ele faz um ensaio fotográfico luxurioso com 

uma prostituta em fase terminal de tuberculose, ambos banhados no sangue 

contaminado. Inicialmente, ele é um suporte maligno para Vanessa: ao possuí-la 

sexualmente, irrompe sua alma para que ela seja possuída pelo séquito de Lúcifer, mas 

sofre uma desilusão amorosa, quando ela decide evitá-lo, para se afastar das trevas que a 

assombram. Sodomiza Ethan, desconstruindo a imagem viril do lobisomem americano, 

apaixona-se pela transexual Angelique, mas a mata, quando ela vê o decrépito 

retrato. Ele assume facilmente o ar de quem tem uma espécie de sabedoria imemorial, e 

sente o desejo de compartilhar sua imortalidade com alguém que também rompa a 

barreira do tempo e o acompanhe no enfadonho passar dos séculos. Por fim, Dorian 

encontra em Lilly Frankenstein, a noiva-monstro imortal, criada por Victor. Com Lilly, 

Dorian vislumbra um pouco menos de tédio, mas logo se frustra ao deparar-se com uma 

mulher imortal que possui desejos mortais: ela quer liderar um grupo de mulheres 

marginais, para combater o patriarcado vitoriano. Dorian opta pela dissolução do casal, 

sabendo que a imortalidade os aguarda – ela terá bastante tempo para amadurecer e 

entender que o tédio está no futuro de ambos.  

Se as potências demoníacas são capazes de desencadear a abertura dos umbrais 

mais sombrios dos instintos humanos, é através da fraqueza, e não da força no controle 

desses portões que deparamos com o monstro que nos habita. Penny Dreadful escancara 

os pórticos trevosos da Grã-Bretanha, mimetizando os horrores que assolam 

seu imaginário, em suas matrizes históricas. Uma vez que consumimos e reagimos 
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constantemente ao corpus cultural que a cultura britânica nos oferece, principalmente 

em suas matrizes vitorianas, não é de se admirar que suas assombrações – reais ou 

transmutadas em ficção - constituam o nosso arquivo referencial de monstruosidade. No 

reverso da moeda imperialista, os fantasmas que despertam do século XIX são os 

nossos também.  

Os arquétipos que inspiram a construção dos personagens de horror engendram 

símbolos que são, eles próprios, os novos arquétipos do gênero. Capturados pelas 

mitologias de PD, convertem-se em construtos que povoam o imaginário de horror 

ocidental, perpetuando os mananciais imagéticos europeus de medo, ansiedade e 

insegurança. Somos, todos, assombrados por lobos, vampiros, psicopatas, loucos e 

demônios a cada instante em que consumimos o que o capitalismo nos provê. E 

digerimos, sem mastigar, o maná das memórias que constitui nossa herança histórica, 

cultural e pessoal. 

É conhecendo a complexidade do seu acervo que reconhecemos o horror como 

um gênero apto a reivindicar uma independência teórica que o liberte de leituras e 

análises neutralizantes e reforce o seu status metateórico, por ser ele próprio meio e fim 

de sua inesgotável fonte de ansiedades humanas. Celebramos, nesse artigo, as 

possibilidades infindáveis que as narrativas de monstros fomentam, seja através das 

estratégias intertextuais, seja na constituição de personagens plenamente mutáveis e 

profundos, sem a demanda premente de teorias já abatidas nesse universo temático, que 

subsidiam precariamente as reflexões sobre os pretéritos e porvindouros do gênero. 

Nossa opção por cartografar a literatura inglesa em PD deu-se justamente pelas 

propriedades do horror nessa obra serem tanto um discurso dialógico, em que 

paradigmas e conceitos são produzidos na própria trama, quanto produtividade e 

arquivamento literário e cultural, que tem a funcionalidade de manter ativas as 

memórias do próprio gênero e das culturas descerradas em seus contextos.  

Memorabilia do que instaura o ser e o fazer da natureza humana, o horror nos 

convida ao reconhecimento de nossa plenitude: somos luz e sombra. Quando 

especulamos o monstro, tornamo-nos mais próximos uns dos outros; rememoramos 

nossas histórias, sentimentos e, principalmente, medos ao enxergarmos o que há de mais 

trevoso em nós; compartilhamos nossos temores e perpetuamos o que nos livra do mal, 

sobretudo do nosso mal interior. Diante de Penny Dreadful, somos aturdidos com 
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imagens e escritas que, em sua ancestralidade, nos acompanham desde os tempos 

imemoriais. Reconhecemos o demônio que nos habita, o exorcizamos em contrição e, 

finalmente, redimidos, compreendemos que o verdadeiro medo a nos assolar não é o da 

morte, mas o do esquecimento. 
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AINDA É POSSÍVEL CRIAR MONSTROS?  

SATANIZAÇÕES NA LITERATURA DE FUNDAÇÃO LATINO-AMERICANA 

Pedro Sette Câmara e Silva 

 

Resumo: A literatura de fundação nacional brasileira e argentina vive uma contradição. De um 
lado, busca designar um monstro que personagens e leitores possam combater unanimemente, 
transferindo para ele todo o mal. De outro, explicita o mecanismo que faz com que o monstro designado 
seja apenas um bode expiatório, parte de um ciclo retributivo de violência. Esse impasse está presente 
em Facundo (1845), de Domingo Sarmiento, obra jornalística que atribui a barbárie ao caudilho 
Facundo Quiroga, e em O Guarani (1857), de José de Alencar, em que os aimorés passam de justos 
vingadores a monstros disformes.   

 

O caso de Facundo 

O leitor brasileiro que, como um completo desavisado, abre Facundo, ou Civilização e 

Barbárie, o texto fundador da literatura argentina, se depara com a voz serena e altiva de um 

homem injustiçado.  

Domingo Sarmiento, general na guerra do Paraguai, ministro da Educação, e, por fim, 

presidente da república Argentina, exilara-se no Chile em 1845 após ter sido surrado por 

soldados do general Rosas, então presidente do país. Isto é o que ele conta na breve introdução 

do livro. O primeiro capítulo, parte de uma série publicada em jornal no Chile, começa 

evocando a “sombra terrível de Facundo”, mas Facundo mesmo, como personagem real, 

Facundo Quiroga, o caudilho que dá título ao livro, só reaparecerá no quarto capítulo.  

São páginas suficientes para que o leitor desavisado o esqueça um pouco, e se concentre 

nas argutas análises da violência argentina, sempre vistas como retribuições. O subtítulo 

“Civilização e Barbárie” não remete a uma mera contraposição, mas a uma relação complexa, 

pois o próprio Sarmiento admite a culpa da “civilização” na existência da barbárie. Logo no 

primeiro capítulo de Facundo, ele nos informa que Buenos Aires era uma capital civilizada que 

negava a civilização à província. A província reagia, mandando-lhe por exemplo o ditador 

Rosas, e Buenos Aires por sua vez vingava disto, num daqueles ciclos de violência que parecem 

remontar à origem dos tempos e que tornam irrelevante a pergunta “quem começou?”. 

Vejamos o texto de Sarmiento, na tradução de Sergio Alcides publicada pela Cosac Naify: 

 

Buenos Aires já seria a Babilônia americana se o espírito do Pampa não 
tivesse soprado sobre ela (…) Somente ela, na vasta extensão argentina, está 
em contato com as nações europeias; somente ela explora as vantagens do 
comércio estrangeiro; somente ela tem poder e rendas. Em vão as províncias 
lhe têm pedido que lhes deixe passar um pouco de civilização, de indústria e 
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de população europeia: uma política estúpida e colonial se fez surda a tais 
clamores. Mas as províncias se vingaram, mandando-lhe em Rosas muito e 
demasiado da barbárie que nelas sobrava. 
(…) Buenos Aires, agora, em vez de mandar luzes, riqueza e prosperidade ao 
interior, manda-lhe apenas cadeias, hordas exterminadoras e tiranetes 
subalternos. Também se vinga do mal que as províncias lhe fizeram ao lhe 
prepararem Rosas! 

 

O leitor que juntasse este trecho à “sombra terrível de Facundo” não teria dificuldade para 

entender de onde ela veio: da interação maldita entre Buenos Aires e as províncias. No entanto, 

no decorrer do livro, o excepcionalismo das maldades de Facundo Quiroga é ressaltado, e a 

lembrança que fica é a de uma justa condenação unilateral da barbárie. 

Existem, portanto, dois pontos de vista, dois focos de identificação. Primeiro, Sarmiento 

explica um sistema de retribuições como quem escrevesse de fora, fazendo com que seu 

distanciamento geográfico, no Chile, corresponda a um distanciamento emocional. Segundo, 

Sarmiento escreve como parte interessada, envolvida. Ao escrever Facundo, pretende produzir 

um panfleto contra o general Rosas. O caudilho biografado é identificado com Rosas, o 

primeiro sendo a versão emotiva e crua da violência, e o segundo, sua versão aperfeiçoada, 

calculista, e não menos brutal. 

Passamos a ler Facundo já não exatamente desavisados, mas com grande estranhamento: 

como pode uma obra propor que a explicação da barbárie e da violência está na relação viciada 

entre Buenos Aires e as províncias, ao mesmo tempo em que sugere que a barbárie tem uma 

origem pessoal, unilateral? Sarmiento explica ao leitor por supuesto civilizado que ele tem parte 

na violência, mas também indica que aquilo que deve ser rejeitado está fora dele. 

Essa contradição não se resume ao texto fundador da literatura argentina. Ela também 

reaparece, nove anos depois, em 1856, no romance mais estreitamente associado à ideia de 

fundação da literatura nacional brasileira: O Guarani. 

O Guarani 

Apesar de O Guarani ser associado ao peculiar amor de Peri e Ceci, sua trama é a de um 

romance de aventuras, e José de Alencar demonstra não apenas uma percepção aguda da 

violência, como também uma verve de romancista que ao mesmo tempo expõe um ciclo de 

reciprocidades e dá ao leitor a possibilidade de localizar o mal em personagens, não em 

relações. 

A trama principal de O Guarani é a história da intensificação de uma vingança. Dom 

Diogo, filho mais velho do fidalgo Dom Antônio de Mariz, radicado nas serras do que hoje é o 
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estado do Rio de Janeiro, mata acidentalmente uma índia aimoré. Dom Antônio de Mariz 

compreende a gravidade do assunto e diz que vai mandar o filho para a Bahia a fim de protegê-

lo. Mesmo que não fale sequer em tentar reparar o mal feito aos aymorés, Dom Antônio 

demonstra estar ciente de que um ciclo de vinganças está para nascer. 

E o que acontece? 

Os aimorés irmãos da índia morta tentam matar Ceci, filha de Dom Antônio, que tomava 

banho de rio. Peri, índio agregado à casa de Dom Antônio, salva Ceci, matando os outros índios. 

Dom Diogo, por sua vez, não vai para a Bahia: vai para o Rio de Janeiro buscar ajuda, porque 

Dom Antônio e Peri sabem que agora os aimorés virão em massa para vingar-se. 

Evitemos, é claro, pensar em justiça; entendamos que o próprio romance nos guia pela 

lógica da retribuição até este ponto, e recordemos que o assassinato acidental não provocou em 

Dom Antônio qualquer desejo de reparação que pudesse evitar uma catástrofe. 

A partir do ataque a Ceci, os aimorés passam a ser descritos como “feras”, como “nação 

degenerada”. Quando enfim ocorre o ataque em massa à casa de Dom Antônio de Mariz, o 

grupo dos Aymorés em combate é comparado a “partes de um só corpo, membros de algum 

monstro desconhecido debatendo-se em convulsões”. 

Nem é preciso insistir no paralelismo óbvio: a casa de Dom Antônio de Mariz é a 

civilização cercada pela barbárie. 

No entanto, recordemos: os Aymorés foram se tornando monstruosos à medida que se 

aproximou a sua vingança, considerada, se não “justa”, ao menos compreensível segundo o 

próprio ponto de vista dos personagens do romance. 

Instabilidades 

Os aimorés podem ser transformados de vingadores em monstros, mas a verdade é que, 

entre os personagens principais do romance, apenas Dom Antônio, Ceci, e Peri não passam por 

transformações fundamentais. Mesmo no caso de Dom Antônio, existe uma instabilidade básica 

em sua situação, e, no período em que se passa a trama, toda a sua casa nas serras, assim como 

seus arredores, está marcada por ambiguidades. 

Primeiro, por mais que Alencar abra o livro falando da clara hierarquia entre os rios que 

banham aquelas serras, a posição hierárquica de Dom Antônio é posta em questão por ele 

próprio. A ação se passa em 1614, em pleno período de União Ibérica, e Dom Antônio considera 

estar em território português, julgando estar sendo fiel a um rei português inexistente, pois, 

como vale recordar, a coroa espanhola assumiu a portuguesa seguindo as regras da tradição 
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dinástica após o desaparecimento de Dom Sebastião. Mais ainda, mesmo que Dom Antônio se 

revolte contra a situação oficial de seu reino, não há ninguém por perto para reprimi-lo por essa 

insubmissão. Segundo, Dom Antônio mantém em casa uma filha ilegítima, que a irmã Ceci 

trata por “prima”, e que a madrasta detesta. 

No começo da história, após a apresentação do cenário, temos outras instabilidades. Uma 

tropa de aventureiros avança pela mata, voltando à casa de Dom Antônio de Mariz. O líder, 

Álvaro de Sá, é alcançado e emparelhado pelo aventureiro Loredano, e este começa a espicaçar 

aquele, questionando sua liderança. Loredano, por sua vez, não era quem era: antes de ser 

aventureiro, tinha sido frade, mas abandonou a vida religiosa por causa da cobiça, assumindo 

nova identidade. 

O motivo de Loredano espicaçar Álvaro é que Álvaro ama Ceci, e Loredano a deseja. No 

entanto, nos poucos dias que separam o começo da trama principal do ataque dos aimorés, o 

profundo amor de Álvaro por Ceci será todo dirigido para Isabel, junto de quem irá morrer. 

Peri, por sua vez, é a própria instabilidade. Primeiro, em contraste com os brancos que 

seguem a cavalo, o índio confunde-se com a natureza selvagem, tornando-se mais onça do que 

uma onça de verdade, a fim de submetê-la e de levá-la viva para que Ceci a visse na casa. 

Peri vive como uma espécie de agregado, um José Dias superlativo nas ações e econômico 

nas palavras. Não dorme na casa, não come à mesa. Seu amor por Ceci está associado a uma 

visão em que a identificava com a Virgem Maria, o que, do ponto de vista católico, é no mínimo 

muito esquisito. Mesmo com a visão, reluta em deixar-se batizar; mas deixa-se batizar apenas 

por causa de Ceci, sem que haja em qualquer momento uma insinuação de amor sexual do índio 

pela menina. 

Assim como o leitor é sutilmente envolvido na instabilidade, identificando-se com os 

personagens, um outro personagem não se deixa envolver por ela de jeito nenhum, e enxerga 

primeiro em Isabel, mas depois em Peri, algo que não se deve tolerar. 

Trata-se de Dona Lauriana, esposa de Dom Antônio — a qual, a propósito, também vai 

mudar de disposição básica. 

No sexto capítulo da primeira parte, ela minimiza o assassinato acidental da índia por seu 

filho dizendo que “é preciso ver que casta de mulher é esta, uma selvagem”, o que mostra que 

sua atitude em relação a Peri já derivava de uma atitude geral em relação aos índios.  
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E, mesmo tendo o índio salvado a vida de sua filha, Dona Lauriana deseja vê-lo fora de 

sua casa quase a qualquer custo, o que fica evidente no episódio da onça que Peri trouxe viva 

para mostrar a Ceci:  

 

Era o corpo de delito, sobre o qual pretendia basear o libelo acusatório 
que ia fulminar contra Peri. 

Por diferentes vezes a dama tinha procurado persuadir seu marido a 
expulsar o índio que ela não podia sofrer, e cuja presença bastava para 
causar-lhe um faniquito. 

Mas todos os seus esforços tinham sido baldados; o fidalgo com a sua 
lealdade e o cavalheirismo apreciava o caráter de Peri, e via nele embora 
selvagem, um homem de sentimentos nobres e de alma grande. Como pai de 
família estimava o índio pela circunstância a que já aludimos de ter salvado 
sua filha, circunstância que mais tarde se explicará. 

Desta vez porém, D. Lauriana esperava vencer; e julgava impossível 
que seu marido não punisse severamente esse crime abominável de um homem 
que ia ao mato amarrar uma onça e trazê-la viva para casa. Que importava 
que ele tivesse salvado a vida de uma pessoa, se punha em risco a existência 
de toda a família, e sobretudo a dela? 

 

Porém, logo após elaborar esse plano, Dona Lauriana é informada de que Peri pela 

segunda vez salvou a vida da filha Ceci, e finalmente se convence a aceitar o índio. 

Conclusão 

Voltando à Argentina, encontramos um movimento análogo ao de Facundo. O narrador 

aponta o mecanismo da retribuição; porém, envolvidos nesse mecanismo, que sempre se 

acelera, os personagens contagiam o próprio narrador, que sataniza um dos lados. 

Esse mecanismo pode funcionar para envolver o leitor durante a leitura, mas a reflexão 

posterior o cancela ao trazer à memória a explicação que o próprio texto dava para a violência. 

E, se falamos de textos de fundação, esse impasse fundamental pode ajudar a explicar a 

improdutividade política desses artefatos culturais. De um lado, a Argentina ficou do lado de 

Sarmiento, que é celebrado por toda parte, ainda que o país não tenha seguido seu liberalismo 

modernizador. De outro, foi dentro do próprio romance que Alencar escolheu a via da anulação 

de todas as diferenças pela anulação de todos os personagens: Dom Antônio explode a casa 

com todos os moradores, e é só por causa do romance posterior As Minas de Prata que sabemos 

que ele sobrevive. Peri e Ceci escapam da explosão, mas têm um futuro aberto em meio a um 

dilúvio cujas proporções apocalípticas mimetizam a decisão humana de Dom Antônio de 

explodir tudo. 

Os culpados foram e não foram aqueles monstros. 
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REVISITANDO A LITERATURA GÓTICA: 

O MOTIVO DA VIOLÊNCIA NO ROMANCE MOÏRA, DE JULIEN GREEN 

 

Rogério Lobo Sáber (UFMG/Univás) 

Julio Jeha – orientador (UFMG) 

 

Resumo: Interessa-nos investigar o motivo da violência no romance Moïra, publicado pelo 
escritor franco-americano Julien Green em 1950. Ao desenvolver-se na obra e ao relacionar-se 
com outros personagens em cenários que acentuam a constante opressão interna, Joseph Day, o 
protagonista, denuncia-se marcadamente violento. A violência para o jovem estudante é, a um só 
tempo, uma reação ao aprisionamento ideológico-espiritual e uma tentativa de rompimento com 
a mesquinhez da realidade material. A análise do tema eleito abre caminhos para que sejam 
avaliadas criticamente as escolhas estéticas feitas por Green ao revisitar a literatura gótica 
canônica. 
Palavras-chave: Julien Green. Violência. Literatura gótica.  
 

 

Normalmente isso é um bom sinal porque a raiva, minha 
filha, é uma forma do desejo e nada está mais próximo 

das carícias do que os golpes. 
(Moïra, Julien Green) 

 
 

Publicado em 1950, o romance Moïra, do franco-americano de expressão francesa 

Julien Green (1900-1998), revisita a tradição literária gótica, sobretudo por explorar uma 

topografia e uma psicologia da opressão. Nosso trabalho investiga, pela óptica do 

protagonista Joseph Day, os tipos de violência que Green prioriza no texto, sua 

importância para a construção de um cenário opressor e como os atos de violência se 

resolvem a partir da cosmovisão greeniana. 

Joseph Day é filho de um camponês e, aos dezoito anos, muda-se para uma cidade 

maior, a fim de frequentar a universidade. Mrs. Dare é a primeira anfitriã desse rapaz 

ruivo, que vem de um estado vizinho e que se instala em um “quarto de teto baixo com 

paredes cobertas com um papel amarelado e desbotado” (GREEN, 1951, p. 12, tradução 

nossa). Esse restrito cenário que une Mrs. Dare e Joseph Day, para além de sua 

caracterização decadente – primeira peculiaridade que nos permite afiliar a obra de Green 

à literatura gótica –, fomenta a manutenção de preconceitos: é Mrs. Dare que, logo no 

início do romance, julga Joseph Day por seu fenótipo, associando o fato de ser ruivo a 

um inato mau cheiro: “Questionou novamente a si mesma: ‘Teria mau cheiro? Os ruivos 
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costumam apresentar fedor. Isso não seria suportável. […]’” (GREEN, 1951, p. 12, 

tradução nossa). Dentre as várias problematizações referentes à natureza e à convivência 

humanas propostas por Green ao longo do romance, a primeira é instaurada quando 

Joseph Day não valida a crença de Mrs. Dare, posto que não espalha, pela casa, o suposto 

mau cheiro atribuído aos ruivos e atestado pelas más línguas. 

A limitação geográfica dos personagens equivale, neste romance de Green, à 

limitação ideológica e, se o estudante é vítima do preconceito de sua anfitriã, também esta 

torna-se alvo do pré-julgamento do rapaz. Mrs. Dare fuma e, não bastasse esse hábito 

duvidoso à moral, esforça-se por manter o rosto sempre pintado, duas iniciativas que, para 

Joseph Day, jamais poderiam ser tomadas por uma mulher de respeito. Estabelece-se, 

portanto, de forma imediata, um preconceito recíproco: Mrs. Dare, para Joseph, precisa 

ser salva porque é uma mulher pecaminosa, a confirmar-se por hábitos nada morigerados; 

Joseph, por sua vez, suscita o nojo de sua anfitriã logo ao primeiro contato. 

A educação puritana recebida pelo protagonista figura, na obra, como instrumento 

de opressão existencial, uma vez que o obriga a respeitar o código familiar sob qualquer 

circunstância, mesmo quando, à mesa de refeições, Joseph tem de ser condescendente 

com Simon Demuth, estudante de arte que vive atacando o que, a seu ver, consiste no 

estúpido modo de vida sulista. Apesar da irritação causada por Simon, Joseph mantém-

se calado, em respeito aos bons modos aprendidos, que preceituam e nutrem uma postura 

que reserva resignação a qualquer adversidade enfrentada:  

 
[Joseph] mordeu os lábios diante da ideia de ter de suportar durante 
todas as refeições um vizinho tão molesto, mas seu empenho em não 
ofender ninguém o inspirava a atos de complacência que logo 
costumava lamentar […]. (GREEN, 1951, p. 18, tradução nossa) 

 

Nos episódios iniciais do romance, a submissão a essa complacência imposta pela 

educação familiar pode ser atendida por Joseph; no entanto, com o desenrolar da trama, 

a contenção dos sentimentos torna-se iniciativa sufocante, que obriga o personagem a 

irromper em atos de fúria. 

Vislumbramos, na cena da refeição inicial, essa reação-chave de Joseph Day (qual 

seja, a de submissão), e a opção por manter-se calado em face dos comentários 

depreciativos de Simon antecipa a constatação de que Joseph é um rapaz que, devido à 

sua criação familiar e religiosa, reprime seus sentimentos e desejos. Desde o início da 
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obra, empenha-se em manter uma conduta moral que se quer impecável, baseada em um 

código cavalheiresco: promessas não podem ser quebradas, assim como não podem ser 

rompidos, em hipótese alguma, os preceitos religiosos. 

Tão rígida é a conduta puritana que Joseph tenta manter que jamais o rapaz 

consegue dirigir seu olhar às estátuas gregas despidas localizadas à entrada da 

universidade que frequenta. A rejeição às estátuas nuas antecipa, no escopo do romance, 

outra variação da opressão que acomete o personagem: trata-se da renúncia à fatalidade 

da carne. Apolo de Fídias e Hermes de Praxíteles são, para Joseph, ídolos abomináveis a 

serem destruídos, assim como foram destruídas as sensuais e indecentes páginas de 

Romeu e Julieta, de Shakespeare, lidas para as aulas de literatura inglesa:  

 
Mas que paixões? A bem da verdade, não possuía nenhuma. Quando se 
fala de paixões, se quer dizer amor e ele nunca havia se apaixonado. 
Ainda que não quisesse confessá-lo, porque Shakespeare é 
Shakespeare, a história de Romeu e Julieta pareceu-lhe ingenuamente 
idiota: esses amores clandestinos, essa violência, esse suicídio duplo, 
quantas faltas graves, imperdoáveis, talvez. (GREEN, 1951, p. 54, 
tradução nossa) 

 

A leitura integral do enredo permite-nos compreender por que Joseph abomina, com 

tanta veemência, essas páginas “idiotas” da obra shakespeariana. Subjacente ao discurso 

puritano do estudante, encontra-se a negação das próprias paixões que a obra inglesa é 

capaz de revelar em seu espírito. Os episódios passionais criados e explorados por 

Shakespeare aguilhoam Joseph, que custa a querer (e a poder) aceitar-se como 

adolescente movido por um impulso sexual igualmente ardente. Iniciativas autoimpostas 

para negação de sua corporeidade são constantes: 

 
A partir da infância se despia na escuridão e evitava sempre olhar seu 
corpo, mas naquela noite não pôde deixar de ver a brancura de seus 
membros. Até sem luz, reconhecia a forma de seus braços, de seus 
joelhos. Certa vez seu pai lhe disse que o corpo levava ao inferno e que 
a alma era o céu. Era verdade: o corpo era o inimigo do cristão. 
(GREEN, 1951, p. 127, tradução nossa) 

 

O personagem não consegue vislumbrar uma existência que alie o espírito à 

carnalidade, atalho que conduz à punição eterna. Por conseguinte, são constantes seus 

questionamentos em relação à religião, à existência e à (não) intervenção de Deus na vida 

dos homens, personagens trágicos lançados em um mundo depravado, caótico. 
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Seus questionamentos existenciais tomam forma, sobretudo, quando o rapaz passa 

a conviver com estudantes boêmios – como Frank Mac Allister, que é dado ao alcoolismo 

e ao sexo – e toma conhecimento das aproximações sexuais possíveis nos prostíbulos 

locais. Os eventos da realidade e uma parcela significativa dos outros personagens agem 

como demônios que tentam Joseph constantemente. 

Em Moïra, de Green, o espaço cênico claustrofóbico revisita as convenções góticas, 

atuando como agente de opressão. Sejam notados, em especial, os móveis do “quarto 

austero” do estudante, espaço que se assemelha à “cela de um monge ou [à] de um 

prisioneiro” (GREEN, 1951, p. 32, tradução nossa). Em primeiro plano, encontramos o 

aprisionamento físico ao qual está submetido o personagem; em segundo nível, o centro 

da discussão corresponde ao seu aprisionamento existencial. 

O primeiro ato físico de violência protagonizado por Joseph Day corresponde à 

briga com Bruce Praileau, estudante que o insulta devido à cor avermelhada de seus 

cabelos. Joseph é, então, movido por “uma força cega” (GREEN, 1951, p. 34, tradução 

nossa), o que já antecipa – pela técnica literária de foreshadowing, uma das prediletas da 

literatura gótica – as frequentes investidas que a ira realizará sobre o garoto. A 

passionalidade de Joseph acaba sendo reconhecida pelo próprio personagem ao afirmar 

que: “às vezes me enfureço [e] então não me dou conta do que faço” (GREEN, 1951, p. 

100, tradução nossa). Por mais que o personagem intente controlar-se e sufocar seus 

impulsos de fúria, mais ardilosos esses rompantes se tornam à medida que Joseph 

vivencia e testemunha situações que acentuam a profunda cisão que se estabelece entre 

seu código moral puritano e o caos moral mundano. 

Dentre o grupo de estudantes com quem convive, o único amigo que se torna 

admirado por sua postura comedida é o amorfo David, rapaz que deseja tornar-se pastor 

religioso e que, durante o romance, atua como um guia espiritual de Joseph. É o único 

companheiro com quem o protagonista se dispõe a discutir profundas questões de ordem 

religiosa. David esforça-se também por tentar dissolver o excesso de puritanismo de 

Joseph, reforçando, ao amigo, que “o mundo é impuro” e que é preciso “resignar-se” 

(GREEN, 1951, p. 91, tradução nossa). No entanto, se a mensagem de David é em prol 

de uma flexibilização existencial, capaz de permitir uma compreensão mais ampla das 

limitações da natureza humana, Joseph continua a observar a realidade de forma 
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distorcida e sem remissão, sobretudo porque, a seu ver, “as almas estão presas no barro” 

(GREEN, 1951, p. 105, tradução nossa). 

Outro sentimento opressor que se impõe a Joseph Day é o rancor. Sulista altivo que 

é, experimenta vergonha e orgulho ferido ao longo da narrativa, principalmente quando 

David, ao reconhecer a condição maltrapilha de suas roupas, decide doar-lhe vestimentas 

novas e de considerável valor. Joseph ressente-se ao reconhecer que não pode escapar-se 

da caridade do amigo, tornando-se devedor de obrigações. 

O ressentimento manifesta-se ainda por uma frieza calculada que é paradoxal à cor 

de fogo de seus cabelos e à sua verdadeira natureza passional, ainda reprimida. Após 

diversos colóquios com David, Joseph dispõe-se interiormente a abraçá-lo, embora 

sempre se contenha a tempo de levar a cabo tais demonstrações afetivas. A opressão de 

uma educação patriarcal exerce também influência sobre o estudante na forma de sua 

crença na imobilidade dos papéis sexuais: à parte quaisquer eventos, “homem não chora” 

(GREEN, 1951, p. 80, tradução nossa) e não lhe é dado demonstrar qualquer forma de 

sensibilidade. Não obstante, a cobrança pelo cumprimento do papel masculino reflete-se 

no escárnio dos colegas, que zombam do fato de que Joseph é um ridículo homem virgem 

“que tem medo das mulheres” (GREEN, 1951, p. 109-110, tradução nossa). 

Um dos desejos mais lancinantes de Joseph diz respeito à urgência da fuga dos 

limites impostos por sua criação. Precisa também pôr-se ao abrigo do mal carnal, e o 

caminho escolhido pelo rapaz é o da dedicação aos estudos. Crê o jovem que a imersão 

em uma rotina obsessiva de estudos equivalha a um mecanismo de defesa eficaz contra a 

corrosão que a inclinação aos prazeres carnais instala contra a pureza humana. Tenta 

também o trabalho incessante com os textos bíblicos como uma alternativa para 

resguardar-se da intervenção do Demônio. É de esperar que essa opressão autoimposta 

não garanta resultados reconfortantes, mas conduza o personagem a uma pressão 

insuportável, que começa a encontrar, em atos violentos, a vazão necessária. 

O episódio em que, ao renunciar aos detalhes sórdidos de uma narrativa sobre casos 

amorosos, fere Mac Allister com um cinto, confirma que a crescente repressão de Joseph 

não consegue mais manter-se às ocultas e impele o personagem a extravasá-la, sob a 

forma de ira e agressão física: 

 

Nesse mesmo instante, começou a mover-se sobre a cama de forma tão 
eloquente que Joseph sentiu que lhe ardiam as orelhas. Sem responder, 
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retirou o cinto preto que lhe apertava a cintura e com esse chicote na 
mão, levantou o braço de repente. Da mesma forma como no bosque, 
quando havia golpeado a árvore com o galho, teve a impressão de que 
seu braço atuava por si mesmo. A tira de couro silvou, cortando o ar 
morno e caiu sobre o ombro de Mac Allister, que caiu da cama com um 
grito. Outro golpe de correia mordeu-lhe as pernas e arrancou-lhe outro 
grito de raiva e de dor. (GREEN, 1951, p. 95, tradução nossa) 

 

Mac Allister personifica, para Joseph, o “filho de Belial” (GREEN, 1951, p. 95, tradução 

nossa), o pecador dado à fornicação execrado pela Bíblia e, consequentemente, deve ser 

punido para que não contamine outras almas com a submissão ao “instinto sexual” 

(GREEN, 1951, p. 104, tradução nossa). 

Se, na primeira parte do romance, Joseph, auxiliado por um pensamento religioso 

limitador, consegue manter-se à parte das questões carnais, à medida que a trama avança 

vê-se crescentemente aprisionado pelo instinto sexual renegado, problema enfrentado, em 

sua opinião, por todo cristão verdadeiro. Essa é a mensagem inculcada em seu espírito 

pelo puritanismo do pai, que sempre lhe ensinara que o corpo conduz irrevogavelmente 

ao inferno. Por mais que agora se esforce para manter-se concentrado na leitura das 

páginas bíblicas, “os ruídos da casa” (GREEN, 1951, 119, tradução nossa), isto é, os 

apelos do mundo exterior agem sobre os sentidos de Joseph, distraindo-o e incitando-o a 

uma fruição sensualista, à qual o rapaz reserva novamente uma postura de negação. 

O intenso dilema vivido por Joseph divide-o entre uma religião fria, distanciada dos 

verdadeiros desafios da condição humana, e a possibilidade de fruição dos prazeres 

imediatos e mundanos. Daí seus constantes desentendimentos com os colegas da 

universidade, movidos por um sensualismo que lhes torna possível a descoberta in situ 

das mazelas da vida. 

Os eventos mais significativos que operam mudança na inicialmente rígida postura 

de Joseph correspondem aos diversos diálogos entre os estudantes que, por habitarem 

quartos contíguos, permitem que ele ouça as suas aventuras no bordel local. Em um 

primeiro instante, o que move Joseph é a negação de interesse por tais assuntos de ordem 

sexual, mas, com o avanço do enredo, as narrações dos colegas passam a pungir seu 

espírito, que custa a reconhecer-se curioso a respeito das aventuras com mulheres. 

Defensor de uma religião em “estado selvagem” (GREEN, 1951, p. 74, tradução nossa), 

Joseph, desesperada e impetuosamente, cobre os ouvidos, a fim de abster-se dos relatos 
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impudicos de colegas que sabem ser ele virgem e que o comparam a um anjo, figura 

andrógina, desprovida de qualquer sexualidade aparente. 

O desenrolar dos fatos é paradoxal: quanto mais Joseph quer afastar-se de questões 

carnais, mais atrai o desejo de personagens como Simon, que é descrito sugestivamente 

como homossexual e que morre ao limpar uma arma de fogo. Simon tenta, algumas vezes, 

declarar-se a Joseph, mas realiza a iniciativa de uma maneira tão sutil que não chega a ser 

compreendido imediatamente pelo ruivo. Desprezado em seus sentimentos, Simon 

abandona a universidade e é posteriormente encontrado morto, não se sabe se por suicídio 

ou por acidente. 

Na segunda parte da obra, Joseph finalmente se encontra com Moïra, filha adotiva 

de Mrs. Dare, e, interessado em conservar-se próximo a David e apartado das tentações 

da casa de Mrs. Dare, decide mudar-se para a casa de Mrs. Ferguson, onde não existem 

estudantes desordeiros. O primeiro encontro entre Joseph e Moïra reveste-se de tensão, 

posto que a moça – de “brancura quase violácea”, de “grandes olhos cor água do mar”, 

“vestida de vermelho como a prostituta do Apocalipse” – escarnece do recato de Joseph, 

que lhe parece um “bebê” (GREEN, 1951, p. 145-149, tradução nossa). 

O encontro com Moïra consegue desestabilizar a suposta rigidez moral de Joseph e 

o rapaz, por mais que evite e negue, não consegue abster-se de pensar na fornicação. O 

relato das aventuras amorosas, por parte dos colegas, limitava esse pecado ao plano da 

abstração, mas a entrada da filha de Mrs. Dare em cena aproxima Joseph da real 

transgressão, ou seja, da materialização da falta. 

O ápice do romance consiste no estratagema feito pelos colegas da universidade 

que pagam Moïra para ir ao quarto de Joseph e submetê-lo à relação sexual, de modo a 

dissolver, dentre todos, a imagem irrepreensível do estudante. Joseph permanece no 

aposento com Moïra, reprime os desejos sexuais que possui e, enquanto pode, não se 

submete ao sexo. 

Apesar de seu desejo reprimido converter-se temporariamente em ira, Joseph não 

mais pode negar sua atração por Moïra e, então, após uma luta animalesca, relacionam-

se carnalmente. Segue-se, ao ato sexual (narrado com o decoro greeniano), a tomada de 

consciência da culpa e da transgressão e, atormentado por seu modus vivendi 

fundamentalista, Joseph assassina a mulher responsável por tê-lo convertido em um 

protestante maculado. 
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Em síntese, o motivo da violência, na obra, desenvolve-se pela inserção de agentes 

de opressão externos (religião e moral) que insistem, sem êxito, em promover uma 

dissociação entre espírito e corpo. Apesar de o episódio da febril relação sexual com 

Moïra nos indicar a impossibilidade de disjunção permanente e integral, a opressão 

espiritual mantém-se, e Joseph, atormentado pela culpa de ter se rendido à fornicação, 

encontra, no assassinato da jovem prostituta, a expiação de seu ato abominável. 

O crime, na visão de Joseph, não é mais intolerável do que a submissão ao instinto 

sexual e, ao asfixiá-la, arremessar seu corpo inerte dentro de uma vala e deixá-lo para ser 

coberto e escondido pelos flocos de neve, crê que proporciona a possibilidade de remissão 

das faltas à jovem pecadora. 

O romance, que culmina na consumação do assassinato de Moïra, pode finalmente 

ser mais bem compreendido quando consideradas as arestas que evidenciamos neste 

trabalho. Embora o próprio Julien Green anuncie, na nota introdutória ao romance, que a 

escolha do prenome Moïra tenha se justificado pelo seu desejo de adotar a forma irlandesa 

do nome Maria, também o escritor quer nos fazer acreditar que jamais buscara relacionar 

o nome da personagem às três divindades gregas que fiavam o Destino dos homens. 

No entanto, considerar a conotação mitológica da palavra Moïra é indispensável 

para a leitura da obra porque o personagem feminino com que Joseph Day contracena é 

o agente responsável pelo cumprimento da sina até então negada veementemente pelo 

jovem, qual seja, a de repetir (numa espécie de maldição familiar), o destino de seu pai: 

 
Meu pai é muito… irascível, ainda agora. Quando era jovem se 

encolerizava com frequência. Então, não sabia o que fazia. Um dia teve 
uma briga com um forasteiro por causa de… por causa de minha mãe. 

Meu pai se lançou sobre ele e o teria matado, mas o outro era muito 
mais forte. Era um jovem polaco que buscava trabalho em outra região. 
Golpeou meu pai violentamente nos olhos com os punhos, nos dois 
olhos… (GREEN, 1951, p. 137, tradução nossa)  

 

Joseph é herdeiro de um patriarca valentão e, durante toda a obra, luta contra o principal 

legado de seu pai, ou seja, a têmpera exaltada que o imerge frequentemente em ataques 

de ira que promovem a suspensão das faculdades racionais. Tanto pai quanto filho se 

descobrem, desde a juventude, vítimas de uma fúria que lhes deixa figurativamente cegos. 

O protagonista do romance, como temos afirmado, empenha-se em sufocar os 

vícios herdados do pai, mas é Moïra o agente feminino de dissolução que, à maneira das 
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Parcas, assegurará a realização da sina reservada a Joseph. Green impiedosamente obriga, 

ao personagem, o cumprimento de um Destino inalterável, a despeito das tentativas de 

fuga levadas a cabo por Joseph.1 

Em nível mais amplo, a travessia do jovem em direção ao seu Fado dialoga com a 

concepção calvinista da predestinação, segundo a qual existe uma fração da humanidade 

à qual será garantida a salvação e outra parcela que será condenada. O autor instala, 

portanto, um primeiro dualismo ao aludir a uma leitura de mundo mitológica (pagã) e ao 

alocar, ao seu lado, uma leitura pertencente à cosmovisão protestante (religiosa). 

A violência física, na obra, instala-se como iniciativa de purificação e, apesar de 

converter-se em criminoso, Joseph tem argumentos atenuantes em seu favor, como a 

restrição ideológica opressora dentro da qual foi criado. Sua cegueira religiosa não abre 

espaço para uma compreensão teológica metafórica, humanizada. Também a ironia de 

Green problematiza a eventual incompatibilidade entre a formação intelectual e a 

expansão da visão de mundo. 

Todos os demais dualismos construídos por Green, na obra (ex.: fogo x neve, 

comportamento de prostituta x aparência de virgem, expansão intelectual x cegueira 

religiosa), são escolhas estéticas por meio das quais se exploram e se questionam dois 

principais tipos de violência comuns à literatura gótica, quais sejam: a espiritual e a física. 

A mensagem perene de Green é que o corpo pode apresentar-se como obstáculo ao 

cumprimento do puritanismo religioso, porquanto nos impõe dilemas que devem ser 

encarados e superados. 

O motivo da violência, na obra, fomenta reflexão sobre um ponto crucial à doutrina 

cristã, qualquer que seja a vertente (católica ou protestante) que se adote para escapar-se 

da encruzilhada: o Mal, na natureza humana, é decorrente do livre-arbítrio ou do pecado 

original? Green lança seus personagens no palco, submete-os a mazelas e, a distância, 

observa-os com um sorriso enviesado, denunciando ironicamente o fato de que a religião 

parece incapaz de tornar os homens melhores e deixá-los confortáveis existencialmente. 

As instituições são vazias e os rótulos, igualmente opressores. 

Após o crime cometido por Joseph, é justamente seu inimigo Bruce Praileau que 

decide estender-lhe humanamente a mão e propor-lhe fuga. No entanto, seu orgulho 

                                                           
1 A ideia da inexorabilidade do Fado é reforçada por Green ao designar, ao pai de Joseph, um destino que 
dialoga com o mito de Édipo Rei, de Sófocles. 
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sulista grita novamente mais alto e, para se manter isento de qualquer dívida com seu rival 

Praileau – neste caso, a dívida que seria contraída para conquista de sua liberdade –, 

decide entregar-se à polícia. Afinal, o prêmio pelo qual Joseph se mostra ávido não está 

neste mundo, mas na certeza de que será agraciado por Deus, que testemunhou o desejo 

do garoto de salvar, pela morte brutal, a alma corrompida de uma Jezebel. 
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DECIFRA-ME OU TE DEVORO: 

EPISTEMOLOGIA, LITERATURA E VIOLÊNCIA 

MATOS, Thayza1 
 

Resumo: Esta proposta de pesquisa alinha-se aos estudos literários comparados e centra suas 
investigações na possibilidade de construir uma epistemologia do romance que contemple três 
obras literárias de não-ficção: A Sangue Frio: Relato Verdadeiro de um Homicídio Múltiplo e 
suas Consequências (Truman Capote, 1966), Zodíaco (Robert Graysmith, 1986) e Anatomia de 
um Julgamento: Ifigênia em Forest Hills (Janet Malcolm, 2011). Para além das aproximações 
que estes textos possuem com o gênero policial, interessa-nos compreendê-los como obras que 
se dão a conhecer por meio daquilo que Wolfgang Iser denominou “lugares vazios” em sua 

Estética da Recepção.  
Palavras-chave: Lacunas, Vazios, Epistmologia, Violência. 
 

 

Todo romance policial passa, invariavelmente e em alguma medida, pelo 

procedimento de decifrar um enigma. A estrutura do gênero narrativo, do qual são 

mestres Edgar Alan Poe, Arthur Conan Doyle e Agatha Christie parte do pressuposto de 

que as peças que formam o todo devem estar dispostas de maneira a levar o leitor à 

composição de um desfecho, reunindo as pistas, estabelecendo conexões lógicas, 

racionalizando causas e consequências, e enfim, dissecando o evento. Compreendendo 

este percurso, nos voltamos para as obras de modo a conhecê-las melhor.  

Truman Capote em A Sangue Frio: Relato Verdadeiro de um Homicídio Múltiplo 

e suas Consequências (1966) conta-nos a história de um assassinato que não choca 

apenas a pacata cidade de Holcomb, Kansas, mas também todos os Estados Unidos. Ao 

mesmo tempo em que a frieza do crime chamou a atenção do editor da The New Yorker 

a ponto de enviar um jornalista de grande destaque e prestígio ao local da chacina, o 

envolvimento emocional de Capote com os assassinos transformou sua vivência 

pessoal, ética e seu trabalho como escritor. 

O autor de Bonequinha de luxo levou seis anos para completar sua obra, período 

em que esteve em contato com a equipe do KBI (Kansas Bureau of Investigation), 

responsável pelo caso, com os moradores de Holcomb e, mais importante, com os 

assassinos Perry Smith e Richard Hickcock. O autor criou uma relação de confiança 

com eles, o que lhe permitiu ter acesso à versão dos criminosos sobre o delito. Nesses 

                                                           
1 Graduada em História (UEG), Mestre em Teoria da História (UnB) e Doutoranda em Teoria Literária 
(Poslit-UnB) Contato: thayzaa.matos@gmail.com. 
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seis anos, a investigação contou também com a participação do FBI. Após as 

autoridades chegarem aos nomes dos possíveis assassinos, ainda levou algum tempo 

para prendê-los, indiciá-los, julgá-los, condená-los, e, por fim, executá-los. Capote 

esperava a conclusão total da história para assim encerrar seu livro. 

Perry Smith e Richard (Dick) Hickcock haviam se conhecido na Penitenciária 

Estadual do Kansas ao cumprirem sentenças por assaltos. Nesta mesma prisão, 

Hickcock conheceu um ex-funcionário da família Clutter, que lhe contou com precisão 

de detalhes a localização da fazenda, a disposição da propriedade, o perfil da família e a 

existência de um cofre que guardava a fortuna dos Clutter. O plano era rendê-los, levar 

todo o dinheiro – eles imaginavam que havia por volta de 10 mil dólares, quantia 

considerável para a época – e, finalmente, assassiná-los.  

 

Dick estava ao volante de um Chevrolet preto quatro portas 1949. 
Quando Perry entrou no carro, olhou para o banco de trás para 
conferir se o seu violão estava a salvo; na noite anterior, depois de 
tocar para um grupo de amigos de Dick, tinha esquecido o violão no 
carro. Era um velho violão Gibson, lixado e encerado, com um 
acabamento cor de mel. E havia outro instrumento ao lado dele – uma 
espingarda calibre 12 tipo pump-action, novinha, de cano azul, com 
uma cena esportiva de faisões em pelo voo gravada na madeira do 
cabo. Uma lanterna, uma faca de pesca, um par de luvas de couro e 
um colete de caça totalmente abastecido com cartuchos eram os 
elementos que constituíam aquela curiosa natureza-morta. ‘Você vai 
usar isso?’, perguntou Perry, indicando o colete. Dick bateu com os 

nós dos dedos no para-brisa, como se fosse uma porta. ‘Desculpe, 
amigo. Estávamos caçando e nos perdemos. Será que podíamos usar o 
seu telefone...?’ ‘Si, señor. Yo comprendo’ ‘É moleza’, disse Dick. 
‘Eu garanto, meu querido, vamos espalhar cabelo pelas paredes de 
cima em baixo.(CAPOTE, 2003. p:45)’ 

 

E assim foi feito. A dupla assassinou Hebert Willian Clutter, o pai, Bonnie 

Clutter, a mãe, Nancy e Kenyon Clutter, os mais novos dos cinco filhos do casal. A 

grande surpresa dessa empreitada foi descobrir que não havia cofre algum na casa. O Sr. 

Clutter não tinha o costume de andar com dinheiro nem tampouco de guardá-lo em casa 

– utilizava comumente cheques. Com isso, a dupla saiu da fazenda com míseros 40 

dólares, um rádio da marca Zenith e um par de binóculos. 

Além dos itens roubados, por serem de tão pouca importância e valor, o que mais 

chocou os Estados Unidos foi o modo como essas pessoas foram assassinadas. Todos os 

membros da família estavam com as mãos amarradas nas costas e foram alvejados na 
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cabeça por disparos de espingarda. As mulheres foram mortas em seus respectivos 

quartos, enquanto os homens foram encontrados no porão da residência. O Sr. Clutter 

ainda teve sua garganta cortada. 

A coleta de informações e materiais para a narrativa de Capote foi riquíssima, e 

permitiu que o relato do escritor norte-americano pudesse sugerir uma totalidade. 

Truman Capote escreve em terceira pessoa, com a intenção de não deixar transparecer 

quaisquer lacunas que os fatos e os relatos possam ter deixado.  Os lapsos existentes 

entre um evento e outro, assim como entre as histórias de Dick Hickcock e Perry Smith, 

constituem um espaço que foram ficcionalizados por Capote, levando a um efeito 

estético, que humaniza aqueles que perpetraram tamanha matança, como fica evidente 

no excerto abaixo: 

 

Enquanto o sol durou, o dia foi seco e quente – um clima de outubro 
em pleno mês de janeiro. Mas quando o sol se pôs, quando as sombras 
das gigantescas árvores da praça se encontraram e se combinaram 
numa só, o frio, além da escuridão, tirou o ânimo da massa (...). Os 
jornalistas, amaldiçoando o atraso, batiam os pés e esfregavam as 
orelhas geladas com as mãos descobertas enregeladas de frio. De 
repente, ergueu-se um murmúrio no lado sul da praça. Os carros 
estavam chegando. 
Embora nenhum dos jornalistas estivesse esperando violência, vários 
previram que haveria muitos insultos. Mas quando a multidão viu os 
assassinos, com sua escolta de policiais rodoviários de casaco azul, 
ficou em silêncio, como se espantada de constatar que os dois tinham 
forma humana. Os homens algemados, com o rosto pálido e piscando 
os olhos cegamente, apareciam em clarões à luz de flashes e 
refletores. (...) 
Ninguém continuou na praça, nem a imprensa, nem os moradores da 
cidade. Salas aquecidas e refeições quentes os esperavam e enquanto 
iam embora às pressas, deixando a praça fria para os dois gatos 
cinzentos, o outono milagroso também partia, e a primeira neve do 
ano começava a cair.(CAPOTE, 2003. p:310) 
 

 

O segundo romance que analisamos neste estudo é resultado do intenso trabalho 

de Robert Graysmith, e nesse sentido se aproxima de A Sangue Frio. Zodíaco (1986) 

segue o rastro de um serial killer nunca desmascarado, que faz com que Los Angeles, 

uma grande metrópole, também fosse tomada pelo medo e pela paranoia tal qual 

Holcomb. O pânico instaurado na cidade vai além dos assassinatos, pois é causado 

principalmente pela promessa de mais crimes, com maiores níveis de crueldade, que são 
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divulgados por meio de cartas criptografadas enviadas pelo suposto assassino para os 

jornais de maior circulação do condado, como o San Francisco Chronicles. 

Robert Graysmith trabalhava como cartunista até 20 de abril de 1970, quando foi 

publicada, no mesmo jornal, a primeira carta criptografada e assinada com o 

pseudônimo Zodíaco. Desde então, Graysmith passa a dedicar-se ao caso, obcecado por 

desvendar os crimes. Nessa empreitada obteve alguns sucessos e chegou até mesmo a 

auxiliar a equipe policial responsável pelo caso. Um exemplo disto foi quando 

Graysmith saiu na dianteira da investigação, decifrando uma das cartas antes mesmo da 

CIA e do FBI. A fixação de Graysmith se transformou em livro, publicado em 1986, no 

qual relata todos os crimes em que foi comprovada a autoria de Zodíaco, além de alguns 

assassinatos não esclarecidos, em que a suspeita, entretanto, recai sobre ele. Sua obra 

possui uma característica narrativa mais fechada, tal qual o romance de Capote, mas 

apesar de parecer solucionar as lacunas, seu livro possui um modo peculiar de fissura: o 

texto de Graysmith apresenta os fatos e as provas, mas falta-lhe um “encerramento”: o 

assassino nunca foi encontrado e julgado, o que resultou em um incrível vazio, tanto na 

obra quanto na vida de Graysmith: 

 

Se existe uma única palavra-chave para a história toda do mistério do 
Zodíaco, ela é obsessão. A atração gerada pelo caso destruiu 
casamentos, interrompeu carreiras, arruinou a saúde de muitas 
pessoas. E já que mais de 2.500 suspeitos de serem o Zodíaco foram 
investigados, várias pessoas foram tomadas por uma onda de mistério, 
tragédia e perda. 
Eu quis que esse livro alcançasse alguma coisa, fizesse diferença, 
parasse o assassino. Vagarosamente, cada símbolo estranho e código 
decifrado me fizeram aprender como o assassino escreveu as cartas do 
Zodíaco, porque ele matou e quando ele matou, e até a inspiração para 
seu símbolo, um círculo cortado por uma cruz, e para sua roupa de 
carrasco.(GRAYSMITH, 2011. p:12) 

 

Por último, perscrutamos Anatomia de um julgamento: Ifigênia em Forest Hills 

(2011) de Janet Malcolm, cujo esforço investigativo expõe as fragilidades e a falsa 

imparcialidade do sistema judiciário estadunidense em seu funcionamento. Ao dissecar 

o julgamento de Mazoltuv Borukhova – médica acusada de planejar o assassinato de seu 

ex-marido, Daniel Malokov, – a jornalista reúne um conjunto de indícios que permite 

questionar a objetividade do veredicto e da culpa, evidenciada pela reunião de provas e 

pelo contexto controverso em que ocorre o julgamento. 
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Malcolm constrói sua narrativa de forma a evidenciar as lacunas deixadas pelos 

acontecimentos, pelos relatos e pela memória dos envolvidos, aceitando que o “fato em 

si”, a “verdade” sobre este ou qualquer outro caso é inalcançável. Todas as provas e 

dados recolhidos durante a investigação pela promotoria acusam principalmente 

Mikhail Mallayev, o suposto autor dos disparos. A única prova que liga Mallayev a 

Borukhova é um registro telefônico no qual constam 91 ligações feitas por ela para o 

celular dele. Borukhova é enfim condenada, e o que temos é a narrativa de Malcolm a 

respeito de todo esse caso. Uma obra permeada por vazios insistentes, que sem deixar 

de evidenciar que tudo corrobora com a ideia de Borukhova como a mandante do crime, 

nos faz perceber, simultaneamente, que há pelo menos uma peça faltando no tabuleiro, 

pondo em xeque, inclusive, o próprio discurso de Malcolm:  

 

Quando escrevi que Hoxha estava mentido ao dizer que o assassino 
havia sido encontrado, o fiz na pressuposição de que Borukhova 
estava dizendo a verdade quando o citou nesse sentido. 
Evidentemente, trata-se de uma pressuposição que eu não deveria ter 
feito. Hoxha talvez nunca tenha pronunciado estas palavras – 
Borukhova pode tê-las inventado. Se as testemunhas respeitassem o 
juramento de “dizer a verdade, toda a verdade, e nada além da 
verdade”, não haveria as contradições entre os testemunhos que dão a 
um julgamento sua trama tensa e ao júri a tarefa de decidir em quem 
acreditar.(MALCOLM, 2002. p:33)  

 

Estes três romances que aqui se impõem como objetos de análise e que dialogam 

com a tradição detetivesco-policial da qual já falamos, são resultados de pesquisas 

aprofundadas e rigor investigativo. Obras escritas por jornalistas e denominados como 

romances de não-ficção, são relatos de eventos reais, crimes sucedidos nos Estados 

Unidos há pelo menos sessenta anos e que tiveram gigantesca repercussão. Neste 

sentido, a verdade do fato torna a trama incontestável: aconteceu. Contudo, não 

devemos ignorar que estes textos – mesmo que sejam narrativas historicamente 

comprovadas por documentos – são produzidos a partir de uma inevitável seleção, em 

que os autores precisam, necessariamente, escolher o que se conta, de onde se conta e 

como se conta. Dito isso, inferimos que – de alguma maneira e em algum momento – 

encontraremos lacunas e fissuras próprias de qualquer processo de escrita e sua 

incapacidade de apreensão de uma totalidade. Hayden White esclarece essa questão 

quando afirma que: 
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Mas, de um modo geral, houve uma relutância em considerar as 
narrativas históricas como aquilo que manifestamente são: ficções 
verbais cujos conteúdos são tanto inventados quanto descobertos e 
cujas formas têm muito mais em comum com seus equivalentes na 
literatura do que com seus correspondentes nas ciências.(WHITE, 
1994. p:98) 

 

Se partirmos do pressuposto de que estas obras são inventadas e descobertas – tal 

como colocado por White –  inferimos também que sua elaboração passa pelo apuro da 

linguagem, pelo domínio do registro linguístico capaz de produzir o efeito estético 

necessário a toda obra de arte. Encontramos aí a outra categoria de vazio que nos 

interessa: aquela produzida pela literariedade do texto e que conduz a recepção ao efeito 

proposto pelo autor. A esta instância do romance Wolfgang Iser dá o nome de lugares 

vazios, e, segundo ele, é parte estruturante da obra na medida em que promove a 

interação do texto com o leitor. Para realizar esse vínculo, o leitor deve fazer antes uma 

combinação de elementos e não uma complementação, como pode parecer à primeira 

vista: 

 

Os lugares vazios indicam que não há necessidade de complemento, 
mas sim a necessidade de combinação. Pois só quando os esquemas 
do texto são relacionados entre si, o objeto imaginário começa a se 
formar; esta operação deve ser realizada pelo leitor e possui nos 
lugares vazios um importante estímulo.(ISER,1999. p: 126) 

 

A concepção lacunar do discurso destas obras, aliada à ideia de que todo romance 

se constrói a partir de vazios é o que determina a possibilidade de pensar uma 

epistemologia do vazio; ou seja, compreender que a teoria do conhecimento deve 

considerar a associação entre aquilo que a história não apreende do evento descrito e a 

estrutura de vazios imposta por todo texto literário como dois fatores essencialmente 

estruturantes dos romances aqui analisados.  

Ao entendermos a proposição que Immanuel Kant levanta em Crítica da Razão 

Pura pode nos levar ao próprio princípio da epistemologia, nos dando a oportunidade de 

aprofundar nosso conhecimento tanto do mundo quanto das obras apresentadas. 

 

todo interesse de minha razão (tanto o especulativo quanto o 
prático) concentra-se nas três seguintes perguntas: 1. Que 
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posso saber? 2. Que devo fazer? 3. Que me é dado 
esperar?(KANT,1988. P:833) 

 

Assim, partirmos de um efeito estético (o que me é dado a esperar) que os 

romances de Capote, Graysmith e Malcolm propõem: aquilo que vem do lugar das 

sensações, da emoção. E daí podemos nos deslocar para a compreensão da obra pela 

razão (o que posso saber?). 

Na perspectiva da Epistemologia do Romance, a associação entre as perguntas 

kantianas – que possibilitam a reflexão filosófica a partir da escrita romanesca – e a 

concepção de combinação de Iser, leva à construção do conceito de leitor investigativo, 

como colocado por Wilton Barroso e Veralice Barroso: 

 

Vale destacar, entretanto, que os estudos até aqui constituídos acerca 
da Epistemologia do Romance, não expressam diretamente referências 
à recepção. Entretanto, entendemos que, na medida em que postula a 
posição do sujeito investigativo, direta ou indiretamente, nos fala das 
condições de recepção do texto por este leitor investigador. O 
intérprete ou “sujeito investigador” deve estar à presença de “uma 
epistemologia com sensibilidade histórica para esclarecer o processo 
interno de elaboração da teoria que prescreve a existência de um 
romance ou de uma obra literária.(BARROSO e BARROSO, 2003. p: 
7).  

 

A diferenciação colocada pelos autores sobre o leitor comum e o leitor 

investigativo se dá na própria recepção do texto literário, entendendo que o leitor 

investigativo é aquele que aborda o texto com um olhar aguçado pela pesquisa, 

enquanto o outro não estaria preocupado com as questões referentes à estrutura ou à 

estética textuais, absorvendo da obra o seu efeito, não partindo para a fruição 

propriamente dita e não ligando portanto, a sensação provocada pelo efeito estético à 

interpretação racional que busca elementos constitutivos da obra em questão.  

Logo, quando tratamos de A Sangue Frio, Zodíaco e Anatomia de um Julgamento, 

observamos que as escolhas dos autores quanto à arquitetura e o desenvolvimento da 

obra exigem do leitor a combinação dos elementos, pistas e vestígios a fim de 

possibilitar um desfecho para obra, colocando assim a ideia de combinação de Iser em 

prática. O modo como as lacunas são preenchidas de sentido ou utilizadas como a 

própria estrutura da obra é diferente em cada um dos três autores selecionados.  
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A Sangue Frio possui uma narrativa que deixa poucas fissuras visíveis, causando 

uma sensação de continuidade temporal. Iniciando sua narrativa no dia anterior ao 

incidente, com os relatos de cada membro da família e também dos assassinos, o autor 

vai discorrendo sobre a maneira como as trajetórias desses sujeitos se entrecruzam de 

forma inusitada e brutal, concluindo sua obra com o relato das mortes de Perry e Dick. 

Por sua vez, Anatomia de um Julgamento escancara os vazios explicativos e indiciários, 

pois podemos observar a todo o momento a “mão” da autora traçando uma história de 

vãos e falhas, que privilegia a ambiguidade e a hesitação. E em Zodíaco uma lacuna não 

intencional – pois o autor tenta cobrir o maior número possível de brechas – se torna 

irremediável justamente por conta da imposição dos fatos.  

Relacionar as ideias de narrativas indiciárias e romances de não-ficção com as 

concepções de Carlo Ginzburg (1998), Paul Veyne(1995) e Michel De Certeau(2000) 

também nos auxiliam no processo epistemológico. Partindo do capítulo em que 

Guinzburg eleva o trabalho com indícios à categoria de paradigma, e dos textos em que 

Veyne e De Certeau definem a história como “romance real” e “ilusão realista”, novos 

espaços teóricos são abertos para se pensar uma epistemologia do romance que vincula 

essa historiografia com a Estética da Recepção de Wolfgang Iser (1999). Nesse sentido, 

estamos pensando uma teoria do conhecimento que se aporta nas lacunas (Ginzburg) e 

vazios (Iser) como estruturantes de textos literários. Encontramos nos romances 

supracitados sinais que nos indicam que o trajeto interpretativo passa necessariamente 

pela decifração de códigos bem elaborados, construídos a partir dos tais vazios já 

referidos e também alicerçadas sobre a insígnia do detalhe, daquilo que é peculiar, da 

minúcia. 

Para compreender as obras é necessário ir além do vácuo causado pelas lacunas e 

vazios, e do desejo racional de preenchê-las. Os vazios textuais são o fundamento da 

composição, tanto como assinatura do autor, como estrutura do enredo, pois sem os 

vazios, estas mesmas obras teriam seus sentidos alterados, possivelmente não 

proporcionando a mesma experiência estética.  

Partindo de uma conjunção que admite em seu método o espaço do não sabido, do 

escamoteado, Carlo Ginzburg recorre à imagem de um tapete para esclarecer sua opção 

pelo indício: 
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O tapete é o paradigma que chamamos a cada vez, conforme os 
contextos, de venatório, divinatório, indiciário ou semiótico. Trata-se, 
como é claro, de adjetivos não-sinônimos, que, no entanto, remetem a 
um modelo epistemológico comum, articulado em disciplinas 
diferentes, muitas vezes ligadas entre si por empréstimo de métodos 
ou termos-chave. (GINZBURG, 1998. p: 170) 

 

O caráter científico do paradigma indiciário proposto e debatido por Guinzburg 

não é acabado, finalizado: parte da premissa que através destes indicativos podemos 

sempre revisitar e reelaborar os pressupostos que guiam pesquisas em diversas áreas do 

conhecimento. Logo, podemos refletir sobre como os vestígios que deram origem ao 

trabalho destes autores, e as “pistas” dadas por estes textualmente, são cruciais às obras. 

Devemos nos atentar também para o fato de que as lacunas nestes textos ocorrem em 

uma via dupla: este espaço deixado pelo autor – propositalmente ou não –, será recebido 

pelo leitor que irá preenchê-lo com suas próprias prerrogativas.  

 

O texto é um sistema de combinações e assim deve haver também um 
lugar dentro do sistema para aquele a quem cabe realizar a 
combinação. Este lugar é dado pelos vazios (Leerstellen) no texto, que 
assim se oferecem para a ocupação pelo leitor. Como eles não podem 
ser preenchidos pelo próprio sistema, só o podem ser por meio doutro 
sistema. Quando isso se sucede, se inicia a atividade de constituição, 
pela qual tais vazios funcionam como um comutador central de 
interação do texto com o leitor. (ISER,1979. p:91) 

 

Para Iser, estes espaços vazios nos quais ocorrem a interação entre texto e leitor 

não carecem de complemento, mas que o estabelecimento deste vínculo produz 

combinações pelas quais o leitor abandonará as perspectivas até então construídas sobre 

os textos – retomando a pergunta kantiana “o que me é dado a saber?” –   e as 

reformulará a partir daquele ponto, outros feixes de sentido, participando ativamente da 

obra. Assim, é importante ressaltar que não há sobre a produção da arte o domínio sobre 

sua recepção, nem a obra é determinada pela intenção original do autor. 

 

[...] essa maneira de ler, presença na obra como numa gênese, dá 
nascimento, alterando-se, à leitura crítica pela qual o leitor, convertido 
em especialista, interroga a obra para saber como ela é feita, pede-lhe 
os segredos e as condições de sua criação, indaga severamente, em 
seguida, se ela responde bem a essas condições etc. O leitor, feito 
especialista, torna-se um autor às avessas. O verdadeiro leitor não 
recria o livro, mas está exposto a retornar, por um impulso insensível, 
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às diversas prefigurações que foram as suas e que tornaram como 
presente, de antemão, na experiência aventurosa do livro: este deixa 
então de lhe parecer necessário para voltar a ser uma possibilidade 
entre outras, para reencontrar a indecisão de uma coisa incerta, ainda 
por fazer. E a obra reencontra assim sua inquietação, a riqueza de sua 
indigência, a insegurança de seu vazio, enquanto a leitura, unindo-se a 
essa inquietação e esposando essa indigência, torna-se o que se 
assemelha ao desejo, à angústia e à leveza de um movimento de 
paixão. (BLANCHOT,2011. p:220) 

 

Os vazios do texto dos quais nos falam Iser e também Blanchot são o “espaço” em 

que podemos buscar compreender epistemologicamente o romance como produtor de 

novas dimensões do conhecimento.  

Para além da questão do vazio e das lacunas que estruturam e guiam estas obras, 

nos deparamos também com a problemática daquilo que só pode ser dito em um 

romance.  A violência que se presentifica como mote nestas três obras são noticiadas 

diariamente – presentes em jornais, revistas, redes sociais etc. A violência sem 

explicações e sem premissas racionais se torna mais palatável em escritos ficcionais, 

mas de certa maneira minimizado em narrativas que se pretendem absolutamente 

verídicas. Em notícias, a violência se transforma em números, em estatísticas. O efeito é 

causado pelo choque que estes números nos passam e nem sempre por uma estética, ou 

por um efeito estético. A ficcionalização da violência nos permite colocar em debate o 

que no mundo prático social muitas vezes não é possível. 

Os ímpetos de violência nos levam ao vazio (tanto de sentido quanto sensorial) em 

diversos níveis, começando pelo ato em si até seus desdobramentos possivelmente 

artísticos e estéticos.  O efeito estético causado pela violência costuma causar repulsa, 

asco, mas quando passamos a fruir a questão suscitada pelo ato violento, podemos 

refletir estas questões epistemologicamente e esteticamente, já que o estético nasce da 

tensão entre a filosofia – critérios de razão, método e ciência – e a arte – que 

aparentemente busca causar emoções. 

Capote, Malcolm e Graysmith em suas obras nos dão acesso aos seus processos de 

escrita, seus projetos para as obras e nos mostram uma determinada “verdade” dos fatos, 

mas seus olhares sobre o objeto que escrevem nos levam a relativizar o local 

socialmente aceito daqueles que cometem assassinatos, observando e humanizando os 

assassinos, o que nos leva a reconhecê-los como sujeitos, nos fazendo, enquanto 

leitores, sair do lugar da aparência para o da essência. 
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Georg Hegel em Cursos de Estética nos fala desta questão da aparência e da 

essência, entendendo que a segunda só é possível a partir da primeira. Por meio do 

efeito estético (a aparência) criado intencionalmente pelo autor podemos chegar a 

essência, o objeto de discussão em si, e que aqui suscita uma estética da violência. 

Assim, quando nos debruçamos sobre tais obras literárias, temos uma 

oportunidade de refletir sobre a violência, sobre aquilo que é socialmente rejeitado, mas 

que mediado pela arte, pode vir a ganhar vida e abrir espaços para outras digressões. 

Entendemos que o sujeito é um ser trágico, dado a necessidade de conviver e superar as 

diferenças e adversidades. O conflito faz parte da vida e também da arte, porém, nem 

sempre queremos estar próximos disto, evitando essa faceta da vivência humana. 
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A FIGURAÇÃO DA MONSTRUOSIDADE EM OS MAIAS E O CRIME DO 
PADRE AMARO, DE EÇA DE QUEIRÓS  

 
Xênia Amaral Matos (UFSM)1 

 

Resumo: O presente trabalho é uma análise de como as personagens Amaro e Carlos Eduardo, 
de O crime do Padre Amaro e Os Maias de Eça de Queirós, respectivamente, aproximam-se da 
figura do monstro através das transgressões e crimes que comentem. Para isso, foi levado em 
conta o como o gótico e o grotesco auxiliam nessa representação. Essa análise está vinculada ao 
projeto de tese chamado A literatura portuguesa sombria: o gótico na obra de Eça de Queirós, 
o qual é desenvolvido pela autora no PPG-Letras, da UFSM, sob a orientação da Prof. Drª. 
Raquel Trentin Oliveira. 
Palavras-chave: Eça de Queirós; gótico; grotesco. 

 

Mesmo sob o influxo do realismo, as narrativas de Eça de Queirós apresentam 

nuances do gótico e do grotesco. Nos romances Os Maias (1888) e O crime do Padre 

Amaro (1875), aqui em estudo, o grotesco e o gótico se insinuam nas cenas que 

representam graves crimes contra as normas sociais, como o incesto, em Os Maias, a 

quebra do celibato, em O crime do Padre Amaro.  

Nas narrativas, os ocorridos são valorados como crimes hediondos, ainda mais 

porque rompem com leis de sangue e religião, associadas a tabus. Em consonância com 

essa ideia, a representação dos agentes e dos atos transgressores é realizada por meio de 

uma abordagem configurada através do grotesco, utilizando imagens que monstrificam, 

animalizam e revelam a perversidade. Tal procedimento dialoga com a ideia de que o 

grotesco, sendo entendido como estrutura ambivalente e marcada pelo exagero e pela 

associação de elementos opostos (animal e humano, racional e irracional, bestial e 

humano, etc.), figura seus objetos através da deformação e da inflação (cf. SIMÕES, 

2005, p. 45).  

Por sua vez, nuances do gótico são utilizadas para revelar o tom escuro e 

tenebroso dos cenários e das ações hediondas, ajudando a moldar os contornos 

monstruosos das personagens, como acontece com os protagonistas Carlos Eduardo, 

d’Os Maias, e Amaro, d’O crime do Padre Amaro. Assim, o gótico além de estar 

conectado à tensão da narrativa, auxilia a comunicar os interditos sociais e a 

transgressão, uma vez que esse traz à tona os flagelos humanos, sejam eles psíquicos ou 

                                                           
1 Doutoranda em Letras (UFSM). Bolsista CAPES/DS. Contato: xenia.am.matos@gmail.com 
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sociais, revelando a dificuldade que os indivíduos sofrem ao tentar compreendê-los e o 

consequente caráter obscuro de tais assuntos (cf. BRUHM, 2002, p. 263).  

Tendo em vista tais considerações, o presente trabalho propõe uma análise de 

como as personagens Amaro e Carlos Eduardo figuram-se como monstruosas através 

das infrações e crimes cometidos. Além disso, explora-se a escolha do gótico e do 

grotesco como formas expressivas para tratar da quebra de tabus e da afronta a 

interditos sociais. Para compor o trabalho, serão utilizadas as considerações de Maria 

João Simões (2005) sobre o entrecruzamento do realismo e do grotesco na prosa de Eça 

de Queirós, as discussões sobre o grotesco de Mikhail Bakhtin (2003) e de Wolfgang 

Kayser (2013), bem como as perspectivas sobre o gótico de David Punter e Glennis 

Byron (2004). 

Sobre o gótico e o grotesco 

 

O gótico pode ser definido como um termo guarda-chuva (GROOM, 2012 apud 

SENA, 2017, p. 39) que designa desde um estilo arquitetônico a narrativas literárias. Na 

literatura, teve início no contexto inglês ainda do século XVIII com o romance The 

Castle of Otranto (1764), de Horace Walpole. De acordo com Byron e Punter (2004), o 

romance gótico é caracterizado por determinadas especificidades de enredo, cenário, 

tempo e personagens. O enredo dá preferência às temáticas dos assassinatos, mistérios, 

crimes, incestos, perseguições, insanidades, profanações; etc; trabalhadas sob a 

atmosfera do suspense e a tensão. Os cenários mais comuns são o castelo, a mansão, a 

torre, o claustro, ambientes e temporalidades que remetem ao passado, geralmente, o 

medieval. Por sua vez, as personagens são as bruxas, os vampiros, os fantasmas e os 

monstros. Byron e Punter (2004) destacam que a figura do monstro, com o passar dos 

anos, afastou-se de uma imagem não humana (por exemplo, um demônio) e deu espaço 

aos seres humanos com a figura dos criminosos, como assassinos, serial killers, 

estupradores, etc. Esse processo teve seu ápice no século XX com narrativas literárias e 

fílmicas policiais que mantêm forte ligação com os processos narrativos do gótico. 

Por sua vez, o grotesco, assim como o gótico, é um termo capaz de designar 

variadas manifestações artísticas, desde um tipo de pintura ornamental até um tipo de 

narrativa, tais como as de F. Rabelais e de E.T.A Hoffmann. De acordo com W. Kayser 

(2013), o grotesco é um estilo marcado pelo exagero (hipérbole), ambivalência (humano 
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e animal; vida e morte; alegria e tristeza, etc.) e deformação. O estilo falaria de uma 

realidade alheada, que critica e revela os problemas do mundo empírico. 

Para Mikhail Bakhtin, a representação grotesca está intrinsicamente ligada à 

materialidade corporal e seus atos que são colocados como hiperbolizados. 

Determinadas partes – como nariz, boca, olhos, entre outras – que ligam o corpo com o 

exterior recebem maior atenção, juntamente com seus atos – respirar, comer, olhar, etc. 

Para o autor, Rabelais foi quem melhor representou o grotesco, pois na escrita dele a 

representação carnavalizada e ambivalente permitia uma ressignificação das imagens. 

 Apesar das divergências de perspectiva entre Kayser e Bakhtin, D. Meindl destaca 

que o grotesco é marcado por uma tensão interna de tons, o que causa uma estrutura 

paradoxal (cf. MEINDL, 2005, p. 7). Dessa forma, o grotesco coloca-se à disposição de 

uma representação ambivalente de mundo, a qual suscita ao mesmo tempo um 

distanciamento e alheamento do objeto representado. Como discutido por Meindl, o 

grotesco suporta diversas organizações e no âmbito de sua versatilidade. 

 

A monstruosidades e transgressões nas obras ecianas 

 

Em O crime do Padre Amaro (1875), a personagem Amaro rompe com os votos 

de castidade e envolve-se amorosamente com a beata Amélia, a qual morre ao final da 

narrativa. A figuração de Amaro retoma nuances do grotesco e algumas de suas ações, 

principalmente as que comunicam crimes e transgressões, retomam processos narrativos 

próximos aos do gótico. Na cena em que ocorre a primeira relação sexual de Amaro e 

Amélia, o sacerdote é comparado a um touro: “Amaro então começou a bater com os 

pés no chão, a esfregar as mãos, arrepiado. [...] Ele voltou ao quarto com a luz. Amélia 

lá estava, imóvel, toda pálida. O pároco fechou a porta -e foi para ela, calado, com os 

dentes cerrados, soprando como um touro” (QUEIRÓS, 2004, p.281-2). Observa-se que 

o grotesco é evocado na cena através do procedimento da animalização, caracterização 

que denota a fúria e a irracionalidade da personagem. Para Maria João Simões, o 

procedimento nesse romance “afirma que as personagens estão presas à sua própria 

animalidade e aos desejos mais primitivos, nomeadamente no domínio do sexual e da 

sensualidade” (SIMÕES, 2005, p. 47). 
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Por sua vez, o gótico é retomado de forma sutil em determinadas ações que 

envolvem a transgressão sexual do padre, como por exemplo na primeira vez em que 

Amaro beija Amélia: 

Saltou, foi cair-lhe sobre o peito com um gritinho. Amaro 
resvalou, firmou-se - e sentindo entre os braços o corpo dela, apertou-
a brutalmente e beijou-a com furor no pescoço.   

Amélia desprendeu-se, ficou diante dele, sufocada, com a face 
em brasa, compondo na cabeça e em roda do pescoço, com as mãos 
trêmulas, as pregas da manta de lã. Amaro disse-lhe: 

 - Ameliazinha!  
Mas ela de repente apanhou os vestidos, correu ao comprido do 

valado. Amaro, com grandes passadas, seguiu-a atarantado” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 117-8). 
 

A cena supracitada retoma elementos da perseguição, a fim de manter um tom de 

suspense e revelar indícios da psique da personagem através de seu estado físico 

alterado (cf. BYRON; PUNTER, 2004). Percebe-se que tanto Amaro quanto Amélia 

encontram-se em um estado físico (ela com as mãos trêmulas e a face vermelha; ele 

correndo apressadamente e espantado) que remete ao nervosismo, devido ao beijo 

recém ocorrido. Além de suscitar uma tensão, a cena também é permeada pelo grotesco 

à medida que o padre demonstra um comportamento próximo ao animalesco, pois suas 

atitudes são ferozes e remetem a um animal que agarra sua presa.  

Como sutilmente sugerido pela cena, o comportamento de Amaro em relação à 

Amélia também retoma características do imaginário vampírico: o narrador enfatiza que 

o beijo foi dado com furor no pescoço de Amélia. Ainda, em diversos momentos a 

narrativa chama atenção para sua dentição, como no primeiro excerto analisado, e para 

um desejo sanguinário em relação à Amélia: “achava-a mais bonita [...], com uns lábios 

vermelhos [...] que ele queria morder até o sangue” (QUEIRÓS, 2004, p. 388).  

N’Os Maias, a transgressão sexual ganha destaque pela questão do incesto. 

Assim, as figurações das personagens e das ações envolvidas com essa problemática 

suscitam o gótico e o grotesco. Se Amaro foi representado grotescamente através da 

animalização, Carlos Eduardo é figurado pela imagética do monstro, como percebido na 

ambígua fala de Maria Eduarda sobre o amor: “O amor que se tem por um monstro, 

disse Maria, é mais meritório, não é verdade?” (QUEIRÓS, 2014, p.340). Assim, a 

imagética sugerida é concretizada à medida que Carlos relaciona-se com a própria irmã. 
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Os cenários que envolvem o incesto também são construídos através do grotesco. 

A Toca, residência que abrigaria Carlos e Maria Eduarda, causa estranhamento na 

personagem feminina: 

 

Mas depois o quarto que devia ser o seu, quando Carlos lhe foi 
mostrar, desagradou-lhe com o seu luxo estridente e sensual. Era uma 
alcova, recebendo a claridade de uma sala forrada de tapeçarias, onde 
desmaiavam na trama de lá os amores de Vênus e Marte: da porta de 
comunicação, arredondada em arco de capela, pendia uma pesada 
lâmpada da Renascença, de ferro forjado: e, àquela hora, batida por 
uma larga facha de sol, a alcova resplandecia como o interior de um 
tabernáculo profanado, convertido em retiro lascivo de serralho 
(QUEIRÓS, 2014, p. 337-8). 

 

Na cena, o excesso de objetos (lâmpadas, tapetes, quadros, etc) e a ambivalência 

(sacro e profano em um mesmo cômodo por exemplo) acentuam o tom grotesco do 

espaço. Tais características são a motivação para que Maria Eduarda se sinta 

desconfortável frente à casa, local que tem na sua caracterização grotesca um indício de 

que a relação do casal tinha algo de errado. 

Após saber do parentesco, Carlos procura novamente Maria Eduarda (ainda sem 

saber disso) e relaciona-se sexualmente com ela. Nessa cena, o corpo da personagem 

feminina é visto de forma distorcida: 

 

O grande e belo corpo de Maria, embrulhado num roupão branco de 
seda, movia-se, espreguiçava-se languidamente sobre o leito brando. 
(...) Ele tenteava, procurando na brancura da roupa: encontrou um 
joelho a que percebia a forma e o calor suave, através da seda leve: e 
ali esqueceu a mão, aberta e frouxa, como morta, num entorpecimento 
onde toda a vontade e toda a consciência se lhe fundiam, deixando-lhe 
apenas a sensação daquela pele quente e macia onde a sua palma 
pousava. Mas ela estendeu os braços, envolveu-lhe o pescoço, 
puxando-o para si, num murmúrio que era como a continuação do 
suspiro, e em que o nome de querido sussurrava e tremia. Sem 
resistência, como um corpo morto que um sopro impele, ele caiu-lhe 
sobre o seio. Os seus lábios secos acharam-se colados num beijo 
aberto que os umedecia. E de repente, Carlos enlaçou-a furiosamente, 
esmagando-a e sugando-a, numa paixão e num desespero que fez 
tremer todo o leito (QUEIRÓS, 2014, p. 508). 

 

 No ponto de vista de Carlos, o corpo de Maria Eduarda é percebido de forma 

hiperbólica e fragmentada. Nesse momento da narrativa, observa-se que Carlos retoma a 

ideia de pouca racionalidade e de impulsividade e, dessa forma, a visão grotesca 
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projetada sobre Maria Eduarda pode ser relacionada ao estado irracional com que Carlos 

se encontrava. 

 Depois de relacionar-se com Maria Eduarda, Carlos experiencia um processo de 

paranoia: 

Era esse medo que já na véspera o trouxera todo o dia por fora no dog-
cart, findando por jantar lugubremente com o Cruges, escondido num 
gabinete do Augusto. Era medo do avô, medo do Ega, medo do 
Villaça; medo daquela sineta do jantar que os chamava, os juntava; 
medo do seu quarto, onde a cada momento qualquer deles podia 
erguer o reposteiro, entrar, cravar os olhos na sua alma e no seu 
segredo... Tinha agora a certeza que eles sabiam tudo. [...] A sua vida 
moral estava estragada... (QUEIRÓS, 2014, p.513) 

 

 De acordo com Byron e Punter (2004), semelhante à perseguição, a paranoia é um 

processo narrativo utilizado no gótico, o qual também revela sobre o estado psicológico 

da personagem, porém o faz de modo mais centrado no pensamento da personagem. Na 

passagem, o estado de Carlos alude à paranoia, pois vivencia um medo exacerbado de 

que seja descoberto, o que é narrado de forma a ressaltar a velocidade de seus 

pensamentos através de uma sucessão de temores.  

 Por fim, observa-se que Carlos, através do incesto, cumpre uma espécie de 

profecia que pairava sobre a família anunciada logo no início do romance: “(...) por fim 

aludia mesmo a uma lenda, segundo a qual eram sempre fatais aos Maias as paredes do 

Ramalhete” (QUEIRÓS, 2014, p. 9). Dessa forma, observa-se que Os Maias é 

perpassado tanto por uma ideia de sobrenatural (a lenda) – quanto de destino 

(exemplificado pelo fato de Carlos de apaixonar-se por acaso por Maria Eduarda e 

posteriormente não conseguir fugir aos seus desejos e consumar o incesto por exemplo), 

o que também evidencia uma relação com o gótico. 

Considerações finais  

 

Ao longo das análises observa-se que em O crime do Padre Amaro, a personagem 

Amaro é figurada através de características que remetem ao grotesco, através de 

imagens animalescas e hiperbólicas. À medida que transgride e comete diversos crimes, 

Amaro se aproxima do monstruoso, o que é reforçado pela imagem do vampiro, aludida 

em determinados momentos da narrativa. Além disso, nas ações que envolvem as 
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transgressões e os crimes do sacerdote, processos utilizados no gótico, como a 

perseguição, são aludidos, conferindo à narrativa tensão e uma atmosfera sombria. 

 N’Os Maias Carlos se monstrifica devido à sua irracionalidade: ao se deixar levar 

pelos impulsos sexuais, coloca em cheque seu nome e o de sua família.  Assim como 

em O crime do Padre Amaro, o romance apresenta um sutil uso gótico e figurações 

grotescas para elaborar a questão do incesto. 

 Dessa forma, tanto em O crime do Padre Amaro quanto em Os Maias o crime é 

representado através das transgressões e do rompimento de interditos sociais, como a 

quebra do celibato e o incesto, utilizando processos narrativos que retomam o gótico e o 

grotesco em certa medida. De acordo com Maria João Simões, as figurações grotescas 

tinham um papel pedagógico nas narrativas: “É óbvio que, para os realistas, tal 

procedimento servia para mostrar, pedagogicamente, o erro, e aprender com ele a 

corrigir comportamentos e atitudes” (SIMÕES, 2005, p. 47). Assim, de forma 

semelhante, a abordagem de crimes/transgressões assume um papel de crítica nas 

narrativas. 
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A MULHER VIAJANTE: 
ROSE DE FREYCINET NA CORTE PORTUGUESA DOS TRÓPICOS 

 
Alessandra Fontes Carvalho da Rocha(UFRJ)1 

Washington Kuklinski Pereira (FEMAR/SME-RJ)2 

 

Resumo: A partir da leitura do diário da viajante francesa, este trabalho tem como 
objetivo analisar a perspectiva da mulher viajante sobre hábitos dos membros da corte 
de D. João VI no Rio de Janeiro, em especial o cotidiano das mulheres na capital 
portuguesa dos Trópicos, além de suas descrições sobre a geografia local. Ao 
propormos a análise da vivência de uma mulher francesa no Rio de Janeiro nos últimos 
anos que precederam a independência do Brasil, escovamos a história à contrapelo, 
assim como também menciona Benjamin, evidenciando o olhar feminino sobre as 
relações sociais nos trópicos oitocentista.  
Palavras-chave: Corte Portuguesa, mulher viajante, relato de viagem, Rio de Janeiro. 
 
 
 

 “Verde ou azul, liso como um espelho ou 
ondulado pelo vento, morno ou gelado, calmo 
ou catastrófico, o mar, aos olhos dos 
marinheiros, nunca é o amigo fiel, confiável, 
ele é estranho ao homem, instável ou, no 
melhor dos casos, indiferente, mas pode ser o 
Mar Tenebroso, superfície que dissimula 
infernos insondáveis, ameaça jamais afastada 
de suplícios da fome, da sede e de morte 
lenta... Os portos dos marinheiros são, raras 
vezes, traços de união entre a terra e o mar, 
muito freqüentemente são cidadelas terrestres 
opostas ao mar.” (FÖEX, 1964, p.11) 

 

 

Na cidade de Saint-Julien-du-Sault, em 29 de setembro de 1794, nasceu Rose 

Pinon. Era a filha mais velha de Jeanne Pinon3, diretora de um internato parisiense para 

moças. Em 1814, aos 20 anos, Rose se casou com o aristocrata, comandante da marinha 

francesa, Louis Claude de Saulces de Freycinet, que na ocasião tinha 35 anos. Em 1817, 

o comandante Freycinet recebera a missão de comandar o navio L’Uranie em uma 

expedição científica ao redor do mundo. 
                                                           
1
 Doutora em Estudos de Literatura; professora de Didática e Prática de Ensino Português – Literaturas; 

Universidade Federal do Rio de Janeiro; Rio de Janeiro; Rio de Janeiro; Brasil; contato: 
profa.alessandra.fontes@gmail.com 
2
 Doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Professor da Fundação de 

Estudos do Mar; Professor da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, atuando nas escolas 
Frei Gaspar e Comunidade Vargem Grande; Contato: prof.washington.kuklinski@gmail.com 
3 Não se sabe ao certo o primeiro nome de seu pai, que morrera quando Rose ainda era muito jovem. 
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Mesmo que estejamos falando de uma viagem realizada no século XIX, essas 

grandes e longas navegações ainda guardavam o imaginário coletivo em relação ao 

oceano, ao desconhecido e aos desafios enfrentados por vários outros viajantes 

anteriores que relatavam, em seus escritos, as dificuldades encontradas ao se lançarem 

ao mar. É assim que, por exemplo, os monstros do mar ganharam vida ao longo dos 

séculos.  

Ainda que estejamos a falar de elementos que envolvem o fictício e o imaginário 

do mundo da navegação, não podemos negar que, na dúvida da existência ou não desses 

seres e do que mais a tripulação poderia encontrar em alto-mar, seria mais fácil tomar 

todos os cuidados necessários para que a viagem fosse um sucesso. Assim, surgem os 

elementos de supertição como forma de espantar os maus presságios e qualquer tipo de 

problema durante as viagens. Afinal, retomando parte da epígrafe deste trabalho, 

segundo Föex, 

 

 “[...] o mar, aos olhos dos marinheiros, nunca é o amigo fiel, confiável, ele é 
estranho ao homem, instável ou, no melhor dos casos, indiferente, mas pode 
ser o Mar Tenebroso, superfície que dissimula infernos insondáveis, ameaça 
jamais afastada de suplícios da fome, da sede e de morte lenta... [...]”(FÖEX, 
1964, p.11) 

 

 

É a partir de todo esse imaginário que podemos destacar algumas das formas 

encontradas pelos comandantes, a fim de se prepararem para a missão que recebera.  A 

partir das supertições marinheiras, para que a viagem do L’Uranie e qualquer outra 

desse certo, o comandante precisava dar conta de algumas superstições típicas dos 

marinheiros europeus.  

A primeira e a mais simples superstição era a de que o navio deveria ser batizado 

uma única vez, isso porque sem o batismo4 o navio seria um grande azar flutuante. 

Além disso, precisava ter como “benfeitora” da embarcação uma mulher. Para efetuar o 

ritual batismal, ela precisava quebrar uma garrafa de vinho ou champanhe no casco do 

navio com apenas um golpe. 

Após tomar conhecimento do rito batismal, o comandante precisava verificar o 

calendário para planejar sua viagem. Tinha que evitar suspender a embarcação dos 

                                                           
4 É interessante destacar que o navio não deveria ser rebatizado.  
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portos às sextas-feiras, que eram dias considerados de azar pela marujada. Antes de 

erguer as velas, era comum que se colocasse em baixo do mastro principal do navio uma 

moeda. Isso porque se acreditava que, no caso de um acidente fatal, a moeda era uma 

forma de pagar pela travessia das almas pelo rio Aqueronte feita por Cáron5. 

Com a moeda em baixo do mastro, era também muito comum que a tripulação 

verificasse se todos os ratos estavam a bordo, pois, quando esses saíam em debandada, 

era sinal de mau presságio. Outras superstições, como nunca desejar boa sorte ou nunca 

dizer a palavra “coelho”
6 em uma embarcação, eram atitudes que não demandavam 

esforços dos comandantes e, talvez, do próprio Freycinet, pois a tripulação tomaria os 

cuidados necessários.  

O último item a ser verificado pelo comandante era se não havia mulheres em sua 

tripulação, pois muitos consideravam que a presença de uma mulher entre seus 

membros trazia azar para o navio. Ainda sobre a presença e o trabalho de mulheres nas 

navegações, destacamos que elas também foram proibidas de trabalhar nas embarcações 

francesas até o século XX.  

Em contraponto a essa perspectiva, não podemos afirmar que Louis Claude de 

Saulces de Freycinet tentou introduzir a prática dos comandantes levarem as suas 

esposas entre os franceses, mas Rose de Saulces de Freycinet navegou ao redor do 

mundo entre 1817 e 1820 na companhia de seu marido, a bordo da embarcação 

L’Uranie.  

Madame Freycinet embarcou na aventura como um marujo de presença 

importante para a realização da empreitada, segundo o próprio Louis Claude de Saulces 

de Freycinet. Mesmo não tendo sido a primeira mulher a dar a volta ao mundo (esse 

título é de Jeanne Barret7), sua presença na embarcação e na viagem é de grande 

importância, pois é a primeira a registrar suas experiências em um diário.  

                                                           
5 Na mitologia grega Cáron é o responsável entre a travessia dos rios Estige e Aqueronte que separam o 
mundo dos vivos do submundo, governado por Hades. Para ter acesso ao barco de Cáron, o morto deveria 
pagar com uma moeda pela trevessia. Nos rituais de enterramento colocava-se uma moeda na boca do 
morto para o sepultamento, a fim de garantir o pagamento de Cáron. Por isso, muitos navegantes 
acreditavam que ao colocar uma moeda em baixo do mastro principal de uma embarcação, no caso de 
naufrágio o pagamento feito para Cáron estaria garantido para todos. 
6 Coelhos a bordo roíam as madeiras do navio, podendo causar naufrágios. Por isso, até mesmo a menção 
do nome do animal era abominada. 
7 Nome também grafado como Jeanne Barré 
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Seus escritos recebem uma linguagem epistolar, que deveria ser encaminhada para 

uma amiga e prima, Caroline de Nanteuil, na França. A coletânea de cartas apresenta 

uma lacuna entre 23 de outubro de 1818 a 18 de outubro de 1819 que é preenchida pelas 

cartas à mãe de Rose de Freycinet. Por isso, sua escrita apresenta seus sentimentos e 

pensamentos mais francos. 

A obra de Freycinet é singular, pois não segue os mesmos parâmetros de muitos 

outros relatos de viagem produzidos por viajantes desde o século XVI, que em grande 

parte foram encomendados por governantes. Ainda assim, podemos ter esses relatos 

como monumentos da cultura, pois foram instrumentos utilizados para transmissões de 

experiências vividas por seus autores e a maneira  pela qual os mesmos interpretaram 

suas relações com o mundo ao seu redor. Nesse sentido, devemos perceber a escrita 

dessas experiências conforme a proposta de Walter Benjamin: 

 
  

Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um 
monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, 
não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida 
do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua tarefa 
escovar a história a contrapelo. 

(BENJAMIN, 1987, p.235) 

  

 
 A relação apresentada por Benjamin entre monumento da cultura e monumento 

da barbárie também se faz presente ao compararmos o relato de Rose de Freycinet e dos 

viajantes homens de sua época. Se por um lado, ambos têm a função cultural de 

informar aos seus leitores os fatos cotidianos, por outro lado isso não ocorre com 

neutralidade. Os relatos produzidos pelos homens representantes dos Estados europeus 

são parciais e conduzem o modo de pensar de seus leitores, podendo se transformar em 

um aparelho manipulador em benefício de um governante.  

Ao propormos a análise da vivência de uma mulher francesa no Rio de Janeiro 

nos últimos anos que precederam a independência do Brasil, escovamos a história a 

contrapelo. Deixamos de lado os discursos dos oficiais, de homens escritores de relatos 

de viagem por ofício e olhamos por baixo dos “pelos” da história, através do olhar 

feminino que, assim como também menciona Benjamin, pode evidenciar muitas 

informações sobre as relações sociais nos trópicos oitocentistas.  
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Além disso, ao lermos a escrita da viajante, conseguimos nos aproximar da 

compreensão sobre as relações mais íntimas no período histórico vivido por ela, pois, 

nas palavras de Freyre: 

 

 

“No estudo da sua história íntima despreza-se tudo o que a história política e 
militar nos oferece de empolgante por uma quase rotina de vida: mas dentro 
dessa rotina é que melhor se sente o caráter de um povo.  Estudando a vida 
doméstica dos antepassados sentimo-nos aos poucos nos completar: é outro 
meio de procurar-se o “tempo perdido”. Outro meio de nos sentirmos nos 
outros – nos que viveram antes de nós; e em cuja vida se antecipou a nossa. É 
um passado que se estuda tocando em nervos; um passado que emenda com a 
vida de cada um; uma aventura de sensibilidade, não apenas um esforço de 
pesquisa pelos arquivos. Isto, é claro, quando se consegue penetrar na 
intimidade mesma do passado; surpreendê-lo nas suas verdadeiras tendências 
, no seu à-vontade caseiro, nas suas expressões mais sinceras.” (FREYRE, 

1950, p. 37) 
 

 

Outra importância que se destaca ao diário é o fato de ter sido escrito por uma 

mulher. Afinal, segundo Freyre, há a dificuldade de encontrarmos diários ou quaisquer 

escritos de mulheres. 

 

“O que não é fácil em paises como o Brasil; aqui o confessionario absorveu 

os segredos pessoais e de familia, estancando nos homens, e principalmente 
nas mulheres, essa vontade de se revelarem aos outros que nos paises 
protestantes provê o estudioso de historia íntima de tantos diarios, 
confidencias, cartas, memorias, autobiografias, romances autobiográficos. 
Creio que não há no Brasil um só diario escrito por mulher. Nossas avós, 
tantas delas analfabetas, mesmo quando baronesas e viscondessas, 
satisfaziam-se em contar os segredos ao padre confessor e à mucama de 
estimação; e a sua tagarelice dissolveu-se quase toda nas conversas com as 
pretas boceteiras, nas tardes de chuva ou nos meios-dias quentes, morosos.” 

(FREYRE, 1950, p.  37)  
 

 

As histórias íntimas narradas no diário de viagem de Freycinet foram publicadas8 

pela primeira vez, sob o título Journal de Madame Rose de Saulces de Freycinet 

d"après le Manuscrit Original Accompagné de Notes par Charles Duplomb Directeur 

                                                           
8 Antes de serem publicadas em forma de diário, as cartas foram conservadas por sua destinatária, 
Caroline Nanteuil, em seus arquivos de família. Porém, em 1910, a baronesa de Retours, neta de Caroline 
as entrega ao sobrinho de Rose de Freycinet. Este, cedendo aos estudiosos e ansiosos por um 
complemento de documentação aos oficiais do naufrágio do L’Uranie, confia os manuscritos que fazem 
parte da publicação. 
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Honoraire au Ministère de la Marine9 (Diário de Madame Rose de Saulces de 

Freycinet segundo o Manuscrito Original Acompanhado de Notas por Charles 

Duplomb - Diretor Honorário do Ministério da Marinha), em 1927 pela Société 

d"Éditions Géographiques, Maritimes et Coloniales.  

A percepção dos sentimentos experimentados por Madame de Freycinet em sua 

viagem é uma marca nítida na escrita da viajante.  Na introdução da primeira edição, 

Charles Duplomb ressalta que: “O jornal de M
me  Rose de Saulces de Freycinet[...] é um 

diário, escrito dia a dia, sem nenhuma pretensão de estilo, no qual ela deixa o seguinte: 

‘apostar seu coração sem pensar em mais nada’”. Além disso, basta uma passada de 

olhos no início do texto para que o leitor também se sinta confidente de Rose, pois ela 

nos diz ao final da primeira página:  

 

“Isto é só para você, [...], “amável e querida amiga, eu quero escrever este 
diário. Acho divertido de fazê-lo, uma vez que é uma coisa que você me 
pediu e vai ser bom [...] só você há por mim a indulgência necessária para 
perdoar um estilo difuso e muitas vezes incorreto.” 

 

 

A partir da leitura do diário da viajante francesa, este trabalho tem como objetivo 

analisar a perspectiva da mulher viajante sobre hábitos dos membros da corte de D. João 

VI no Rio de Janeiro, em especial o cotidiano das mulheres na capital portuguesa dos 

Trópicos, além de suas descrições sobre a geografia local. 

 

 
A Capital Portuguesa dos Trópicos por Rose de Freycinet 
 
 
 
 A viagem ao redor do mundo, que durou três anos, teve uma passagem inesperada 

pelo Rio de Janeiro. Segundo Freycinet, "Ao sair de Tenerife, a intenção de Louis era ir 

ao Cabo; mas sendo levado para o oeste, e tendo se atrasado em Toulon e no 

Mediterrâneo, ele resolveu modificar o plano da campanha. Essa alteração atrasou nosso 

retorno à França por 8 meses.” (DUPLOMB, 1927, p. 9) 

                                                           
9
 Em 2013, foi traduzido em língua portuguesa por Rosa Alice Mosimann 
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É pelos fortes ventos soprados em direção a oeste que a tripulação de L’Uranie 

tem a oportunidade de passar e conhecer o Rio de Janeiro.  É sobre essa passagem que 

nos debruçaremos, a fim de analisar e perceber a vida da Corte Portuguesa dos Trópicos 

pelo olhar de uma francesa.  

Assim, este trabalho tem como enfoque principal o Capítulo II10 do Diário de 

Madame Rose de Saulces de Freycinet segundo o Manuscrito Original Acompanhado 

de Notas por Charles Duplomb no qual ela relata seus dias no Rio de Janeiro; 

homenagens públicas durante a passagem do rei; um passeio no Rio de Janeiro; as 

mulheres portuguesas11; uma cerimônia na igreja; o jardim botânico; a cultura do chá; e 

uma visita ao rei. 

É logo no início das cartas de Rose de Freycinet que observamos algumas 

questões relacionadas aos portugueses e ao julgamento feito por ela sobre a falta de 

mérito desse povo em colonizar e administrar a nação. É nas palavras dela que vem a 

seguinte afirmação: “É uma pena que tão belo país não seja cultivado por uma nação 

ativa e inteligente” (DUPLOMB, 1927, p. 10). Além de desclassificar os portugueses, 

ela também deprecia a cultura de opulência comum entre os mais ricos da corte nos 

trópicos. Também é provável que boa parte das críticas feitas por ela seja em virtude das 

péssimas condições sanitárias e urbanísticas que marcavam a vida cotidiana dos 

moradores da cidade do Rio de Janeiro.   

Apesar de ser severa em suas observações sobre a população que administrava e 

habitava a região, Madame Freycinet nos faz saber que: “Durante nossa estadia no Rio, 

nós não vimos nenhuma família portuguesa. Louis estava bem dedicado aos seus 

trabalhos e o pouco tempo que ele tinha foi consagrado a ver nossos compatriotas.” 

(DUPLOMB, 1927, p. 16). O tempo dedicado a outros franceses que viviam no Rio de 

Janeiro também é explicado por ela a partir da seguinte justificativa: “Quando estamos 

                                                           
10 No original:  
CHAPITRE II  
RIO DE JANEIRO  
SÉJOUR A RIO DE JANEIRO. — HOMMAGES PUBLICS RENDUS SUR LE PASSAGE DU ROI. — 
UNE PROMENADE DANS LES ENVIRONS DE RIO. — LES DAMES PORTUGAISES. — UNE 
CÉRÉMONIE A L'ÉGLISE. — LE .JARDIN BOTANIQUE. — LA CULTURE DU THÉ. — UNE 
VISITE AU ROI  
11 Quando Rose de Freycinet chegou ao Rio de Janeiro, a cidade era a capital portuguesa e o Brasil era 
reino unido a Portugal. Por isso, não podemos afirmar se as críticas contidas em seu texto foram feitas às 
portuguesas europeias ou às nascidas nos trópicos.  
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em um país estrangeiro, sentimos uma grande satisfação de ver compatriotas” 

(DUPLOMB, 1927, p. 11). 

Essa não relação com o outro já mostra o desinteresse por esse outro e apresenta 

um pouco da condição da mulher do século XIX a qual aparenta ser corajosa e 

reacionária. Porém, apenas aparenta, pois, no fundo, apresenta um comportamento de 

obediência e desinteresse pelas descobertas. Ou seja, o contato com esse outro não 

desperta curiosidade ou se faz importante para ela. Afinal, devemos lembrar que o 

maior interesse da viajante era o de estar na companhia de seu marido. Toda a sua 

ousadia de entrar para a tripulação disfarçada de marinheiro se deu por uma atitude de 

amor ao companheiro. Qualquer outro tipo de conhecimento e/ou descoberta gerados 

pela viagem podem ser considerados, em parte, por nós uma fissura dentro de uma 

estrutura de relações sociais onde a mulher, no contexto do início do século XIX, na 

maioria das vezes, se colocava como submissa em relação ao homem.  

De qualquer forma, é com esse distanciamento dos portugueses e das portuguesas 

que a viajante expõe o que viu, viveu e ouviu no Rio de Janeiro e nos faz conhecer 

alguns hábitos e costumes da população local. Em seus registros há sempre a 

preocupação de apontar que muito do que ela irá narrar foi contado por outros ou ela 

ouviu dizer como, por exemplo, na passagem a seguir: 

 

“Eu não posso falar por mim mesma sobre os costumes portugueses, pois não 
tive nenhum convívio com uma família. Mas já ouvi o suficiente para pensar 
que eles não me agradam. Seus hábitos parecem estranhos e até mesmo 
desagradáveis. A imundície é geral e chega à altura dos Fidalgos (nobres). 
Citaram-me vinte exemplos a esse respeito: vou relatar dois. 
Uma nobre dama portuguesa, que tinha uma governanta francesa, esteve a 
ponto de demiti-la porque ela a ofereceu uma bacia para lavar as mãos. Ela 
lhe repreendeu com muita rispidez, pois uma senhora de sua classe não 
precisava lavar suas mãos, porque não tocava em nada que fosse sujo, e que 
apenas pobres e serviçais precisavam se lavar.” (DUPLOMB, 1927, p. 17)  
 

 
 
 Mesmo não tendo o conhecimento de quem viu com os próprios olhos e ficando 

em um entre-lugar de "ver com os próprios olhos" e "ver com os olhos de outrem", Rose 

de Freycinet traz marcas de uma população e consegue fazer julgamento de valores a 

partir do que viu ou ouviu. E, nesse último caso, o que é percebido pelos "olhos do 

outro" não é colocado em dúvida.  
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De qualquer forma, não nos cabe aqui questionar ou falar sobre a realidade dos 

fatos, pois a escrita, a memória e a imaginação já compõem a “realidade” que cada 

viajante retrata a partir do que entende como sendo essa realidade. Talvez seja por isso 

que muitos outros viajantes falem sobre alguns mesmos hábitos. No que concerne à 

higiene pessoal, por exemplo, Del Priore afirma:  

 

 
 
“Hábitos de higiene, hoje associados ao prazer físico, eram inexistentes. 

Entre os habitantes da América portuguesa, a sujeira esteve mais presente do 
que a limpeza. E isso, durante séculos. O viajante inglês John Luccock, no 
início do século XIX, ainda afirmava que as abluções frequentes não eram 
‘nada apreciadas pelos homens. Os pés são em geral a parte mais limpa das 

pessoas. Os rostos, mãos, braços, peitos e pernas que, todos eles andavam 
muitos expostos em ambos os sexos, raramente recebem a bênção de uma 
lavada [...]’” (DEL PRIORE, 2011, p.20)  

 
 
 Ler ou até mesmo “ouvir dizer” são ações que compõem a formação de um 

imaginário sobre o outro. Em sua estadia no Rio de Janeiro, Rose de Freycinet conviveu 

muito tempo com as esposas de outros estrangeiros que auxiliavam Louis Claude de 

Freycinet em seu trabalho. Esse convívio também pode ter sido um fator importante 

para a formação da opinião da viajante acerca dos portugueses dos trópicos.  

 As experiências que tivera na companhia de outras estrangeiras no Rio de Janeiro 

aparecem na narrativa de Freycinet como momentos de visitas sociais. Em uma dessas 

ocasiões, a viajante narra uma situação considerada por ela cômica: 

 
 

[...] nós nos reunimos com a família Sumter e vários dos seus amigos por 
volta das 5 da manhã. Todas as mulheres estavam sentadas em uma grande 
carruagem puxada por oito mulas, enquanto os homens viajavam em cavalos 
ou em carroças. As estradas eram cheias de buracos e estávamos sob uma 
forte chuva, sendo forçados a deixar a estrada principal e seguir um caminho 
que nos levava pela floresta. Nós saímos de nossa carruagem para não cansar 
muito as mulas, que nos levariam de volta à cidade na mesma noite. Mulas e 
cavalos selados nos esperavam, mas parte das mulheres preferiram andar a pé 
e eu segui o exemplo delas. Em alguns momentos, nós quase machucamos 
nossas costas; nós afundamos na lama até nosso tornozelo. Quem nos divertia 
periodicamente era uma pequena pessoa, a esposa do embaixador da 
Holanda, sobre quem eu preciso dizer algumas palavras. 
[...] Grande surpresa tivemos quando a vimos vestida com um vestido 
oriental, bordado a mão com corpete sem saia [...] e com diversos babados! 
Apesar dela ter sido avisada que nós iríamos caminhar na floresta que é 
sempre úmida, ela estava vestindo sapatos de seda. 
Foi cômico vê-la atravessar a lama. Os sapatos acabaram ficando na água e 
precisou ser carregada no lombo do cavalo; o vestido bordado era preto até os 
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joelhos, como era de costume de sua vestimenta. Quando dissemos a ela o 
quanto era triste vemo-la nessa situação, ela respondeu que ela não se 
importava, que receberia outro vestido de Paris. Felizmente para mim, eu não 
estava vestida como ela; Eu nunca teria desperdiçado tanto dinheiro com 
essas bugigangas ( ela nos assegurou que só o vestido dela tinha custado 600 
francos, sem contar com o restante de suas vestes). (DUPLOMB, 1927, p. 15) 
 

  
  

Em uma primeira leitura, a experiência descrita pela viajante pode nos remeter a 

um momento de implicância dela com a esposa do embaixador holandês. Entretanto, se 

fizermos uma análise a contrapelo12 desse trecho, Freycinet nos revela muitas 

informações sobre o Rio de Janeiro. Primeiramente, ela destaca o meio de transporte 

utilizado na época, apresentando informações de como se locomoveram em uma viagem 

para uma região no entorno da cidade. Ela descreve o uso das carruagens puxadas por 

mulas, a possibilidade de cavalgar e também o uso de carroças. 

 A viajante ressaltou as condições das estradas, muito esburacadas e sem 

pavimentação adequada para seguir viagem em dias chuvosos, tanto que optaram por 

passar por meio da floresta. Até mesmo quando descreveu com detalhes o vestido que 

era usado pela esposa do embaixador da Holanda, Freycinet nos dá indícios sobre a 

moda que era utilizada pelas senhoras europeias que viviam nos trópicos. O uso de 

vestido oriental com sapatos de seda também nos aponta relações comerciais que 

ocorriam nas casas de comércio do Rio de Janeiro, pois “ela respondeu que ela não se 

importava, que receberia outro vestido de Paris”. A própria informação sobre o preço do 

vestido estragado pela lama, que custara em torno de 600 francos, também nos faz 

perceber que, no Rio de Janeiro, também se formava um mercado de luxo. 

 Sem dúvida, a mais simples informação que temos no trecho citado anteriormente 

é a mais importante para constatar que outras nações reconheciam o Rio de Janeiro 

como capital do reino português e, como consequência disso, o território brasileiro 

como extensão do reino. O próprio fato de a viajante conviver com o embaixador 

holandês já é uma marca desse reconhecimento da legitimidade do Rio de Janeiro como 

uma “capital europeia” em 1817.  

                                                           
12

 A perspectiva da história a contrapelo propõe a busca de evidências históricas no interdito e também no 
não dito. Deixar de lado o óbvio e o discurso oficial para encontrar na fonte histórica evidências sobre os 
“excluídos da história”. 

1517



  
 
 
 
 

Outro aspecto importante destacado por Madame Freycinet é a influência da 

religião nos costumes da população. Segundo ela, 

 
 

“Nas residências que frequentei no Rio, não tive a oportunidade de conhecer 
as portuguesas. Elas só poderiam sair de casa para irem à igreja, o que 
possibilitava a oportunidade de estarem nas festividades quase todos os dias, 
especialmente à noite. As mulheres colocavam seus trajes de acordo com a 
ocasião.” (DUPLOMB, 1927, p. 17) 

 
 

 Mesmo já sendo uma capital de grande importância política e econômica, a cidade 

do Rio de Janeiro não contava com muitas formas de entretenimento para a população. 

Restavam apenas as tradições católicas como forma de convívio social entre os 

moradores da cidade.  Por isso, Quintão afirma que: 

 
 

“A religião era o núcleo de convivência da sociedade. Festas, procissões e 
manifestações religiosas constituíam uma forma de reunião social e 
quebravam a monotonia da vida diária, sendo muitas vezes uma das poucas 
oportunidades para o povo se distrair e divertir.” (QUINTÃO, 2002, p. 52)  
 

 

Essa forma de convívio é tão importante para os moradores e para os visitantes da 

cidade que comungam do catolicismo que não ficou de fora das observações da viajante. 

É com olhar atento e ouvidos apurados que Rose de Freycinet descreve uma das 

cerimônias religiosas assistidas por ela. A cena a seguir faz com que a visitante fique em 

estado de êxtase e se sinta transportada ao paraíso.  

 

 

“Depois de duas ou três orações bem recitadas, eu pensei que a cerimônia 

tivesse terminado. Estava prestes a sair do local quando fui surpreendida por 
uma extraordinária cena, enquanto isso, vozes que pareciam terem vindo do 
céu ecoavam em meus ouvidos. Pareciam tão puras e dentre elas havia uma 
que parecia tão celestial, que eu não conseguira compreender como seria 
possível. Aquelas vozes, tão doces e melódicas para pertencer a homens, era 
viril e tinha o vigor que não eram característicos das vozes das mulheres. Eu 
estava sendo levada. Eu me sentia transportada ao paraíso entre os anjos e 
pela glória de um ser supremo. E eu permaneceria em um longo estado de 
êxtase, se o canto não tivesse dado lugar às novas orações. Então, eu pensei 
em perguntar a alguém de onde aquelas vozes emanavam. A resposta traçada 
em meu espírito conjurou uma crueldade que eu jamais poderia ter imaginado 
antes desse dia.” (DUPLOMB, 1927, p. 17-18) 
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As orações que deram lugar as vozes parecidas com vozes de anjos e que faziam a 

viajante querer permanecer naquele local por um longo tempo também denunciam atos 

que, no inicio do século XIX, já tinham perdido a popularidade na Europa. As vozes 

que tanto chamaram a atenção de Madame de Freycinet eram sem dúvida a dos 

castrati13. 

Segundo Carvalho (2002), para haver um melhor desempenho no 

desenvolvimento do canto, era comum a castração de crianças com idade entre sete e 

doze anos. Assim, elas “conservavam a extensão da voz infantil (cuja tessitura é quase 

idêntica a das vozes femininas de soprano, mezzo-soprano e contralto) apoiada em 

pulmões masculinos adultos, com emissão poderosa, ágil e penetrante.” (CARVALHO; 

2002, pág. 69). É importante ressaltar que as castrações de crianças ocorriam 

principalmente porque não era permitido que mulheres cantassem. Sendo assim,  

 

 
“A prática da castração esteve muito presente na história social do Homem. 

Foi utilizada por diferentes culturas da antiguidade e não causou 
estranhamento para a sociedade europeia no século XVI, quando foi 
introduzida com finalidade exclusivamente musical principalmente na região 
do Mediterrâneo. Com as mulheres proibidas de cantar pela Igreja; os 
meninos mudando de voz e gerando um problema constante para as igrejas na 
busca de jovens para o coro; e as vozes dos falsetistas não possuindo a 
extensão necessária para cantar a voz do soprano; a utilização de castrati foi 
uma solução bastante apreciada” (FERNANDES, 2012, p. 2)  

 
 
 A perfeição encontrada no timbre dos castrados, segundo Roland Candé (1980, 

pág. 43), conseguia reunir potência e leveza, sendo eles capazes de sustentar num fio de 

voz longas notas sem respirar, emitindo perfeitamente, tanto sons de uma infinita 

suavidade, como terríveis sons de timbre metálico.  

Retomando a experiência da viajante, percebemos que todas as vozes parecidas 

com as de anjos que surpreenderam a visitante perdem todo o encanto quando são 

contextualizadas e explicadas de que forma se chega à perfeição do timbre vocal.  

As cartas de Rose de Freycinet não servem apenas para chamar a atenção de 

práticas cotidianas consideradas por nós, no tempo presente, como práticas cruéis. Elas 

também dão suporte a um estudo que possibilita analisar a história intima do convívio 

                                                           
13

 Termo em italiano que significa castrados. 
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social entre os estrangeiros que circularam na cidade do Rio de Janeiro no início do 

século XIX. 

Sem ter a pretensão de seguir parâmetros de escrita convencionados como a forma 

ideal do registro de viagens como temos nos relatos científicos - pois ela escrevia 

unicamente para sua amiga e prima, sem ter o interesse de atingir outros leitores - , a 

viajante, mesmo não tendo também a preocupação com a observação e registro de  tudo 

que poderia servir para riqueza e para outros interesses, registrou em suas cartas 

pessoais notas e lembranças que apenas obedecem à temporalidade da própria escrita 

das cartas e ao ritmo da rotina da viagem. Mas, ainda assim, em um material tão 

pessoal, é a partir da sua publicação que nós leitores conseguimos ver suas 

correspondências como fonte histórica a fornecer elementos para o conhecimento dos 

hábitos e dos costumes de uma capital europeia dos trópicos no início do século XIX.  
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APROXIMAÇÃO ENTRE BRASIL, FRANÇA E PORTUGAL A PARTIR DE 

UMA LITERATURA CONSTRUÍDA POR TRADUÇÕES/INTERPRETAÇÕES 

DA DOUTRINA FILOSÓFICO-RELIGIOSA DO YOGA E DE SUAS OBRAS 

 

Ana Márcia Cabral Linhares Mourthé (UNIRIO)1 
 

Resumo: As textualidades francesas acerca da doutrina filosófico-religiosa indiana do Yoga 
exerceram uma grande influência sobre um conjunto de pessoas oriundas da classe média 
urbana da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro e foram um dos pilares na construção de uma 
tendência carioca da doutrina. Neste texto, pretendeu-se abordar a aproximação entre a Índia e o 
Brasil por intermédio desses textos franceses sobre o Yoga e de suas traduções para o 
português. 
Palavras-chave: Yoga; Tradução; Francês 
 

                                                                    Quem Sonha Mais? 
 

Quem sonha mais, vais-me dizer —  
Aquele que vê o mundo acertado  
Ou o que em sonhos se foi perder?  
 
O que é verdadeiro? O que mais será —  
A mentira que há na realidade  
Ou a mentira que em sonhos está?  
 
Quem está da verdade mais distanciado —  
Aquele que em sombra vê a verdade  
Ou o que vê o sonho iluminado?  
 
A pessoa que é um bom conviva, ou esta?  
A que se sente um estranho na festa?  
 
(Alexander Search, in "Poesia" – heterônimo 
de Fernando Pessoa) 

 

A Índia, a França e o Brasil: interpretações do Yoga 

Nas décadas de 1970 e 1980, o encanto que a doutrina filosófico-religiosa indiana 

do Yoga exercia sobre um conjunto de pessoas oriundas da classe média urbana da Zona 

Sul da cidade do Rio de Janeiro conduziu a variadas reflexões. Neste texto, pretendeu-se 

abordar uma delas: a aproximação entre a Índia e o Brasil, por intermédio de 

textualidades francesas (ou em língua francesa) sobre a doutrina. Não há dúvida de que 

os textos denominados, em outros tempos, de fontes primárias e secundárias indianas 

                                                             
1
 Graduada em Filosofia (UFRJ), Mestre em Memória Social (UNIRIO). Contato: 

anamarcialinhares2@gmail.com. 
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relativas ao Yoga, como o Yogasūtra de Patañjali e seus principais comentários 

(Yogabhāṣya de Vyāsa, Tattvavaiśāradī de Vācaspatimiśra, Rājamārtaṇḍa do Rei Bhoja 

etc), e ao seu principal arcabouço teórico, a doutrina filosófico-religiosa do Sāṃkhya, 

cuja obra principal intitula-se Sāṃkhyakārikā e é atribuído a Īśvarakṛṣṇa, foram 

traduzidos, sobretudo, do sânscrito para o inglês, embora haja traduções francesas das 

obras clássicas realizadas por especialistas franceses em estudos indianos. No entanto, o 

que parece caracterizar a discreta e singular aproximação abordada, é o fato de sua 

construção ter sido fundamentada em textos franceses (e por suas traduções, do francês 

para o português) classificados como “fontes terciárias”. Essas obras comentam, 

esclarecem e interpretam os ensinamentos dos textos clássicos do Yoga e do 

Hinduísmo, fornecem informações práticas e teóricas sobre a doutrina, relatam as 

trajetórias de vida de yogi 2 indianos e europeus, e ainda oferecem ao leitor um amplo 

acesso a referências bibliográficas sobre esses temas. Talvez, na hierarquia imaginária 

das fontes literárias, essas obras se encontrem em um patamar inferior em relação aos 

cânones das tradições do Yoga e de suas traduções. Contudo, esta literatura parece não 

só ter gerado e alimentado o fascínio dos cariocas pelas tradições filosófico-religiosas e 

culturas da Índia, mas também ocasionado uma relação alternativa e singular entre 

brasileiros e franceses.  

Conforme Eduardo Coutinho (2003), textos primários classificavam-se como 

superiores porque eram vistos sob a ótica dos estudos franceses de fontes e influências. 

Tratava-se de um sistema nitidamente hierarquizante, segundo o qual 
um texto fonte ou primário, tomado como referencial na comparação, 
era envolvido por uma aura de superioridade, enquanto o outro termo 
do processo, enfeixado na condição de devedor, era visto com 
evidente desvantagem e relegado a nível secundário (COUTINHO, 
2003, p. 19).  

 
Isto é, especialistas europeus buscavam influências, identidades e desigualdades entre 

duas obras, mas tendo por base os cânones europeus. A partir do fim da década de 1970, 

                                                             
2 Yogi é um adepto do Yoga. O termo não foi pluralizado porque o sânscrito é uma língua flexiva. Nela, 
os substantivos, adjetivos, pronomes e numerais são declinados em gênero, número e caso, e os verbos 
são conjugados. No caso da flexão nominal, a gramática do sânscrito inclui, além do singular e do plural, 
a flexão gramatical dual, que indica a pluralização de duas coisas ou seres. Por exemplo, o singular de um 
substantivo masculino como gaja (elefante) no caso nominativo é grafado por meio do acréscimo da 
terminação aḥ (gajaḥ). O dual do mesmo caso é escrito adicionando-se a terminação au (gajau) e o plural, 
acrescentando-se a terminação āḥ (gajāḥ).  Portanto, seria complicado incluir desinências em português 
para pluralizar palavras em sânscrito. Foram conservados, por isso, os termos sânscritos no singular e os 
seus plurais indicados por meio dos artigos colocados anteriormente a esses termos, ou então pelo próprio 
sentido da frase. Mais detalhes, cf. RENOU, 1996. 
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graças a contribuições de correntes teórico-críticas como o Desconstrucionismo, que 

enfatizou o valor da noção de diferença entre os textos e valorizava o contexto histórico 

nas análises textuais; e o Pós-estruturalismo francês, com os seus questionamentos 

sobre autoria, influência e originalidade, o comparativismo deixa de avaliar o segundo 

texto do processo comparativo como inferior. Ele adquire importância na revitalização e 

enriquecimento do primeiro texto, transformando a relação entre eles em 

correspondência e não mais em equivalência ou continuidade (COUTINHO, 2003, p. 

20). Em relação ao assunto aqui examinado, tratar as obras francesas (e suas traduções 

para o português) e, posteriormente, os textos brasileiros sobre as doutrinas indianas do 

Yoga como menos confiáveis ou inautênticas significa respaldar as análises no método 

tradicional dos estudos de fontes e influências, só que no caso os textos fontes não eram 

europeus, mas indianos. 

Nos anos 1960, 1970 e 1980, a influência de certo “Yoga parisiense” (uma 

mistura de várias linhas do Yoga indiano com alguns aspectos da cultura francesa do 

Quartier Latin) e suas textualidades constituiu-se como um dos principais fundamentos 

de uma tendência da doutrina na Zona Sul carioca.3 Como mencionado, por meio de 

textualidades francesas (ou em francês) do Yoga, construiu-se uma “aproximação” entre 

brasileiros e indianos e uma relação singular entre cariocas e parisienses. Quando, no 

fim da década de 1970, a língua francesa perdeu, clara e progressivamente, o seu 

prestígio para o inglês,4 o mundo do Yoga5 carioca também se transformou. Aos 

poucos, a relação citada entre brasileiros e franceses foi sendo substituída pelo 

intercâmbio entre os primeiros e instituições e professores de Yoga indianos. Há que se 

mencionar que a partir de 1990 as comunicações pela internet, majoritariamente em 
                                                             
3 Na cidade do Rio de Janeiro, a psicanalista e professora de Yoga Sandra Panzera Flamand, brasileira, 
mas radicada em Paris desde 1976, parece ter sido a principal representante destas transmissões dos 
ensinamentos do Yoga intercalados com informações e experiências do Quartier Latin, em Paris. 
4 A exclusão de línguas estrangeiras da grade de disciplinas obrigatórias no ensino médio foi determinada 
pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961, e reforçada pela de 1971. Ficou a critério dos conselhos 
estaduais optarem, quando o faziam, por uma língua, inglês ou francês, o que favoreceu a língua inglesa. 
Até a Segunda Guerra Mundial, o francês possuía maior prestígio no Brasil. Segundo Vera Lúcia 
Menezes de O. e Paiva (2003), a reforma Capanema de 1942 colocou o ensino do francês em vantagem 
em relação ao inglês. Após a guerra, com a difusão cultural norte-americana, a língua inglesa passou a ser 
a necessária e a desejável. Conforme Gerson Moura (1988, p. 8), a difusão cultural norte-americana 
alcançou um sucesso sem precedentes na exportação de hábitos de consumo, padrões de comportamento e 
tendências artísticas, universalizando o "american way of life" desde os anos de 1940. 
5 O termo “mundo” foi aqui empregado da maneira como o antropólogo Amir Geiger (2015) o concebeu: 
no sentido próximo ao das pesquisas de antropologia urbana, ou seja, para designar um grupo em sentido 
amplo; e não uma subcultura ou um grupo social em sentido estrito, dada a abertura e o “cosmopolitismo” 
das representações e práticas do Yoga. 
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inglês, assim como o maior acesso a viagens internacionais, tornaram-se fundamentais 

para o desenvolvimento dessas novas aproximações. 

Em geral, esses novos contatos foram vistos de forma positiva pelos adeptos 

brasileiros da doutrina. É como se a aproximação garantisse o acesso a textualidades e a 

ensinamentos mais autênticos, o que remete às observações de Walter Benjamin e de 

Edward Sapir. Tanto o filósofo como o antropólogo questionaram as apropriações 

culturais e os formalismos vazios desvinculados de experiências significativas. 

Para Walter Benjamin (2011), o desenvolvimento do capitalismo e da técnica 

substituiu vínculos relacionais significativos encontrados em comunidades tradicionais, 

pelas vivências solitárias de indivíduos alimentados por fatos seguidos de explicações 

da mídia. Em seu artigo “Experiência e pobreza”, Benjamin questiona o valor de um 

patrimônio cultural desvinculado de experiências. Refere-se ao Yoga e a outras 

doutrinas alternativas (astrologia, quiromancia, vegetarianismo etc), consideradas como 

exemplos do mágico, do mistério, da imaginação, em outros termos, do que é 

classificado, muitas vezes, como “irracional”, tal e qual um bloco singular de ideias 

inautênticas que refletem ou buscam suprir a falta de significados para a existência e 

para o empobrecimento das relações sociais gerados na modernidade (BENJAMIN, 

2011, p. 114-115). Ao contrário de algumas correntes contraculturais europeias e norte-

americanas dos anos 1950, 1960 e 1970, principalmente, que compreendiam práticas e 

teorias alternativas como instrumentos para o alcance de maior autenticidade individual, 

social e cultural, Walter Benjamin (2011, p. 115) as interpretou, em sua época, como 

uma “galvanização”, ou seja, como o encobrimento da decadência gerada pela cisão 

entre experiências e valores culturais. 

De outra perspectiva, Edward Sapir (2012) em “Cultura: autêntica e espúria” 

considera que culturas inautênticas ou desvitalizadas são as que perpetuam 

automaticamente seus valores de forma a não serem remodelados:  

 

Se o continuador passivo de uma tradição nos oferece meramente uma 
etiqueta, a concha onde já não há mais vida, o criador que emerge das 
sobras culturais oferece-nos pouco mais que um gesto ou um grito, 
uma promessa estridente de uma visão equivocada por nossos desejos 
(SAPIR, 2012, p. 49). 

 

1525



  
 
 
 
 

 Conforme Sapir, uma cultura autêntica não considera indivíduos como 

engrenagens de um propósito coletivo do qual os mesmos indivíduos não tenham 

consciência, mas fornece-lhes uma razão criativa para a existência e um remodelamento 

constante dos valores padronizados. De outro modo, a cultura se transformaria apenas 

em um formalismo inautêntico em que fins gerais seriam mais importantes do que os 

interesses e desejos de seus portadores (SAPIR, 2012, p. 43-49). Assim, a interpretação 

de Sapir sugere que não há garantias de que transmissões de conhecimentos oriundos de 

instituições e de professores considerados como tradicionais sejam mais autênticas e 

vivazes.  

 Complementando a ideia de Sapir, Joël Candau (2012), em seu livro Memória e 

identidade, observa que a transmissão de conhecimentos, embora fundamental para a 

socialização, não significa, necessariamente, uma transferência genuína ou autêntica de 

conteúdos. Transmissão não é sinônimo de “transfusão memorial” (CANDAU, 2012, p. 

106). Ao contrário: para que uma transmissão de conhecimentos seja autêntica “[...] ela 

deve atuar no complexo jogo da reprodução e da invenção, da restituição e da 

reconstrução, da fidelidade e da traição, da lembrança e do esquecimento” (CANDAU, 

2012, p. 106). 

Existem outras interpretações da chamada “domesticação” de culturas. Edward 

Said, em seu clássico Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente, alega que as 

apropriações das culturas do Oriente constituem-se como um discurso singular e que 

referir-se a ele é “[...] falar principalmente, embora não exclusivamente, de uma 

empresa cultural francesa e britânica [...]” (SAID, 1996, p. 18). Para Said (1996, p. 18), 

nesta obra, este Orientalismo seria mais um sinal de poder europeu-atlântico sobre o 

Oriente do que um discurso autêntico sobre o ele. Isso significa que o discurso 

orientalista foi construído como um sistema de conhecimento que filtra as culturas 

orientais de maneira a serem aceitas pelo Ocidente. Na perspectiva do autor, o discurso 

orientalista reforça uma suposta superioridade do Ocidente perante um Oriente 

representado, normalmente, como: despótico, cruel, sensual, atrasado, sensual, 

irracional etc (SAID, 2012, passim). 

Com outra avaliação sobre essa questão, Homi Bhabha (2007) considera a 

possibilidade de haver algo mais nas relações entre grupos antagônicos que não sejam 

apenas colaborações, assimilações ou oposições explícitas. Enquanto Edward Said 
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(1996, p. 14) adverte que o discurso orientalista é um tipo de pensamento estruturado 

sob uma discriminação epistemológica e ontológica realizada entre o “Oriente” e o 

“Ocidente”, Bhabha (2007, p. 173) aponta para a existência de um “entre-lugar” ou de 

um “espaço intersticial”, ambivalente e fluído, em que outros tipos de identidades e 

relações podem ser construídos.  

Essas ponderações de Homi Bhabha, aplicadas ao tema deste artigo, induzem à 

suposição de que os textos franceses, suas traduções para o português e, posteriormente, 

os textos brasileiros sobre o Yoga possam ser algo mais valioso do que simples cópias 

mal feitas sobre os cânones das tradições do Yoga indiano.  

 Com base nas observações de Bhabha e dos outros autores citados, afloraram 

questões referentes à autenticidade de apropriações culturais e ao processo de criação de 

novos entrelaçamentos culturais a partir, principalmente, do fim do século XX. 

 Em relação à primeira questão direcionada a um dos temas deste artigo, ou seja, a 

autenticidade de tendências e textualidades não indianas de Yoga, reitera-se a afirmação 

de Maria Macedo Barroso de que “[...] a forma pela qual o ideal de iluminação das 

práticas de ioga, tal como postulado na Índia, adquire novos sentidos quando estas 

práticas são apropriadas por segmentos de classe média urbana no Ocidente [...]” 

(BARROSO,  2002, p. 119). Isto é, as tendências aqui denominadas Yoga parisiense e 

Yoga carioca, inspiradas nas tradições indianas, sempre serão suas representações, mas 

isso não implica falsidade ou invalidade de suas textualidades ou de suas práticas. 

É certo que preocupações com cronologias e autoralidades, encontradas, 

constantemente, em textos europeus sobre o Yoga, são estranhas às obras tradicionais 

do Yoga indiano.6 No que se refere à marcação do tempo dos eventos na Índia antiga, 

segundo Romila Thapar (2001, p. 493), ela é composta de vários sistemas cronológicos, 

pois a maior parte das dinastias importantes utilizava a sua própria cronologia 

resultando, muitas vezes, em períodos desconectados entre si.7 Além disso, como aponta 

Raimundo Pannikar (1975, p. 83), a temporalidade no contexto hindu está associada à 

gramática, à linguística, mas também à preocupação espiritual com a superação do 

                                                             
6 Alguns historiadores indianos da filosofia e da religião, como Surendranath Dasgupta em sua obra A 
History of Indian Philosophy, adotam (ou procuram adotar) a cronologia oficial europeia em suas obras. 
7 O conhecimento desses períodos fundamentou-se em evidências epigráficas e literárias, principalmente. 
Além dessas, as fontes budistas, que iniciam a contagem temporal a partir, geralmente, da data de 
falecimento do Buddha, e os relatos de viajantes também foram úteis para estabelecer uma cronologia dos 
acontecimentos da Índia antiga (THAPAR, 2001, p. 493). 
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tempo. E isso significa, no caso da tradição do Yoga clássico, que exercícios ascéticos 

associados ao arcabouço teórico da doutrina visam alcançar um estado psíquico 

extraordinário (asaṃprajñāta-samādhi)8 que leva à compreensão do caráter fictício do 

tempo cronológico e de suas implicações nos sofrimentos existenciais e constantes 

transmigrações da alma.  

Na época védica da história do pensamento ortodoxo hindu, nos Saṁhitā e nos 

Brāhmaṇa,9 o tempo abstrato não interessava aos poetas-sábios. O tempo digno de ser 

respeitado era o criado pelas atividades sacrificiais, isto é, a continuidade temporal 

dependia da duração ritualística. Com as Upaniṣad, 10 a ideia de continuidade temporal 

se desvincula dos ritos externos. O tempo torna-se interiorizado e a imortalidade, antes 

relacionada às atividades ritualísticas, transforma-se em uma busca interior do homem.  

Sob a perspectiva do Yoga Clássico ou Yoga de Patañjali,11 evasão para fora do 

tempo significa libertar-se das amarras dos sofrimentos criados pelo desconhecimento 

fundamental (avidyā), que interpreta a vida e seus fenômenos a partir somente de um 

prisma subjetivista. Isto é, por meio das práticas de meditação do Yoga sobre a 

impermanência de todos os fenômenos, o yogi é conduzido a um “momento inicial”, 

                                                             
8 Esse estado psíquico extraordinário, denominado samādhi ou absorção se subdivide em:  absorção com 
o suporte de um objeto de concentração (saṃprajñāta-samādhi) e absorção sem esse suporte 
(asaṃprajñāta-samādhi).  O termo samādhi, aqui traduzido como absorção, expressa a condição mental 
em que a consciência une-se ao objeto (apreendendo a sua forma) sem ser influenciada pelas atividades 
da mente (citta-vṛtti) em seu modo aflitivo, ou seja, condicionada pelos princípios de sofrimento, que são:  
ilusão ou ignorância do Si (avidyā), autorreferência extrema (asmitā), apego (rāga), aversão (dveṣa), e 
medo, inclusive medo da morte (abhiniveśa). A absorção é alcançada após o domínio das “experiências” 
de concentração e meditação. O “sujeito”, até aquele momento identificado com o princípio 
individualizador ou ego (ahaṃkāra), com a absorção, conceberá o objeto de maneira supraindividual, ou 
melhor, a relação sujeito-objeto desaparece, isto é, a compreensão do objeto passa a corresponder ao 
objeto de conhecimento. Em outros termos, o sujeito cognoscente desaparece, já que a consciência do ego 
(ahaṃkāra) é abolida” (FEUGA; MICHAËL, 1998, p. 59). Essa situação de “conhecimento” de objetos é 
característica do estado de absorção do Yoga e em nada se assemelha a  uma condição hipnótica. Segundo 
Mircea Eliade (1996, p. 77), a psicologia indiana observa que a hipnose é somente um estado de 
concentração eventual e temporário. 
9 Os Saṁhitā e os Brāhmaṇa,  juntos com os āraṇyaka e as Upaniṣad, formam a literatura védica ou os 
Veda. Os Saṁhitā (Coleções) são compostos por hinos, orações e fórmulas rituais. Os Brāhmaṇa 
(Interpretações bramânicas) dedicam-se a realizar observações teológicas dos Saṁhitā. Os Āraṇyaka 
(Obras secretas) são textos considerados abstrusos e são  lidos, habitualmente, nas florestas ou fora da 
comunidade. As Upaniṣad são comentários de caráter filosófico que prolongam determinadas 
especulações dos Brāhmaṇa e constituem o denominado jñāna-marga (caminho do conhecimento), em 
oposição aos outros textos védicos ligados aos atos cerimoniais e rituais de sacrifício (karma-marga). 
10 Upaniṣad é a denominação para um conjunto de textos filosóficos, pertencentes à literatura dos Veda, 
que interpretam e esclarecem outros textos tradicionais. Cf. nota 9. 
11 Yoga Clássico ou Yoga de Patañjali são denominações para o conjunto de saberes exposto em um texto 
cujas frases, designadas como aforismos, preceitos ou ainda como sentenças técnicas concisas (APTE, 
1978, p. 1698) entrelaçam-se, como fios, promovendo o entrosamento dos conhecimentos da doutrina. 
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anterior às suas existências pregressas e além da temporalidade cronológica, que 

representa a liberdade espiritual e a relativização dos sofrimentos existenciais. Como 

afirma Patañjali: “Pelo saṃyama [meditação] sobre o instante e sobre a sucessão dos 

instantes, surge o conhecimento oriundo da discriminação” (PATAÑJALI, 1988, p. 259, 

tradução nossa).12 

No que concerne à autoralidade, os autores das obras clássicas do Yoga são, 

normalmente, entidades fictícias utilizadas pelas comunidades de yogi. Para Gilberto 

Velho, em uma sociedade tradicional holista, como é o caso da sociedade indiana no 

período de composição da obra clássica do Yoga, o Yogasūtra,13  

[...] a biografia do indivíduo biológico não é enfatizada, em proveito 
da ênfase na continuidade de uma categoria social abrangente, a ponto 
de não ficar claro se um fato narrado ocorreu com o indivíduo 
biológico A ou B, pertencentes à mesma linhagem, categoria etc. 
Obviamente isso não significa que não haja consciência ou percepção 
do ciclo vital dos indivíduos A e B que nascem, vivem e morrem. Mas 
a persistência da unidade englobante é permanentemente fixada 
através de mitos, narrativas que reforçam o pertencimento dos 
indivíduos biológicos àquelas unidades. Assim, a memória 
socialmente significativa é a da unidade englobante, havendo pouca 
ênfase ou reconhecimento da noção de biografia no sentido moderno 
(VELHO, 1994, p. 99). 

Ainda sobre autoralidade, mas de outro lugar de fala, Pierre-Sylvain Filliozat 

(2005, p. 15) destaca que não era habitual na tradição hindu conservar material 

prosopográfico, mesmo de grandes autores ou celebridades. Glorificavam-se autores 

representando-os, ocasionalmente, como personagens míticas. Patañjali, “autor” do 

Yogasūtra, foi retratado, algumas vezes, com membros superiores, tronco e membros 

inferiores de aparências humana, mas com mil cabeças em forma de serpente, 

sugerindo, entre outras coisas, que o texto não era obra de um só indivíduo, mas 

pertencia à tradição experiencial e literária do Yoga. 

 No que diz respeito à segunda questão, isto é, a criação de novos entrelaçamentos 

culturais observados a partir do fim do século XX, o assunto leva, primeiramente, ao 

                                                             
12 “By Saṃyama over the moments and their succession, comes knowledge born-of-discrimination” 
(PATAÑJALI, 1988, p. 259). 
13 O Yogasūtra (aforismos do Yoga), considerado pela ortodoxia hindu como o principal texto de Yoga, 
contém 195 aforismos, divididos em quatro capítulos. Ele foi composto no chamado Período Gupta ou 
Era Clássica da Índia. Segundo a historiadora Romila Thapar (2001, p. 193-194), no entanto, a 
designação do período Gupta como Idade Clássica pode ser adotada desde que seja observado que ela se 
refere às classes superiores e que ocorreu somente ao norte da Índia durante o governo da dinastia Gupta 
(IV ao VI d.C.). 
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exame da ideia de cultura nacional, de sua modificação com a globalização e de como 

isso influenciou na avaliação de textos híbridos – como é o caso das textualidades em 

língua francesa sobre o Yoga, de suas traduções para o português e ainda de uma 

literatura brasileira sobre o assunto. 

 Culturas nacionais, segundo Stuart Hall (2014), são formadas não só por 

instituições culturais como também por símbolos e representações. Constituem-se como 

um discurso e são “[...] um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 

as nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 2014, p. 31). 

Em outras palavras, culturas nacionais constroem, por meio de histórias, memórias e 

imagens, identidades ao gerar sentidos sobre a nação e com os quais é possível 

identificar-se. 

Com o advento da globalização, quando a abrangência e a rapidez da integração global 

se ampliaram de maneira mais substancial, a aceitação de identidades e posturas mais 

plurais e flexíveis relativizaram alguns aspectos das culturas nacionais.  Isto não 

significa que em outros momentos elas tenham sido totalmente unificadas. Para Stuart 

Hall, as culturas nacionais atuam como: 

[...] um dispositivo discursivo que representa a diferença como 
unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e 
diferenças internas, sendo “unificadas” apenas através do exercício de 
diferentes formas de poder cultural. Entretanto – como nas fantasias 
do “eu” inteiro de que fala a psicanálise lacaniana – as identidades 
nacionais continuam a ser representadas como unificadas (2014, p. 
36). 

Complementando a citação, no mundo moderno, na Europa Ocidental, não há nações 

que tenham se constituído apenas por um povo, por uma cultura ou etnia exclusiva. 

Todas são híbridos culturais (HALL, 2014, p. 36).  

Na literatura, não existem produções textuais que não envolvam outros textos, 

seja como lembranças (inconscientes) destes, seja enquanto intertextos. Textualidades 

são sempre híbridas. No caso da literatura francesa acerca das tradições indianas do 

Yoga, de suas traduções para o português e da literatura brasileira sobre este objeto, de 

uma maneira inversa à análise que considera produções europeias como dotadas de 

poder de influenciar outras, e produções periféricas (as brasileiras, por exemplo) como 

reproduções passivas de modelos europeus, é possível pensá-las como contribuições 
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criativas às tradições do Yoga. Aqui, os textos das doutrinas indianas do Yoga é que são 

o modelo, e não o cânone europeu. 

 Finalizando, retomando as observações iniciais deste texto, e com base nas 

informações dos autores mencionados, conclui-se que as interpretações francesas e 

brasileiras do Yoga, mais do que réplicas infiéis do cânone do Yoga indiano, são 

elementos de valorização e enriquecimento do patrimônio material e imaterial do Yoga. 

Eles ressignificam e ajustam as experiências e textualidades dos yogi indianos a 

realidades sociais e culturais diferentes das existentes na Índia, reconhecendo, assim, a 

relevância do papel do leitor na construção e manutenção da autenticidade e vivacidade 

das tradições. 
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A REESCRITA DOS CONTOS DE PERRAULT NO PERÍODO INICIAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA LITERATURA INFANTOJUVENIL BRASILEIRA 

Anna Olga Prudente de Oliveira (PUC-Rio)1 
 

Resumo: Neste trabalho, apresento um breve recorte de minha pesquisa de doutorado sobre as 
reescritas brasileiras dos contos de Charles Perrault, publicados em 1697 na obra Histoires ou 
Contes du temps passé avec des Moralités ou Contes da ma Mère l’Oye (Histórias ou Contos do 
tempo antigo com moralidades ou Contos de Mamãe Gansa). A pesquisa busca tecer uma 
perspectiva de caráter historiográfico que compreenda as diferentes formas de apresentação e 
difusão dos célebres contos do autor francês no sistema literário brasileiro.  
 
Palavras-chave: Contos de Perrault; formação da literatura infantojuvenil brasileira; Figueiredo 
Pimentel; Monteiro Lobato. 
 

Introdução  

Recolhidos da tradição oral e elaborados por Charles Perrault como literatura 

escrita, os contos inseridos na obra Histoires ou Contes du temps passé avec des 

Moralités ou Contes da ma Mère l’Oye (Histórias ou Contos do tempo antigo com 

moralidades ou Contos de Mamãe Gansa) possuem uma característica que os diferencia 

de outros contos de fadas: a moralidade em verso, comentário final do autor sobre a 

história contada em prosa. Esse duplo nível de narração constitui-se como marca 

distintiva dos contos de Perrault. Com a enorme popularidade atingida, tanto em sua 

época, a França do século XVII, como posteriormente com sua difusão em outras 

culturas, os contos adquirem um status canônico na literatura infantojuvenil. Entretanto, 

sua sobrevivência na literatura é marcada por certa ambiguidade em relação à questão 

da tradição e da autoria: os contos muitas vezes são apresentados sem sua marca autoral: 

as moralidades, quando estas são consideradas inadequadas ao público alvo. No Brasil, 

as reescritas dos contos de Perrault apresentam diferenças relevantes quanto a esse 

aspecto.  

Na contemporaneidade, diversas novas reescritas dos contos de Perrault, entre 

traduções e adaptações, publicadas nos últimos doze anos (entre 2005 e 2016), 

apresentam o texto integral do autor francês, isto é, os contos em prosa com as 

moralidades em verso. É o que vemos nas reescritas de Katia Canton (DCL, 2005), 

Mário Laranjeira (Iluminuras, 2007), Fernanda Lopes de Almeida (Ática, 2008), Maria 

																																																													
1	Mestre e doutoranda em Estudos da Linguagem (PUC-Rio). Graduada em Letras com Habilitação em 
Tradução (PUC-Rio) e em Artes Cênicas (UNIRIO). Contato: annaolga@terra.com.br.	
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Luiza Borges (Zahar, 2010), Ivone Benedetti (L&PM, 2012), Rosa Freire d’Aguiar 

(Companhia das Letrinhas, 2012), Leonardo Fróes (Cosac Naify, 2015) e Eliana Bueno-

Ribeiro (Paulinas, 2016), por exemplo. Essas edições brasileiras recentemente 

publicadas indicam um fenômeno editorial relevante, uma vez que diferenciam-se de 

inúmeras outras reescritas publicadas anteriormente ao longo do século XX e também 

ao final do século XIX no Brasil.  

Em minha pesquisa de doutorado aponto para esses momentos distintos: o atual, 

em que os contos de Perrault são apresentados integralmente em livros voltados para 

crianças, e uma época anterior, em que as propostas de tradução ou adaptação para 

crianças permitiam, e mesmo exigiam, maiores alterações no texto. É o que ocorre no 

período inicial de desenvolvimento da literatura infantojuvenil brasileira, em fins do 

século XIX e início do século XX, quando Figueiredo Pimentel e Monteiro Lobato, 

respectivamente, publicam suas reescritas de contos de Perrault e de outros autores. As 

obras Contos da Carochinha de Pimentel e Contos de Perrault de Lobato foram 

publicadas inicialmente pelas editoras Quaresma (1894/1896/1911) e Companhia 

Editora Nacional (1934) e, já no século XXI, receberam novas edições pelas editoras 

Villa Rica (2006) e Companhia Editora Nacional (2007), tornando-se portanto 

acessíveis ao público leitor brasileiro contemporâneo. Essas duas reescritas surgem com 

propostas distintas, ambas entretanto suprimindo as moralidades. Neste trabalho, irei 

comentar as propostas de Pimentel e Lobato; antes, porém, apresento algumas 

considerações relevantes para a pesquisa.  

 

A reescrita como literatura  

Na literatura, as obras consideradas clássicas fazem parte de um imaginário 

coletivo que atravessa gerações, e sua permanência no cânone literário torna-se possível 

pelas diversas releituras ou reescritas feitas ao longo do tempo. Essas releituras, 

entretanto, variam de acordo com modelos literários e concepções de mundo de culturas 

e sociedades distintas. É a possibilidade de reinterpretação, readequação e reinserção em 

dada cultura e sociedade que permite que uma obra seja considerada universal, clássica; 

e essa obra nos chega “trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa 

e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou 

mais simplesmente na linguagem ou nos costumes)” (Calvino, 2007, p.11), como 
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sintetiza Italo Calvino, em tradução de Nilson Moulin, “toda primeira leitura de um 

clássico é na realidade uma releitura” (Calvino, 2007, p.11). 

Tal capacidade de reinvenção e transformação pode ser observada de modo 

sistemático no gênero que se convencionou chamar contos de fadas. O termo usado aqui 

refere-se a contes de fées, expressão surgida ao final do século XVII na França para 

designar o gênero literário em voga nos salões da corte de Luís XIV, referindo-se às 

narrativas criadas e contadas especialmente por mulheres, ou por homens como o 

escritor Charles Perrault. Nessa forma literária, a realidade social e os valores da época 

se refletiam em histórias ficcionais, de um mundo de faz de conta, em que o 

maravilhoso se consubstanciava em fadas, animais falantes e objetos com poderes 

sobrenaturais, tais como as fantásticas botas de sete léguas usadas por personagens 

como o Pequeno Polegar e o Gato de Botas. Essa presença do extraordinário nas 

narrativas em momento algum é posta em questão pelos personagens dos contos de 

fadas, e o mesmo se espera por parte de seus leitores ou ouvintes.  

Com suas origens em uma literatura oral e popular, os contos de fadas se 

estabelecem como cânone literário, especificamente na literatura que passou a ser 

denominada infantojuvenil. Como muitas vezes as mesmas narrativas eram elaboradas e 

contadas por diferentes autores e também por anônimos, tradicionalmente os contos de 

fadas permitem diversas formas de apresentação e de recriação. A própria delimitação 

do gênero é forjada por limites ambíguos e porosos em relação a outras classificações, 

tais como contos maravilhosos, folclóricos ou populares, ampliando assim as 

possibilidades de variação e dos modos diversos em que os termos são compreendidos e 

utilizados. Dentre os contos de fadas mais célebres no imaginário ocidental estão os 

escritos por Charles Perrault, o escritor reconhecido na tradição literária pelo epíteto de 

pai dos contos de fadas. Seus contos, entretanto, são indissociáveis dessa tradição do 

contar histórias, em que a mãe gansa (francesa) ou a dona carochinha (brasileira), por 

exemplo, contam histórias de tempos imemoriais, em que era uma vez...  

E assim, os contos de Perrault são atravessados constantemente por outros autores 

ou outras formas de contar. Se, como um clássico da literatura infantojuvenil, os contos 

do autor francês passam pelo processo de ressignificação característico do cânone 

literário, recebendo novas releituras e interpretações em épocas e culturas diversas, é 

preciso considerar ainda a característica do próprio gênero: contos que, devido à 
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existência de inúmeras versões, todos conhecem e podem de alguma forma recontar e 

recriar, seja na literatura escrita, na oralidade ou em diversas outras formas de expressão 

artística. Assim, sendo constituídos por tantas escritas e reescritas particulares, os 

contos de fadas, presentes no imaginário de crianças e adultos, adquirem uma aura de 

eternos e universais.  

Em minha pesquisa de doutorado, realizo um estudo literário da obra de Charles 

Perrault no Brasil, buscando compreender as diferentes formas como seus contos são 

reescritos, uma vez que tais formas correspondem a concepções de literatura e a 

ideologias existentes no sistema literário em questão. O corpus da pesquisa é constituído 

por reescritas brasileiras dos contos de Perrault publicadas em livro, desde o momento 

inicial em que os contos do autor francês do século XVII surgem no sistema literário 

brasileiro, ao final do século XIX, até a contemporaneidade, com a mais recente 

reescrita publicada em 2016. Esse período de pouco mais de 120 anos abrange os 

primórdios da literatura infantojuvenil (LIJ) brasileira, moldada pela influência de 

contos e histórias de origem europeia, advindos sobretudo da cultura francesa, e alcança 

o século XXI, quando a LIJ nacional já se encontra amplamente desenvolvida, não 

obstante o papel da tradução, e das reescritas em geral, permanecer central em nossa 

cultura, desde sempre receptiva à literatura estrangeira. Toma-se portanto como 

premissa o entendimento de que uma obra canônica, como os contos de Perrault, 

constitui-se não apenas da própria obra em si, isto é, seu texto fonte, mas, 

fundamentalmente, de suas mais diversas formas de reescrita, que produzem, 

transformam, recriam e estabelecem imagens da obra em contextos literários e culturais 

distintos. O termo reescrita é entendido aqui tal como proposto por André Lefevere 

(1992), incluindo, além de traduções, adaptações, críticas, antologias, resenhas, histórias 

literárias e textos afins.  

 

De onde vêm os contos de Perrault? 

Os contos de fadas têm origem em uma tradição oral que remonta a séculos,  a 

épocas em que registros escritos eram escassos e ainda não havia a concepção moderna 

de autoria. Essa tradição notadamente popular que permeava os mais diversos 

ambientes, incluindo lares humildes e de população iletrada, exercia funções não 

necessariamente literárias, tal como o termo literatura pode ser compreendido hoje. A 
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transmissão de histórias populares, dentre elas as que passaram a ser chamadas contos 

de fadas, era uma forma de agregamento em núcleos familiares, um passatempo que 

divertia os integrantes de uma família, independentemente de suas idades, e que também 

instruía ou servia como mensagem admonitória, indicando caminhos a serem seguidos e 

prevenindo outros. Essa atividade exercia assim uma função social educativa e 

instrucional em épocas em que o letramento e a educação formal escolar eram 

privilégios para poucos. Constituídos com essa ambivalência entre um caráter lúdico e 

outro didático ou instrucional, os contos populares passavam por modificações diversas 

de acordo com as culturas que os assimilavam e os objetivos de quem deles se utilizava, 

e por isso temos tradicionalmente a coexistência de versões distintas das mesmas 

histórias, conforme já comentado. 

A ruptura paradigmática dessa tradição oral pertencente à coletividade se dá 

justamente na França do século XVII com Charles Perrault (1628 -1703), considerado o 

primeiro escritor a recolher contos de fadas de origem popular e fixá-los na escrita, 

impingindo-lhes ao mesmo tempo uma autoria e um caráter literário. Publicada em 

1697, a obra Histoires ou Contes du temps passé avec des Moralités ou Contes da ma 

Mère l’Oye, doravante referida como Histórias ou Contos do tempo antigo com 

moralidades ou Contos de Mamãe Gansa, é constituída por uma dedicatória do autor à 

sobrinha de Luís XIV, intitulada A Mademoiselle (À Senhorita), e oito contos: La Belle 

au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, La Barbe Bleue, Le Maitre Chat ou Le Chat 

botté, Les Fées, Cendrillon ou La Petite Pantoufle de verre, Riquet à la houppe e Le 

Petit Poucet ; em português, respectivamente: A Bela Adormecida no bosque, O 

Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Mestre Gato ou o Gato de Botas, As Fadas, A 

Gata Borralheira ou A Sapatilha de Vidro, Riquete do Topete e O Pequeno Polegar2.  

Com essa obra, contos populares anônimos, até então sem uma forma fixa, 

adquirem outra dimensão. Se antes sequer eram considerados literatura, passam a ser 

pensados (e criticados) nesses termos, com a questão do público alvo tornando-se 

relevante, já indicando os primórdios do desenvolvimento da LIJ, até então inexistente 

enquanto tal. Nesses contos escritos em prosa com moralidades em verso ao final, 

Perrault ao mesmo tempo em que recupera histórias populares insere sua marca autoral, 

criando versos cuja significância se completa com o conto em prosa, uma tessitura em 

																																																													
2	Os títulos em português estão apresentados conforme a tradução de Mário Laranjeira (Perrault, 2007).	
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que prosa e poesia se complementam. A moralidade dos contos de Perrault possui assim 

uma dupla função: autoral e literária. Em minha pesquisa, o estudo dos contos de 

Perrault no Brasil é realizado com foco no duplo aspecto apontado: a questão da autoria 

e a questão da literariedade, consideradas centrais quanto à passagem de uma tradição 

oral a uma tradição literária escrita. 

 

As reescritas 

Considerando as reescritas publicadas recentemente, entre 2005 e 2016, dois 

momentos distintos podem ser destacados: aquele em que se inserem as duas reescritas 

antigas de Pimentel e Lobato (final do século XIX e início do século XX) e o momento 

atual, de 2005 a 2016, quando as outras reescritas mencionadas são lançadas em suas 

primeiras edições. Esse hiato temporal observado levou-me a indagar sobre reescritas 

em livro não mais disponíveis à venda, mas que poderiam ter sido publicadas ao longo 

do século XX. Desse modo, busquei uma ampliação do corpus na Biblioteca Nacional, e 

as obras encontradas foram incorporadas à pesquisa, totalizando vinte reescritores da 

obra de Perrault no Brasil. A seleção feita não teve por objetivo realizar uma mostra 

completa de todas as edições que já tenham sido publicadas, mas sim gerar um corpus 

significativo para a análise dos períodos compreendidos nesta pesquisa, tendo como 

ponto de partida a obra considerada inaugural da LIJ, Contos da Carochinha, até a mais 

recente edição dos contos de Perrault no Brasil, publicada em 2016 pela Paulinas.  

Com esse corpus busco compreender qual a imagem dos contos de Perrault 

proposta pelos que reescrevem a obra em nosso sistema literário: os próprios 

reescritores, além dos prefaciadores dos livros e das editoras responsáveis pela 

publicação das obras. Entendidas como experiências literárias, as reescritas são formas 

de criação ou recriação de contos muito conhecidos e que alcançaram um status 

canônico na LIJ, mas que nem sempre são lidos, isto é, muitas vezes o público não 

conhece a obra de Perrault pela leitura, mas sim pela própria tradição oral ou por outras 

formas de narrativas (audiovisuais, por exemplo). As reescritas publicadas em livro 

provocam interpretações e vivências diferentes da literatura, abrindo novas perspectivas 

sobre a obra “original” e ampliando sua dimensão a novos públicos.  

Buscando refletir sobre a influência de modelos literários estrangeiros 

especialmente no momento inicial de desenvolvimento da literatura infantojuvenil 
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brasileira, apresento os dois reescritores dos contos de Perrault do período em questão: 

Figueiredo Pimentel e Monteiro Lobato. 

 

A literatura moralizante de Figueiredo Pimentel  

Alberto Figueiredo Pimentel (1869-1914) é o autor de Contos da Carochinha 

(Quaresma, 1894/1896), o primeiro livro infantil publicado no Brasil. Na obra são 

apresentadas ao público leitor brasileiro 61 contos de diversas origens, com a proposta 

de educar e divertir, fomentando valores considerados bons. O objetivo da editora, tal 

como podemos ver na descrição de outra obra publicada na mesma época também para 

crianças, Histórias da Avozinha, é “ensinar às crianças o amor do próximo, o afeto aos 

animais, a prática do bem e da virtude; em suma sentimentos generosos e bons” 

(Pimentel, 1911, catálogo, p.12). E na apresentação de Contos da Carochinha, a editora 

faz a seguinte recomendação: “Às mães de família, aos educadores e ao povo em geral, 

recomendamos este precioso livro, único que pode guiar as crianças no caminho do bem 

e da virtude, alegrando e divertindo ao mesmo tempo.” (Pimentel, 1911, catálogo, p.11).  

Assim, em uma época em que ainda não havia no Brasil uma literatura infantil nacional, 

a Quaresma começa a publicar obras voltadas para as crianças com uma nítida proposta 

moralizante.  

Pedro Quaresma, o proprietário da Livraria Quaresma (editora das obras 

mencionadas), exerce um papel de grande relevância nesse período inicial de fomento 

de uma literatura infantil brasileira, visto que sua editora é uma das pioneiras na 

publicação de livros brasileiros, editados no país e não mais em Portugal, como era o 

costume. E Figueiredo Pimentel, jornalista e cronista carioca bastante conhecido na 

sociedade da época, torna-se então o precursor da LIJ brasileira com a reescrita de 

diversos contos de origem estrangeira, com a obra Contos da Carochinha. 

Assim, de acordo com os preceitos da editora e os valores da época, Pimentel se 

ocupa de um projeto em que o mais importante é adaptar histórias de diversas origens 

para uma forma de contá-las que permita a veiculação de conteúdos educativos e 

moralizantes. É desse modo que podemos compreender uma característica marcante dos 

contos de Pimentel; em nenhum deles há a indicação do autor ou das origens do texto 

fonte. Pimentel conta as histórias a seu modo, sem apresentar suas fontes, sem fazer 

referência a autores célebres como Perrault ou os irmãos Grimm, por exemplo. O 
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interesse central está em contar histórias que possam ser apropriadas à transmissão de 

conteúdos que estejam de acordo com os valores morais da época. Importante notar que 

tal perspectiva é considerada universalmente válida pela editora:  

Escritos em linguagem fácil, como convém às crianças, os Contos da 
Carochinha são pois um livro valioso, um livro eterno, porque no 
Brasil até hoje nada se tem publicado que os iguale; eles são eternos, 
datam de séculos e séculos durarão ainda.. (Pimentel, 1911, catálogo, 
p. 11)  

 

Dentre os 61 contos, alguns títulos remetem aos contos de Perrault: O Barba-Azul, 

O gato de botas, O Chapeuzinho Vermelho, O Pequeno Polegar, A gata borralheira e A 

bela adormecida no bosque. Entretanto, em nenhum dos contos há a moralidade em 

verso ao final da história e alguns deles podem ter sido reescritos a partir de contos dos 

irmãos Grimm, como por exemplo O Chapeuzinho Vermelho, em que ao final da 

narrativa a menina e sua avó são salvas por um caçador, tal como ocorre na versão dos 

Grimm. Já em Perrault a história termina com a personagem sendo devorada pelo lobo. 

Além disso, algumas características da escrita de Pimentel podem ser vistas nos contos 

mencionados. O reescritor não inicia suas histórias com o clássico era uma vez (“il était 

une fois”, tal como vemos nos contos de Perrault, à exceção de Le Chat Botté (O gato 

de Botas)). Pimentel também cria nomes para os personagens de suas histórias; assim, 

por exemplo, em A gata borralheira, o pai de cinderela chama-se Lucas (Pimentel, 

2006, p.95) e, em O gato de botas, os três filhos do moleiro ganham os nomes Augusto, 

Heitor e Felipe (Pimentel, 2006, p.54). Nesses casos, a criação desses nomes indica uma 

tentativa de aproximar as histórias de origem estrangeira ao leitor brasileiro. Já em A 

bela adormecida, Pimentel inspira-se em um imaginário oriental: o pai da bela princesa 

é “o imperador dos turcos, Tamerlão I” (Pimentel, 2006, p.112), e a história termina 

com o casamento de Iris (a bela) com o príncipe Heitor realizado “com um brilhantismo 

que hoje não existe, nem mesmo nos países do Oriente” (Pimentel, 2006, 114). De 

modo geral, em todos os contos de Pimentel há uma adaptação das histórias, com 

alterações que, por vezes, buscam aproximar o texto de um contexto nacional e, por 

outras, remetem a tradições estrangeiras, sem entretanto identificar os textos fonte e 

autores utilizados.  
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Com Contos da Carochinha inicia-se uma prática que continuará posteriormente, 

ao longo de parte do século XX, em que o interesse estava em contar as histórias para as 

crianças sempre vinculadas a um projeto educativo ou moralizante e que, portanto, 

permitiam diversas alterações e transformações nos textos fonte bem como a própria 

omissão de seus autores.  

 

Uma linguagem brasileira com Monteiro Lobato  

Assim como Contos da Carochinha de Pimentel, o livro Contos de Perrault de 

Monteiro Lobato (1882-1948) também é reeditado contemporaneamente (Perrault, 

2007), tornando acessível ao público leitor de hoje a reescrita dos contos do autor 

francês feita pelo criador da literatura infantojuvenil brasileira. Essa reedição contém os 

oito contos em prosa de Contos da Mamãe Gansa de Perrault: Capinha Vermelha, As 

fadas, Barba Azul, O gato de botas, A Gata Borralheira, Riquet Topetudo, A bela 

adormecida e Pequeno Polegar. Há ainda Pele de Asno, conto escrito em verso por 

Perrault e apresentado em prosa pelo reescritor.  

 Lobato também exclui as moralidades dos contos de Perrault, entretanto, sua 

reescrita distingue-se da proposta realizada por Pimentel e pela Quaresma. Ao defender 

uma literatura brasileira para as crianças, a proposta de Lobato não é moralizante, mas, 

sim, relativa à própria criação literária. Nas cartas trocadas com o amigo e tradutor 

Godofredo Rangel, vemos que Lobato procura criar obras que tenham sentido para as 

crianças brasileiras, sejam acessíveis e interessantes a elas; e, para isso, ele não tem 

receio de manipular o texto, como vemos, por exemplo, no trecho de uma de suas 

cartas, ao comentar o projeto de traduzir Esopo e La Fontaine:  

Ando com várias ideias. Uma: vestir a nacional as velhas fábulas de 
Esopo e La Fontaine, tudo em prosa e mexendo nas moralidades. 
Coisa para crianças. Veio- me diante da atenção curiosa com que 
meus pequenos ouvem as fábulas que Purezinha lhes conta. Guardam-
nas de memória e vão recontá-las aos amigos – sem, entretanto, 
prestarem nenhuma atenção à moralidade, como é natural. A 
moralidade nos fica no subconsciente para ir se revelando mais tarde, 
à medida que progredimos em compreensão. Ora, um fabulário nosso, 
com bichos daqui em vez dos exóticos, se for feito com arte e talento 
dará coisa preciosa. As fábulas em português que conheço, em geral 
traduções de La Fontaine, são pequenas moitas de amora do mato – 
espinhentas e impenetráveis. Que é que nossas crianças podem ler? 
Não vejo nada. Fábulas assim seriam um começo da literatura que nos 
falta. Como tenho um certo jeito para impingir gato por lebre, isto é, 
habilidade por talento, ando com a ideia de iniciar a coisa. É de tal 
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pobreza e tão besta a nossa literatura infantil, que nada acho para a 
iniciação de meus filhos. (Lobato, 1951, v.2, p.104)  
 

O que vemos na tradução de Lobato dos contos de Perrault é que, embora ele 

exclua as moralidades, os contos em prosa são mantidos em sua íntegra, sem cortes 

significativos. Sem fazer grandes alterações no texto dos contos em prosa, Lobato 

consegue realizar uma escrita coloquial, especialmente quando utiliza o recurso da 

onomatopeia, como vemos, por exemplo, ao final de Capinha Vermelha. Mantendo o 

final trágico da menina que será devorada, Lobato consegue suavizar a cena, inserindo 

algo que não se encontra no texto de Perrault: a história termina com o lobo dizendo “ é 

para melhor te comer – e nhoc!, avançou para a menina e a devorou” (Perrault, 2007, 

p.10).  

 As traduções de Lobato desses contos para crianças estão inseridas em seu 

projeto de desenvolvimento de uma literatura própria a esse público, não com a 

perspectiva moralizante de Pimentel, mas sim com a intenção de criar uma literatura que 

as crianças entendam e apreciem. Em seu projeto de fomentar uma literatura brasileira 

para crianças, Lobato não elabora um discurso de respeito ou fidelidade ao original; ao 

contrário, afirma ser necessário realizar cortes, adaptações e “abrasileirar a linguagem” 

(Lobato, 1951, v.2, p.275). Dessa forma, podemos explicar a exclusão das moralidades 

nos contos traduzidos.  

Essas são algumas diferenças entre as duas reescritas antigas que foram relançadas 

contemporaneamente. Ao final do século XIX, Figueiredo Pimentel, o primeiro a trazer 

ao público leitor brasileiro contos de fadas, populares e folclóricos da tradição europeia 

em sua obra Contos da Carochinha, revela um interesse didático e moralizante 

realizando grandes alterações nos contos adaptados e não informando os textos fonte 

utilizados. A questão da autoria sofre um apagamento radical em detrimento de valores 

morais da época, importando mais a transmissão de certos “conteúdos” úteis à formação 

das crianças brasileiras e não a reescrita de uma obra literária. Já com Monteiro Lobato, 

no início do século XX, a reescrita dos contos de Perrault se insere no projeto literário e 

tradutório do escritor de elaborar uma literatura brasileira para crianças, “vestindo a 

nacional” contos de origem estrangeira. O texto/autor fonte é identificado, porém o 

reescritor Lobato toma as liberdades que julga necessárias para tornar a obra 

compreensível e agradável a seu público, excluindo assim as moralidades. Essas 
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reescritas dos contos de origem europeia tiveram com Pimentel um caráter didático-

moralizante e com Lobato um intuito de formação de um público leitor, correspondendo 

ao modelo literário e às concepções de tradução vigentes então.  
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ENTRE FICÇÃO E REALIDADE, BALZAC BIOGRAFADO  

POR STEFAN ZWEIG 

 

Carlos Eduardo do Prado (UFF/UERJ)1 
 

Resumo: O presente trabalho analisará a biografia escrita sobre Balzac por Stefan 
Zweig, tendo como problemática principal a relação entre biografia e biografado e sua conexão 
com a vida retratada, bem como o espaço ficcional e seus conflitos existenciais. A biografia nesta 
comunicação não será vista como simples reflexo, mas como o vazio a ser preenchido pela pena 
do autor. Percorreremos o caminho adotado pelo biógrafo na construção do seu personagem e 
identificaremos os reflexos e as impressões originadas neste envolvente jogo de espelhos, bem 
como suas contribuições para a construção desta narrativa biográfica. 

 
Palavras-chave: Honoré de Balzac; Stefan Zweig; Narrativa biográfica; Literatura comparada 
 
 

 “A biografia tem valor psicológico fundamental como via de acesso à 

personalidade de outro homem, dando espaço de poucas páginas o vário 
curso de uma vida em que a nossa se projeta, como aspiração ou nostalgia” 

(CANDIDO, 1999) 
 
 

Contar a vida de alguém sempre foi uma prática presente na história dos homens. 

Ao relatar a existência de um ser humano desde o seu nascimento até a sua morte, o 

indivíduo que foi alvo do relato, sai da condição ser humano e passa para outro plano, 

que através da criação artística, vai condená-lo a um eterno vagar, percorrendo, muitas 

vezes, caminhos completamente diferentes daqueles que o biografado em vida percorreu, 

visitando lugares antes nem sonhados, bem como ser revisitado por várias gerações, em 

diferentes épocas. 

Nas civilizações mais antigas, encontramos textos que podem ser considerados 

biográficos, como as genealogias reais, epopeias ou inscrições funerárias. Estas primeiras 

“vidas” relatadas são vistas desde a Grécia, onde a noção do indivíduo aparece na Idade 

Clássica, aproximadamente no século IV A.C. A partir deste momento, o gênero 

biográfico pode se distinguir em três grandes períodos, cada um correspondendo a um 

sistema de pensamentos e de valores de uma época, lembrando que os mesmos podem 

estar presentes após o período teoricamente delimitado.  

                                                             
1 Graduado em Letras Português-Francês (UFF), Mestre em Literaturas Francófonas (UFF), Doutorando 
em Literatura Comparada (UFF). Professor assistente de língua francesa, do Instituto de Aplicação 
Fernando Rodrigues da Silveira – CAp-UERJ. Contato: cadupradofr@gmail.com 
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Em primeiro lugar, temos o modelo clássico presente da Antiguidade até o século 

XVIII. Ele é definido por normas formais, estruturais e bem pouco atraentes. Em sua 

maioria, na Antiguidade, estas biografias são grandes apanhados de informações de 

homens que se destacaram na sociedade, seja através da guerra, da política ou da filosofia. 

Segundo COSTA LIMA (2007), ainda na Alta Idade Média, as experiências 

tinham apenas uma explicação, aquela proveniente da Igreja, que se mostrava 

extremamente rígida e não favorável a nenhuma mudança. Será a partir do século XII, 

mas principalmente nos séculos XIV e XV, que, à medida em que os homens vão 

deixando de crer na verdade inscrita pelo poder divino, se abre a possibilidade de admitir 

vários sentidos. Neste momento, ao sujeito individual será atribuída a função de 

compreender e explicar o fenômeno, tendo a razão como orientadora. 

Na idade Média, será biografada a vida dos santos ou das pessoas que tiveram um 

destino moralmente virtuoso e que, por isso, poderiam servir de exemplo. Este tipo de 

biografia é mais conhecido como hagiografia. Até este momento, a “literatura” possui 

papéis fixos e está comprometida a uma tradição impessoalizada, não correspondendo ao 

eu da pessoa que escreve. 

Mesmo tentando manter a tradição de uma justiça divina, o crescente papel do 

indivíduo e a atenção dispensada ao subjetivo individual, vão influenciar diretamente as 

manifestações literárias que sucedem este período. Um eu autobiográfico aparece nas 

narrativas ao longo do século XV, como tentativa de criar sentido assumido pelas ações 

na obra literária. Neste momento, aquilo que é “contado” só é verdade pois o “eu” o diz. 

Explicações que transcendem o plano espiritual, não são mais suficientes para declarar 

algo como verdadeiro. Será no Renascimento que a vida de artistas e de alguns escritores 

começa a ser registrada no papel. Neste caso, o modelo adotado para o registro da 

trajetória de cada um destes heróis será um modelo extremamente organizado, de maneira 

a elevar o escolhido a um patamar de exemplo político, religioso, moral e até mesmo de 

incitar uma reflexão mais geral sobre o sujeito. 

A flexibilização da forma de encarar o verdadeiro, bem como o rompimento do 

aspecto sagrado ligado aos antigos manuscritos e a reprodução tipográfica que rompeu 

com o sagrado imposto à cultura manuscrita, são fatores que permitirão uma maior 

permeabilidade da literatura no âmbito privado dos homens. É através desta nova forma 

de escrita que será estabelecido um novo conjunto de valores. 
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A subjetividade já não será apenas algo que complementará o sentido, mas poderá 

também ser empregada como desserviço da verdade. A razão aqui não mais é una, apesar 

de ter sua importância central na questão. Esta subjetividade permitirá que os outros 

contem os fatos à sua maneira ou à maneira dos costumes do tempo em que vive. Com a 

verdade relativizada e um eu pretensamente enganador, a razão torna-se incerta. 

Será no final do século XVIII, e na quase totalidade do XIX, que encontraremos 

um modelo biográfico mais realista, também considerado romântico. Este modelo está 

mais próximo do eu individual, levando em consideração a introspecção deste indivíduo 

com o seu contexto social e também seus dilemas psicológicos. Os textos serão mais 

longos e mais embasados em documentos, porém, o lirismo não será deixado de lado. 

Sucesso de seu tempo, o gênero biográfico vai penetrar mais intimamente na vida dos 

seus biografados, tendo em vista a tentativa de esclarecer os segredos destes durante o 

processo de criação. Ainda assim, mesmo que ela possua um embasamento científico, a 

biografia não consegue se desvencilhar da mistificação do sujeito biografado. 

Com a chegada do século XX, o chamado modelo moderno vai elaborar novas 

normas de objetividade: a notoriedade de uma pessoa por si só não interessa mais. Desta 

forma, mesmo a vida mais comum poderá fornecer ao escritor um leque de oportunidades 

para que uma biografia possa ser construída. 

Para isso, o mergulho na profundeza do inconsciente, explorado pela psicologia e 

pela psicanálise, bem como o contexto histórico e sociológico, serão ingredientes 

fundamentais para a construção de um relato biográfico pautado na unidade do indivíduo, 

como um ser único e especial. De um lado tem-se a objetividade da documentação que 

comprova a existência daquele indivíduo, de outro, a relação entre a biografia e o 

personagem abrirá espaço para a subjetividade. 

Resumidamente, pode-se afirmar que o movimento de transformação do modelo 

“relato de vida”, tão característico da época antiga e clássica, e sua posterior 

transformação em biografia moderna, tal qual conhecemos hoje em dia, está baseado em 

três momentos relacionados ao sujeito biografado: individualização, dessacralização e 

interiorização do mesmo.  

A problematização do gênero biográfico – que esteve inicialmente atrelado ao 

domínio da História – vai com o passar do tempo se firmando como gênero literário. 
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 Diante dos dados objetivos e das provas documentais, como deve se comportar o 

biógrafo frente a tarefa de relatar uma vida? Quais são os limites entre o real e o 

imaginário, história e ficção? A biografia deve ser encarada como um episódio individual, 

que está localizado dentro da história da sociedade, não podendo desta se dissociar, visto 

que uma necessita da outra para juntas atingirem sua plenitude de sentido. 

A literatura e a história devem fazer parte de uma narrativa biográfica, segundo 

CANDIDO (1999, p.63), é muito arriscado “reduzir a situação histórica a acessório, não 

lhe dando a devida importância na configuração dos fatos que tocam na vida do 

biografado. ” 

No que tange os biógrafos, podemos os distinguir em dois tipos: um com vocação 

histórica e outro com vocação literária, ambos trabalhando em pólos perigosos. Enquanto 

o primeiro fatalmente dissolverá o indivíduo biografado no contexto histórico-social, 

colocando em evidência aquilo que deveria funcionar como secundário, o segundo, sem 

sombra de dúvida, recriará seu personagem afim de torná-lo o mais humano possível.  

Porém, para CANDIDO (ibidem, p.64), o ideal seria a construção de uma 

biografia que funcionasse como instrumento de conhecimento de interpretação, servindo 

tanto para o estudo da pessoa biografada como da sociedade em que viveu. Desta forma, 

estabelecendo o equilíbrio ideal entre os dois polos acima mencionados, teríamos aquilo 

que poderia ser chamado de um modelo ideal de biografia. 

Ainda segundo o autor, para dar vida ao personagem, o romancista utiliza-se de 

recursos de caracterização para descrever e definir o personagem com o intuito de que ele 

possa ser considerado vivo pelo leitor. Logo, em virtude da utilização destes recursos, o 

leitor tem a impressão de estar à frente de um ser ilimitado, contraditório e infinito na sua 

riqueza, ou seja, de um ser mais lógico, não menos simples do que o ser vivo. 

Candido ainda coloca que, metodologicamente, a biografia é um instrumento 

perigoso, pois o biógrafo em seu caminho encontrará uma série de obstáculos que poderão 

influenciar seu trabalho, como por exemplo, o “estabelecimento de um nexo casual direto 

entre o personagem e os acontecimentos, que parecem decorrer da sua vontade ou da sua 

influência”, ou ainda “a relação pessoal que se estabelece entre biógrafo e biografado, em 

toda biografia realmente vivida”. Sendo a biografia um local onde trava-se de modo 

insensível um diálogo entre esses dois indivíduos, pode-se trazer para esta escrita um 

aprofundamento humano, mas também uma certa deformação subjetiva.  
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Tanto em uma biografia histórica, quanto em uma biografia de vocação literária, 

o ideal seria que ela pudesse funcionar como meio de conhecimento e interpretação sobre 

o indivíduo e, ao mesmo tempo, esclarecer sua natureza e a sociedade em que viveu. 

Stefan Zweig, autor austríaco, conhecido no mundo todo pelas suas novelas e 

principalmente pelas suas biografias, soube combinar, em sua arte de contar a vida dos 

outros, o rigor documentário e a fantasia, com destaque para a sua interpretação 

psicológica dos seus personagens biografados. Ele continua sendo um dos autores 

estrangeiros mais lidos na França. A chave para o seu sucesso, retiro das palavras do 

próprio autor, que nos dá uma convincente explicação: se diz um escritor conciso e eficaz.   

Paris, a cidade da eterna juventude como ele mesmo a intitula em sua 

autobiografia, foi para Zweig quando jovem, a conquista da verdadeira liberdade.  

Em sua autobiografia, O mundo de ontem, Stefan Zweig afirma que ao estar em 

Paris em 1904, além de toda esta agitação cultural e mundana, ele buscava a Paris de 

Henri IV, Louis XIV, como também a Paris de Napoleão e da Revolução Francesa, a Paris 

de Balzac e de Zola. Todas as imagens de uma França representada em sua grande 

literatura já lhe era familiar, estando naquele momento apenas tornando-se viva no 

encontro do jovem escritor com a cidade luz. 

Honoré de Balzac surge como admiração, um exemplo de produção literária a ser 

seguido. Foi em 1920 que o escritor austríaco escreveu seu primeiro ensaio sobre o gênio 

do realismo francês, Balzac. Na série Três mestres, que faz parte da obra intitulada “ Os 

construtores do mundo”, cujo objetivo é mostrar o mundo sendo realmente construído 

não por soldados, nem reis, nem imperadores, nem homens de ação, mas sim por artistas, 

no caso, escritores. Em um mesmo volume encontraremos Dostoievski, Balzac e Dickens. 

Combatentes, lutam por suas ideias, seus sonhos. Ao invés de destruir, esses guerreiros 

oferecem sua obra para o planeta.  

Sobre o mestre do realismo francês, Stefan Zweig escreverá cinquenta páginas, 

nas quais demonstra total devoção ao grande escritor francês. Neste primeiro ensaio sobre 

Balzac, Zweig compara o francês a Napoleão, traçando um paralelo entre os dois. De 

forma semelhante, ambos criaram um mundo com força e capacidade de criação além da 

normalidade. 

Se por um lado Napoleão, político e guerreiro, deve às armas tudo o que ele 

conquistou, sonhou e conseguiu, ao refazer a Europa, deslocando as fronteiras; o artista 
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Balzac, também promoveu uma grande mudança no cenário literário, com tinta e pena. 

Entretanto, para Zweig, há uma pequena diferença entre o militar e o homem das letras: 

a realização de Balzac é eterna. As armas se calam, os livros jamais. 

Humanista e pacifista, Stefan Zweig considera a arte missionária e educadora com 

o ideal de tornar os homens melhores. 

Ao deixar a Áustria, Stefan Zweig queimou todos os seus escritos, salvando 

apenas o rascunho do seu tão querido Balzac. Em janeiro de 1939, quando ele o recupera, 

já no exílio em Londres, Zweig não deseja apenas construir uma biografia, mas uma obra 

em dois volumes, na qual o primeiro seria sobre a vida do escritor francês e o segundo 

sobre sua obra.  

Mesmo abatido com todas as atrocidades do avanço dos nazistas na Europa, Zweig 

quer deixar para a posteridade três obras que ele considera importante: suas memórias, 

um romance e seu Balzac. Em uma carta a seu amigo Romain Rolland, do dia 27 de maio 

de 1939, ele explica que “todo este projeto levará mais ou menos uns dois anos, e que o 

tempo de fazer coisas pequenas já passou para ele. É preciso fazer algo que seja realmente 

definitivo. ” 

Durante o verão de 1939, em Bath, Stefan Zweig começa a trabalhar arduamente 

na sua autobiografia e na escrita de Balzac. Em fevereiro de 1940, ele passará alguns dias 

no château de Chantilly, onde seu proprietário guardava toda a correspondência da 

condessa Hanska, depois da sua morte em 1882. 

Porém, a ofensiva alemã continua a avançar e, com a tomada de Paris, Zweig deixa 

a Inglaterra e passa a morar em Nova York, deixando para trás, seiscentas páginas escritas 

do seu primeiro manuscrito sobre Balzac e cerca de duas mil páginas de anotações sobre 

a vida e a obra do escritor francês. 

 Neste interim, acredita-se que seu manuscrito, deixado na Inglaterra, tenha sido 

confiscado pelos alemães.  Zweig está cada vez mais assustado com o avanço de Hitler 

na Europa. Vivia com se uma sombra o acompanhasse, que paulatinamente envolvia cada 

vez mais em seus pensamentos. 

Será em novembro de 1941, já instalado em Petrópolis, que Stefan Zweig 

completará sua autobiografia O mundo de ontem e receberá, enfim, a primeira parte do 

Balzac que ele havia deixado na Inglaterra. Mas ele não é mais o mesmo. Ele não possui 

mais forças para retomar o trabalho hercúleo de completar um dos seus últimos projetos 

1550



  
 
 
 
 

em vida. Em Petrópolis encontra dificuldades para pesquisar a obra de Balzac. Com 

apenas uma biblioteca na cidade, se vê impossibilitado de continuar este trabalho. 

Então, no dia 28 de novembro daquele ano, no seu aniversário de sessenta anos, 

Lotte (sua segunda esposa) e Victor Wittkowski, jovem escritor brasileiro, dão à Zweig a 

obra completa de Balzac e o famoso Balzac de Taine de 1866. Todos que estão à sua volta 

têm apenas um objetivo: tentar trazer um pouco de luz no meio deste abismo negro que 

havia tomado conta de Zweig. Apesar de todos os esforços, infelizmente, nada conseguiu 

mudar o destino do grande escritor. 

Desta forma, publicada postumamente, a biografia sobre Balzac, obra sobre a qual 

eu trabalho na minha tese de doutorado, é a primeira parte do projeto inicial de Stefan 

Zweig. De forma magistral, Zweig constrói sua narrativa sobre Balzac misturando trechos 

da obra e também da correspondência entre o escritor, seus familiares, seus amigos e suas 

amantes.  

 Zweig trabalha como um cirurgião, transformando o mito Balzac em um 

personagem. A arte de Stefan Zweig está na sua capacidade de preencher os espaços 

vazios da narrativa biográfica, transformando toda a história do biografado. Ele age nos 

pontos onde a imperfeição da vida real deixou suas marcas e através do seu toque 

ficcional, que só um grande artista seria capaz de fazer, transforma este novo ser e esta 

nova realidade em algo que se encontra no limite entre a realidade e ficção.  

Habilidoso na arte de fazer o relato biográfico, o autor Stefan Zweig se utiliza de 

um narrador presente no momento de cada ação do personagem principal, como se 

estivesse ao lado do mesmo, observando o ocorrido, para que depois pudesse nos contar. 

Como, por exemplo, quando ele, em determinado momento, ao narrar o processo de 

criação do genial Balzac, o narrador-observador, de forma clara e direta, demonstra 

incerteza ao tentar dizer em qual fornecedor exato Balzac comprava seu café, visto que 

ele, o narrador, havia acompanhado o escritor algumas vezes nessas compras: 

[…] Ce café se composait de trois espèces de grains : Bourbon, 
Martinique et moka. Il achetait le Bourbon rue du Mont-Blanc, le 
Martinique rue des Vieilles-Audriettes, chez un marchand qui sans 
doute n’a pas encore oublié cette glorieuse recette et le moka, dans le 

faubourg-Saint-Germain, rue de l’Université, mais je ne saurais plus 

dire chez quel marchand quoique j’aie accompagné bien des fois Balzac 

dans ses achats. C’était chaque fois une demi-journée de marche à 
travers Paris, mais un bon café valait cela pour lui. (ZWEIG. 1950, p. 
177) 
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Esta conversa agradável, quase um bate papo, nos acompanha durante o livro todo. 

Em determinados momentos, o narrador falará diretamente com seus leitores, deixando 

bem claro ao leitor que aquilo que ele está nos contando é verdade, ele vivenciou e é 

através dele que você, no presente, é transportado para o passado. É a história através dos 

olhos do biógrafo, através da sua versão.  

Datas, locais, pessoas são citadas dando a veracidade necessária para que o leitor 

não feche o livro, porém a arte de contar não está baseada simplesmente em uma 

enumeração de datas, fatos e personagens.  As lacunas são preenchidas pela imaginação, 

evidenciando o fictício em um relato pretensamente verdadeiro.  

Como em um jogo de espelhos, biógrafo e biografado possuem muitas 

características em comum. Se Balzac passou sua vida toda a correr dos credores, Zweig 

não encontrou seu lugar no mundo. Sempre se sentindo estranho diante das atrocidades 

cometidas pelos seus compatriotas, a vida de eterno exilado tornou-se realidade. Aos dois, 

pode-se dizer que os momentos mais críticos foram os mais férteis para a produção de 

grandes obras e, a partir das mãos de cada um, uma época foi eternizada. 

 Sobre o Brasil, tanto Balzac, quanto Stefan Zweig imaginavam uma vida nova 

neste país longínquo não corrompido pela civilização, país das possibilidades ilimitadas, 

aventuras perigosas e paixões selvagens.  

Em determinado momento da sua vida, em uma de suas correspondências à 

condessa Hanska, Balzac financeiramente falido diz à sua amada que o Brasil é a sua 

única possibilidade de enriquecimento, pois, na França, com apenas a sua produção 

literária, não conseguirá sair desta situação calamitosa. Alguns dos seus personagens 

como: o marques de Aiglemont em A mulher de trinta anos, Rafael Valentin em Pele de 

Onagro, o conde Carlos Mignon em Modesta Mignon e Carlos Grandet em Eugênia 

Grandet também passaram pelo mesmo momento crítico e, claro, foi no Brasil que todos 

enriqueceram e puderam se recuperar. 

Diferente dos seus personagens que se arriscaram e enriqueceram no Novo 

Mundo, Balzac abandona rapidamente o seu projeto mirabolante de mudar para o Brasil. 

Alguns meses depois, ele tranquiliza a condessa Hanska, informando-a que ele havia 

adiado a execução do seu projeto no tocante ao Brasil. Terminando a frase com a seguinte 

afirmação: “A gente ama tanto a França! ”  
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Já na biografia de Balzac escrita por Stefan Zweig, o escritor francês após diversas 

tentativas para conseguir superar seus problemas financeiros, encontra-se desesperado e 

sem saída. Com 42 anos, pobre, endividado e rejeitado pela Academia Francesa de Letras, 

Balzac passa por um período difícil. É nesse momento que o narrador nos lança a seguinte 

pergunta: Seria possível ainda, como os outros homens, ele (Balzac), descansar e viver 

tranquilamente sem se preocupar com nada? 

E logo em seguida o narrador nos diz que Balzac gostaria muito de deixar a 

França, a Europa e ir viver no Brasil. Segundo ele, lá no Brasil, tem um imperador 

chamado D. Pedro e que o soberano poderá lhe salvar, oferecendo ao escritor um teto. 

Com isso, Balzac passa a estudar através de livros um pouco mais o Brasil, país em que 

ele sonha morar. 

Como na realidade, o plano de abandonar a França e viver no Brasil não é 

concretizado por Balzac. Realidade e ficção se encontram, a condessa Hanska acaba de 

ficar viúva e estava livre para se entregar à sua paixão pelo famoso escritor francês. 

Stefan Zweig visita pela primeira vez ao Brasil, em 1936. Aqui, ele foi muito bem 

recebido; encantado com a natureza e a vida no Rio de Janeiro, com a convivência 

pacífica entre diferentes etnias, prometeu voltar! 

Biógrafo e biografado, realidade e ficção, em mais um momento a história dos 

dois se cruza. Será no Brasil, em Petrópolis, na cidade de Pedro que Stefan Zweig 

encontrará o refúgio para viver tranquilamente, sem se preocupar com nada. Até quando? 

 Para François Dosse (2015), “escrever a vida é um horizonte inacessível, que, no 

entanto, sempre estimula o desejo de narrar e compreender”. 

Em momentos de extrema tensão ou mesmo de crise, a situação narrativa reflete 

(ou não) a busca pelo autor/personagem da sua imagem perdida frente ao espelho, frente 

à vida? 

 A biografia não deve ser considerada como simples reflexo do real, mas como 

um vazio a ser preenchido. O tempo vivido, agora biografado, permite que os personagens 

se liberem dos limites impostos pelo real.  

Zweig atua como elo entre o universo ficcional e o real, sendo suas contribuições, 

possíveis intervenções e distorções, são de extrema importância para a construção 

narrativa biográfica, pois será ele o responsável pelo trânsito entre estes dois universos. 

Neste espaço ele cria, neste espaço ele se projeta.Ao biógrafo, é dado o poder de 
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preenchimento das lacunas documentais, como também dos lapsos temporais presentes 

na unidade narrativa da vida de um personagem. Ao romancista, quando lhe faltam fontes 

para a construção da sua obra, é dado o recurso da fantasia.  

Quanto ao biógrafo, segundo LEJEUNE (2014), na tentativa de manter-se o mais 

fiel possível da vida real do seu personagem, esse escritor está fadado a percorrer um 

caminho mais difícil. Um caminho que mantém, lado a lado, a ciência e as maravilhas da 

arte, a verdade sensível do romance e as mentiras eruditas da história.  

Sendo assim, o gênero biográfico transita entre mimesis e vidas imaginárias, 

misturando erudição, criatividade literária e intuição psicológica. O envolvimento do 

biógrafo com o personagem biografado torna-se visceral.  

É a partir do século XIX que dois polos surgem, um no qual os historiadores, ao 

descreverem e/ou explicarem o passado, deveriam fazê-lo de maneira racional e objetiva, 

e outro no qual os homens das letras reinventariam os fatos de acordo com a sua 

imaginação e subjetividade. 

Desta forma, com a delimitação das fronteiras entre ciência e arte, com a cisão 

entre a biografia e a história, passa a biografia a ser prestigiada pela literatura.  

Neste momento, todos os livros que tratassem do passado seriam questionados 

sobre a sua historicidade ou ficcionalidade. Aos que ousaram tentar cruzar esta fronteira 

imposta entre a ciência e a arte, foram considerados pouco sérios. Segundo SCHMIDT 

(2014), hoje, “contudo assistimos cada vez mais a uma série de redefinições e 

deslocamentos fronteiriços: o mais notável, sem dúvida é aquele que reaproxima história 

e literatura”. 

Por sua vez, na literatura, com maior liberdade para deixar agir a imaginação, a 

exaltação do indivíduo ocorre de maneira mais categórica, na qual o mundo retratado é 

comandado por um conjunto infinito de possibilidades. A subjetividade dos personagens 

e a quebra da linearidade do tempo criam e recriam as trajetórias individuais destes 

indivíduos biografados. 

Qualquer escolha mais rígida, na busca de uma verdade social ou psicológica no 

relato de vida, acarretaria no empobrecimento da narrativa, tirando dela toda a magia da 

literatura. 

Balzac teve uma vida marcada por exageros sem limites. Paralelamente a uma 

produção monumental, ele arriscou-se em negócios como gráficas e revistas, chegando 
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até mesmo a comprar minas de prata na Sardenha. Todos os negócios, com possibilidade 

de enriquecer, foram um fracasso.  

Escrevia para tentar pagar suas dívidas. Em uma jornada de trabalho, chegava a 

escrever por até 18 horas seguidas. Ritmo alucinante, nunca teve sossego financeiro, pois 

sua mania de grandeza o deixava cada vez mais endividado. 

Será só no final da sua vida, com a maturidade pessoal e artística, que Balzac 

encontrará a mulher que mudará toda a sua história.  

A condessa Hanska, nobre polonesa, fã apaixonada pela sua obra, será a pessoa 

que proporcionará ao escritor a tão sonhada riqueza e tranquilidade. Enfin, une femme et 

une fortune!  

Tranquilidade efêmera. Na madrugada do dia 18 de agosto de 1850, ao lado 

apenas da sua mãe, figura contraditória na sua vida, Balzac dá o seu último suspiro. 

Ignorado em vida por quase todos os colegas escritores, dentre eles, Victor Hugo, 

Alexandre Dumas, Sainte-Beuve, seu corpo foi conduzido pelos mesmos até o cemitério 

Père-Lachaise, local de onde seu ambicioso personagem Rastignac, promete conquistar 

Paris. Recomeço de vida para um, última morada para o outro. Vida e obra se confundem. 

Autor e personagem se encontram.   

Em Balzac – le roman de sa vie, Stefan Zweig ao lançar mão da valorização do 

espaço entre a vida e a obra do seu biografado, na tentativa dialógica que mistura a 

factualidade e a ficcionalização do sujeito biografado, ele nos serve de guia para a 

valorização desse espaço entre a vida e a obra, em uma mescla tal que as duas dimensões 

acabam por se confundir e desta forma produzir um retrato capaz de traduzir a força 

titânica de Balzac e se assim podemos dizer, do próprio Stefan Zweig. 

 

  

  

Referências bibliográficas 
 

BALZAC, Honoré de. A consciência artesanal in. Uma ideia moderna de literatura 
– textos seminais para os estudos literários (1688-1922). Trad. de Sandra Regina 
Guimarães. Santa Catarina: Argos, 2011. 
 
BOURDIEU, P. A Ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, 
Janaína (org.) Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1996. 

1555



  
 
 
 
 

 
CANDIDO, A. Limites da biografia. Revista Remate de Males - UNICAMP – ISSN: 
0103-183X, Campinas, 1999. Acesso dia 18/04/2017 às 21h59.  
 
__________ Perenidade da biografia. Revista Remate de Males - UNICAMP – 
ISSN: 0103-183X, Campinas, 1999. Acesso dia 18/04/2017 às 21h59. 
 
DOSSE, F. O desafio biográfico – Escrever uma vida. São Paulo: EDUSP, 2015.  
 
ISER, W. O fictício e o Imaginário – Perspectiva de uma antropologia literária. Trad. 
Johannes Kretscher. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996.  
 
LEJEUNE, P. O pacto autobiográfico – de Rousseau à Internet. Trad. de Jovita Maria 
Gerheim Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2014.  
 
LIMA, L.C.Trilogia do Controle: O controle do imaginário- Sociedade e discurso 
ficcional- O fingidor e o censor. Rio de Janeiro. TopBooks, 2007. 
 
RONAI, P. Balzac e a Comédia Humana. 4 ed. São Paulo: Globo, 2012.  
________ A comédia Humana – estudos de costumes e cenas da vida privada. V.4. 3 
ed. São Paulo: Globo, 2012.    
 
SCHMIDT, B.B. Biografia e regimes de historicidade. Revista Métis: história & 
cultura - v.2, n.3, p. 57-72, jan. / jun. Caxias do Sul, RS, 2003. 
 
______________: Biografia: um gênero de fronteira entre a História e a Literatura. 
In: Narrar o passado, repensar a História / Margareth Rago ... [et. al.], orgs. 2 ed. 
Campinas, SP: UNICAMP/IFCH, 2014.  
 
SOUZA, R. A. Uma ideia moderna de literatura – textos seminais para os estudos 
literários (1688-1922). Chapecó, SC : Argos, 2011.  
 
ZWEIG, S. Balzac- Le roman de sa vie. Paris : Editions Albin Michel.,1950.  
 
________ Trois maîtres : Balzac, Dickens, Dostoïevski. 1.ed. Paris, Atrium Press, E-
Book. ISBN9782253175254,1976. Disponível em: <http://www.livredepoche.com/>. 
Acesso em 10 de junho de 2016. 
 
________ Maria Antonieta – retrato de uma mulher comum. Rio de Janeiro: Zahar, 
2013. 
 

      ________ Autobiografia: o mundo de ontem. Rio de Janeiro. Zahar, 2014. 
 
 

 

1556



  
 
 
 
 

O RISO COMO FORMA DE RESISTÊNCIA: A CRÍTICA SOCIAL 

ATRAVÉS DO ENTRETENIMENTO EM O SANTO E A PORCA DE ARIANO 

SUASSUNA 

Juliana Felix Henrique de Almeida Rego (UERJ)1 

 

RESUMO: O teatro, ao longo de sua história no Brasil, assumiu diversos papéis. Um 

dos fundamentais foi a doutrinação. Os jesuítas foram os primeiros a utilizá-lo como forma de 

doutrinar os índios e assim abrir espaço para o projeto de dominação do reino português. De 

lá até o século XX, seja para conquistar, dominar, explorar ou para buscar uma identidade 

legítima, construir um ideário nacional e, ainda, criticar a sociedade; o teatro educou e 

entreteu gerações. Muitos foram os escritores que se propuseram, conscientemente, a 

contribuir com esta construção. Este estudo fez um recorte temporal e local, escolhendo o 

modernismo-regionalista de Ariano Suassuna — fundador do Movimento Armorial que traz em 

si a chama do nacionalismo e resgata, em parte, a intenção consciente dos românticos de 

construir a identidade nacional —. Além do posto, o dramaturgo herda a tradição de Gil 

Vicente na escrita de autos e farsas, através dos quais transmite sua mensagem. É entretendo 

que Ariano Suassuna levanta a bandeira do nacionalismo literário, constrói um ideal nacional e 

apresenta uma das facetas do povo brasileiro. Do mesmo modo, também faz sua crítica social. 

Em O Santo e a Porca analisam-se as ferramentas utilizadas pelo autor para a construção da 

identidade nacional e do cômico através do qual realiza sua crítica social. Tal análise será feita 

à luz da estética do realismo grotesco e do conceito de literatura do entretenimento. 

 

Palavras-chave: Teatro. Entretenimento. Sociedade.  

                                                           
1 Mestranda na Universidade do Estado do Rio de Janeiro cursando a especialidade Literatura Brasileira. 
E-mail para contato: juliet.felix@gmail.com 
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É melhor rir do que chorar… 

 

 

Segundo José Eduardo Paes, a partir da distinção feita por Umberto Eco, quanto 

tratamos de literatura de entretenimento, é necessário se distinguir cultura de massa e de 

proposta.  

Na cultura de massa os valores representados artisticamente são simplificados, 

assim como os conflitos entre eles. Além disto, não tem compromisso com a 

originalidade do seu produto. Os recursos aqui usados não são muito elaborados; usa-se, 

em geral, os já conhecidos pelo público, para que desta forma a recepção seja facilitada, 

tornando o consumo deste produto mais fácil, sem exigir muita atenção, conhecimento 

de mundo, ou mesmo algum esforço de sensibilidade.  

Cultura de proposta, em contraponto, apresenta ao público uma “visão de mundo 

singular e inconfundível” (PAES, 2000, p.25), sendo necessário um esforço intelectual 

para assimilar o produto ofertado. Os valores artisticamente representados são 

apresentados de forma mais complexa estimulando o senso crítico do público. 

A cultura de massa ainda apresenta dois níveis de elaboração, definidos por 

Dwight MacDonald, e citados por José Eduardo Paes. Trata-se do masscult e midcult. 

Este classifica a arte direcionada ao público mais simples, possivelmente com menor 

bagagem cultural, a exemplo podemos citar alguns tipos de filmes, programas de tv 

(novelas, certos programas de entrevista). Tem a intenção de entreter, de estimular 

sentimentos em seu público como uma válvula de escape depois de um dia pesado de 

compromissos. A arte embutida no midcult não tem intenção de substituir a arte 

engajada da cultura de proposta, nem mesmo de se igualar a ela. Já o masscult nomeia a 

arte produzida para atender ao gosto da classe média, que para MacDonald seria uma 

falsa arte elaborada.  

  De acordo com Paes, essas definições de cultura dão origem a dois tipos 

respectivos de literatura, a de proposta e a do entretenimento. A literatura de proposta 

compreende as grandes obras primas, os clássicos da literatura, o cânone. Já à literatura 

do entretenimento competem alguns gêneros literários especificamente; o romance 
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policial, o romance sentimental, o romance de aventuras, a ficção científica e a ficção 

infanto-juvenil. Entretanto o estudo de José Eduardo Paes tratou apenas do romance e 

da novela, e aqui proponho expandir os conceitos expostos para o teatro, em ambas as 

classificações de literatura. Na primeira ouso incluir autores como Pirandello e Brecht 

pela renovação estética que promoveram na cena teatral com suas peças. No âmbito da 

segunda, incluo Ariano Suassuna e sobre ele desenvolverei este artigo.   

Segundo Paes, na literatura do entretenimento encontram-se vestígios do folclore, 

de onde vem parte do seu material arquetípico. Partindo daí, cita três das nove formas 

literárias simples que André Jolles descobriu na pré-história dos gêneros literários, por 

serem estas pertinentes ao trabalho que ele desenvolveu. São elas: saga, adivinha e 

conto.  

Nos romances de aventura está a herança da saga; são histórias onde o herói passa 

por desafios os quais consegue vencer graças a sua coragem e habilidade. No romance 

policial, estão diluídas as adivinhas; a personagem principal precisa desvendar o 

mistério; em menor grau, é possível perceber a adivinha em uma ou outra ficção 

científica. Já o conto se localiza nos romances sentimentais, onde a mocinha encontra 

seu verdadeiro amor nos braços de um rico herdeiro, assim temos, inclusive, a moral 

dos contos de fada garantida; o final feliz, por consequência, satisfaz nossa carência de 

justiça.  

 

 

O Santo e a Porca  

 

 

O Santo e a Porca trata, segundo o próprio autor, de um “imitação nordestina de 

Plauto” (SUASSUNA, 2013, p. 17), se localizando na cultura de massa conforme 

definição de Paes, no nível masscult. Para a construção desta peça, além de se basear no 

modelo vicentino do auto carnavalizado (MALEVAL,1992, p. 175), Ariano Suassuna se 

apropria da história original, modificando e agregando cores locais. 

Em Aululária, a história original, se passa em Atenas e tem doze personagens; 

Euclião, Fedra, Estáfila, Megadoro, Eunômia, Licônidas, Estrobilo, Congrião, Antraz, 

Pitódico, Dromão e Macrião.  
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Euclião é um avarento, que mora com a filha, Fedra, e sua escrava Estáfila. 

Megadoro e um velho rico que mora em frente à casa deste e pede a mão de Fedra em 

casamento. Eunômia é irmã do ricaço, Licônidas filho dela e namorado clandestino de 

Fedra. Estrobilo, Congrião, Antraz, Pitódico, Dromão e Macrião são escravos. 

O enredo discorre sobre uma panela cheia de ouro protegida de tal forma por 

Euclião que nem se dá conta do romance de sua filha com Licônidas e sua consequente 

gravidez. Por ocasião de ter permitido o casamento de sua filha com Megadoro, o ricaço 

propõe uma festa para celebrar o enlace na casa do avarento. A casa dele fica, portanto, 

cheia de escravos preparando a celebração por ordem do noivo. Com medo de que 

descubram seu tesouro, Euclião decide tirar a panela de casa e escondê-la no bosque de 

Silvano. Ao fazê-lo, é descoberto por Estrobilo que se aproveita da situação e toma para 

si a panela recheada de ouro do unhaca. Licônidas procura Euclião para conversar sobre 

seu romance com Fedra, o nascimento do fruto deste amor e seu desejo de casamento 

como forma de reparação — como condiz à época — e o encontra desamparado pela 

perda de seu ouro.  

Até este momento ele não sabia da gravidez da filha. Licônidas descobre que seu 

escravo havia se apossado do ouro de Euclião e faz um acordo com ele, oferece sua 

liberdade em troca que devolva o ouro. Trato feito, ouro devolvido. Euclião fica tão 

feliz que passa de avarento a generoso e dá seu ouro a Licônidas assim como a mão de 

sua filha em casamento. Desta forma termina a história que se desenrola ao longo de 

cinco atos. 

           Já a história que Suassuna cria a partir desta tem sete personagens; o 

avarento Eurico Árabe – também conhecido como Euricão Engole-Cobra; Caroba, 

empregada dele e namorada de Pinhão. O namorado de Caroba é empregado de Eudoro 

Vicente, rico fazendeiro que se interessa em casar com Margarida, filha de Euricão; 

Dodo, filho de Eudoro Vicente, tem um romance secreto com Margarida, e, para seu 

pai, estuda em Recife. Benona é a irmã solteirona de Euricão que já foi noiva de Eudoro 

e ainda nutre por ele um secreto interesse. O cenário é a casa de Euricão, uma casa 

simples em um povoado também simples.  

Assim como em Aululária, Eudoro — versão nordestina de Megadoro — pede a 

mão de Margarida em casamento. Eurico dá a mão da filha pensando no dinheiro que 

poderia ganhar de Eudoro, já Caroba vendo a confusão armada — do pai que quer casar 
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com a namorada do filho, sem ter conhecimento — entra em cena para tentar resolver a 

situação. Margarida é apaixonada por Dodó, filho de Eudoro, que vive disfarçado de 

empregado para ficar perto de sua amada, e sua tia apaixonada por Eudoro.  

Eurico é devoto de Santo Antônio e vive a conversar com ele. Um pedido 

constante é de proteção para sua porquinha, por quem tem profundo apego. Entretanto 

passa a maior parte da peça dividido entre sua crença no Santo e seu amor pela porca. 

Por ter cedido a mão da filha em casamento, surge por sugestão de Caroba um pretenso 

jantar de noivado custeado por Eudoro. Eurico, assim como Euclião, tira sua porca de 

casa para melhor protegê-la. Pinhão desconfia das atitudes do avarento e o observa. 

Acaba descobrindo o segredo do pai de Margarida e rouba a porca para si.  

Dessa forma, todos descobrem a existência da porca recheada de dinheiro, e é 

Eudoro quem dá a triste notícia para Eurico, de que o dinheiro que tem na porca já foi 

recolhido e, portanto, não tem mais valor. Eurico fica inconformado por ter perdido tudo 

o que acreditava ter. 

Caroba é a personagem chave que resolve os problemas de todos ao final da peça; 

recebe seus salários atrasados — Eurico sempre descobria uma forma de não pagar —, 

casa-se com o namorado, Pinhão; une a irmã de Eurico a Eudoro, e Margarida a Dodó 

em casamento. A Eurico coube um fim solitário com sua porca e seu santo.  

O fim de Euricão é diferente do Euclião. Ele termina triste e questionando a Santo 

Antônio qual é o sentido da vida. Uma peça que começa muito alegre e divertida 

termina num tom sério e triste. 

Nessa peça vemos o que Artur de Azevedo fazia no século XIX. Traduzia as peças 

e adaptava, tornando-as mais facilmente recebidas pelo público. Ariano Suassuna se 

apropria de um clássico romano, o moderniza, adequa à realidade que melhor atende ao 

seu propósito nacionalista e entrega ao público. 

Nota-se a intenção de apresentar dois Brasis, um pobre, humilde e abandonado 

representado por Caroba e Pinhão, e outro dos mais abastados, na figura de Euclião e 

Eudoro. Todavia, o Brasil mais abastado se mostra impiedoso com os mais pobres, não 

lhes preservando sequer os direitos, ao que nesta peça cabe ao avarento Euclião. E ao 

Brasil mais pobre cabe a sobrevivência que se dá através da astúcia, “A aspúcia do 

pobre é uma estratégia de sobrevivência” (SUASSUNA, 2007) . 
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A saga, a adivinha e o conto estão presentes em O Santo e a Porca. Caroba passa 

pela saga de ajudar a todas as outras personagens e a si mesma, inclusive, entretanto ela 

não é a heroína — não há heróis em seu sentido clássico nesta peça — e não é pela 

coragem e habilidade que ela vence a demanda, mas sim pela esperteza, sorte e 

necessidade. A adivinha está na desconfiança de Pinhão ao perceber uma atitude 

estranha em Euricão. Ele investiga e acaba por descobrir o segredo. O conto de fadas se 

vê ao final, quando os injustiçados são recompensados e o “vilão” é punido. 

Além das formas literárias simples, temos um enredo igualmente simples onde o 

público não precisa de um grande esforço intelectual para alcançá-lo. Não apresenta 

nenhuma inovação quanto a sua estrutura, e os valores são apresentados de forma bem 

simples. A avareza de Euricão não é complexada, não se apresenta nenhuma 

justificativa para seu comportamento. Já em relação à astúcia de Caroba e Pinhão a 

justificativa de seus atos é muito simples, receber o que lhes era devido. Quanto aos 

demais personagens, nada mais se pode acrescentar, são todos muito simples sem 

profundidade de questionamentos.  

Vale ressaltar que a forma escolhida por Suassuna para esta peça trata-se da farsa, 

que Ubiratan Teixeira (2005) define como 

 

 “Peça curta, de comicidade burlesca e vulgar, beirando a 
licenciosidade, recheada com ditos de rua e ocorrências do quotidiano, 
cujo principal objetivo é apenas divertir, sem nenhum compromisso 
com mensagens de ordem moral, política, filosófica ou social.” 
(TEIXEIRA, 2005, p. 130). 

 

 

E apesar de um ter um enredo extremamente simples, como já dito, e sua forma 

tradicionalmente não pretender nada além do entretenimento, duas críticas são feitas 

muito sutilmente ao longo da peça. A primeira, à exploração pelos mais poderosos aos 

mais pobres e menos providos. Eurico Árabe representa a exploradora elite que tira 

proveito dos trabalhadores e menos favorecidos pelo sistema. Caroba — que pela 

astúcia se assemelha a João Grilo de o Auto da Compadecida — e Pinhão representam a 

classe trabalhadora que nem sempre é instruída e muitas vezes usurpada em seus 

direitos. Ao fim, como acontece nos contos de fada, o bem vence o mal, e o avarento é 

punido com a própria cegueira que lhe impediu de trocar o dinheiro que estava na porca 
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por medo de ser roubado. Uma segunda crítica é feita, através da ironia, a da hipocrisia 

religiosa. Euricão era devoto de Santo Antônio, que em vida pertenceu à ordem dos 

franciscanos, ou seja, um santo que pregava o desprendimento, a vida simples dedicada 

a ajudar o próximo, e apesar disto, o devoto era avarento e apegado aos bens materiais. 

 Contudo, como se pode ver nas últimas falas de Euricão, apesar de desnorteado, ele 

demonstra sentir-se livre após a constatação de sua pobreza. Ele se despede das outras 

personagens as chamando de escravas e encerra a peça questionado, 

 

Bem, e agora começa a pergunta. Que sentido tem toda essa 
conjuração que se abate sobre nós? Será que tudo isso tem sentido? 
Será que tudo tem sentido? Que quer dizer isso, Santo Antônio? Será 
que só você tem a resposta? Que diabo quer dizer tudo isso, Santo 
Antônio? (SUASSUNA, 2014, p. 153).  

 

Portanto, Ariano Suassuna apresenta sua faceta da identidade nacional e a critica 

ao mesmo tempo, elaborando sua critica social de forma sutil, permeando o riso, e 

alcançando o público através de um enredo simples, se utilizando a farsa — forma 

tradicionalmente despretensiosa no que compete à critica social — e não exigindo dele 

grande esforço intelectual como cabe à literatura de entretenimento. Porém não 

podemos classificá-lo meramente como literatura de entretenimento, esta nomenclatura 

não dá conta da obra ora estudada, por ele fazer critica e questionamentos, talvez caiba 

aqui a proposta de estudo de uma literatura de entretenimento engajada.  
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UM LEITOR HABITUAL DAS “BELAS CRÔNICAS DE MAZADE”: 

MACHADO DE ASSIS E A ACLIMATAÇÃO DA CRÔNICA NO BRASIL 

 

Mariana da Silva Lima (UFF/ CEFET-RJ)1 

 

Resumo: O texto busca investigar a hipótese, levantada pelo crítico Roberto Schwarz, de que o 
autor francês Charles de Mazade teria sido um importante modelo para a escrita cronística de 
Machado de Assis. A sugestão é verificada a partir de um confronto entre a “Chronique de la 
Quinzaine”, que Mazade publicou na Revue des Deux Mondes entre 1852 e 1893, e a série 
“História de Quinze Dias”, publicada por Machado na revista Illustração Brasileira entre 1876 
e 1878.  
Palavras-chave: Crônica; Machado de Assis; “História de Quinze Dias”; Charles de Mazade; 
“Chronique de la Quinzaine” 

 

Em uma passagem secundária do livro Ao vencedor as batatas, o crítico literário 

Roberto Schwarz aponta a presença subterrânea de um escritor francês praticamente 

esquecido do século XIX na obra de um dos autores brasileiros mais lembrados: 

Machado de Assis2. O comentário, feito en passant em uma nota de rodapé, surge a 

propósito da comparação estabelecida pelo crítico entre o romance Senhora, de José de 

Alencar, e os romances da primeira fase de Machado de Assis. Ao chamar atenção para 

a importância da doutrinação da Revue des Deux Mondes na “militância anti-realista” do 

escritor brasileiro, Schwarz afirma: “Entre os doutrinários da revista, nessa matéria, está 

Charles de Mazade, que assinava estudos literários, políticos e sobretudo a ‘Chronique 

de la Quinzaine’, na qual se encontra, me parece, um dos modelos retóricos da crônica 

machadiana”. 

Charles de Mazade foi um escritor e jornalista que viveu entre 1821 e 1893, e se 

tornou conhecido por sua atuação em La Presse, na Revue de Paris e na Revue des Deux 

Mondes. Conjugava sua paixão pela literatura com um vivo interesse pela história 

contemporânea, o que é demonstrado pelos títulos que publicou3. Sua colaboração na 

Revue teve início em 1846, com a redação de boletins políticos e artigos críticos sobre 

literaturas estrangeiras (em particular espanhola e italiana). A partir de janeiro de 1852 

                                                
1 Pós-doutoranda no Instituto de Letras da UFF. Contato: marisilvalima@yahoo.com.br. 
2 Este texto consiste em uma versão resumida do ensaio intitulado “Machado, leitor de Mazade”, que será 
publicado em livro em breve. 
3
L’Italie et les Italiens (1864), Révolutions de l’Espagne contemporaine (1868), Lamartine, sa vie 

littéraire et politique (1872), La Guerre de France (1870-1871) [1875], Le Comte de Cavour (1877), 
Monsieur Thiers, cinquante années d’histoire contemporaine (1884).Fontes: Dictionnaire Historique, 
Thématique et Technique des Littératures Françaises et Étrangères, Anciennes et Modernes (Sous la 
direction de Jacques Demougin. Paris : Librairie Larousse, 1986) e Grand Larousse  Encyclopédique 
(Paris : Librairie Larousse, 1963). 
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assumiu a prestigiosa “Chronique de la Quinzaine”, a qual assinou (com algumas 

interrupções) até sua morte.  

 De fato, é muito provável que a “Chronique de la Quinzaine” tenha servido 

como modelo para Machado, em particular para a série de crônicas intitulada “História 

de Quinze Dias”, composta entre os anos de 1876 e 1878 e publicada no periódico 

Illustração Brasileira, dos irmãos Fleiuss. Alguns indícios evidenciam a relação 

próxima entre as duas séries cronísticas, como a semelhança entre seus títulos e o 

próprio perfil das publicações.  

 Uma outra pista da relação de Machado de Assis como leitor de Charles de 

Mazade aparece no conto “Teoria do Medalhão”, publicado na Gazeta de Notícias em 

1881 (e no ano seguinte, no livro Papéis avulsos)4. O conto é apresentado na forma de 

um diálogo entre um pai e seu filho, ocorrido na noite de 05 de agosto de 1875, noite 

em que este completa 21 anos, entrando portanto na maioridade. A ocasião – 

comemorada com um jantar que acaba de terminar – serve como pretexto para que o pai 

tenha com seu filho uma conversa séria, ao longo da qual irá lhe expor aquilo que 

considera como uma preparação adequada para o futuro. Os diversos conselhos 

ofertados pelo pai ao filho para se tornar um medalhão (na expressão que dá título ao 

conto) acabam se revelando como uma receita para se alcançar prestígio na sociedade 

brasileira oitocentista; porém, logo se percebe a ironia machadiana por trás da suposta 

fórmula de sucesso, pois os recursos sugeridos – o mutismo e a inatividade mental, 

disfarçados por uma postura grave e pelo recurso à memória – têm a clara finalidade de 

se atingir e permanecer no senso comum. 

De acordo com o receituário do pai, os próprios passatempos ou divertimentos 

sociais devem ser cuidadosamente escolhidos: “O voltarete, o dominó e o whist são 

remédios aprovados. O whist tem a vantagem de acostumar ao silêncio, que é a forma 

mais acentuada da circumspecção”. O passeio nas ruas também é recomendado, “com a 

condição de não andares desacompanhado, porque a solidão é oficina de ideias, e o 

espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou 

qual atividade”. Por isso mesmo as livrarias são locais a serem evitados: “As livrarias, 

ou por causa da atmosfera do lugar ou por qualquer outra razão que me escapa, não são 

propícias ao nosso fim; e não obstante, há grande conveniência em entrar por elas, de 

quando em quando, não digo às ocultas, mas às escancaras”. É então que aparece no 

                                                
4 Agradeço esta preciosa indicação a Eduardo Vieira Martins. 

1566



conto a referência a Charles de Mazade: 

 

Podes resolver a dificuldade de um modo simples: vai ali falar 
do boato do dia, da anedota da semana, de um contrabando, de uma 
calúnia, de um cometa, de qualquer coisa, quando não prefiras 
interrogar diretamente os leitores habituais das belas crônicas de 
Mazade; 75 por cento desses estimáveis cavalheiros repetir-te-ão as 
mesmas opiniões, e uma tal monotonia é grandemente saudável. Com 
este regime, durante oito, dez, dezoito meses – suponhamos dois anos 
–, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, à sobriedade, à 
disciplina, ao equilíbrio comum. 

 

Assim, nota-se que, na perspectiva do conto, “as belas crônicas de Mazade” fazem 

parte de uma espécie de receita de redução do intelecto ao senso comum, e juntar-se ao 

grupo dos “estimáveis cavalheiros” que compõem seus “leitores habituais” significa, em 

grande parte, integrar um coro monótono de pessoas aparentemente bem pensantes, mas 

na realidade indivíduos que abrem mão de pensar em detrimento da facilidade de apenas 

repetir as opiniões emitidas em um veículo prestigioso. Se essa interpretação estiver 

correta, e tendo razão Roberto Schwarz quando estabelece a “Chronique de la 

Quinzaine” como “um dos modelos retóricos da crônica machadiana”, o próximo passo 

seria precisar o modo pelo qual o escritor brasileiro se apropria da referência 

estrangeira. Para testarmos a hipótese aventada, vamos restringir a investigação ao 

primeiro texto da série publicado por Machado, tentando perceber como ele dialoga 

com a escrita de Charles de Mazade. 

O número inaugural da revista Illustração Brasileira data de 1º. de julho de 1876. 

A revista tinha a mesma periodicidade quinzenal da coluna que Machado de Assis 

desenvolveu nela, “História de Quinze Dias”
5. Ignorando a prática comum de se utilizar 

as primeiras linhas da crônica de abertura de uma série para apresentar aquele que seria 

o seu programa, Machado de Assis inicia seu texto abordando diretamente um assunto 

que ocupava a imprensa internacional naquele momento: a crise política e religiosa que 

atingia a Turquia. Seu soberano, o sultão Abdul-Azziz-Khan, havia sido deposto em 30 

de maio, vindo a falecer cinco dias depois. Trigésimo segundo soberano da dinastia 

otomana, Abdul-Azziz-Khan ascendera ao trono do Império Otomano em 1861, 

ocupando o lugar antes ocupado pelo irmão. Na introdução da coletânea desta série 

                                                
5Tanto a série quanto a revista sofreriam uma mudança a partir de fevereiro de 1878, quando o periódico 
entraria em declínio e seria publicado mensalmente; de modo paralelo, a coluna mudaria seu título para 
“História de Trinta Dias”. Apenas três crônicas foram publicadas com o novo título até que a revista 
deixou de circular completamente em abril. Apesar da mudança de título, a série era uma só, e totalizou 
40 crônicas, publicadas ininterruptamente entre julho de 1876 e abril de 1878. 
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publicada pela Editora da Unicamp, Leonardo Affonso de Miranda Pereira fornece 

elementos que ajudam a contextualizar os acontecimentos na Turquia, bem como os 

comentários tecidos a seu respeito tanto por Machado quanto por Mazade:  

 

Embora reconhecido pelos jornais do período como um sultão 
“dedicado às ideias novas e inimigo decidido dos prejuízos do velho 

partido muçulmano”, [e] cujo governo teria “a tendência para a 
introdução na Turquia de instituições modeladas pela civilização 
europeia”, ele teria sido derrubado por grupos que tentavam 
aprofundar a força e a velocidade de tais reformas. Influenciados pelas 
ideias de filósofos e políticos liberais como Jean-Jacques Rousseau, 
Benjamin Constant e William Gladstone, esses grupos defendiam a 
implementação imediata na Turquia de instituições como o 
parlamento e a Constituição.(MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 65) 

 

Se observarmos os números anteriores da Revue des Deux Mondes, notaremos que 

a “Chronique de la Quinzaine” também vinha dedicando um grande espaço à assim 

chamada questão do Oriente. Na crônica de 31 de maio de 1876, por exemplo, nada 

menos que 70% do texto é dedicado a comentar este assunto (o restante se detém sobre 

questões referentes à política interna francesa, tais como disputas partidárias e sucessões 

ministeriais). Contudo, a primeira “Chronique de la Quinzaine” a revelar um diálogo 

mais evidente com o texto de estreia de Machado na nova série é a de 14 de junho, que 

comenta o desfecho do golpe, seguido da morte do sultão. A porção da crônica dedicada 

à análise detida dos acontecimentos em Constantinopla é antecedida por dois parágrafos 

nos quais o autor tece comentários gerais sobre as insurreições em curso na Europa (na 

Bósnia e na Herzegovina, além daquela na Turquia) e sobre a responsabilidade das 

grandes potências europeias de manter a paz no mundo. A princípio, suas observações 

parecem ater-se quase que exclusivamente aos fatos; porém, como logo se percebe, 

Charles de Mazade lança mão de alguns artifícios discursivos para comentar os eventos 

ocorridos:    

 

Esta revolução de Constantinopla ocorreu de maneira bastante 
pacífica pela deposição de Abdul-Aziz e pela ascensão do filho de 
Abdul-Medjid, o novo sultão elevado ao trono da Dinastia Otomana 
sob o nome de Mourad V. O xeique declarou que o último imperador 
havia feito tudo o que estava a seu alcance para ser deposto, os 
próprios ministros se encarregaram de proceder à sua prisão, e a 
multidão aclamou o novo chefe dos crentes.  
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 O cronista utiliza uma série de recursos que revelam uma apreciação pessoal 

sobre o acontecimento relatado, tais como a modalização (isto é, a evidência da 

intenção do emissor) presente na expressão “de maneira bastante pacífica” e a omissão 

de informações referentes à fonte da declaração do xeique e à aclamação do novo 

imperador pelo povo. Mais do que isso, Mazade também lança mão de forte 

narratividade para atribuir um efeito de realidade aos fatos narrados:  

 

Tudo evidentemente havia sido preparado e tudo ocorreu de 
acordo com o programa. A revolução foi tão pacífica que ela começou 
a incomodar aqueles que permanecem ligados às lendas do palácio 
real, à tradição dos imperadores condenados a perder a vida junto com 
a coroa. Entretanto a tragédia não estava longe; ela não tardou a 
irromper como para mostrar que a Turquia não deixou absolutamente 
de ser a Turquia. Só que desta vez o sultão destronado não foi 
estrangulado por terceiros; ele mesmo se encarregou da operação 
tradicional abrindo as veias dos braços com a navalha que lhe servia 
para fazer a barba. Haviam tomado todas as precauções, haviam-lhe 
retirado as armas, mas esqueceram o pequeno instrumento! Dezenove 
médicos atestaram haver visto a navalha ensanguentada, os cortes, o 
cadáver imperial, e que tudo isso compunha necessariamente um 
suicídio. Quem pode afirmar o contrário?  

 

 Observe-se o tom narrativo (“Entretanto a tragédia não estava longe”) e a 

linguagem elevada (“ela não tardou a irromper”) empregados no trecho, bem como a 

própria palavra utilizada para se referir ao principal fato comentado (“tragédia”): todos 

esses elementos afastam o texto do discurso jornalístico e o aproximam do literário, 

compondo mais propriamente uma cena dramática típica dos folhetins que preenchiam 

as publicações da época, e que poderia inclusive ser identificada como um trecho de 

uma representação teatral – a cena da morte do sultão. Note-se ainda que, nessa 

passagem, a própria insistência com que o cronista afirma as evidências do suicídio do 

sultão levanta a leve suspeita de que tal “fato” não seria tão indiscutível assim, 

parecendo pairar sobre sua morte certa controvérsia (à qual ele, no entanto, só dá voz 

mediante sua negação). Porém, o acionamento dos recursos literários mencionados 

coloca o leitor, por assim dizer, em modo de recepção ficcional, fazendo com que se 

descuide dos recursos explicitamente argumentativos do texto: mais uma vez a 

modalização – “evidentemente”, “necessariamente” –, além de declarações pessoais 

taxativas – “A revolução foi tão pacífica que...”, reiterando a opinião já expressa no 

início da crônica: “Esta revolução de Constantinopla ocorreu de maneira bastante 

pacífica”; “a Turquia não deixou absolutamente de ser a Turquia”, “Quem pode afirmar 
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o contrário?”. Tais recursos, misturados indiscriminadamente à narrativa da morte do 

sultão, induzem o leitor incauto a aceitar sem mais a visão dos acontecimentos 

apresentada pelo cronista (de modo que não parece em absoluto fora de propósito a 

afirmação do personagem do conto “Teoria do medalhão” segundo a qual 75% dos 

leitores de Mazade “repetir-te-ão as mesmas opiniões”!). 

A eficácia desse procedimento parece ser tão grande que não chega a 

comprometer a mudança da estratégia argumentativa levada a cabo no trecho seguinte, 

em que o cronista parte para a livre especulação sobre os motivos que teriam levado 

Abdul-Aziz a se matar e tece comentários finais sobre a transição de governos na 

Turquia: 

 

Afinal não é impossível que Abdul-Aziz, tal como era, com 
suas alucinações de absolutismo oriental, tenha sido tomado por um 
último acesso de orgulho furioso e tenha se recusado a sobreviver a 
sua própria queda. Ao que parece, ele contava com a ajuda de navios 
couraçados cuja aquisição foi uma das loucuras que arruinaram seu 
reino: os próprios couraçados o abandonaram, e a vista de navios 
estrangeiros embandeirados no Bósforo teria sido a prova de que tudo 
estava terminado para ele. Resta que sua morte misteriosa simplifica a 
situação de seu sucessor, que de todo modo permanece sendo o 
soberano incontestado do Império Otomano. É um embaraço a menos 
para um governo que se inicia em condições bastante críticas, tendo 
que enfrentar a um só tempo insurreições, complicações externas 
deixadas pelo governo anterior e dificuldades internas que nascem em 
sua própria origem, a partir de uma mudança violenta.  

 

“Não é impossível que...”, “ao que parece”, “teria sido a prova”: aqui Mazade 

empreende um movimento contrário ao que fizera anteriormente, e utiliza a 

modalização para atenuar a força de suas afirmações. Porém, a força dos comentários 

tecidos anteriormente (com auxílio de recursos literários) é tamanha que leva mesmo a 

passarem despercebidas no texto algumas contradições, como a afirmação de que a 

morte do sultão foi “misteriosa”, e a de que o novo governo se inicia em condições 

“bastante críticas” – e não pacíficas, como o cronista tanto se empenhou em defender.  

 Assim, podemos perceber que, por mais que lance mão de artifícios literários 

para comentar os eventos ocorridos, Charles de Mazade escreve em seu próprio nome e 

empreende um comentário sério sobre os acontecimentos na Turquia. Diferente será a 

abordagem dos mesmos acontecimentos sob a ótica de Machado, o qual se priva de 

contextualizar os fatos que tratará de interpretar e começa sua crônica diretamente com 

um tom irônico que será marca de sua produção jornalística daí em diante: 
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Dou começo à crônica no momento em que o Oriente se 
esboroa e a poesia parece expirar às mãos grossas do vulgacho. Pobre 
Oriente! Mísera poesia!  

Um profeta surgiu em uma tribo árabe, fundou uma religião, e 
lançou as bases de um império; império e religião têm uma só 
doutrina, uma só, mas forte como o granito, implacável como a 
cimitarra, infalível como o Alcorão. Passam os séculos, os homens, as 
repúblicas, as paixões; a história faz-se dia por dia, folha a folha; as 
obras humanas alteram-se, corrompem-se, modificam-se, 
transformam-se. Toda a superfície civilizada da terra é um vasto 
renascer de coisas e ideias. Só a ideia muçulmana estava de pé; a 
política do Alcorão vivia com os paxás, o harém, a cimitarra e o resto.  

Um dia, meia dúzia de rapazes libertinos, iscados de João 
Jacques e de Benjamin Constant, ainda quentes do último discurso de 
Gladstone ou do mais recente artigo do Courrier de l'Europe; meia 
dúzia de rapazes, digo eu, resolveram dar com o monumento bizantino 
em terra, abrir o ventre ao fatalismo e arrancar de lá uma carta 
constitucional.  

Pelas barbas do Profeta! Há nada menos maometano do que 
isto? Abdul-Aziz, o último sultão ortodoxo, quis resistir ao 89 turco; 
mas não tinha sequer o exército, e caiu; e uma vez caído, deitou-se da 
janela da vida à rua da eternidade.(MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 
59) 

 

O comentário machadiano sobre os acontecimentos na Turquia embebe-se de 

ironia do princípio ao fim: demonstrando-se afeiçoado às tradições e adverso ao povo 

(“a poesia parece expirar às mãos grossas do vulgacho”), Manassés lamenta o 

“esboroamento” do Oriente diante das ventos liberais vindos da Europa (como fica claro 

nas referências a Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Constant e William 

Gladstone).Como observa Leonardo Affonso de Miranda Pereira, porém, “para os que 

haviam acompanhado a trajetória literária e política de Machado nos anos anteriores, tal 

posição pareceria, decerto, um tanto surpreendente”, uma vez que, “desde as crônicas 

escritas no Diário do Rio de Janeiro na década de 1860, sua fé liberal se explicitara 

diversas vezes sem subterfúgios”. Evidencia-se, assim, o emprego da ironia – e mais 

ainda na sequência da crônica, quando, dando um salto imaginativo, Machado descreve 

o diálogo que teria ocorrido entre o sultão recentemente falecido e ninguém menos do 

que Maomé – o qual, após ouvir daquele a explicação dos últimos acontecimentos, o 

repreende duramente: 

 

– Cala-te! És mais do que isso, és o destruidor da lei, o inimigo 
do Islã. Tu fizeste possível o gérmen corruptor das minhas grandes 
instituições, pior que a fé de Cristo, pior que a inveja dos russos, pior 
que a neve dos tempos; tu fizeste o gérmen constitucional. A Turquia 

1571



vai ter uma câmara, um ministério responsável, uma eleição, uma 
tribuna, interpelações, crises, orçamentos, discussões, a lepra toda do 
parlamentarismo e do constitucionalismo. Ah! Quem me dera Omar! 
Ah! Quem me dera Omar! (MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 60) 

  

Manassés continua a lastimar o que se perdeu: “Mas o que eu apuro de tudo o que 

nos vem pelo cabo submarino e vapores transatlânticos é que o Oriente acabou e com 

ele a poesia”. Ele se queixa da “abolição do serralho” [o harém] e da extinção dos 

eunucos, arrematando o trecho com um lamento sentido: “Oh! Sobretudo os eunucos! 

Tudo isso é poesia que o vento do parlamentarismo dissolveu em um minuto de cólera e 

num acesso de eloquência”. Como nota Miranda Pereira (IN: MACHADO DE ASSIS, 

2009, p. 24), nesse movimento, Manassés “evidenciava o caráter elitista e excludente de 

seu argumento”, haja vista que, “do ponto de vista dos eunucos ou das mulheres 

reclusas nos palácios – ambos próximos do que se podia entender, no mundo ocidental, 

como escravos ou dependentes –, as mudanças seriam certamente bem-vindas”. O leitor 

de Memórias Póstumas de Brás Cubas terá identificado aqui o narrador não confiável 

da segunda fase da ficção machadiana. 

Mas não seria apenas a presença de uma voz narrativa dissimulada o traço que 

Machado importaria da crônica para sua prosa de ficção madura. É possível 

correlacionar uma outra atitude marcante de Brás Cubas – a volubilidade do narrador– 

a um aspecto em plena experimentação nesta série: a arte das transições. Como bem 

observou Lúcia Granja a propósito da série “Comentários da Semana” (a primeira 

escrita por Machado), em sua produção cronística inicial Machado de Assis mantinha 

uma escrita “dura”, na qual os diversos temas que abordava seguiam estritamente a 

ordem em que eram apresentados no corpo do jornal e apresentavam a forma de 

fragmentos não relacionados entre si e separados graficamente por números romanos. 

Em “História de Quinze Dias”, embora Machado mantenha a separação visual dos 

trechos da crônica por meio do emprego dos algarismos romanos, ele começa a superar 

essa divisão muito rígida dos assuntos lançando mão de um recurso até então inédito em 

sua escrita cronística: o uso do gancho.  

Como vimos, nessa crônica de estreia na nova série, o primeiro tópico detém-sena 

crise na Turquia. No segundo, Machado aborda um caso relatado nos jornais da 

quinzena segundo o qual um rapaz no Ceará havia sido enterrado vivo (o caso 

relacionava-se a mais um dos frequentes mecanismos de fraude eleitoral no Império). 

No terceiro tópico, escreve sobre o jantar que havia sido oferecido a Blest Gana, 
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embaixador do Chile no Brasil. No quarto, comenta a apresentação de uma companhia 

italiana de ópera6; no quinto, continua cobrindo o ramo das artes e espetáculos ao 

comentar a Companhia dos Fenômenos; por fim, discute o emprego de variantes da 

palavra chefia na imprensa. 

Para garantir a coesão em um texto que abordava assuntos tão diversos entre si e 

sem ligação aparente, Machado de Assis emprega o gancho. Assim, fechando o 

primeiro tópico, relativo à crise na Turquia, ele escrevia: “Vão-se os deuses, e com eles 

as instituições. Dá vontade de exclamar com certo cardeal: Il mondo casca!”. E 

começava o segundo criando uma transição fluida para um assunto que, aparentemente, 

em nada se relacionava com o anterior: “Ao menos Abdul, se foi enterrado, foi morto e 

bem morto. Não aconteceu o mesmo àquele sujeito do Ceará, a quem quiseram dar a 

última casa, estando ele vivo, e mais que vivo”. O mesmo ocorre ao fim deste tópico e o 

início do seguinte. Tendo levantado a hipótese de que a morte do rapaz foi registrada 

para que ele não pudesse exercer seu direito ao voto, o cronista termina o tópico com as 

seguintes palavras: “Esboço apenas a ideia; os políticos que lhe deem agora a cor e o 

movimento”. Na sequência, abria o terceiro tópico, relativo ao banquete: “O que eu não 

esbocei, decerto, foi o jantar dado ao Blest Gana”. O quarto e o sexto tópicos não 

apresentam ganchos, mas o quinto sim. Assim, percebe-se que nesta série Machado faz 

um uso frequente porém não obrigatório do gancho, aprimorando a redação de suas 

crônicas e inaugurando uma prática que será decisiva no estilo da obra que marca uma 

virada em sua ficção. 

Para além da coesão textual apontada, Miranda Pereira vai mais longe e consegue 

perceber uma ligação temática estabelecida entre os diversos assuntos abordados não 

apenas nesta primeira crônica, mas na série como um todo. Segundo o pesquisador, “era 

a reflexão a respeito dos laços de dependência, do poder pessoal dos senhores e da 

confusão por eles promovida entre o público e o privado que explicava as opções 

narrativas de Machado na série, e dava unidade e coerência àqueles escritos” (IN: 

MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 39). Assim como evidencia o conto “Teoria do 

medalhão”, a ‘exposição sarcástica da lógica da ideologia senhorial vigente’ entrava 

definitivamente na mira de Machado.  

 Assim, ao confrontarmos as duas séries de crônicas, é possível perceber que 

Machado de Assis empreende uma leitura desconstrutora do modelo estrangeiro, 

                                                
6 Embora o cronista faça a ressalva de que, na verdade, tratava-se de um grupo de artistas que já viviam 
na cidade há muito tempo. 
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fazendo uso de estratégias discursivas muito mais sofisticadas do que as presentes na 

“Chronique de la Quinzaine”. Se Mazade comenta os eventos da quinzena em tom sério 

e pessoal, Machado abusa da ironia e cria uma máscara7 para lançar ao rosto da 

sociedade escravocrata seus cacoetes de classe. Analisando os processos de 

transferências culturais, Michel Espagne afirmou que “é preciso começar a extrair os 

ensinamentos da História mostrando como os empréstimos feitos à cultura de um país 

são deformados em função das necessidades próprias ao outro país” (IN: NOIRIEL, 

1992). Acredito que a análise comparada das duas séries nos revela que Machado de 

Assis constituiu-se como um leitor habitual – porém um tanto quanto desabusado – das 

“belas crônicas de Mazade”. 
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A LÍNGUA MATERNA E A LINGUAGEM MATEMÁTICA: DA EUROPA AO BRASIL, 
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Resumo: A imbricação entre matemática e língua materna foi pesquisada de maneira contundente 
no final do século passado na União Europeia (UE), colocando-a como competência essencial à 
realização pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social e à empregabilidade no século XXI. Notam-
se grandes convergências nesses dois domínios do conhecimento e, portanto, a necessidade em 
estabelecer uma interdisciplinaridade entre eles, expandindo a visão de letramento tradicional, 
para uma proposta mais abrangente sobre aquelas linguagens. 
Palavras-chave: Leitura; Letramento; Interdisciplinaridade; Leitor 
 

As preocupações suscitadas pelo fraco aproveitamento dos alunos europeus, 

revelado em avaliações recentes, levaram à adoção, em 2009, de um valor de referência 

para as competências básicas na UE, o qual determina que “até 2020, a percentagem de 

alunos de 15 anos com fraco aproveitamento em leitura, matemática e ciências deverá ser 

inferior a 15%”. Para atingir esta meta, é necessário identificar os obstáculos e superá-

los. No Brasil, vive-se situação ainda pior. Para o sucesso dessa iniciativa, faz-se 

necessária uma conscientização dos profissionais que atuam nessas duas fundamentais 

áreas do conhecimento, no sentido de reconhecer a importância do uso da língua materna 

na aquisição de competências básicas para a construção do conhecimento do aluno, na 

compreensão e na interpretação de enunciados matemáticos. Concorda-se com Roxane 

Rojo em seu trabalho Letramentos múltiplos quando afirma que novos tempos pedem 

novos letramentos. É necessário destacar que trabalhar com mulltiletramentos significa 

utilizar culturas de referência dos alunos, como gêneros, mídias e linguagens para 

transformá-los em cidadãos críticos, éticos e democráticos e assim ampliar seu repertório 

cultural e seu conhecimento de mundo. Nesta concepção, o ato de ler envolve articular 

diversas modalidades de linguagem, além da escrita, como a imagética, a fala, a música 

e a matemática. Nesse sentido, refletindo as mudanças sociais e tecnológicas atuais, 

aumentam-se e diversificam-se não só as maneiras de disponibilizar e compartilhar 

informações e conhecimentos, mas também de lê-los e de produzi-los. O 

                                                           
1 Professora Adjunta do Departamento de Letras da Faculdade de Formação de Professores. 
simonembmoreira@gmail.com. 
2 Professor Titular do Departamento de Análise do Instituto de Matemática e Estatística. 
trales2015@gmail.com.  

1575



  
 
 
 
 

desenvolvimento de linguagens híbridas envolve, dessa forma, desafios para os leitores. 

Apesar de a resolução de problemas matemáticos ser relacionada a habilidades 

complexas, a leitura; a compreensão e a interpretação do enunciado são essenciais a 

própria competência Matemática. Desta forma, é possível estabelecer um vínculo estreito 

e interdisciplinar entre a Língua Materna e a Matemática. Desenvolver a compreensão 

leitora de textos matemáticos no aluno deve ir além de ensinar a reconhecer símbolos e 

termos matemáticos. Ler é mais do que decodificar letras ou símbolos, compreende um 

processo ativo com estratégias de seleção, inferência e antecipação. Nota-se grande 

convergência nesses dois domínios, quando lemos um texto matemático (enunciados de 

problemas, tabelas, gráficos, figuras geométricas, entre outros). Para esse fim, devemos 

utilizar estratégias de leitura para que o caminho que leve à compreensão matemática 

ocorra de uma forma mais profícua, por meio das experiências leitoras. Segundo Isabel 

Solé, em Estratégias de Leitura: 

O processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda o texto e 
que pode ir construindo uma ideia sobre seu conteúdo, extraindo dele o 
que lhe interessa, em função de seus objetivos. Isso só pode ser feito 
mediante a leitura individual, precisa, que permite o avanço e o 
retrocesso, que permita parar, pensar, recapitular, relacionar a 
informação com o conhecimento prévio, formular perguntas, decidir o 
que é importante e o que é secundário. É um processo interno, mas deve 
ser ensinado. (1998, p.32) 
 

Assim, cabe lembrar que compreender textos escritos de matemática compreende 

tanto o domínio da linguagem escrita quanto do sistema de símbolos matemáticos, o qual 

é exterior aos da linguagem convencional, e que pode se valer de letras, sinais e numerais 

apresentados de acordo com regras específicas e, portanto, diferente da linguagem 

coloquial usada pelos alunos, necessitando, pois, de atenção para se assimilar o que se 

está lendo. A leitura de enunciados matemáticos exige do aluno mais que o simples 

conhecimento linguístico e matemático; cabe a ele mobilizar estratégias tanto de ordem 

linguística como matemática, e também de ordem cognitivo-discursiva, com o objetivo 

de levantar hipóteses, validar ou não hipóteses formuladas, preencher  lacunas que o texto 

apresenta, enfim, participar, de forma ativa, da construção do sentido. (Koch, 2006, p.7) 

Apesar de reconhecermos que cabe aos professores de língua portuguesa a maior 

responsabilidade no ensino da leitura, uma vez que que é o texto é  uma unidade de ensino 

da disciplina, é necessário enfatizar que essa responsabilidade deve ser compartilhada 

com todos os professores, no nosso estudo, com os de matemática, ao entendermos que 
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para que se amplie as competências comunicativas de utilização da linguagem, devemos 

relacioná-las à uma reflexão de uso aos mais variados gêneros e situação social. 

Concordamos, então, que é dever da escola ensinar aos alunos as características dos 

diferentes gêneros discursivos, porque eles não são aprendidos espontaneamente nas 

situações do cotidiano. E, como esses textos diferem de disciplina para disciplina, os 

professores de cada uma delas devem assumir a tarefa de ensinar a seus alunos as 

características daqueles utilizados em suas aulas. 

Destaque a considerar em nossa reflexão devem-se as reformas curriculares dos 

anos 90, em que a educação é voltada para a orientação da noção de competência. Assim, 

o ensino deixa de promover a mera reprodução de um saber letrado e leva o aluno a 

mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, para responder a uma determinada 

situação de modo satisfatório, levando em conta o contexto socio-comunicativo em que 

está inserido. Segundo Nílson Machado, em Epistemologia e didática, o modelo da 

construção do conhecimento com base na metáfora da rede de significados pressupõe que: 

• Compreender é aprender o significado; 
• Apreender o significado de um objeto ou de um conhecimento 

é vê-lo em suas relações com outros objetos ou 
acontecimentos; 

• Os significados constituem, pois, feixes de relações; 
• As relações entrelaçam-se, articulam-se em teias, em redes, 

constituídas social e individualmente, e em permanente 
estado de atualização; 

• Em ambos os níveis – individual e social – a ideia de conhecer 
assemelha-se à de enredar. (2002, p. 138) 

 

Nessa concepção curricular, tomando o ensino por competência e evidenciando o 

caráter disciplinar do conhecimento veiculado nas escolas, e na necessidade da sua 

contextualização, nota-se uma mudança nas políticas da área educacional. Essa orientação 

ocorre também nas reformas educativas em Portugal e em outros países da Europa, sendo 

um passo fundamental na mudança de eixo das políticas da igualdade, voltadas para todos 

cidadãos, que tornaram possível a expansão dos sistemas educacionais no século XX, 

ampliando as políticas da equidade. 

O embasamento teórico deste estudo segue a linha dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa (PCNs) (1997), que preconizam a formação de leitores 

competentes ao construir significados a partir de diferentes gêneros textuais, e os de 
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Matemática (1997), que supõem que a aprendizagem desta disciplina deve estar 

estritamente relacionada à apreensão do significado de um objeto ou de um 

acontecimento. Dentre as significativas mudanças de paradigma, destacamos o estudo 

intitulado “O Ensino da Matemática na Europa: Desafios Comuns e Políticas Nacionais 

da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (2011)” , que 

estabelece parâmetros para a melhoria da educação na União Europeia, nesse domínio do 

conhecimento, as de Nilson Machado, que considera uma relação de interdependência 

entre aquelas disciplinas, e as de Rojo que enfatiza os letramentos múltiplos, mediante a 

diversidade de práticas sociais de leitura, presentes na sociedade, são marcos basilares 

nessas mudanças. 

 

Relatório Eurydice3 

 

Eurydice é uma rede europeia que difunde informações sobre as políticas e os 

sistemas educativos europeus, sob a forma de estudos e análises comparadas, entre os 

países membros, em várias temáticas nas áreas de Educação e de Formação, que vão da 

Educação de Infantil ao Ensino Superior. 

A Rede Eurydice foi criada em 1980, em parceria entre a Comissão Europeia e os 

Estados Membros com o objetivo de trocar informação sobre os sistemas educativos 

nacionais. É financiada pelo Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, e é 

constituída por: 

 • Uma Unidade Europeia, que coordena o trabalho desenvolvido pela Rede e 

produz as publicações. Esta unidade encontra-se sediada na Agência Executiva para a 

Educação, o Audiovisual e a Cultura; 

 • Quarenta Unidades Nacionais, sediadas nos 36 países que participam no 

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida. Estas instituições recolhem informação 

em nível nacional, contribuem na sua análise e validam a versão final dos estudos 

comparados. São ainda responsáveis pela tradução dos estudos nas línguas dos países 

participantes. As Unidades Nacionais são integradas aos Ministérios da Educação dos 

países membros, trabalhando em colaboração estreita com peritos na área da educação. 

                                                           
3 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132PT.pdf 
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 A Rede Eurydice colabora com a Eurostat, Cedefop, Fundação Europeia para a 

Formação (ETF), Agência Europeia para o Desenvolvimento em Necessidades 

Educativas Especiais, e com o Centro de Investigação sobre Aprendizagem ao Longo da 

Vida (CRELL) e apoia o trabalho colaborativo desenvolvido pela Comissão Europeia 

com outras organizações internacionais, tais como a OCDE, o Conselho da Europa e a 

UNESCO. 

 A Unidade Portuguesa da Rede Eurydice está sediada na Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) de acordo com o definido no Decreto-

Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, o qual, na alínea q) do Artigo 2.º, estabelece 

como atribuição da DGEEC: ”Assegurar o desempenho das atividades da Unidade 

Portuguesa da Rede Eurydice”. 

Em função dessas pesquisas, observa-se que o conteúdo do currículo de matemática 

tem sofrido mudanças, assim como ocorre no Brasil desde a publicações dos parâmetros 

curriculares nacionais no final dos anos 90. A lista de conceitos matemáticos específicos 

está sendo paulatinamente substituída por um sistema integrado que desenvolve as 

capacidades de resolução de problemas utilizando princípios matemáticos, que enfatizam,  

cada vez mais, a necessidade de interpretação de enunciados, desta forma, 

consequentemente uma maior aproximação entre a matemática e a língua materna. Na 

Estônia, Grécia, França, Itália, Portugal e no Reino Unido, os novos currículos passaram, 

além disso, a incidir mais nas ligações transcurriculares4 e na interação da matemática 

com a filosofia, as ciências e a tecnologia. A ideia de que o conteúdo e as competências 

adquiridas na matemática servem de base à aprendizagem de outras disciplinas escolares 

também se generalizou. Assim concordamos com João Tomás do Amaral em Bento de 

Jesus Caraça: matemática como cultura quando propõe: 

O desenvolvimento de ações no sentido de comprovarmos a 
viabilidade de validar uma concepção que assegure um processo 
de ensino e de aprendizagem de matemática, embasado nos seus 
conceitos fundamentais entendidos como importantes elementos 
da cultura geral do indivíduo e enfocando o seu valor humano 
social. (2016, p.358) 

 

                                                           
4 Abordagem transcurricular - Abordagem da formulação curricular que favorece a inclusão de tópicos e 
temas de aprendizagem a serem tratados e de habilidades/competências a serem desenvolvidas em várias 
áreas de aprendizagem e em toda a extensão do currículo. Disponível em (http://unesco.org/open-
access/terms-use-ccbysa-en), data de acesso: 03 de junho de 2017. 
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Assim, após recentes atualizações curriculares, constata-se ainda, na maioria dos 

países participantes, um melhor entrosamento entre o conhecimento adquirido na escola 

e as experiências e problemas pessoais dos alunos na vida quotidiana. Partindo da 

premissa que o ensino de língua portuguesa, no nosso país, tem sido, desde os anos 70, o 

centro da discussão sobre a iminente necessidade de reavaliar e melhorar a qualidade de 

ensino, tendo como eixo fundamental o domínio da leitura, constatamos que ele ainda é, 

em última análise, responsável pelo fracasso escolar na disciplina, com reflexos nas 

demais disciplinas do ensino básico. 

  

Multiletramentos e os novos desafios 

 

Cabe à escola proporcionar situações em que o processo de alfabetização seja 

ampliado de forma contínua, com maior acesso a livros, revistas, bibliotecas, internet, etc. 

para que venhamos a ter pessoas alfabetizadas e também letradas, como afirma Soares 

(2004) [...] o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto 

das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse ao mesmo 

tempo alfabetizado e letrado. 

Sob esse ponto de vista, a relação ensino-aprendizagem, a partir de uma perspectiva 

de letramento, busca ampliar questões culturais e diversas situações comunicativas, 

juntamente com a necessidade de interação entre o conhecimento que o aluno traz, e o 

conhecimento escolar que lhe é apresentado, e, a partir daí, certamente é oferecido ao 

aluno uma considerável bagagem para a leitura do mundo. A contemporaneidade e, 

sobretudo, os textos/enunciados1 contemporâneos colocam novos desafios aos 

letramentos e às teorias. 

Na escola com a disciplina da matemática, um dos tipos de texto utilizado é o do 

enunciado de problemas, que pode ser considerado como um gênero discursivo a ser 

apreendido pelos alunos. Sua interpretação, como vimos, vai além, da competência que 

os alunos possam ter ao fazer sua leitura na língua materna, isso porque, nesses tipos de 

texto, se combinam duas linguagens diferentes, as palavras e os símbolos matemáticos, 

linguagens estas que apresentam certas especificidades e que, portanto, demandam 

estratégias específicas de leitura. 
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Os entraves à resolução de problemas estariam, pois, também ligados à dificuldade 

dos alunos em decodificarem os termos matemáticos que aparecem nos enunciados e que, 

muitas vezes, têm um sentido próprio na matemática, diferente daquele com que estão 

mais habituados. 

O que se observa no ambiente escolar, é que os alunos não dominam 

satisfatoriamente as habilidades necessárias para participar, com sucesso, das práticas de 

letramento escolar nas quais são solicitados a desenvolver em quase todas as disciplinas 

da escola. Problemas de matemática geralmente descrevem uma cena, que o aluno deve 

ser capaz de ler e de interpretar, estando, a partir daí, estar apto para extrair informações 

e dados necessários para resolver o problema proposto. Além disso, são necessários a 

compreensão de conceitos e princípios matemáticos, conceitos de devem ser ativados no 

momento de resolver o problema. Analisemos o exemplo de uma atividade proposta para 

o ensino fundamental: 

 

Para resolver o problema, o aluno deve acionar seu conhecimento matemático sobre 

teoria dos conjuntos, nesse caso sobre o conjunto dos números inteiros, e “ler” o 

problema, imaginando e tentando compreender a cena. 

 

Considerações finais 

 

Em qualquer sociedade existe atualmente a concordância de que o desenvolvimento 

de competências de leitura é um domínio do conhecimento que deve ser melhor 

trabalhado, para êxito na vida acadêmica, profissional e social dos jovens. É fundamental 

centrar esse tipo de discussão na escola e nas concepções e práticas dos professores, 
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acerca dos processos usados para construir e reconstruir os sentidos dos textos, analisar, 

sintetizar e avaliar informações. Deve-se pensar, portanto, o professor como mediador da 

relação do aluno com o texto. Na verdade, mediar esse processo é função de todo 

professor, e ter uma boa capacidade leitora é um pré-requisito essencial para o sucesso 

em qualquer disciplina, assim como na vida cotidiana. 

Somente com uma prática em que o aluno possa manifestar livremente seu 

pensamento, discutir sua forma de interpretar um texto - especialmente aqueles que 

abarquem as áreas do conhecimento aqui tratadas - expor sua compreensão de uma 

situação qualquer, e realmente ser ouvido pelo professor, pode contribuir para tornar a 

matemática menos áspera e mágica e mais humana, ou seja, mais próxima dos estudantes. 
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MACHADO E A EDIFICAÇÃO DA LITERATURA BRASILEIRA 

Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes (UERJ) 

 
 

Resumo: No Brasil, a coincidência entre o surgimento da chamada "Escola Romântica" e a 
independência política do país confere uma certa peculiaridade à questão do nacionalismo, seja 
do ponto de vista da construção da ideia de nação, seja do ponto de vista do estabelecimento de 
uma literatura de caráter nacional. O tema do nacionalismo na literatura não passará despercebido 
por Machado de Assis que buscará estabelecer os parâmetros de uma literatura brasileira, “mais 

forte e viçosa”, atual e independente. Positivamente “impura”, uma vez que alicerçada por 

releituras e paródias de diferentes textos, de autores e épocas as mais diversas, a obra de Machado 
desempenhará papel fundamental na edificação da literatura brasileira. 
Palavras-chave: Machado de Assis; Formação da literatura brasileira; Cervantes, Sterne e 
Diderot; Nacionalismo e literatura; Humour. 
 
 

 
O contexto político contemporâneo, marcado pela ascensão de movimentos e 

partidos extremistas de direita e de esquerda pelas diferentes regiões do globo, traz, uma 

vez mais, para a luz da discussão, o tema do nacionalismo. 

De acordo com Paul Johnson, este conceito apresenta duas faces antagônicas, 

podendo construir mas também destruir cultura. Assim, se na Finlândia, o finlandês 

precisou ser sistematizado enquanto língua escrita de maneira a garantir que a cultura 

nacional pudesse emergir lado a lado com a independência política, o nacionalismo foi 

responsável por um retrocesso no sentido da Kultur, uma vez que Hitler, ao apoiá-la, 

denunciava a "civilização", por ele comparada a "cosmopolitismo" e "judaísmo 

internacional" (JOHNSON, 2000, p.150-151).  

 Prós e contras à parte, parece inegável a estreita correlação entre "cultura nacional" 

e "independência lingüística". Dessa forma, justifica-se dizer que na Inglaterra, Espanha, 

França ou Portugal o nacionalismo foi reforçado pela publicação de livros populares em 

língua vernácula que se tornaram verdadeiros emblemas da cultura nacional, tais como 

os Contos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, Dom Quixote, de Cervantes, Gargantua 

e Pantagruel, de Rabelais, ou Os Lusíadas, de Camões, para não citar senão esses 

exemplos.   

 No que tange ao Brasil, no entanto, a questão do nacionalismo parece assumir 

feições bastante peculiares e complexas que se explicam, em parte, pela coincidência 

entre o surgimento da chamada “Escola Romântica” e a independência política do país. 

Nessa conjuntura de edificação da nacionalidade, a literatura desempenhará papel 

fundamental enquanto instrumento de inegável utilidade para a pátria.  
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Neste sentido, a natureza brasileira oferecerá matéria essencial à inserção da 

literatura no projeto de constituição da nacionalidade, permitindo aos escritores 

brasileiros "o duplo movimento necessário ao estabelecimento de uma identidade: 

delinear a imagem do 'eu' e mostrar a sua diferença em relação ao 'outro' " (JOBIM, 1999, 

p.22).  

No entanto, "embora apenas a população indígena pudesse ser associada 

originariamente com o território brasileiro, tornou-se impossível não levar em conta as 

populações que passaram a habitá-lo" (JOBIM, 2000, p.9). Em outras palavras, era 

impossível "diminuir ou apagar nossa herança ibérica, que, no entanto, permaneceu como 

substrato forte, mesmo nos momentos em que eram mais passionais os argumentos contra 

ela" (ibid., p.9). 

De fato, o início da literatura brasileira será marcado pela paradoxal tentativa de 

estabelecimento de identidade nacional através da utilização da língua do antigo 

colonizador. Daí a necessidade de adoção de temas diferentes, de caráter original, na 

busca de demarcação dos limites entre a literatura propriamente portuguesa e a brasileira.  

Neste contexto, destaca-se, indubitavelmente, José de Alencar, que, através de seus 

romances, intenta elaborar uma história geral da civilização brasileira, exemplificando o 

que João Cezar de Castro Rocha considera como o caráter de "complementaridade que se 

estabeleceu entre os esforços eruditos de historiadores e o trabalho criativo de escritores 

na afirmação da nacionalidade" (ibid., 1999, p.53).  

 Observando a importância dos toques de imaginação de Alencar no sentido de 

reconstituir o Brasil do século XVII, Machado, aludindo ao contato e ao contraste da 

"vida selvagem" e da "vida civil", afirma que "desde a entrada [do Guarani] estamos em 

puro e largo romantismo." E acrescenta: "[...] ao todo, uma obra em que palpita o melhor 

da alma brasileira" (ASSIS, 1946, p.343).  

 Afirmando que o crítico então aceito não primava pela ciência literária, Machado 

de Assis argumenta que o julgamento de uma obra deve ser precedido de profunda 

meditação, a fim de "procurar-lhe o sentido íntimo, aplicar-lhe as leis políticas, ver enfim 

até que ponto a imaginação e a verdade conferenciaram para aquela produção" (ibid., 

p.343).  

Ainda que reconhecendo o "instinto de nacionalidade" nas obras contemporâneas, 

Machado de Assis sugere que seria conveniente proceder a um exame com o fito de 

verificarmos "se possuímos todas as condições e motivos históricos de uma nacionalidade 

literária" (ibid., p.13). Recusando-se, no entanto, a fazer essa investigação, no seu 
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entender, ponto de divergência entre literatos, Machado declara ser seu principal objeto 

tão somente atestar o fato atual, ou seja, "o geral desejo de criar uma literatura mais 

independente" (ibid., p.135).  

 Mas o que transparece de maneira bastante nítida no discurso de Machado é a sua 

preocupação, até certo ponto, "pedagógica", em estabelecer os parâmetros que, ao mesmo 

tempo, deem conta de uma literatura de caráter nacional e atual, isto é, em conformidade 

com seu tempo. 

 São esses princípios de constituição de uma literatura nacional e atual que 

conduzirão Machado, após os textos da "primeira fase", tais como Ressurreição, A mão 

e a luva, Helena e Iáiá Garcia - onde o autor "estuda a sociedade com os mesmos critérios 

que ela lhe propõe" (MELLO, 1997, p.49), a saber, os da burguesia - a transgredir o 

código dominante, a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas, passando a escrever "à 

maneira de Sterne", isto é, "com a pena da galhofa e a tinta da melancolia" (ASSIS, 1975, 

p.97); em outras palavras, com humour.   

 De fato, como bem o assinala Maria Elizabeth Chaves de Mello (MELLO, 1997, 

p.47) "de acordo com os padrões da modernidade, a obra ficcional é reconhecida como 

tal na medida em que os seus enunciados se chocarem com o horizonte de expectativas 

do leitor." 

 Sendo assim, o que se verifica na obra machadiana é o traço de originalidade com 

que trata, o autor, as questões tradicionalmente discutidas nas obras ficcionais do século 

XIX. Com efeito, seus textos veem de encontro ao referido horizonte de expectativas do 

leitor contemporâneo, provocando um sentimento de estranhamento. 

 Silviano Santiago (SANTIAGO, in: MELLO, 1987, p.48) aponta para o fato de que 

 

[...] tanto em Portugal, quanto no Brasil, no século XIX, a riqueza da 
literatura não vem tanto de uma originalidade do modelo, do arcabouço 
abstrato ou dramático do romance ou do poema, mas da transgressão 
que se cria a partir de um novo uso do modelo pedido de empréstimo à 
cultura dominante.  
 

 
É justamente esse recurso que Machado, através de seu personagem Brás Cubas, 

declara ter utilizado ao adotar "a forma livre de um Sterne" (ASSIS, 1975, p.97), 

assumindo, portanto, sua filiação com relação ao autor irlandês, provocando a crítica da 

época, em particular, Silvio Romero, que não perdoará ao romancista em questão, o uso, 
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no seu entender, indevido, de um procedimento que contraria as normas do que ele 

considera um texto tipicamente brasileiro: 

 
O temperamento, a psicologia do notável brasileiro não eram os mais 
próprios para produzir o humor, essa particularíssima feição da índole 
de certos povos. Nossa raça em geral é incapaz de o produzir 
espontaneamente. (ROMERO, 1992, p.162-163).  

 
Depreende-se, daí, que este humour constitui a singularidade de Machado. A este 

respeito, em artigo dedicado a Machado de Assis, Carlos Fuentes, definindo o citado 

escritor como "o mais importante - para não dizer o único - romancista ibero-americano 

do século passado" (FUENTES, 2000, p.6), procura explicar tal fenômeno através da 

reflexão sobre as características pós-independência da América hispânica, onde "ser 

negro ou índio era ser bárbaro, ser espanhol era ser reacionário; tinha-se que ser ianque, 

francês ou inglês para ser moderno e, mais, para ser próspero, democrático e civilizado" 

(ibid., p.6): 

 
Por que o milagre de Machado? O milagre se sustenta num paradoxo: 
Machado segue, no Brasil, a lição de Cervantes, a tradição de La 
Mancha, que, por mais homenagens que cívica e escolarmente se 
tenham rendido ao Quixote, fora esquecida pelos romancistas hispano-
americanos, do México à Argentina. (ibid., p.6)  

 

A análise de Fuentes é implacável: considera absurdas as imitações do período das 

independências pautadas em uma "civilização Nescafé", ou seja, que podia, 

instantaneamente tornar-se moderna, abolindo o passado, negando a tradição. Para ele, 

portanto, o gênio de Machado consistiria justamente no oposto: "sua obra é permeada de 

uma convicção: não existe criação sem tradição que a nutra, assim como não existe 

tradição sem criação que a renove" (ibid., p.6).  

Logo, se é verdade que o escritor brasileiro assume sua filiação com relação a 

Sterne, Fuentes, assinalando a falta de respaldo de Machado quanto a uma grande tradição 

novelesca, tanto brasileira, quanto portuguesa, demonstra que ele contava, entrementes, 

com a tradição comum aos hispanófonos do continente; contava com a "tradição de La 

Mancha" (ibid., p.6) que, segundo o autor do artigo, foi recuperada por nosso romancista, 

enquanto os hispanófonos a esqueciam. Entretanto, também a Europa pós-napoleônica, 

"a Europa do grande romance realista e de costumes, psicológico ou naturalista, de Balzac 

a Zola, de Stendhal a Tolstói" (ibid., p.6) não esquecera a tradição cervantina, retomada 
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que fora por seus "maiores herdeiros, o irlandês Laurence Sterne e o francês Denis 

Diderot" (ibid., p.6). 

Tal argumentação seria justificada pela comparação entre as obras dos autores 

irlandês, francês e brasileiro, com a de Cervantes: 

 
Mais especificamente, manchego é o fato de um romance saber-se 
ficção, ser consciente de sua natureza fictícia. Dom Quixote, Tristram 
Shandy, Jacques o Fatalista, Brás Cubas, além de se saberem ficção, 
celebram sua gênese fictícia. (ibid., p.7)  

 

A inclusão do leitor na própria narrativa, como bem o denota o título do primeiro 

capítulo de Memórias póstumas, "Ao leitor" (ASSIS, 1975, p.97), além de frases como a 

última do mesmo capítulo - "A obra em si mesma é tudo [...]" (ibid., p.1975, p.98) - 

constituem exemplos bastante objetivos dessa prática da reflexão sobre o ato de escrever 

dentro da obra fictícia. 

Mas não se restringe a esta característica, o conjunto de elementos da obra 

machadiana que permitem uma aproximação com as obras dos outros citados autores. Há 

que se considerar o humor que, segundo Fuentes, é o mesmo riso jucundo atribuído, por 

Baktin, a Rabelais, Cervantes e Sterne. Entretanto, 

 
[o] humor de Machado vai além do humor de Cervantes e de Sterne: o 
brasileiro narra pequenos fatos em breves capítulos com o misto de riso 
e melancolia que se resolve, mais de uma vez, em ironia. (FUENTES, 
2000, p.8)  

 

Esses "pequenos fatos" correspondem, justamente, à matéria de seus textos 

ficcionais:  

 

A sociedade, Deus louvado! é uma mina a explorar, é um mundo 
caprichoso, onde o talento pode descobrir, copiar, analisar uma aluvião 
de tipos e caracteres de todas as categorias. (ASSIS, 1858, p. 789)  

 

É importante frisar que não se trata de dizer que a "novidade" de sua obra está no 

caráter sociológico, como quer a maioria de seus críticos, mas na forma como reflete 

sobre o mundo em que vive: "[e]studa-o a fundo, despe-o, disseca-o e o mostra ao leitor" 

(MELLO, 1987, p.49), através do humor que marca o ritmo de sua prosa.  

Extremamente lúcido, pois, com relação ao mundo que o circunda, Machado não 

poderia deixar de sê-lo, também, no que tange à situação do artista nesse mesmo mundo: 
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"partindo da presença dominante do vazio na sua sociedade, ele passa a refletir sobre o 

papel da ficção nela" (ibid., p.53). 

Considerando-se a classificação das obras literárias no Brasil do século XIX, 

observa-se que Machado 

 

[...] passa a recusar as duas estéticas predominantes na época: a 
romântica e a realista. Assim fazendo, nega tanto o eu que se conta 
(romântico) quanto o eu que conta o que o rodeia (realista) (ibid., p.53). 

 

Isto posto, como compreender a projeção e a aceitação de Machado, já à época? 

Segundo Maria Elizabeth Chaves de Mello (ibid., p.53), Machado faz "uma ficção 

extremamente séria usando como matéria-prima o próprio mundo que 'vetava' essa 

ficção". Quanto à técnica por ele utilizada será, nos dizeres de Costa Lima, a da "escrita 

em palimpsesto", isto é, em camadas que, superpostas umas às outras, têm por objetivo 

despistar o leitor.  

Várias são, aliás, as táticas por ele empregadas, nesse sentido; entre elas, a da 

criação de falsas pistas que provocam "vazios" a serem preenchidos pelo leitor, ou a do 

"narrador não confiável", que finge ajudar o leitor mas que, na verdade, tem por função 

desviá-lo do caminho. Quanto ao humour, o próprio Machado adverte: "Há pessoas que 

não sabem, ou não se lembram de raspar o riso para ver o que há dentro" (GARBUGLIO, 

in: ASSIS, 1998, p.8).  

Dessa maneira, Machado não permite que o leitor perceba que "o seu horizonte de 

expectativas foi agredido" (MELLO, 1987, p.55), ainda quando o interpela de maneira 

um tanto rude:  

 

[...] e desde o princípio te adverti que a obra em si mesma é tudo: se te 
agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te não agradar, pago-te com 
um piparote, e adeus. (ASSIS, 1975, p.95)  

 

Para Fuentes (2000, p.10), tal procedimento tem um objetivo muito claro:  
 

[...] trata-se de acordar o leitor, de arrancá-lo da modorra romântica e 
tropical, de encaminhá-lo a tarefas mais árduas e lançá-lo a uma 
modernidade includente, apaixonada, faminta. 
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Observando o que ocorre em pequenos países ou entre povos que buscam a 

independência, Paul Johnson (2000, p. 151) demonstra que o nacionalismo e a cultura 

local se equivalem. É, entre outros, o caso dos bascos, estonianos e letões. 

Quanto a países que o crítico e historiador inglês define como "multiculturais", tais 

o Brasil e os Estados Unidos, o nacionalismo e a identidade cultural que o acompanha 

constituem "ingredientes necessários de unidade" (ibid., p.151). Assim, a falta de unidade 

cultural teria determinado, entre outros fatores, a falência de regimes políticos como os 

da Iugoslávia e o da ex-União Soviética.    

Indo de encontro a essa opinião, analisando a literatura na América Latina, Carlos 

Fuentes (2000, p.10) aborda o aspecto multicultural que se depreende na nossa literatura, 

atribuindo-o 

 

[...] à fome latino-americana, [a]o afã de abarcar tudo, de apropriar-se 
de todas as tradições, de todas as culturas, até de todas as aberrações, 
[a]o afã utópico de criar um novo céu em que todos os espaços e todos 
os tempos sejam simultâneos [...].    

 

É nessa filiação positivamente "impura" que se inclui a obra de Machado de Assis, 

por reivindicar, segundo o escritor mexicano (ibid., p.9), "não por razões de raça, história 

ou política, mas por razões de imaginação e linguagem, que incluem aquelas", o mundo 

da literatura mestiça, "o mundo de La Mancha". 

E é essa "literatura mestiça" que leva Claudio Magris (in: FUENTES, 2000, p.11) a 

afirmar que a América Latina dilatou o espaço da imaginação. Para ele, a literatura 

ocidental estava ameaçada de incapacidade: "A Europa assumiu a negatividade. A 

América Latina assumiu a totalidade".  

Contudo, a atualidade nos leva a indagações múltiplas quanto ao que Zigmunt 

Bauman (1999, p.109) define como "hibridização cultural dos habitantes globais", pois, 

se esta pode ser uma "experiência criativa e emancipadora", é necessário levar-se em 

conta que 

 

[...] a perda de poder cultural dos habitantes locais raramente o é; trata-
se de uma tendência compreensível mas infeliz dos primeiros 
[habitantes globais] confundirem as duas coisas e assim apresentarem 
sua própria versão de 'má consciência' como prova de deficiência 
mental dos segundos [habitantes locais].  
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Por outro lado, cumpre não esquecer que, se "no estágio atual do desenvolvimento 

humano, um elemento de nacionalismo é necessário aos grandes empreendimentos, 

incluídos aí os empreendimentos culturais" (JOHNSON, 2000, p.151), "o nacionalismo é 

bom servo, mas um mau senhor" (ibid., p.151).  

Como, então, resolver o paradoxo? 

A solução, quer-nos parecer, estaria, justamente em aplicarmos à arte e, mais 

especificamente, à literatura, o princípio básico que Machado arrola em termos de crítica 

literária: o da independência, seja em relação à vaidade dos autores ou da vaidade própria; 

das adorações e das sugestões do orgulho, ou das imposições do amor próprio (ASSIS, 

1946, p. 15). Independência esta que não implica reconhecerem-se como nacionais apenas 

as "obras que tratam de assunto local" (ibid., p.138). 

Esta independência que "não tem sete de Setembro nem campo de Ipiranga" (ibid., 

p.133), não se fez num dia, é fato; como fato é, também, que não foi obra de uma ou duas 

gerações (ibid. pp.133-4). Mas estava certo o "bruxo do Cosme Velho" ao prever que, 

pausadamente, havia de "sair mais duradoura" (ibid., p.133): as gerações de escritores que 

vêm se sucedendo parecem confirmar que o balanceamento entre "cosmopolitismo" e 

"componentes localistas", nos termos de Antônio Cândido, é o que confere a nossa 

literatura, a partir de Machado de Assis, seu nacionalismo, sua identidade cultural.  
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ALBERTO NEPOMUCENO E AS CANÇÕES FRANCESAS: 

COMENTÁRIOS SOBRE IL FLOTTE DANS L’AIR, PEÇA PARA PIANO E 

VOZ COM TEXTO DE HENRI PIAZZA 

Aline Soares Araújo (UFS)1 

Valter Cesar Pinheiro (UFS)2 

 

Resumo: Este trabalho, resultado de uma pesquisa cujo objeto é o conjunto de canções escritas 
por Alberto Nepomuceno sobre textos em língua francesa, tem por propósito apresentar algumas 
notas acerca de Il flotte dans l’air, peça para piano e voz composta em 1895 por Alberto 
Nepomuceno sobre um poema de Henri Piazza, editor de arte ítalo-francês. Precedem aos 
comentários sobre a obra algumas reflexões a respeito dos conceitos de música erudita e popular 
e um breve perfil do músico e do editor supramencionados.  
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno; Henri Piazza; canção brasileira; relações Brasil-França. 

 

Introdução 

Estas notas resultam de uma investigação, ainda em andamento, derivada do 

interesse em comum de dois professores de áreas diferentes – um de Letras, outro de 

Música – pela obra de Alberto Nepomuceno. Por sua importância, um marco para a 

consolidação da Canção Brasileira de Câmara, e pelo diálogo que estabelece com a 

produção musical francesa de sua época, estabeleceram-se como corpus inicial de 

análise as canções em língua francesa do compositor. Foram identificadas doze canções 

cujo texto é escrito em francês, das quais, em um primeiro momento, se selecionaram 

quatro, a saber, aquelas cujas letras são atribuídas a Henri Piazza. Apresentar 

comentários acerca de uma delas, Il flotte dans l’air, peça pouco mencionada nos 

escritos sobre o compositor brasileiro, é o objetivo do presente texto. 

 

Canção Brasileira de Câmara 

Antes de abordar a Canção Brasileira de Câmara, é preciso refletir sobre os 

conceitos de Música Erudita e Canção. Música erudita é mesmo erudita? O termo não é 

excludente? Música clássica? Esta expressão não remete a um período histórico ou a um 

movimento estético específico? Música sinfônica? De concerto? Sobre essa questão, 

que é recorrente no meio musical e a cuja resposta definitiva ainda não se chegou, 

citam-se, aqui, as palavras de Mônica Pedrosa: 

                                                           
1 Graduada em Canto Lírico, Mestre e Doutora em Música (Performance Musical), pela UFMG. Contato: 
alinecontralto@hotmail.com. 
2 Graduado em Letras (Português / Francês), Mestre e Doutor em Letras (Estudos Linguísticos, Literários 
e Tradutológicos em Francês), pela USP. Contato: valterpinheiro@yahoo.com.br. 
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Por falar no popular e no erudito, dificilmente vemos nas outras artes 
esta distinção de tratamento tão evidente quanto a que costuma ser 
feita na música. Na música existe a questão da escrita, da notação em 
partitura e, talvez, venha daí a principal diferença. Mas existem 
interseções que podem ser muito fluidas. Músicas populares são 
frequentemente notadas e publicadas como partituras, gravações 
funcionam às vezes como se fossem verdadeiras notações. A questão é 
ampla, mas nos tempos de hoje, em que os conceitos duais caem por 
terra, as oposições entre o particular e o universal, entre o nacional e o 
estrangeiro e entre o popular e o erudito devem ser repensadas em 
termos de categorias amplas, não excludentes, que se mesclam e que 
se encontram interligadas numa grande rede heterogênea. A riqueza da 
canção de câmara encontra-se justamente nessa diversidade e nessa 
mistura heterogênea. Toda uma tradição oral de cantos e danças 
populares, folclóricas ou de autoria determinada tem sido incorporada 
aos códigos próprios da escrita musical. (BORÉM; CAVAZZOTTI, 
2007, p. 80) 

 

Optou-se, neste texto, pelo emprego do termo “erudito”, sem que isso implique 

juízo de valor, pautando-se notadamente nas discussões entabuladas no âmbito do grupo 

de pesquisa “Resgate da Canção Brasileira”, grupo pioneiro na investigação, 

catalogação, disponibilização e execução da Canção Brasileira, da Universidade Federal 

de Minas Gerais, de que faz parte a supracitada professora. Por fim, é interessante 

assinalar que a oposição entre erudito e popular se estende igualmente – e talvez mais 

ferrenhamente – para o modo de cantar, que se dividiria em dois “gêneros”: o lírico 

(erudito) e o popular. Sobre essa questão, afirma a pesquisadora Luciana Monteiro: 

Primeiramente, lembro que a canção brasileira foi criada e 
tradicionalmente interpretada no meio do canto lírico, que, como 
todos sabem, tem na sua base técnica os princípios da impostação 
vocal e da dicção lírica desenvolvidos para determinados idiomas 
europeus, com objetivo de melhorar a projeção do som vocal sem 
prejuízo da saúde do cantor. Só mais tarde foi adaptada ao português 
do Brasil. Em segundo lugar, o canto lírico pode comprometer a 
compreensão de palavras em qualquer idioma, não só do português! 
Um terceiro ponto: a qualidade artística e a forte presença da canção 
popular na rotina do brasileiro podem ter influenciado no nosso gosto 
por uma voz não impostada em português e a impostação perdeu o seu 
espaço, principalmente depois do movimento bossa-novista. O jovem 
aluno de canto, como grande parte do público brasileiro, pouco 
habituado a ouvir a voz impostada em português, acha muito 
“estranho” cantar em “brasileiro” com “voz de ópera”, como eles 

dizem. E apesar de o aluno saber que o cantor lírico interpreta 
tradicionalmente a canção de câmara com voz impostada, em qualquer 
idioma, ele não encontra em si próprio um “ponto” de encaixe para 

cantar no seu idioma. Não consegue ouvir na sua voz impostada a 
naturalidade que percebe na sua voz falada. (BORÉM; 
CAVAZZOTTI, 2007, p. 85)  
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Em linhas gerais, pode-se dizer que a principal diferença entre o canto lírico e o 

popular é a amplificação natural que o canto lírico exige, ou seja, esse tipo de canto, por 

não contar com o auxílio de microfones ou caixas de amplificação, requer que o próprio 

cantor amplifique e projete sua voz em grandes espaços apenas com os recursos da 

técnica vocal. Assim, nesta pesquisa, entende-se por Canção Brasileira de Câmara um 

gênero de música que é composta, em sua grande parte, para pequenos espaços e 

pequenos grupos, e que conta, desde o início, com uma notação na pauta, cantada dentro 

dos moldes do canto lírico. 

Um pequeno aparte, relativo à consolidação do gênero canção – desde o Lied 

alemão – faz-se necessário: Ticiano Biancolino e Marcos Nogueira sustentam que uma 

das principais diferenças, senão a maior delas, entre as canções alemãs compostas antes 

e depois do estabelecimento do gênero Lied é o modo pelo qual a parte pianística é 

tratada pelos compositores. Se antes o piano apenas realizava uma base harmônica para 

a execução vocal, a partir de Beethoven será pelo instrumento que será criada toda a 

ambientação para o texto, e, por conseguinte, para o Lied: 

Foi o alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827) o primeiro 
compositor de enlevo a elevar a canção comum – na qual o teclado 
apenas acompanha a voz, subjugado a um segundo plano – à categoria 
de Lied, no qual o piano passa a desempenhar papel tão vital quanto a 
voz, tecendo uma malha musical repleta de descrições físicas e 
psicológicas, não apenas acompanhando, mas comentando, 
sustentando e enriquecendo a linha vocal. Antes de Beethoven (...), 
apenas alguns prenúncios desse novo modo de pensar o piano na 
canção podem ser encontrados. Os melhores exemplos estão em 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), cujos Lieder, entretanto, 
raramente conseguem deixar de soar como árias e recitativos, ecos de 
sua magnífica produção operística. Após Beethoven, e ao longo do 
século XIX, o Lied tornou-se um dos gêneros prediletos, senão um dos 
principais, de vários dos maiores compositores românticos de língua 
alemã. (BIANCOLINO; NOGUEIRA, 2007, p. 1) 
 

Quanto ao papel desempenhado pelos instrumentos na Canção Brasileira de 

Câmara, pode-se dizer que é tão múltiplo e diverso quanto o corpus do gênero, que é, 

ressalte-se, extensíssimo, e do qual fariam parte, segundo os pesquisadores do grupo 

“Resgate da Canção Brasileira”, peças elaboradas por compositores “brasileiros natos 

ou naturalizados, escritas em português ou em qualquer outro idioma, mas elaboradas 

por indivíduos inseridos no contexto brasileiro” (BORÉM; CAVAZZOTTI, 2007, p. 

80). 

Nesse conjunto, Nepomuceno tem um papel de destaque, sendo por muitos 

considerado o “Pai da Canção Brasileira”. Conquanto reconheça a importância da obra e 
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atribua ao compositor um lugar de relevo na história da música brasileira, Rodolfo 

Coelho de Souza (2010) considera o supracitado atributo um equívoco e evoca, em 

“Nepomuceno e a gênese da canção de câmara brasileira”, a descoberta, por Kieffer, de 

canções de Rafael Coelho Machado compostas em meados do século XIX. Não 

obstante, pode-se afirmar que as canções de Nepomuceno constituem um divisor de 

águas na história da canção brasileira, assim como ocorreu, na Alemanha, com 

Beethoven e, posteriormente, Schumann, Schubert e Brahms.  

 

Alberto Nepomuceno 

Alberto Nepomuceno nasceu em Fortaleza em 1864. Foi em Recife (para onde a 

família se transferira em 1872) que, com o pai, iniciou seus estudos musicais. Mudou-

se, aos 21 anos, para o Rio de Janeiro, e foi na capital que realizou seu primeiro 

concerto (no Clube Beethoven). Viajou para a Europa em 1888. Nos sete anos em que 

por lá permaneceu, Nepomuceno estudou órgão, piano, regência e composição em 

instituições de cidades e países diferentes. Passou por Roma, Berlim, Paris e Bergen, na 

Noruega. Nas composições do período, como “Batuque”, ressoam tanto ritmos 

populares e folclóricos, quanto – já nas primeiras peças musicais com textos em 

português – as inquietações que se desdobravam aquém e além-mar (como as causas 

abolicionistas e o interesse, talvez estimulado por Grieg, que o recebeu em Bergen, em 

ajustar o Lied à cultura nacional). Na Itália, foi aluno de Eugenio Terziani (diretor do 

Teatro alla Scala de Milão e regente da estreia mundial de Il Guarani, de Carlos 

Gomes), Giovanni Sgambati (aluno de Liszt e amigo de Wagner) e Cesare de Sanctis. 

Na Alemanha, teve aulas com Heinrich von Herzogenberg, amigo de Brahms. Em 1893, 

conheceu a pianista norueguesa Valborg Bang, ex-aluna de Grieg, com quem se casaria. 

Na França, frequentou César Franck e Camille Saint-Saëns. De volta ao Brasil em 1895 

(havia sido nomeado professor de órgão do Instituto Nacional de Música no ano 

anterior), iniciou um amplo trabalho de valorização do canto em português. No 

crepúsculo do século XIX, compôs Artemis, ópera de um ato com libreto de Coelho 

Neto, e foi responsável pela restauração da obra do padre José Maurício Nunes Garcia. 

No retorno à Europa, em 1900, conheceu, na Ópera de Viena, o compositor Gustav 

Mahler (com o objetivo, malogrado, de encenar Artemis na capital austríaca). Designado 

diretor do Instituto Nacional de Música em 1902, Nepomuceno, nos anos subsequentes, 

seria o primeiro maestro a executar, em solo brasileiro, peças de Debussy, Rimsky-

Korsakov, Smetana e Saint-Saëns. Em sua terceira passagem pela Europa, regeu, no 
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final da década de 1910, obras de Henrique Oswald, Leopoldo Miguez, Francisco Braga 

e de outros brasileiros, além, é claro, de peças próprias. Sua ópera O garatuja foi regida, 

em versão orquestral, por Richard Strauss, acompanhado da Orquestra Filarmônica de 

Viena, em setembro de 1920. No mês seguinte, Nepomuceno faleceria, aos 56 anos, no 

Rio de Janeiro. 

 

Henri Piazza 

Pouco se sabe sobre Henri Jules Piazza, editor de arte que nasceu em 1863, em 

Roma, e faleceu em 1929, em Paris. Piazza dirigiu, de 1897 a 1899, o periódico 

L’Estampe Moderne, imprimindo trabalhos de artistas como Fantin-Latour e Puvis de 

Chavannes. Foi proprietário de uma das mais prestigiadas editoras de livros de luxo de 

seu tempo, a Éditions d‟Art H. Piazza et Cie, cujos títulos, reproduzidos em tiragem 

limitada e muitos dos quais com data e assinatura de autores e ilustradores, se 

destacavam pela excelente qualidade gráfica. As edições Piazza publicaram, entre 

outras, obras de Maurice Maeterlinck, de quem, assinale-se, Nepomuceno musicou três 

poemas, dois dos quais em 1894, ano de sua chegada à capital francesa. No ano 

seguinte, o último de sua primeira temporada na Europa, Nepomuceno compôs as 

quatro canções cujas letras são atribuídas a Piazza: Au jardin des rêves, Les yeux élus, 

Le miroir d’or e Il flotte dans l’air. Todavia, não há registro escrito da produção poética 

do ítalo-francês, o que é, tratando-se de um dono de editora, um caso um tanto curioso... 

Segundo Goldberg (2007), para a filha de Piazza, a diretora de cinema Denise Tual, o 

pai seria muito verossimilmente o autor de tais escritos. De sua lavra, no entanto, só 

encontramos uma pequena peça teatral, Papa, escrita em coautoria com o ator Abel 

Tarride3. 

 

Canções pouco conhecidas 

As canções de Nepomuceno têm, há alguns anos, atraído o interesse de 

especialistas. Alguns deles, dentre os quais Adélia Gloeden (2012) e o supramencionado 

Luiz Guilherme Goldberg, dedicaram a elas estudos de fôlego. No entanto, ambos os 

pesquisadores, bem como Rodolfo de Souza, passaram praticamente ao largo das peças 

                                                           
3 Em um ensaio dedicado às canções de Nepomuceno feitas sobre poemas de Maeterlinck, Rodolfo 
Coelho de Souza pôs em xeque a autoria dos poemas atribuídos a Piazza. Nepomuceno, declara, “não era 
muito atento à atribuição das fontes dos textos utilizados, não sendo impossível, portanto, que o nome do 
autor dos poemas tenha sido incorretamente substituído pelo do editor.” (SOUZA, 2005, p.58, tradução 

nossa) 
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cujos textos são atribuídos a Piazza, privilegiando, no caso das composições em língua 

francesa, aquelas que têm a assinatura de Maeterlinck e Jacques d‟Avray (Freitas Valle). 

Na justificativa dessa omissão ou desinteresse, talvez se possa acrescentar à falta de 

dados biobibliográficos sobre Piazza a modesta qualidade literária de seus textos. Não 

obstante, as partituras das canções já foram estabelecidas, e o grupo de pesquisa 

“Resgate da Canção Brasileira” torna disponíveis na internet tanto informações textuais 

quanto registros sonoros4. 

 

Il flotte dans l’air 

Il flotte dans l’air teve sua estreia pública no dia 04 de agosto de 1895 no Instituto 

Nacional de Música, na voz de Carlos de Carvalho acompanhada ao piano pelo próprio 

compositor. Nepomuceno acabava de retornar de sua temporada europeia. Em Paris, 

assistira à estreia de Prélude à l’après-midi d’un faune, de Claude Debussy, peça 

sinfônica inspirada no texto homônimo de Mallarmé. O músico francês, que também 

comporia sobre versos de Baudelaire e Verlaine, trabalhava naquele momento na 

elaboração de sua única ópera, cujo libreto era uma adaptação da peça Pelléas et 

Mélisande, de Maeterlinck, que, por seu turno, teria, como já mencionado, três de seus 

poemas musicados por Nepomuceno no mesmo período e na mesma cidade. No lusco-

fusco do século XIX, o movimento simbolista espraia-se nas mais diversas formas de 

manifestação artística, e muitos foram os compositores que transpuseram versos em 

partituras (além de Debussy, podemos citar também os nomes de Fauré, Chausson e 

Ravel, dentre os mais conhecidos). É neste contexto que surgiram as primeiras canções 

de Alberto Nepomuceno, dentre as quais Il flotte dans l’air. Quanto à escolha de um 

texto em língua francesa, vale destacar a pertinente observação de Adélia Gloeden 

(2012): excetuando-se peças religiosas em latim e uma pequena canção em francês, 

Aime-moi, Nepomuceno, após o retorno ao Brasil em 1895, só comporia canções com 

textos em português, voltando à língua francesa apenas em 1911, com Le miracle de la 

semence, ciclo de canções compostas sobre poemas de Freitas Valle. 

Antes de breves comentários sobre a letra e a música de Il flotte dans l’air, 

seguem o texto em francês e duas traduções: a de Décio Pignatari, publicada em 

Canções para voz e piano (NEPOMUCENO, 2004, p.41), e a de Carolina Santos Freire. 

 

                                                           
4 https://www.grude.ufmg.br, http://www.musica.ufmg.br/selominasdesom/. 
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Il flotte dans l’air 
Il flotte dans l‟air des couleurs  
délicatement nuancées 
qui semblent être les pensées  
des fleurs. 
 
Il flotte dans l‟air des chansons  
d‟un charme si discret, si tendre… 
que l‟âme seule peut entendre 
leurs sons... 
 
Il flotte dans l‟air des parfums  
doux comme des flammes de cierge,  
purs comme des baisers de vierge  
défunts... 
 
Il flotte dans l‟air des aveux  
si troublants, si pleins de mystères... 
que les bouches préfèrent taire  
leurs voeux. 
 
Il flotte dans l‟air des douleurs  
que ne consolera personne,  
qui font mourir sans qu‟on soupçonne  
vos pleurs. 
 

 

Flutua no ar  
Flutuam no ar certas cores 
Delicadamente matizadas, 
Que parecem ser pensamentos 
Das flores. 
 
Flutuam no ar canções 
De um encanto tão terno e discreto, 
Que só a alma pode escutar 
Seus sons. 
 
Flutuam no ar perfumes, 
Doces como as chamas de um círio, 
Puros como beijos de virgem 
Mortos... 
 
Flutuam no ar confissões 
Tão perturbadoras e cheias de mistérios, 
Que a boca prefere calar 
Seus anseios. 
 
Flutuam no ar certas dores 
Para as quais não há consolo 
E que sufocam, sem que se perceba, 
Nosso pranto. 
 
(tradução: Décio Pignatari) 

Flutuam no ar  
Flutuam no ar cores 
tingidas com perfeição, 
parecem a reflexão 
das flores. 
 
Flutuam no ar cantilenas 
de charme em tal grau simples 
que pode ouvir seus timbres  
a alma apenas. 
 
Flutuam no ar bálsamos 
leves como flamas de vela, 
puros beijos de donzela 
diáfanos.  
 
Flutuam no ar confissões 
de mistérios e transtornos vários... 
que preferem calar os lábios 
suas intenções. 
 
Flutuam no ar sofrimentos 
que ninguém vai consolar, 
e que fazem desencarnar 
os teus lamentos. 
 
(tradução: Carolina Santos Freire) 
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Il flotte dans l’air, cujo caráter etéreo (“air”) e volátil (“il flotte”) se expressa no 

título5, retomado no início de cada uma de suas estrofes, é um poema composto de cinco 

quartetos, todos com a mesma configuração: os três primeiros versos são octossílabos, e 

o quarto, dissílabo. Essa conformação não se assemelha a nenhuma forma fixa 

tradicional, conquanto o uso da métrica adotada em boa parte de seus versos seja antigo. 

Frequente era seu uso no ancien français, tempo em que “a história da música e a da 

poesia ocidental eram unas” (DUCROS, 1996, p.11, tradução nossa). Por sua 

flexibilidade, dada a não exigência de cesura, tornou-se por excelência, no 

Renascimento, a medida adotada na composição de poemas líricos habitualmente 

acompanhados de música (como as odes), e assim seria – assegura Grammont (2015) 

em seu Petit Traité de Versification Française – ao menos até o século XIX.  O 

octossílabo, metro predominante nos quatro poemas de Piazza musicados por 

Nepomuceno, sugere de per si, portanto, uma forma cantada. 

Evidentemente, não é apenas o metro que dá ao texto seu aspecto de composição 

feita para o canto. Vejam-se as rimas: interpoladas, respeitam as restrições clássicas: há 

alternância entre rimas masculinas e femininas (as primeiras nos versos intercalados, as 

segundas, nos emparelhados) e, no que tange à fonética, são majoritariamente perfeitas, 

apoiando-se sobre dois fonemas apenas as rimas intercaladas da segunda e da quarta 

estrofes. No entanto, em relação às categorias gramaticais a mesma obediência aos 

rígidos preceitos clássicos não se verifica: a despeito da presença de rimas ditas ricas – 

de que podemos assinalar as emparelhadas das duas últimas estrofes (substantivo / 

infinitivo; pronome / verbo conjugado) –, a falta de variação prevalece nos vinte versos 

de que se compõe a canção, sobretudo nas rimas intercaladas (substantivo / 

substantivo). 

Mas de que fala o texto? Elementos díspares, concretos e abstratos, visíveis e 

invisíveis, e que fazem apelo aos diversos sentidos, circulam no ar. Os elementos 

evocados nos primeiros versos de cada quarteto – cores, canções, perfumes, confissões e 

dores – são singularizados nos versos seguintes. Paradoxalmente, no entanto, tal 

particularização torna o elemento comparado menos evidente, como indicam as 

consequências indicadas na primeira, na segunda e na quarta estrofes (cuja composição, 

aliás, é simétrica): o cromatismo das cores é tal que faz com que estas se pareçam com o 

pensamento das flores; o encanto das canções é tal que faz com que estas sejam ouvidas 

                                                           
5 Título bem ao gosto simbolista, como igualmente o era a designação que aparece na primeira versão 
manuscrita da canção: La chanson du silence. 
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apenas pelas almas; a inquietação e o mistério das confissões são tais que fazem com 

que estas não sejam proferidas pelas bocas. Soltos em um espaço que é, por natureza, 

indefinido, incorpóreo e intangível, os elementos arrolados, inapreensíveis para o leitor 

insensível, seriam, entretanto, inteligíveis para aqueles que, como o “prince des nuées” 

baudelairiano, flutuam no ar. 

Se o conjunto não surpreende pelas ideias nem pelo estilo, sobressai, na criação de 

uma composição que, como uma tela de Whistler, é menos representativa do que 

sugestiva, o emprego de uma paleta de sons de grande amplitude, como atestam, por 

exemplo, a variação de vogais agudas [i] e graves [ɔ,ə,  ] já no início do primeiro verso 

de cada estrofe, e a alternância, nas rimas, entre vogais claras [e,ɛ,ø], escuras [ɔ ] e 

brilhantes [œ,œ   (segundo a sugestiva classificação sinestésica do supramencionado 

Grammont), e essa alternância de modulação, é, de uma perspectiva musical, 

harmônica. 

Quanto à parte musical – no que diz respeito à relação texto / música –, nota-se 

que a canção, composta de sessenta compassos6, mantém a simetria das estrofes: as 

estâncias, após uma pequena introdução, são apresentadas em exatos dez compassos 

cada uma (c. 2 a 11, c. 12 a 21, c. 22 a 31, c. 32 a 41 e c. 46 a 55), lhes sendo tão 

somente interpostos um breve interlúdio de transição harmônica e uma coda. A simetria 

da métrica dos versos é mantida no ritmo da melodia do canto e no contorno melódico, 

com exceção apenas da quarta estrofe, em que o compositor efetua, como se verá 

adiante, algumas variações.  

 Ainda que a indicação da fórmula de compasso estabeleça um compasso ternário 

simples, a maneira como estão escritas ambas as partes do piano (mão direita e mão 

esquerda) – um ostinato de três em três colcheias – pode, a depender do modo de 

execução da peça, sugerir uma valorização do contratempo do segundo tempo do 

compasso e criar uma sensação de compasso binário composto, o que faz com que a 

melodia principal não seja marcadamente sentida em três pulsos, e sim de forma 

tercinada, como se fosse cuidadosamente deslocada da pulsação aparente e diluída 

suavemente. Tal artifício, a dinâmica em pianíssimo e a tessitura utilizada para o piano 

– com ambas as mãos em claves de sol, na região médio-aguda – reforçam o caráter 

flutuante e etéreo do texto. Apenas na terceira estrofe, em que se fala dos beijos mortos 

                                                           

6 Consultou-se, para o presente estudo, a partitura publicada nas Canções para voz e piano 
(NEPOMUCENO, 2004, p.95-98). 
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da donzela, é que o compositor altera a escrita da mão esquerda, utilizando sons da 

região grave em desenho ascendente, e só então aparece uma escrita na clave de fá.  

Também digna de nota é a ênfase que dá o compositor, mediante uma pausa, à 

palavra “défunts”. É igualmente nesta passagem que, pela primeira vez, o acorde de Mi 

bemol maior é alterado para Mi bemol menor, por meio da nota Sol bemol presente na 

melodia do canto e na parte do piano. 

A quarta estrofe do poema recebe, por parte do compositor, um tratamento 

diferenciado das demais. O início – “il flotte dans l‟air...” – prenuncia o uso da figura 

rítmica aplicada anteriormente (com uma leve alteração, manifestada no emprego da 

semínima pontuada e da colcheia), mas Nepomuceno compôs este trecho uma terça 

menor acima em relação ao início das estrofes anteriores. Ademais, indicou o caráter de 

andamento – un peu plus lentement – e, de modo enfático, repetiu as notas no início da 

melodia (as estrofes anteriores iniciavam-se com um intervalo de segunda maior). Deste 

modo, a repetição do verso inicial, ligeiramente alterada neste momento, prepara – ou 

instiga – o ouvinte para o desfecho do texto. O modo como estão escritos os grandes 

arpejos do piano neste trecho marca a pulsação em tempo ternário e desfaz o caráter 

“flutuante” que até então se mantinha. As modulações e coloridos harmônicos realçam 

os sentidos do texto, sobretudo na passagem relativa às confissões “tão cheias de 

mistérios”. Atinge-se, neste trecho, um dos pontos altos da parte musical, em que a 

palavra “mystères” se consubstancia na mais aguda nota da tessitura do canto nesta 

canção.  

No final, o compositor retoma o que foi feito nas duas primeiras estrofes e resgata, 

na parte do piano, a escrita na tessitura médio-aguda. A melodia, que principia com um 

intervalo de segunda menor (e não de segunda maior, tal qual se vira nas estâncias 

anteriores), alinha-se à harmonia de Mi bemol menor, distinguindo-se, portanto, da 

harmonia de Sol menor apresentada antes. Logo, ao invés de terminar a composição na 

tonalidade preponderante no início da peça, ou seja, Si bemol maior, Nepomuceno 

caminha harmonicamente para encerrar a canção na tonalidade de Si bemol menor, em 

sintonia com os versos finais do poema (que têm por objeto os sofrimentos 

inconsoláveis). A dinâmica em piano e pianíssimo permanece. Não obstante a existência 

de dois momentos de crescendo (c. 24 e c. 44), eles são bem curtos, o que parece indicar 

que, em Il flotte dans l’air, mais do que grandes contrastes de intensidade, o que o 

compositor sugere são, ao fim e ao cabo, movimentações naturais – e musicais – das 

gradações de dinâmica. 
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Considerações finais 

Em sua supracitada tese, Goldberg examina a mudança radical na forma como foi 

avaliada a obra de Nepomuceno pelos contemporâneos do compositor e pela geração 

que lhes seguiu. O músico teria – em um intervalo de tempo relativamente curto, mas 

marcado pelo estabelecimento do que seria, na opinião de boa parte de seus 

idealizadores, a pedra fundamental do modernismo brasileiro, qual seja: a Semana de 

Arte Moderna de São Paulo de 1922 – passado, na visão de seus pares, de “moderno” 

para “passadista”: “o olhar sobre Alberto Nepomuceno com os critérios andradianos”, 

afirma o pesquisador, estaria no bojo da “desqualificação e [do  esquecimento de muito 

de sua produção musical” (GOLDBERG, 2007, p.55). Na oportuna reavaliação da obra 

do compositor, de capital importância para sua reinserção no repertório das principais 

formações camerísticas do país, o estudo das canções é imprescindível. No âmbito mais 

estritamente literário, o “resgate” do trabalho de Nepomuceno, e em particular de suas 

canções francesas, revela-se – na medida em que traz à ribalta autores cujas obras ainda 

carecem de estudos de fôlego (de que serve de exemplo a poesia em língua francesa de 

Freitas Valle, em parte musicada por Nepomuceno), que desvela, para além dos círculos 

literários, a extensão da recepção – e integração – de textos de autores estrangeiros em 

composições nacionais (tais como as três canções escritas sobre poemas de Maeterlinck) 

e que aponta novos aspectos para o entendimento da complexa e instável concepção do 

nacionalismo nas artes nos primeiros decênios do século passado – de grande interesse 

para aqueles que se debruçam sobre questões referentes às relações culturais Brasil-

França. 
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DIÁLOGO EM FORMA DE POETRY SLAM: AUBERVILLIERS (PARIS) E 

COOPERIFA (SÃO PAULO) 

Claudia de Azevedo Miranda (PUC-RIO)1 
 

Resumo: O encontro e diálogo entre representantes de duas periferias que tem o Hip Hop 
(rap) como referência discursiva: Aubervilliers, uma banlieue de Paris, e a zona sul - 
periferia de São Paulo. A poesia falada nos bares, em desafios do poetry slam, ou nos 
saraus paulistas, onde as vozes subalternas oriundas das periferias das cidades/ 
metrópoles se expressam sem a mediação de intelectuais ou agenciadores culturais. Uma 
produção literária que questiona padrões e cria novos olhares sobre a cidade. 
 
Palavras-chave: poetry slam; Cooperifa; periferia 
 

O slam é um desafio de poesia que acontece em bares. Tem como antecedentes os 

encontros de leituras de poesias em bares promovidos por Jerôme Salla e Elaine Équi nos 

anos 1970, em Chicago. Eles seguiam o modelo dos confrontos do boxe e as poesias eram 

ditas nos torneios, como golpes para vencer o adversário e sempre julgadas pelo público. 

Foi desse “pugilismo verbal” que nasceu a expressão slam (em inglês), que quer dizer 

batida (como uma pancada de porta). Quinze anos mais tarde, um trabalhador da 

construção civil e poeta, Marc Smith, abraça a ideia de democratizar a poesia. Ele então 

organiza as soirées no “Get-Me-High Lounge” de Chicago, encontros abertos a todos os 

tipos de pessoas, idade e classe social. Para Marc Smith, “um slam de poesia é a poesia 

performática. É o casamento do texto com a habilidade de apresentá-lo no palco, com um 

público que tem a permissão (e talvez a responsabilidade) de participar”. 

No ano seguinte, o slam conquistou Nova York, San Francisco, Boston, Detroit e 

em 1990 aconteceu o primeiro torneio entre cidades, o National Poetry Slam. Na França, 

o movimento chega por volta dos anos 1990 num formato sem competição, onde os 

organizadores cediam entre três a cinco minutos para todos os voluntários. A regra “um 

poème dit, un verre offert”2 vigorava nos bares e cafés parisienses. O primeiro núcleo de 

poetas slameurs foi formado por Pilote le Hot, Nada e Mc Clean. O primeiro disco do 

slam francês foi produzido em 1995 e se chamou CD Banquet de Gérard Ansaloni. 

                                                             
1: Graduada em Comunicação Social  (PUC-RIO), Mestre em Literatura, Cultura e Contemporaneidade 
(PUC-RIO). Doutoranda do Programa Literatura, Cultura e Contemporaneidade (PUC-RIO) Contato: 
klaumiranda@gmail.com. 
2 Um poema dito e a casa te oferece um copo de vinho. Esa ação incrementava o movimento, estimulando 
os poetas à participação. 
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Em 1998, o filme americano SLAM, de Marc Levin, com a performance de Saul 

Williams, figura emergente do slam, divulga o movimento para o grande público. O 

movimento se intensifica na Europa. A imprensa francesa, a partir do ano 2000, fala sobre 

esse fenômeno e contribui para sua repercussão na França. Apesar do movimento não ser 

oriundo do Hip Hop, muitos rappers participam do slam. 

Os desafios nos bares se proliferam num tipo de participação aberta a qualquer 

pessoa, de qualquer idade, crença ou classe social, onde se exerce o direto à palavra com 

algumas regras que devem ser seguidas por seus participantes: os temas e estilo são livres. 

Os participantes não podem se utilizar de nenhum recurso visual. O foco deve ser mantido 

na palavra, na voz e na performance. O tempo para cada apresentação é de no máximo 3 

minutos e começa a contar a partir do momento em que o poeta se dirige ao público. É 

convencionado que se o poeta ultrapassa até 10 segundos, está dentro de um período de 

“graça”; mas, se ultrapassar este tempo, começa a sofrer penalidades.  O júri pode ser 

constituído pela plateia ou cinco juízes escolhidos entre os membros da plateia. Não há 

nenhum pré-requisito de formação acadêmica ou técnica para que uma pessoa faça parte 

do júri. Durante a competição, cada poeta deve apresentar três poemas inéditos e, se for 

para a final, pode reutilizar um poema. O evento é comandado por um Mestre de 

Cerimônias ou apresentador que pode ser acompanhado por um Dj nos intervalos das 

performances, assim como um VJ que manipule imagens ao vivo durante as 

apresentações. 

Em 2003, surge, na cena slam parisiense, Fabien Marsaud, conhecido como Grand 

Corps Malade, que participa da apresentação do Coletivo 129H num bar parisiense. Após 

sua estreia como slameur, funda junto com este coletivo e em parceria com John 

Pucc`Chocolat, Droopy et Techa” o grupo “Le cercle des poètes sans instru”3. A partir 

de 2004, passa a animar a Sla´Aleikhoum, a noite slam do Café Culturelle em Saint Denis, 

próximo a Aubervilliers, e conquista rapidamente um lugar de destaque na cena slam 

francesa. Sua vontade de transmitir o desejo da escrita o leva a realizar ateliês de escritura 

em diversos espaços, como centros sociais, hospitais e prisões. Participa junto com 

Hocine Ben, D´Kabal, Gérard Mendy et Félix J. da Caravana Slam 93 (caravana itinerante 

de ateliês e apresentações abertas).   Em 2006 lança seu primeiro álbum, MIDI20, com 

poemas como “Chercheurs des phrases”, que tem sua escolha justificada em função de 

                                                             
3 O Círculo dos Poetas sem instrução. 
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Fabien ter se tornado poeta a partir de uma sessão de slam, quando inicia seu ofício como 

um garimpeiro de palavras. Nessa relação entre lui (ele) e moi (eu), o poetaescolhe o 

garimpo como a metáfora do trabalho precioso que executa com as palavras. 

O documentário Slam – ce que nous brûle, de Pascal Tessaud, recupera o tema, 

ao traçar um retrato de quatro slameurs: Nëggus, Luciole, Hocine Ben e Julien Delmaire. 

Em seu filme, além de cada poeta falar de seu processo de criação, Tessaud mostra  o 

slam como um território de “mélange”, com os mais variados tipos de pessoas, sem 

distinção,  um espaço neutro de circulação. Gravado parte no Café Cultural de Saint 

Denis, com a participação de Grand Corps Malade, o filme registra o momento em que 

este espaço era um marco desses encontros, que depois se expandiram para outros bairros. 

Para o cineasta, o slam é um espaço de circulação de idéias, onde se escrevia por amor à 

poesia, sem um objetivo econômico ou profissional. Para Pascal, o slam como linguagem 

promove a mestiçagem da língua. A dicotomia entre o burguês, branco que mora no 

Centro e possui uma  cultura letrada, e o habitante da banlieue, sem acesso à cultura, 

imerso no rap, é diluida neste espaço de cruzamento do erudito e do popular.  

Como performance, a força do slam está no momento presente, no encontro que 

acontece naquele momento. Mesmo que possa ser reproduzido através de filmes e 

coberturas via web, é a interação do poeta com a plateia e o juri presente, que imprime 

uma marca neste tipo de spoken world ou poesia falada. Alguns textos da cena slam 

francesa estão representados na antologia intitulada Blah! Blah! Blah, reunindo 33 autores 

poetas, dentre os quais dez participam do CD, gravado em abril de 2007, no Shango Bar 

(Paris XVIIIème), na soiréeAnimal Factory/ Les Chasseurs de Textes. 

 Na França, os slameurs transitam também no cenário musical como rappers ou 

spoken world. A indústria musical explora o gênero. No texto de abertura da antologia 

citada, Félix J  declara que a publicação do livro é uma contradição, pois se colocou no 

papel  aquilo que deve ser proferido pela boca. 

O ano 2000 é marcado pela formação dos primeiros coletivos como 129H, SPOKE 

ORKESTRA, VIBRION. A associação Ubak Concept, em Saint Denis, é a primeira a ter 

apresentações de slam no Café Culturelle e também  é responsável pela organização dos 

primeiros torneios.  Em 2004, é criada a FFDSP ( Fedération Française de Slam Poésie), 

que reconhece o slam enquanto movimento e se submete às regras do slam americano, 

comandado por Marc Smith. Neste ano, a primeira equipe de slam francesa participa do 
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torneio nos EUA. O movimento se irradia para outras cidades onde acontecem 

manifestações e eventos: Em 2009, é constituída a Ligue Slam de France, que cria uma 

Carta de Princípios com os principais fundamentos da atividade. Os valores preconizados 

na Carta, são: Igualdade, Abertura, Acessibilidade, Respeito, Partilha, Interatividade, 

Liberdade de Expressão e Liberdade de Opinião. A França torna-se a capital mundial do 

slam, promovendo inclusive todos os anos, no mês de junho, a Copa Mundial de Slam 

Poetry. 

Feitas as devidas apresentações sobre o movimento e seus representantes, algumas 

questões ficam aparentes nesse processo e vão possibilitar algum desdobramento para que  

se possa inclusive estabelecer um  diálogo com a cena brasileira. O primeiro tópico seria 

como o slam realiza este trânsito de classe e funciona para os jovens de regiões de baixa 

renda como um espaço de identidade. O slam acontece no coletivo, em uma comunidade. 

O slam não é, a princípio, comercial. É evidente que alguns slameurs passaram a ícones 

do movimento e foram absorvidos pela indústria cultural, como é o caso de Grand Corps 

Malade, que já vendeu mais de 18 dvds com tiragem expressiva. Quando isto acontece, 

aquele poeta não está mais apenas participando da cena slam e sim no chamado spoken 

word, que é a apresentação de poesia falada, sem competição.  

 

O termo spoken word está relacionado com diversos universos, como o da poesia beatnik, 
dos movimentos negros americanos e seus discursos políticos, do hip hop e o das 
performances literárias contemporâneas. Começou a ser usado no começo do séc. XX nos 
Estados Unidos e se referia a textos gravados e difundidos pelo rádio. Alcançou grande 
repercussão nos anos de 1990 com o surgimento dos slams. Somers-Willet refere-se às 
relações do spoken word com os gêneros da música negra americana, principalmente o 
hip hop. (D’ALVA, 2014, p.112) 
 

Com relação à questão de reconhecimento da crítica sobre o movimento do slam, 

o que se encontra hoje na França é uma postura de reconhecimento do movimento 

enquanto poesia de rua. Entretanto, segundo o cineasta Pascal Tessaud, formado em 

Letras, não se tem um registro sobre o interesse de seus participantes quanto à validação  

ou não da crítica literária ou cultural para o sucesso do movimento, que  se faz no boca a 

boca. Para Pascal, a onda, a moda que fervilhava em 2006, parece ter se enfraquecido.  

Se a Academia também não se preocupa com uma discussão aprofundada do 

movimento, alguns acadêmicos, como a doutora Camille Vorger, se debruçam sobre o 

slam como objeto de estudo, vislumbrando inclusive a possibilidade desta modalidade, 
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que vai chamar de neopoética, poder ser ensinada em escolas francesas onde o francês é 

a segunda língua para os jovens. Sua tese de doutorado intitulada Poétique du slam: de la 

scène à l´`ecole: Néologie, néostyle et créativité lexicale, apresentada em 2011, no 

programa de Escola de Línguas, Literatura e Ciências Humanas, na Universidade de 

Grenoble, trabalha duas questões: o potencial referente aos neologismos e o potencial 

didático do slam. Cumpre observar que os ateliês de slam acontecem em diversos centros 

culturais. 

 

Zona sul de São Paulo: Cooperifa, Saraus e a literatura marginal 

 

Dissociado do cenário dos slams, os saraus de São Paulo têm sua origem na ação 

de Sérgio Vaz, que reunia um grupo de amigos num bar, a quinta maldita, onde bebiam e 

liam seus poemas. Como relata Sérgio no seu livro Cooperifa- antropofagia periférica, 

esses encontros não tinham nenhuma pretensão, apenas o prazer de reunir os amigos e 

talvez por isso mesmo tenha naturalmente acabado. 

Não sei bem porque, e como acabou a nossa primavera etílica e poética, mas eu e Pezão 
descobrimos que aquela quinta-feira maldita estava grávida de um outro movimento, e 
esse embrião ia dar à luz a qualquer momento, só que desta vez, um outro berço e numa 
quarta-feira. (VAZ, 2008, p.89). 

 

Em 2001, Sérgio Vaz e Pezão criam o Sarau da Cooperifa, com o objetivo de 

reunir poetas e não poetas para a comunhão da palavra. Para o mentor desse novo espaço 

cultural, partilhar a palavra como se reparte o pão aos necessitados. O projeto do Sarau já 

nascia com esta proposta de partilha do sensível, na perspectiva crítica de Jacques  

Rancière. Mas se o projeto já nascia com um conceito de comunidade, feito por quem é 

periferia para quem mora nas periferias, o nome Sarau foi algo intuído sem muita 

consciência de sua origem. Surgido de um brainstorm realizado pelo grupo criador, o 

nome precisou ser pesquisado para que Vaz e seus parceiros entendessem que os saraus 

eram reuniões, ou “salões”, inspirados na tradição européia, em que a Corte se reunia para 

ouvir músicos e poetas de destaque da época. Importados junto com a Família Real 

Portuguesa, os saraus tiveram outros desdobramentos de classe, com o final do Império, 

mas sempre representando “a elite culta”.  

Sem saber de nada disso, eu e o Pezão, numa fria noite de outubro de 2001, criamos na 
senzala moderna chamada periferia, o Sarau da Cooperifa, movimento que anos mais 
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tarde iria se tornar um dos maiores e mais respeitados quilombos culturais do país. (VAZ, 
2008, p.89) 

 

A imagem de senzala moderna enunciada por Vaz demonstrar um lugar de                  

exclusão, menos valia, sujeição. Poderia associar a este conceito a imagem com que o 

escritor Ferréz, também morador da periferia, frequentador dos saraus e líder também de 

todo esse movimento literário que acontece nas chamadas “quebradas de São Paulo”, 

apresenta na abertura de seu livro Capão Pecado, o bairro onde reside, recriando o 

movimento de zoom in do Google Earth até chegar a um ponto do mapa que nomeia como 

fundo do mundo. Neste lugar, habita o poeta, escritor: 

 

Universo / 
Galáxias 
Via-Láctea 
Sistema Solar 
Planeta Terra 
Continente americano 
América do Sul 
São Paulo  
São Paulo 
Zona Sul 
Santo Amaro 
Capão Redondo 
Bem vindo ao fundo do mundo  
(Ferréz, 2000, p.13) 

 

Nem só Capão Redondo está aí simbolizado. Os bairros vizinhos de Ribeirinha, 

Campo Lindo, Brasilândia, entre outros, também se situam neste “fim de mundo” que 

geograficamente seria o lado de cá da marginal Tietê para os da periferia. No texto 

“Paisagens urbanas, paisagens poéticas: da Marginal para cá...” de Alexandre Oliveira, 

publicado na coletânea Deslocamento críticos, o pesquisador esclarece como as 

marginais simbolizam o lugar de fronteira ente dois mundos da mesma cidade: 

 

 

E o que são as marginais? De início posso dizer simplesmente que são vias expressas 
(gigantescas avenidas) que margeiam os rios Tietê e Pinheiros e que cortam a cidade de 
São Paulo, de fora a fora. As Marginais englobam um emaranhado de viadutos, pontes e 
estão interligadas com todas as estradas que dão acesso a São Paulo.... Com o cá, me 
refiro ao lado oposto ao centro de São Paulo e a seus arredores... de cá, o ângulo é outro, 
vive-se (sente) a partir de outros lugares a metrópole de São Paulo. A expressão “da ponte 
pra cá” retiro de um rap homônimo dos Racionais MC´s... (OLIVEIRA, 2011, p.17-18) 
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As periferias de São Paulo se situam no lado de cá, isto é, distantes do Centro. 

Oliveira marca que outros lugares como Alphaville, bairro de proprietários da alta renda, 

que fica entre Barueri e Santana de Parnaíba, e que também estaria distante, não recebem 

este rótulo, o que leva o autor a crer que o termo periferia, além dessa relação espacial, 

implica também em algumas outras condições de vida: como se pudéssemos considerar a 

existência de uma gramática própria para esses recortes geográficos. Dentro desta 

perspectiva, pode-se dizer que há “periferia” até no Centro, como o bairro de Bexiga. 

Periferia então definida como território que circunda, que está à margem do 

Centro urbano. E podemos afirmar que esta expressão, à margem, passa a contaminar 

todas as atividades, toda a produção cultural de sua gente.  O Sarau da Cooperifa, situado 

na periferia, teve sua primeira fase no Bar do Garajão, em Taboão da Serra, até ele ser 

vendido, quando deslocaram as noites de quarta-feira para o bar do Zé Batidão, no Jardim 

Guarujá. Sergio Vaz foi também o idealizador das regras e modus operandi do sarau que 

é seguido ainda hoje por todos os saraus que se multiplicaram pelas periferias de São 

Paulo, quase que concentrados na zona sul. 

Com duração de duas horas, o Sarau da Cooperifa começa às 21h e termina às 

23h. Para que todos possam se apresentar, pois é aberto ao público, recomenda-se que as 

poesias a serem lidas não ultrapassem duas laudas. Não há exigência de ineditismo nem 

que os próprios autores apresentem, assim como não há censura prévia, “cada um fala o 

que quer, seja de sua autoria ou de alguém consagrado ou não”. (VAZ, 2008, p.127). 

Devem ser evitados os instrumentos musicais, pois o movimento é literário. No dia em 

que o bar se transforma em Sarau, também pode oferecer, antes dele, atividades de um 

Centro Cultural, música, teatro ou outra atração de que o público goste. Na Cooperifa, 

Sérgio Vaz inicia a noite com o bordão: Povo lindo Povo inteligente. Colocado na parede, 

o cartaz escrito “O silêncio é uma prece”, é uma amostra da condução de Vaz.  

A pesquisadora e professora Lucia Tennina realizou uma pesquisa de campo em 

alguns saraus da periferia de São Paulo e comenta em seu texto como o silêncio proposto 

se torna um valor simbólico nas apresentações. O silêncio surge como atitude coletiva de 

respeito e valorização para aquele que apresenta. Soma-se ao silêncio o aplauso. Todos 

os participantes devem ser aplaudidos de forma igual, sem prevalecer uns aos outros.  
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Para poder entender o universo dos saraus da periferia, é fundamental assinalar que as 
declamações não são um discurso verbal autossuficiente em si mesmo, mas que se trata, 
isso sim, de um evento social, que exige uma reflexão sobre as outras além da letra. A 
declamação é um evento e, como tal, muitos de seus significados encontram-se fora do 
texto e radicalmente condicionados pela realidade social que lhe deu sustentação, 
marcada pela pobreza econômica e a exclusão social.(...) Assim o estudo dos saraus exige, 
além de uma referência aos poemas, poetas e frequentadores, uma análise da “geografia” 

do sarau, isto é, do bairro em que está localizado cada sarau e o bar em que se desenvolve. 
(TENNINA, 2013, p.20-21) 
 

 

Este “bairrismo” que diferencia cada sarau é, de alguma forma, estabelecido, além 

das referências da localização e situação do espaço físico do local, pelo fato destes 

espaços participarem das políticas de editais de diversos órgãos institucionais, que exigem 

um diferencial para cada evento.  

É importante ressaltar que mesmo havendo a opção por um conceito específico 

que possa reger cada Sarau, hoje em número de 54 em São Paulo, segundo o Guia dos 

Saraus publicado pela Casa Rosa, através de seu projeto Pontos de Poesia, que mapeia 

estes eventos na Grande São Paulo, é sua estreita ligação com o movimento da literatura 

marginal da periferia que tem como líder Ferréz. Os Saraus fazem parte deste movimento 

e, ao contrário dos encontros de slam, cujas intersecções se dão na esfera da música, este 

movimento coletivo, além de promover poetas que também se pretendem escritores, tem 

a missão de formar leitores escritores. O desejo de pertencimento a um grupo que 

configure uma nova literatura que tenha lugar e reconhecimento é proposto nos diversos 

manifestos lançados pelo primeiro grupo constituído a partir do ano de 2001, quando 

Ferréz, escritor também morador da Zona Sul de São Paulo, organiza na revista Caros 

Amigos uma edição especial, intitulada Caros Amigos/Literatura Marginal. Cada número, 

pois foram publicados três números especiais (2001, 2002 e 2004), tem um texto 

Manifesto de abertura escrito por Ferréz, que lança as bases do que está em formação: 

Manifesto de Literatura Marginal (Ato I–2001), (Terrorismo Literário, Ato II) e 

Contestação (Ato III). Ao lançar, em 2005, Literatura Marginal - Talentos da escrita 

Periférica, com poemas, contos e crônicas, pela editora Agir, com as crônicas, poesias e 

testemunhos de autores, anteriormente publicados na revista acima citada, Ferréz 

pretende inaugurar um movimento literário com um grupo de autores, formado por 

rappers, presidiários, escritores iniciando carreira, sob sua liderança, com o objetivo de 

“retratar o que é peculiar aos espaços e sujeitos marginais” (NASCIMENTO, 2009, p. 9). 
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No livro, ele sintetiza os seus três primeiros manifestos num único manifesto intitulado 

Terrorismo Literário, que vai funcionar como marco filosófico do projeto de inclusão da 

periferia na cultura brasileira, através de um novo tipo de literatura, uma escritura de 

regras próprias. 

 

 

A capoeira não vem mais, agora reagimos com a palavra, porque pouca coisa mudou, 
principalmente para nós. Não somos movimento, não somos os novos, não somos nada, 
nem pobres, porque pobre, segundo os poetas de rua, quem não tem as coisas. Cala a 
boca, negro e pobre aqui não tem vez! Cala a Boca! Cala a boca uma porra, agora agente 
fala, agora agente canta, e na moral agente escrever. (FERRÉZ, 2005, p.9-11) 
 

 

Ferréz, como essa voz representante da periferia, pretende instaurar um novo 

cenário, mesmo correndo o risco do esquecimento, ou melhor, de um assassinato cultural 

futuro. O escritor protesta ao criar um manifesto semelhante aos criados por vanguardas 

históricas e lança a possibilidade de estabelecer um texto fundador de um outro lugar 

literário, emergente, fora dos eixos convencionais da produção literária. O manifesto 

evidencia que agora há uma FALA de um lugar historicamente negado. O texto pretende 

deixar claro que o que se vai encontrar nas páginas da coletânea é fruto de uma fala 

coletiva. E que esse grupo que produz junto, tem como reação a palavra, como desafia na 

frase “cala boca uma porra, agora a gente fala” (FERRÉZ, 2005, p.9).  Em segundo lugar, 

o grupo não quer mais ser “fotografado”, isto é, não é necessário que outros escrevam por 

eles, consideram-se sujeitos da escrita e não objeto. Outro ponto enfocado no manifesto 

é o de que não são um movimento, apesar de, como ele próprio afirma, “já somos vários, 

estamos lutando pelo espaço para que no futuro os autores do gueto sejam também 

lembrados e eternizados, mostramos as várias faces da caneta que se faz presente na 

favela, e para representar o verdadeiro grito do povo brasileiro...” (FERRÉZ, 2005, p.11) 

É evidente que,mesmo negando, Ferréz pretende a construção de um movimento 

comprometido com o grupo que vive nas periferias e que ao fazer uma “literatura  de rua 

com sentido”, tem como proposta gerar melhorias para o povo. 

Outro ponto explorado no manifesto é a questão da divisão entre a boa e a má 

literatura. Reagem, pois não estão de acordo com a associação preconceituosa que se faz 

de que a literatura escrita com caneta de ouro é boa e se escrita com carvão é ruim. Mesmo 
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que não sigam nenhum padrão, e tenham um vocabulário próprio, intitulam-se literatura. 

Ferréz valoriza este uso de palavras, gírias, pois representam a fala local, um jeito próprio 

dos moradores da periferia se comunicarem. E complementa (2005) “hoje não somos uma 

literatura menor, nem nos deixemos tachar assim, somos uma literatura maior feita por 

maiorias, numa linguagem maior, pois temos as raízes e as mantemos”. 

Em entrevista à pesquisadora Lucia Tennina, publicada na coletânea Brasil 

Periférica, Ferréz declara que antes de nomear seus parceiros como integrantes da 

literatura marginal, o que havia eram diversos escritores, poetas que não conseguiam se 

enquadrar em nada, nem como contemporâneos, nem como elite e ficavam perdidos, sem 

referência. Foi então que ele resolveu dar o título de marginal, literatura marginal a estes 

escritos. Certamente, várias pessoas questionaram o termo por possibilitar o estigma, mas 

ele confirmou que era isso mesmo, pois se não eram conhecidos por nada, era melhor o 

reconhecimento por alguma coisa. E afinal de contas, ponderou Ferréz, que era isso 

mesmo, que é uma literatura de quem trabalha, de quem rouba, de quem está preso e 

escreve. Uma literatura daqueles que estão à margem da sociedade, “com um texto 

próprio e um outro tipo de circulação, não com uma grande editora, mas em pequenas 

editoras, enquanto vai dizendo sua poesia em qualquer botequim, em qualquer lugar 

pequeno e não na Casa Rosa”. (TENNINA, 2014 p. 224) 

Os Saraus vão funcionar como estes espaços de circulação, onde as poesias são 

lidas, vendidas através do circuito de lançamentos. Apesar de Sérgio Vaz não integrar a 

primeira coletânea organizada por Ferréz, ele vai estabelecer um vínculo direto com o 

movimento proposto imbuído do mesmo espírito literário, muito mais do que a simples 

performance de poesia. Para ele, o Sarau da Cooperifa, criado alguns meses depois das 

publicações de caros Amigos/ Literatura Marginal (Ato I), que tem como objetivo 

principal, a “prática da cidadania através da literatura”, nasceu ou teve sua inspiração na 

Semana Moderna de 1922 e em 2007 realiza a Semana de Arte Moderna da Periferia e 

escreve um manifesto, o Manifesto da Antropofagia Periférica, que é a síntese, segundo 

ele, dos ideais contidos no manifesto de Oswald de Andrade e nas idéias da Cooperifa. 

 

O manifesto corrobora com a afirmação de que os saraus fazem parte, como uma 

peça importante, desse movimento que se delineou a partir de 2001; e essa íntima ligação 

de Vaz e Cooperifa com os modernistas marca a intenção que o poeta periférico tem de 
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estabelecer uma relação de diálogo entre a produção literária marginal e a da tradição ou 

hegemônica. Para Paulo Roberto Tonani, o evento pode ser classificado como pastiche e 

apropriação. Em seu manifesto, Sérgio Vaz denuncia algumas situações: “comer a arte 

enlatada produzida pelo mercado que nos enfiam goela abaixo, e vomitar uma nova 

versão dela, só que desta vez na versão da periferia. Sem exotismo, mas carregada de 

engajamento. ” (VAZ, 2008, p.235), que possuem uma perspectiva distinta da dos 

modernistas.  

 

Para os poetas da Cooperifa, não é a relação entre a cultura nacional e a cosmopolita que 
emerge como elemento de debate do fazer artístico. Ao contrário, o foco se torna local e 
possui um endereço específico: os bairros marginalizados, as ladeiras das favelas e os 
conjuntos habitacionais. A antropofagia irá orientar o contato desse artista periférico, 
oriundos destes espaços, com a arte produzida no centro. (TONANI, 2013, p. 208) 
 

 

Entretanto, há no manifesto de Vaz, alguns pontos importantes a se considerar, 

desta tomada de posição da periferia que questiona o lugar do Centro comprometido com 

os esquemas de produção hegemônicos. A postura essencialista, ao ver a arte, a literatura 

marginal como liberta desses padrões, cria um lugar onde viver a poesia transcende a 

relação com a escrita. Viver a poesia significa o pleno engajamento de Vaz e seus pares 

com a militância cultural. O espaço dos Saraus é, a cada semana, a renovação quase 

religiosa de um ritual onde o congraçamento dos poetas e público, assim como a 

participação poética do público, celebra um projeto de consciência e estabelecimento de 

um novo lugar, “onde a margem é centro, mas também é margem”, como diz o poeta 

Sérgio Vaz. 

Com relação aos Saraus dialogarem com vanguardas e movimentos literários, 

surge uma questão relativa à cena contemporânea. O que teriam estes autores com a 

poesia marginal dos anos 1970? A pesquisadora e professora Heloisa Buarque de 

Holanda, que hoje coordena a Universidade das Quebradas, o Programa Avançado de 

Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responde à questão 

em seu artigo “Marginais & Marginais”, publicado em 2009, no boletim Kaos, número 9, 

e que consta nos anexos de Brasil Periférica, literatura marginal de São Paulo.  Para 

Heloisa, o movimento carioca era um movimento contra o sistema, o mercado, a literatura 

estabelecida, articulado por poetas marginais de classe média alta (mais que baixa). Sua 
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bandeira era a alegria e irreverência e não se diziam escritores, ironizavam que escreviam 

por azar. O movimento da periferia paulista, segundo a pesquisadora, é de uma outra 

ordem. 
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DIÁLOGOS DRAMÁTICOS: GONÇALVES DIAS E O DRAMA 

HUGOANO 

Gisele Gemmi Chiari 

 

Resumo: O objetivo do artigo é analisar o diálogo de Gonçalves Dias com Victor Hugo em 
relação à formulação do drama romântico apresentada pelo autor francês no célebre Prefácio de 
Cromwell. A análise procura demonstrar como o autor brasileiro incorpora essas ideias na 
configuração de sua obra-prima Leonor de Mendonça. A efetiva compreensão do manifesto 
romântico apresentado na introdução a Cromwell, bem como a leitura de outros prólogos e peças 
teatrais hugoanos, permitiu a G. Dias ser o primeiro brasileiro a introduzir a novidade do drama 
romântico no contexto teatral brasileiro. Contudo, o perfilhamento das propostas aventadas por 
H|ugo não inibiu a criatividade, estilo e originalidade na elaboração de Leonor de Mendonça. 

Palavras-chave: Victor Hugo; Gonçalves Dias; Drama romântico; Leonor de Mendonça 

 

 Como o Prólogo de Leonor de Mendonça (1847) de Gonçalves Dias revela, a obra 

gonçalvina dialoga com os preceitos do drama expostos por Victor Hugo no famoso 

Prefácio de Cromwell (e também com os prólogos dos dramas Maria Tudor, Angelo e 

Ruy Blás). Nesse sentido, propõe-se refletir em que medida a proposta estética elaborada 

por Victor Hugo foi perfilhada por Gonçalves Dias.  Vale lembrar com João Roberto Faria 

(2001, p. 44-49) que G. Dias foi o primeiro brasileiro a compreender e aceitar a estética 

romântica num contexto teatral ainda marcado por produções neoclássicas e 

melodramáticas. 

Gonçalves Dias vale-se da definição de drama proposta no Prefácio de Victor Hugo 

entendendo-a como a junção da comédia e da tragédia com a inclusão de personagens 

cômicas e cenas triviais num enredo sério. Essa concepção se condensaria, segundo a 

fortuna crítica de Leonor de Mendonça, nas cenas domésticas na casa do velho 

Alcoforado. Dito de outra forma, a configuração do gênero dramático na referida obra 

gonçalvina se daria por meio da elevação moral das personagens da família de Antônio 

Alcoforado, que pertencem a um estrato social mais baixo que os duques. As suas ações 

são valorizadas e não causam o riso. O trecho do Prólogo gonçalvino, a seguir, demonstra 

essa ideia valendo-se de um exemplo hugoano em Lucrécia Bórgia como argumento: 

 

E de feito, se atentamente examinarmos as produções de hoje, que 
chamamos dramas, notaremos que ainda nas mais líricas e majestosas 
há de vez em quando certa quebra de gravidade, sem a qual não há 
tragédia. Notaremos também que essa quebra provém de ordinário de 
uma cena da vida doméstica, o que verdadeiramente pertence à 
comédia. Aquela cena, por exemplo, do segundo ato de Lucrécia 
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Bórgia, entre Lucrécia e o duque de Ferrara, é um bosquejo da vida 
íntima, é um fato que, mais ou menos modificado, tem lugar em toda 
parte no conchego da família; é uma cena que pertence à comédia, 
porque não é da sua essência fazer rir. Descreva ela fielmente os 
costumes, e a arte ficará satisfeita. (DIAS, 1998, p. 907) 

 

A mistura de gêneros e a admissão do que era considerado vulgar como matéria 

para um enredo sério são decorrentes do historicismo de cunho herderiano que permeia a 

visão romântica dos autores em questão. Essa atitude não julga mais as sociedades e as 

artes com base em uma concepção inalterável, generalizadora e abstrata. Em sua análise 

linguística, por exemplo, Herder concebe a história como orgânica, ou seja, reconhece 

nela um caráter dinâmico, vegetativo. No entanto, esse desenvolvimento não é unívoco, 

mas variável, pois depende das peculiaridades de cada povo, que, por sua vez, se 

diferenciam devido às influências do clima, da geografia e da etnia.  No ensaio sobre 

Shakespeare, o filósofo alemão apresenta a inovadora teoria de que a arte seria fruto das 

condições histórico-sociais, e esses fatores, determinantes na composição da estrutura e 

no estabelecimento do significado das obras1.  Em sintonia com as propostas herderianas, 

Hugo propõe o drama como a expressão de sua época2 e como poesia completa, pois 

congloba, como na vida, o sublime e o grotesco. 

 

A poesia nascida do cristianismo, a poesia de nosso tempo é, pois, o 
drama; o caráter do drama é o real; o real resulta da combinação bem 
natural de dois tipos, o sublime e o grotesco, que se cruzam no drama, 
como se cruzam na vida e na criação. Porque a verdadeira poesia 
completa, está na harmonia dos contrários. Depois, é tempo de dizê-lo 
em voz alta, e é aqui sobretudo que as exceções confirmariam a regra, 
tudo o que está na natureza está na arte. (HUGO, 2004, p. 47) 

 

O modelo shakespeariano também contribuiu para a teoria hugoana sobre a 

necessidade do contraste entre o sublime e o grotesco e a importância do drama para a 

sociedade moderna. Para Hugo, Shakespeare consegue conciliar o grande e o verdadeiro, 

de forma que sua obra, cruzando esses contrários, torna-se completa. Explica que em 

Corneille encontramos o grande e em Molière, o verdadeiro; mas somente no bardo 

                                                           
1 ROSENFELD, Anatol. Introdução: da Ilustração ao Romantismo. In: Autores Pré-Românticos Alemães. 
São Paulo: EPU, 1991, p. 14-24. 
2 “Ora, depois de tantas coisas grandiosas que nossos pais fizeram e que nós chegamos a ver, ei-nos saídos 
da velha forma social. Como não sairemos da velha forma poética? O povo novo, arte nova. Embora 
admirando a literatura de Luís XIV, tão bem adaptada à sua monarquia, saberá muito bem ter a sua literatura 
própria e pessoal, e nacional, esta França atual, esta França do século XIX a quem Mirabeau deu a liberdade 
e Napoleão o poder”.  Prefácio a Hernani. In: HUGO, Victor. Obras Completas. Vol. XXXVII. Trad. 
Hilário Correia. São Paulo: Editora das Américas, 1959, p. 249. 
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inglês, mais próximo da natureza, a moralidade da verdade e a beleza do grande se 

coadunam: “Shakespeare, é o drama; e o drama, que funde sob um mesmo alento o 

grotesco e o sublime, o terrível e o bufo, a tragédia e a comédia, o drama é o caráter 

próprio da terceira época de poesia, da literatura atual.” (HUGO, 2004, p. 40). 

 Para além da inserção do verdadeiro, Naugrette aponta que o grotesco em Victor 

Hugo serve para dessacralizar os valores, minar as certezas e instaurar a dúvida. No 

drama, a fusão dos contrários permite que uma mesma personagem aja de forma sublime 

e grotesca, ou que uma mesma cena contenha traços cômicos e trágicos, evitando-se, 

assim, a polarização maniqueísta. Victor Hugo e Gonçalves Dias esforçam-se por 

apresentar caracteres que compreendam aspectos do trágico e do cômico: as rainhas e 

duquesas são “verdadeiras” e “belas”, assim como os lacaios e os jovens cavaleiros 

também o são, porque expõem toda a sublimidade de seus sentimentos e toda a 

“comicidade” de sua humanidade. As personagens do domínio da tragédia expõem os 

mesmos sentimentos que os do âmbito da comédia e vice-versa. Um exemplo desse tipo 

de personagem em Gonçalves Dias seria o jovem Alcoforado, que perpassa a obra entre 

cenas típicas da comédia e da tragédia.  

A imbricação entre os opostos entrevistos na vida, quando inculcados na arte, 

conseguiria torná-la mais verdadeira, não no sentido de cópia da natureza, mas numa 

acepção estética. Para Hugo, o drama seria um espelho de concentração que fortalece a 

visão do todo por meio da arte. A verdade só é percebida no teatro quando se provoca a 

emoção, gerando, assim, a tomada de consciência. 

 

Le théâtre n'est pas le pays du réel: il y a des arbres de carton, des palais 
de toile, un ciel de haillons, des diamants de verre, de l'or de clinquant, 
de fard sur la pêche, du rouge sur la joue, un soleil qui sort de dessous 
terre. C'est le pays du vrai: il y a des coeurs humains sur la scène, des 
coeurs humains dans la coulisse, des coeurs humains dans la salle. 
(HUGO apud NAUGRETTE, 2001, p. 250) 

 

Dias explica sua opção por fazer de sua Leonor uma personagem inocente e 

castigada para que seu drama contivesse, como preconizara Hugo no prólogo a Angelo, 

uma “verdade incisiva e áspera”. O autor francês entende que no mais belo drama deve 

haver sempre uma lição a ser ensinada. Apesar de dialogar com Hugo, Gonçalves Dias 

propõe outra condição como proposição para essa verdade contundente e dura, a 

fatalidade. Uma fatalidade diversa da propagada no teatro grego e nos schicksalsdramen 
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alemães, aquela que emana dos hábitos da civilização. Dessa forma, a verdade enquanto 

lição em Hugo é vista por um viés historicista em Leonor de Mendonça. 

A mistura de gêneros inerente ao drama não se restringe à união da tragédia e da 

comédia no que concerne às ações e personagens, mas também na escolha da expressão. 

Nesse sentido, é interessante notar que Dias dialoga com Hugo e Shakespeare quando fala 

sobre a escolha da expressão (verso, prosa ou ambas) ideal para o drama. Victor Hugo 

inicialmente preferirá o verso3, embora ache possível, como no autor de Otelo, utilizar as 

duas formas. Vale a pena ressaltar que à linguagem romântica coube a tarefa de diminuir 

a distância entre linguagem oral e escrita. O verso hugoano, por exemplo, exprime tudo, 

o alto e o baixo, diferentemente da linguagem seletiva do neoclassicismo. 

Gonçalves Dias defende a ideia de que deve haver harmonia entre a expressão e o 

pensamento, ou seja, nas ações em que há uma concentração de emoções, abalos e 

tragicidade, as personagens devem expressar-se por meio do verso, mas se nesta mesma 

cena for introduzida uma ideia ou atividade cotidiana, deve-se retornar ao uso da prosa. 

A insistência no uso do verso, nesse caso, desnaturalizaria a cena. Para o dramaturgo 

brasileiro, sendo o drama a convergência da tragédia e da comédia, por força, o mais 

ajustado seria a utilização simultânea do verso e da prosa. 

 

Assim, pois o drama resume a comédia e a tragédia. Ora, se a tragédia 
se não pode conceber sem verso, assim também a comédia sem prosa 
não pode existir perfeita. Para prova disto basta que reflitamos que o 
melhor autor cômico do mundo, o célebre Molière, foi o primeiro que, 
não sem dificuldade, introduziu a prosa no teatro francês. Antes dele, 
até os bons burgueses se envergonhavam em falar a linguagem do povo 
e dos sábios. Patearam-no, creio eu, bem que Racine seguiu o seu 
exemplo. Porém, primeiro que estes excelentes dramaturgos, outro que 
ainda não foi excedido em arranjo e sublimidade, o afamado 
Shakespeare, que inventou o drama descrevendo fielmente a vida, já 
havia achado a verdadeira linguagem da comédia usando nela a prosa. 
Nos seus dramas ou crônicas foi Shakespeare consequente consigo, 
usou simultaneamente da prosa e do verso, porque simultaneamente 
criava em ambos os gêneros. Nós por que o não havemos de imitar? 
Quando ele quer exprimir uma coisa vulgar ou uma chocarrice, usa da 
prosa; quando quer exprimir um sentimento nobre ou uma exaltação do 
espírito, usa do verso, e não só do verso heroico como de todos os mais 
da língua inglesa (...). (DIAS, 1998, p. 907-908) 

                                                           
3“ O verso é a forma ótica do pensamento. Eis porque convém sobretudo à perspectiva cênica. Composto 
de uma certa maneira, comunica seu relevo a coisas que, sem ele, passariam insignificantes e vulgares. 
Torna mais sólido e mais fino o tecido do estilo. É o nó que prende o fio. É o cinto que sustenta a roupa e 
lhe dá todas as suas pregas.” (HUGO, 2004, p.76) 
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No teatro histórico de Victor Hugo, os enredos sempre fazem um paralelo com a 

França coetânea, como também o faz Gonçalves Dias relacionando o fato histórico 

abordado ao período da escrita no contexto brasileiro. A partir de 1830, as obras 

dramáticas de Hugo passam a privilegiar o tema das injustiças sociais como as advindas 

das diferenças entre os privilégios da nobreza e a desqualificação dos nascidos nas classes 

humildes. Em Angelo, por exemplo, além da questão da diferença social, ele agrega a da 

injustiça de gênero, propostas retomadas por Dias em Leonor de Mendonça. Para esses 

autores, o dramaturgo deveria expor os problemas da sociedade velados pelas convenções 

e coerções sociais.  

Para Hugo e Gonçalves Dias, “o olhar penetrante do dramaturgo deve rasgar a 

cortina das aparências e das convenções sociais.” (GIRON, 2004, p.186). Ruy Blás,  

Alcoforado, Chatterton e Antony são tipos do teatro romântico que criticam a hierarquia 

e as injustiças sociais. Aliás, a ênfase na questão da desigualdade e a aproximação entre 

personagens que sofrem diante das arbitrariedades e coerções sociais não são exploradas 

apenas no teatro de Hugo. Em Notre Dame de Paris, por exemplo, Quasímodo e 

Esmeralda, apesar das diferenças, são cúmplices em suas misérias e por isso se ajudam e 

se compreendem. Gonçalves Dias também preconiza a temática em sua poesia, como em 

“Marabá”, “Gulnaré e Mustafá” e “O Canto do Piaga”. É importante notar que o tema do 

amor impossível não deve ser visto apenas da perspectiva da intriga, mas também pelo 

prisma estético, pois a disparidade, os contrastes e as oposições, inerentes aos dramas dos 

casais apartados pelas diferenças sociais, são formas de representação do grotesco 

hugoano4.  

Desse modo também se opera a oposição-aproximação entre Ruy Blás e a Rainha, 

Rodolfo e Tisbe/Catarina (Angelo), Alcoforado e Leonor de Mendonça. Vale lembrar que 

entre essas personagens desafortunadas, as quais de alguma forma se tornam compartes, 

sempre se interpõe um caracter que opera o grotesco, já que representa o terror da 

crueldade e da morte5: Dom Salusto, Angelo e d. Jaime. Por outro lado, como bem coloca 

Volobuef, “o grotesco nasce da justaposição de elementos opostos que causam estímulos 

opostos...”, assim, a personagem grotesca (a personagem que no teatro antigo seria do 

                                                           
4 VOLOBUEF, Karin. Victor Hugo e o grotesco em Notre-Dame de Paris. Lettres Françaises, n. 5, 2003, 
p. 26-30. 
5 CECCHINI, Gisele Molon. Lucrécia Bórgia: um drama no oceano de Victor Hugo. v. 1. Porto Alegre, 
2009, Dissertação de Mestrado. PUC do Rio Grande do Sul, 2009, p. 112. 
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âmbito da comicidade) é quem, na verdade, garante a beleza, a sublimidade. Nesse 

sentido, Ruy Blás, o lacaio, Tisbe, a cortesã, e Alcoforado, o jovem cavaleiro são 

moralmente superiores aos caracteres que seriam, na tragédia clássica, da esfera do 

sublime. 

 

Tisbe destina-se a satisfazer Ângelo. Afinal ela é ‘filha dos prazeres’ e 

sua função é diverti-lo. A personagem grotesca torna-se trágica no 
momento em que sacrifica a si própria para salvar a quem ama. Rodolfo. 
(...) O próprio Ângelo interpreta o grotesco tirano do terror e da morte. 
Ao trio grotesco, opõem-se os amantes clássicos. Eis as misturas no 
drama do autor. Como queria Hugo, ele mostra um drama suntuoso e 
doméstico... (HUGO.1960, p. 10) 

 

Analisar a forma como o grotesco atua na obra de Victor Hugo colabora para a 

compreensão do gênero drama elaborada pelo autor francês. É importante reiterar que a 

proposta de Hugo não é abordada por Dias apenas com a inserção da cena na casa de 

Alcoforado, trecho em que a mistura de gêneros fica mais explícita. O jogo de oposições 

entre as personagens, conforme se considerou acima, também contribui para compor um 

gênero que propõe incorporar elementos da tragédia e da comédia. Mesmo quando as 

personagens nobres agem em desconformidade aos padrões de sua classe, Hugo está 

pondo em prática a sua proposta para o drama. Assim, a cada vez que a Rainha de Carlos 

II fere a etiqueta (Ruy Blás), como aponta a todo o momento a figura da duquesa de 

Albuquerque, o elemento grotesco (cômico) interpõe-se à personagem sublime (trágica), 

não de maneira a provocar o riso, mas compadecimento e identificação do 

leitor/espectador. De forma menos manifesta, Gonçalves Dias emprega o mesmo 

subterfúgio, fazendo de sua duquesa não apenas uma nobre, mas uma mulher que, como 

todas as outras, se caracteriza por ser infeliz e generosa, conforme propusera Hugo no 

prefácio de Angelo ao retratar Catarina e Tisbe,. 

Essa colocação vincula-se à outra proposta exposta na introdução de Angelo, de que 

o drama não deve apresentar um caráter inteiramente elevado e nem totalmente burguês 

para que a assimilação da ideia apresentada não seja prejudicada por ser demasiadamente 

grande ou mesquinha, imprimindo assim o grande e o verdadeiro ao drama. No Prefácio 

à Maria Tudor, Hugo (1960, p. 10) desenvolve a ideia dando como exemplo a personagem 

shakespeariana Hamlet, a qual consegue conglobar o grande e o verdadeiro porque não 

representa apenas um homem, mas todos: “Hamlet, por exemplo, é tão verdadeiro quanto 
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qualquer um de nós, e maior. É que Hamlet não é nem vós, nem eu, nem outrem, é todos 

nós. É colossal e, entretanto, real. Hamlet não é um homem, é o homem.” 

  Um exemplo claro dessa mistura entre alto e baixo para que se efetive o grande e 

verdadeiro se dá na fala de Maria Tudor no drama homônimo, trabalho do autor em que 

se configura pela primeira vez o foco nas disparidades sociais. Aliás, as falas da rainha 

causaram surpresa ao público devido à franqueza, expondo seus desejos como uma 

mulher comum, e registro prosaico. 

 

A RAINHA. 
Muito bem, e não compreendeis o que isto significa, senhor? Será 
preciso dizer-vos tudo, tim-tim por tim-tim, e terá uma mulher de 
colocar a nu o coração perante vós, só por que a rainha, a infeliz, e por 
que aqui representais o rei da Espanha, meu futuro marido? Meu Deus, 
senhor, não sabíeis disto, mas numa mulher o coração tem o seu pudor 
como o tem o corpo. Pois muito bem, visto que desejais saber, visto que 
fazeis de conta que nada compreendeis, sim, eu adio todos os dias a 
execução de Fabiani, empurrando a para dia seguinte, porque todas as 
manhãs me faltam as forças à ideia de que o sino da Torre de Londres 
vai soar pela morte deste homem, porque me sinto desfalecer ao 
pensamento de que cheguem a aguçar um machado para este homem, 
porque me sinto morrer só de pensar que se vai fechar um caixão sobre 
este homem, porque sou mulher, porque sou fraca, porque sou doida, 
porque amo este homem, por Deus! – Tendes suficientes razões agora? 
Estais satisfeito? Compreendeis? Oh! Acharei os meios de me vingar 
de vós um dia por tudo o que me fazeis dizer hoje, ficai sabendo disso! 
(HUGO, 1960, p. 103) 

 

Note-se como a fala de Maria Tudor retoma o que foi exposto no prólogo hugoano 

revelando o sentimento exacerbado de uma mulher que ama e sofre, não o de uma rainha. 

Ao longo do discurso, a repetição da palavra “mulher” contraposta ao termo “homem” 

(Fabiani) reafirma essa sobreposição. Além disso, a linguagem prosaica, mas patética, 

construída com o abundante uso de interrogações e exclamações, contribui para dar o 

efeito buscado pelo dramaturgo. Outra observação importante é a autodefinição de Maria 

como sendo fraca; essa afirmativa também deve ser entendida com base nos prefácios de 

Hugo, ou seja, a fraqueza não é inerente à rainha, mas à mulher como ser e como elemento 

social, pois a obra teatral expressa assuntos filosóficos, humanos e dramáticos. Gonçalves 

Dias atualiza a mesma proposta sobre a condição da mulher em sua Leonor, como 

evidencia o trecho a seguir: 

 
A DUQUESA (de joelhos) – Perdão, senhor, perdão. Não era isso o que 
eu vos quisera dizer; mas sei eu porventura o que digo?... Estou quase 
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louca, não penso, não meço as minhas palavras. Perdoai-me!... Eu amo 
a vida, Sr Duque; por que vos hei de eu mentir?... Sou uma mulher fraca 
e sem forças; choro porque a amo e porque me dói perdê-la. Sou eu 
algum homem para ter coragem?... Amo a vida, amo tudo o que me 
cerca, amo tudo o que me era indiferente... sou nova e não posso me 
resignar... sou inocente e não devo morrer. Perdoai-me!  (DIAS, 1998, 
p.964) 
 

A posição de Leonor descrita na rubrica (de joelhos) simboliza a posição humana e 

social que a mulher ocupa, a qual não corresponde, por outro lado, com a condição 

nobiliárquica, provocando no drama, como proposto por Hugo, o efeito do grande e do 

verdadeiro. No entanto, a linguagem utilizada pela duquesa de Gonçalves Dias, bem como 

a de todas as suas personagens, é sempre bela e bem cuidada, ou seja, ele parece não 

aderir ao “verdadeiro” e ao trivial na linguagem, o que faz com que nesse aspecto a obra 

brasileira se aproxime mais das obras neoclássicas e se distancie da proposta do autor de 

Cromwell. 

 

La sacro-sainte ‘bienséance’, en imposant à chaque personnage, défini 

à la fois par son caractère et son rang, le langage qui lui convient, et une 
force conservatrice, défendant contre l’érosion contestataire 

l’équivalence entre la sratification sociale e la stratification du langage. 
Donner aux rois et aux nobles um langage bas, trivial, est donc um acte 
politique tendant à aplanir les differences, et à priver des personnages 
qui sont au sommet de la pyramide sociale de ce qui les distingue, de 
leur dignité en somme. (GAUDON, 2014, s/n) 

 

Conforme as observações acima, é possível sugerir que Dias estava a par de grande 

parte da produção do mestre francês, e, imbuído dos postulados do drama hugoano, criou 

a sua obra prima. No entanto, a composição de Victor Hugo é mais complexa abrangendo 

um número maior de personagens secundárias, subenredos, reconhecimentos, 

envenenamentos e outros elementos que a aproximam do melodrama. É preciso observar 

que Victor Hugo compreende o entretenimento como elemento inerente ao drama, pois 

além de divertir a multidão, colabora para desenvolver a própria obra tornando-a mais 

humana e, assim mais persuasiva. Já a concisão de cunho clássico observada na ação 

dramática da obra gonçalvina, a qual corrobora para o delineamento das personagens e o 

avultamento do pathos, bem como para o desfecho trágico, a dissociam dos clichês do 

melodrama salvaguardando a sua modernidade. 

O diálogo de Gonçalves Dias com Victor Hugo é bastante profícuo, não só no que 

diz respeito ao teatro, mas também à poesia.  Essa intensa conexão com o autor francês 
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não inibiu a produção e a imaginação gonçalvina, pelo contrário, o seu perfilhamento à 

teoria dramática hugoana, por exemplo, não se faz de forma dependente, mas autônoma. 

Como vimos, Dias incorpora a ideia da união dos contrários na construção de seu drama, 

inserindo cenas cômicas num enredo sério, delineando personagens que expressam, ao 

mesmo tempo, o grande e o verdadeiro, independentemente de sua posição social, e opta 

por uma linguagem prosaica, mas com forte teor poético. No entanto, diferentemente de 

Victor Hugo, o autor de Leonor de Mendonça, entende a “verdade incisiva e áspera” como 

uma expressão das fatalidades sociais, enquanto o dramaturgo francês a propõe como uma 

lição para o povo, devendo estar obrigatoriamente intrínseca ao texto teatral. Outrossim, 

alguns aspectos do melodrama são perfilhados por Hugo em sua dramaturgia, enquanto 

Dias procurou evitá-los na concepção da obra em questão, como asseverou em seu célebre 

Prólogo. 
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CHIBÉ, DE RAIMUNDO HOLANDA GUIMARÃES: UM ROMAN À CLEF NA 

AMAZÔNIA DO SÉCULO XX 

José Victor Neto (UERJ)1 

 

Resumo: Este trabalho visa compreender o romance Chibé (1964), de Raimundo Holanda 
Guimarães, como um roman à clef, a partir da observação de seus pontos de convergência com 
as características distintivas desse gênero narrativo. O romance Chibé se passa na década de 
1930, na Vila do Apeú (Castanhal-PA), e expõe a decadência moral de pessoas influentes, 
gerando uma grande polêmica, o que levou o autor a sofrer ameaças de morte e sua obra a ser 
apreendida. Pretende-se refletir acerca do contexto de produção e recepção da obra, dando 
especial destaque aos relatos orais de moradores de Castanhal contemporâneos à polêmica, de 
modo a lançar luzes sobre as correspondências entre realidade e ficção no romance.  
Palavras-chave: Chibé; Holanda Guimarães; Roman à clef; Romance 

 

O trabalho ora proposto visa compreender o romance Chibé (1964), do escritor 

castanhalense Raimundo Holanda Guimarães, como um exemplar do gênero romanesco 

conhecido como roman à clef, surgido na França pré-revolucionária, e recorrente até os 

nossos dias. Com vistas a dar um encadeamento coerente às ideias aqui abordadas, será 

feita, inicialmente, uma breve apresentação da vida e da obra de Raimundo Holanda 

Guimarães. Em um segundo tópico, serão abordados aspectos referentes à definição, 

características e histórico do roman à clef enquanto gênero romanesco. Por fim, serão 

abordados aspectos referentes ao contexto de produção do romance Chibé, buscando 

compreender o processo de escrita adotado pelo autor, bem como a polêmica 

envolvendo a recepção da obra, o que ocasionou sua apreensão, de forma arbitrária, 

pelas autoridades locais. Para tanto, ganham especial destaque os relatos coletados em 

entrevistas2 realizadas com moradores da cidade de Castanhal, contemporâneos à 

polêmica em questão, de modo a lançar luzes sobre as possíveis correspondências entre 

realidade e ficção presentes no romance. Esperamos, com tal estudo, compreender o 

romance Chibé como um provável exemplar do gênero roman à clef, bem como 

contribuir para uma maior conhecimento acerca desta obra e de seu autor, praticamente 

desconhecidos da crítica especializada e da historiografia literária paraense em processo 

de formação. 

                                                           
1
 Professor EBTT de Língua Portuguesa (IFPA), Mestre em Estudos Literários (UFPA), Doutorando em 

Literatura Comparada (UERJ). Contato: zevictor042@yahoo.com.br. 
2
 As entrevistas foram realizadas obedecendo-se todos os protocolos e cuidados éticos e legais, de acordo 

com a metodologia utilizada no campo da História Oral, com embasamento nas proposições de Sônia 
Maria de Freitas, em História oral: possibilidades e procedimentos (2006). 
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Autor e obra 

Nascido na Vila do Apeú, município de Castanhal-PA, em 1935, o escritor, juiz 

de direito e jornalista Raimundo Holanda Guimarães foi desde muito cedo um dos 

intelectuais mais inquietos e polêmicos do lugar, estando envolvido em diversas 

desavenças com os poderosos locais, movido por seu exacerbado senso de justiça e por 

sua língua sempre ferina. Fundou em 1952, aos 17 anos, o primeiro jornal da cidade, A 

Gazeta de Castanhal. Em 1957, ingressou na Folha do Norte, um dos maiores jornais 

da capital paraense, sob a chefia do também polêmico jornalista Paulo Maranhão. Após 

a venda da Folha do Norte para Rômulo Maiorana, que mudou o nome do jornal para O 

Liberal, Holanda Guimarães permaneceu trabalhando no mesmo como editor chefe até a 

década de 1980, quando se formou em direito pela Universidade Federal do Pará e 

optou por abandonar o posto. Pouco tempo depois prestaria exame para a carreira de 

juiz, obtendo êxito, e permanecendo na carreira até se aposentar, quando passa a atuar 

como advogado. Em 2004, ano de sua morte, fundou ainda o polêmico Novo Jornal, um 

periódico pautado em reportagens investigativas e denúncias polêmicas, tendo 

conciliado a direção do mesmo com a carreira de advogado. No campo literário 

publicou, além do romance Chibé (1964), a prosa memorialista Cidade Perdida (Saga 

de tarimbeiro), em 1999, e a coletânea de crônicas A Cor da Saudade, em 2004, as 

quais haviam sido publicadas originalmente na Folha Vespertina (entre 1961 e 1968), 

em O Liberal (entre 1973 e 1995), e no Novo Jornal (em 2004). Dentre suas obras, 

algumas das quais marcadas pelo signo da polêmica, o romance Chibé foi, certamente, o 

livro que causou maior escândalo, motivo pelo qual é hoje tão pouco conhecido. 

Publicado em 1964, o romance Chibé constitui uma obra de cunho satírico, que 

esteve, desde o momento de sua publicação, envolvida em muitas polêmicas. O 

romance em questão tem estreitas ligações com a história local, sendo nele citadas 

pessoas reais, travestidas por nomes e personagens ficcionais, algumas delas 

personalidades de grande destaque social local. Tal façanha teria custado “caro” ao 

autor, pois embora tenha substituído os nomes verdadeiros das personalidades retratadas 

por pseudônimos, a descrição extremamente detalhada dos papéis sociais, origens, 

caracteres físicos e, principalmente, comportamentais, possibilitou um reconhecimento 

quase que imediato destas por parte dos leitores. O autor satiriza o comportamento 
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moralmente reprovável das personagens, narrando escândalos e situações vexatórias, 

como os da família de portugueses radicados na Vila, “os Fonsecas”, cujo patriarca 

enriquecera porque “furtava no pêso” (1964, p.34); a matriarca, dona Belmira, adúltera, 

escandalosa e desbocada, “vocifera, insulta com palavreado obsceno, quando sabe que 

dela falam, até envenenou um punhal, experimentou num capão do terreiro, morreu 

instantâneo; anda com a arma no cós da saia, ameaçando quem lhe atingir a moral” 

(p.69); e a filha, Diva, de comportamento promíscuo, mantinha relacionamentos 

amorosos com os homens casados da Vila, e após um casamento frustrado, retorna 

grávida à casa dos pais, depois do que “virou quenga falada, parindo por ano um filho 

de cada côr” (p.29). O casamento malfadado de Diva teria terminado devido à 

homossexualidade de seu marido, um português da vizinha Vila de Americano chamado 

Vicente, que “fazia papel de mulher, pegado com homem escanchado nos quartos” 

(p.29), o qual fora pego por ela em flagrante ato sexual com um conhecido dentista 

daquela Vila. São retratados ainda os amores ilícitos de padre Emílio, um clérigo da 

Vila do Apeú que “bolina as beatas no confessionário” (p.40), ali batizando e sendo 

“padrinho de neto, compadre de filho” (p.41), vivendo em quase explícita 

promiscuidade e flagrante desrespeito aos votos de castidade. Além disso, são relatadas 

também as trapalhadas do cartorário e poeta da Vila, de nome Bernardo, que acabava 

quase sempre se expondo a situações ridículas e vexatórias, seja buscando demonstrar 

toda a sua erudição em seus discursos encomiásticos nos eventos festivos, seja 

combatendo, como homem íntegro que queria parecer ser, a degradação moral da Vila, 

atacando frontalmente o comportamento libertino das galegas Belmira e Diva. Todas as 

personagens supracitadas, sendo as mesmas as protagonistas do romance, apresentavam 

correspondentes reais, tendo sido apenas trocados os nomes verdadeiros por outros, 

alguns dos quais guardando fortes similaridades em relação aos nomes reais. Tais 

relatos entremeados de “realidade” levariam o autor a ser jurado de morte na Vila de 

Apeú, tendo de sair da cidade, e seu livro a ser apreendido pelas autoridades locais, 

restando dele apenas seis exemplares conhecidos, até o momento.  

O romance Chibé, em decorrência das polêmicas em que esteve envolvido, 

seguiu por muito tempo como uma obra sequestrada aos olhos do grande público e da 

crítica especializada por seu nebuloso contexto de publicação, repressão e 

silenciamento. Mesmo o autor, apesar das demais obras publicadas, permaneceu até 
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então pouco conhecido, sendo feitas a ele raras menções em trabalhos de cunho 

acadêmico, dentre os quais se destaca o texto Do Marajó ao arquivo: breve panorama 

da cultura no Pará (com omissões perdoáveis e imperdoáveis) (2012), do ilustre 

professor Benedito Nunes, o qual faz uma rápida menção a um dos livros mais recentes 

do autor: “Deve-se a Holanda Guimarães – Cidade Perdida (Saga de tarimbeiro, 1999), 

outra espécie de memórias, que toma uma cidade – Castanhal – como sujeito social e 

político” (p.55). 

 

Roman à clef 

 

Segundo Melissa Boyde, “roman à clef, um termo francês que significa „romance 

com uma chave‟, refere-se a obras de ficção em que pessoas ou eventos reais podem ser 

identificados por um leitor que os conhece, geralmente um membro de uma coterie3
” 

(2009, p.156), ou seja, trata-se de um romance no qual o autor retrata pessoas reais, 

ocultando-lhes os nomes verdadeiros através de pseudônimos. Possuir as chaves de um 

roman à clef significa conhecer as pessoas reais a quem as personagens ficcionais 

presentes no romance fazem referência. Nesse tipo de relato satírico, a hipocrisia de 

pessoas de grande notoriedade é geralmente atacada a partir da exposição de suas vidas 

íntimas, eivadas de infâmias e desvios morais, em contraste com as ilibadas máscaras 

sociais por elas usadas na vida pública.  Embora o desconhecimento acerca das 

“chaves” não prejudique a fruição estética por parte dos leitores de um bom roman à 

clef, o desvelar de intrigas envolvendo pessoas reais acaba por agregar à obra um 

atrativo a mais para a leitura da mesma. 

O gênero roman à clef se popularizou bastante na França do século XVII, sendo 

Madeleine de Scudéry (1607-1701) apontada “como a inovadora do gênero criando-o 

para disfarçar do leitor geral as figuras públicas cujas ações e ideias políticas formaram 

a base de suas narrativas de ficção4
” (BOYDE, 2009, p.156). Com sua grande difusão, 

tais obras dessa “arte da difamação”, conhecidas também como libelos, seriam muito 

apreciadas na França pré-revolucionária, e em suas críticas mordazes e enxovalho, nem 

mesmo o rei Luiz XV era poupado, o que fez com que muitas delas fossem proibidas, 

                                                           
3 Tradução livre feita pelo autor 
4 Idem. 
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apreendidas e destruídas; seus autores perseguidos e presos; originando toda uma 

indústria clandestina de produção, edição e distribuição de livros proibidos. Acerca 

desse contexto, Robert Darnton, destacado pesquisador do sistema literário clandestino 

da França pré-revolucionária, nos esclarece que esses escritores: 

 

(...) desenvolveram um modo próprio de jogar lama: os libelles, 
relatos escandalosos das questões públicas e da vida privada das 
grandes figuras da corte e da capital. O termo não é muito usado em 
francês moderno, mas fazia parte da linguagem cotidiana do mundo 
editorial do Ancien Régime e os autores de tais obras eram fichados 
nos arquivos da polícia como libellistes (2012, p.14). 

 

Os libelos eram largamente consumidos pelo público leitor, ávido pelos 

escândalos das elites, movimentando um agitado mercado clandestino de obras 

proibidas, sendo muitas delas impressas em países vizinhos à França, e adentrando o 

território francês através de uma obscura rede de distribuição, pelas porosas fronteiras 

do país. A busca por combater tais obras, que corroíam as bases da sociedade vigente – 

representada pela monarquia, pela igreja e pelos bons costumes – levou o governo 

francês a contratar centenas de sensores para determinar quais obras seriam ou não 

ofensivas ao status quo, a criar uma polícia especializada para combater o contrabando 

dos libelos, chegando mesmo ao ponto de destacar agentes secretos para assassinar 

libelistas residentes fora do território francês.  

A repressão aos livros proibidos era bastante dura, a ponto de os libelistas serem 

marcados a ferro, atados ao pelourinho em praça pública e expostos ao escárnio do 

povo, antes de serem cerrados nos porões da Bastilha. Acerca dessas ocorrências, 

afirma-nos Darnton que: “O conselho real condenava alguns títulos individualmente. Os 

bispos trovejavam nos púlpitos. E numa grande cerimônia o carrasco rasgava e 

queimava livros proibidos ao pé da escadaria do Parlamento parisiense” (1998, p.12).  

O roman à clef sobreviveu através dos tempos, de modo que há ocorrências de 

obras que se enquadram nesse gênero sendo produzidas até nossos dias. Entretanto, as 

ocorrências de retaliações a tais obras e seus autores dependerão certamente de seu 

conteúdo mais ou menos ofensivo, em consonância com os níveis de liberdade ou 

autoritarismo de cada lugar e época em seu respectivo contexto de publicação.  
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Um roman à clef na Amazônia do século XX 

 

Ao se analisar o romance Chibé, de Raimundo Holanda Guimarães, ficam nítidos 

os indícios e características que permitem, a partir das conceituações e definições dos 

autores supracitados, classificá-lo como um exemplar do gênero roman à clef. 

Primeiramente, destacam-se as correspondências entre personagens ficcionais presentes 

na obra e pessoas reais bastante poderosas do ponto de vista político e econômico, que 

compunham o contexto histórico à época da publicação do romance. Soma-se a isso a 

exposição do conflito entre a imagem pública das pessoas retratadas no romance, 

marcada pela reputação ilibada e impoluta, em contraste com a sua vida privada, eivada 

de desvios morais, torpezas e mesquinharias, revelando toda a hipocrisia da sociedade 

que compunha aquele determinado contexto histórico. Nesse sentido, corroboram para 

tal constatação os diversos depoimentos que serão aludidos neste trabalho. 

Outro aspecto que reforça a convicção de estarmos diante de um roman à clef diz 

respeito às referências espaço-temporais bastante precisas ao contexto real concreto, 

feitas constantemente por Holanda Guimarães no decorrer da obra. A precisão 

cronológica com que se passa o enredo da mesma, a descrição geográfica precisa da 

Vila do Apeú e das residências das personagens retratadas, dados precisos referentes aos 

itinerários do trem que cortava a região, o relato fidedigno de fatos históricos de grande 

repercussão e amplo conhecimento facilitam, por vezes, o estabelecimento das relações 

entre o relato ficcional e o contexto real objetivo por parte do leitor, assemelhando-se, 

em alguns trechos, a um relato histórico. A citação abaixo exemplifica tais alusões: 

 

Abicorando para ver se vê alguém de Apeu, com quem não quer 
encontrar-se, vai andando devagarinho no rumo da estação: entrou na 
farmácia do seu Sampaio, bem defronte. Dali poderia ver sem ser 
visto, quando seu Zé Nascimento passasse na máquina entre as 
calçadas de um metro de altura dos dois lados dos trilhos: a estação é 
diferente de tôdas as outras da Estrada, cobrindo o trem todinho, 
ficando a máquina entre o armazém da frente, quando vem de 
Bragança, e a sala de telegrafia, onde se vendem as passagens 
(GUIMARÃES, 1964, p.94). 

 

No que concerne à natureza do roman à clef, chama-nos a atenção a tênue 

fronteira entre ficção e realidade que parece caracterizar esse gênero, permitindo aos 

leitores uma “dupla conscientização”, fruindo obras ficcionais que teriam, 
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supostamente, suas bases diretamente atreladas à realidade factual. Raimundo Holanda 

Guimarães parecia ter consciência desse jogo estabelecido entre ficção e realidade em 

seu romance, embora tomasse o cuidado, por exemplo, de não citar os nomes reais das 

principais pessoas expostas na obra. Em seu segundo livro, Cidade perdida (1999), 

Holanda Guimarães faz uma rápida menção aos frágeis limites entre ficção e realidade, 

bem como à polêmica gerada pela publicação do romance Chibé. Embora não entre em 

grandes detalhes, o autor deixa clara a sua condição de persona non grata na Vila do 

Apeú em decorrência das famílias que se sentiram atingidas em sua honra por seus 

escritos, como se pode observar no excerto abaixo: 

 

Candidato a deputado estadual, participei de um comício, no Apeú, 
num domingo. Na tarde daquele dia, o candidato a prefeito, Armindo 
Miranda, procurou-me para me pedir que não fosse ao Apeú, porque o 
ambiente estava hostil a mim e ele queria evitar confusão. Reagi e 
disse que iria. Prometeu-me votos lá, mesmo sem a minha presença 
porque ele não poderia me garantir diante dos protestos à minha ida, 
tudo por causa do meu livro “Chibé”, cujo enredo, desenrolando-se 
entre Apeú e Castanhal, envolve personagens confundidas com 
pessoas reais daquele lugar. (...) Aliás, isso não me deprimiria, pois tal 
fenômeno era a prova de que a realidade se confundia na ficção, 
embora esta não tenha compromisso com aquela, uma vez que “a arte 

não tem compromisso com o ideal particular de quem quer que seja”. 

Prova, também, que a fronteira entre a realidade e o sonho, é bem 
estreita, vivem parede-meia (1999, p.225). 

 

Nesse jogo entre ficção e realidade, ganha grande destaque o papel e a perspectiva 

do leitor, sobretudo quando este é detentor da “chave” do roman à clef, ou seja, quando 

conhece o contexto a que a obra faz referência, e é capaz de estabelecer as relações 

entre as personagens ficcionais e as pessoas reais a que aquelas correspondem. Ao se 

lançar o olhar sobre a polêmica envolvendo a recepção do romance Chibé, supõe-se a 

predominante interpretação do conteúdo da obra pelo público leitor não como parte de 

um texto de ficção, mas possivelmente como confirmação de casos escandalosos que 

provavelmente já corriam à boca pequena, a que o registro em livro dera um possível 

caráter de oficialidade. Refletindo acerca dos aspectos pertinentes às expectativas do 

público leitor, Hans Robert Jauss afirma que: 

 

A reconstrução do horizonte de expectativa sob o qual uma obra foi 
criada e recebida no passado possibilita, por outro lado, que se 
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apresentem as questões para as quais o texto construiu uma resposta e 
que se descortine, assim, a maneira pela qual o leitor de outrora terá 
encarado e compreendido a obra (1994, p. 39). 

  

Ao tentar reconstruir o perfil dos leitores castanhalenses contemporâneos à 

publicação do Chibé, supõe-se que naquela então pequena cidade do interior do Pará, 

ainda pouco desenvolvida, cuja escola mais bem estruturada era o Grupo Escolar 

Cônego Leitão, mantido pelo estado (que oferecia ensino somente até o primário – atual 

5º ano), fossem pouquíssimos os leitores habituados às convenções de escrita literária, o 

que pode ter contribuído ainda mais para o agravamento dos conflitos envolvendo a 

recepção da obra. Tal suposição ganha maior força ao se observar o depoimento de João 

Porto, amigo de infância de Holanda Guimarães, o qual oferece, por amostragem, um 

perfil do público leitor castanhalense à época da publicação do Chibé, ao mencionar sua 

condição cultural naquele contexto, marcada pelo pouco conhecimento literário: “Como 

eu falo... na época, além de ser preguiçoso na leitura, (...) era de uma família numerosa, 

e que precisava correr atrás da vida (...) havia mais necessidade de outras coisas, correr 

atrás de uma profissão, estudar, pra ver se galgava um ponto” (informação verbal)5.  

É certo que o roman à clef, enquanto gênero que joga com os limites entre o real e 

o ficcional, para que seja fruído em sua plenitude, necessita que o leitor seja conhecedor 

das pessoas reais a que se refere a obra, ou seja, que o mesmo possua a “chave”, e assim 

esteja habilitado a apreender a mesma em seu sentido profundo. É provável que muitas 

pessoas fora da Vila de Apeú não estivessem capacitadas a tal nível de leitura, como 

parece ser o caso de uma de nossas entrevistadas, Maria Espinheiro de Araújo, à época 

uma jovem estudante da cidade de Castanhal que haveria datilografado todo o romance 

Chibé, a pedido do autor, que lhe entregava os manuscritos aos poucos, em páginas 

avulsas, ou lhe ditava os capítulos por horas a fio. Segundo a entrevistada: 

 

A polêmica é que ele teria... inclusive teria sido apreendido o livro... 
porque ele teria falado sobre uma família, aquele livro seria ele 
falando sobre uma família de Castanhal que não teria gostado da 
exposição no livro. Mas isso aí também não questionei, porque se era 
sobre a família, esta família não existia no livro, pelo menos 
nominalmente. Nem eu conhecia a família, nem eu conhecia a história 
da família. Quer dizer: se eles vieram a público pra dizer que eram 

                                                           
5 Entrevista concedida por PORTO, João Batista Borges. Entrevista I. [Ago. 2016]. Entrevistador: José 
Victor Neto. Belém, 2016. 1 arquivo .vídeo I (23 min.).  
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eles, e achavam que não deveria ter sido escrito, eu não entendi o 
porquê (informação verbal)6.  
 

 

Tais dúvidas, por outro lado, não parecem causar hesitação quanto ao 

entendimento do sentido profundo da obra na relação direta entre suas personagens e 

seus correspondentes reais para algumas das pessoas entrevistadas que conheceram a 

fundo a história das famílias da Vila de Apeú.  Esse parece ser o caso de Amilcar 

Carneiro, amigo do autor e colega de redação no Novo Jornal, antigo morador da cidade 

de Castanhal e também conhecedor das principais famílias da Vila de Apeú. Para ele:  

 

Foi um livro muito polêmico, porque os personagens todos eram 
vivos, e ele conta a história do povo do Apeú, da... da... de como as 
moças perdiam a virgindade muito cedo no Apeú, né? Enfim, isso aí 
ficou... ele ficou marcado no Apeú por essas coisas. Diz-se que na 
época ele não podia entrar no Apeú que o pessoal queria... queria a 
cabeça dele. (...) A grande polêmica que eu me lembro na época foi 
falar da família mais importante do Apeú (...). (...) Apenas ele fala o 
que aconteceu, transcreve em forma de romance, a história de uma 
família que se instalou na Vila do Apeú, portugueses, a filha bonita 
que era cobiçada por todos os rapazes da vila e da cidade...  
(informação verbal)7. 

 

Ao que parece, a vinculação entre as personagens ficcionais e as pessoas reais 

que habitavam o Apeú por parte dos leitores conhecedores do contexto público em que 

se passa a obra era provavelmente reforçada pelo “conhecimento” da vida íntima dos 

ilustres moradores locais, ou seja, pelas fofocas que possivelmente povoavam a Vila, 

como nos atesta o próprio autor, em um trecho do romance: “A alma da vila se nutre da 

vida alheia: bôca do povo, faminta de mal-dizer, pedaços pelos becos, pela rua, nos 

cantos, por tôda parte, comendo reputação” (GUIMARÃES, 1964, p.16). O 

conhecimento acerca do comportamento das famílias da localidade como chave para 

autenticar os relatos parece ser atestado pela professora Ocila Favacho, prima do autor 

e, assim como ele, frequentadora assídua da Vila do Apeú, devido ser o local de 

residência de seus pais e avós. A mesma lança também algumas luzes acerca dos 

métodos utilizados pelo autor quando da escritura do romance. Segundo a entrevistada:  

                                                           
6 Entrevista concedida por ARAÚJO, Maria de Jesus Espinheiro Nascimento de. Entrevista I. [fev. 2017]. 
Entrevistador: José Victor Neto. Castanhal, 2016. 1 arquivo .vídeo I (14 min.). 
7 Entrevista concedida por CARNEIRO, Amilcar Queiroz. Entrevista I. [Ago. 2016]. Entrevistador: José 
Victor Neto. Castanhal, 2016. 3 arquivos .vídeo II (46 min.). 
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Como ele era polêmico, não tinha muito medo de falar, ele citava o 
nome das pessoas, um pseudônimo, alguma coisa assim, mas que a 
história já dizia quem era a pessoa, entende? E isso causou sim uma 
certa confusão, que ele teve muitas vezes de sair mas... eram estórias 
bem verdadeiras. Ele não inventava não, eram verdadeiras (risos). (...) 
E com relação a esse romance ele passou vários anos pra escrever, né? 
Fazendo pesquisas, e foram as respostas dadas pela pesquisa que ele 
fez, né? Então ele entrevistou pessoas no Apeú pra poder lançar esse 
livro, e... tinha maledicência? Com certeza, né? (informação verbal)8. 

 

 No contexto de publicação do Chibé, é importante considerar o conflito entre a 

imagem pública e a vida privada das personagens retratadas no romance, sobretudo, 

pela exposição de seus aspectos mais íntimos e inconfessáveis. Holanda Guimarães, 

como uma espécie de garimpeiro de escândalos, parece transpor em sua bateia as 

infâmias e sordidezes de tais pessoas da realidade para a ficção, ocultando-lhes os 

nomes verdadeiros sob o véu da ficcionalidade e, ao mesmo tempo, expondo ao 

enxovalho essas mesmas pessoas tão poderosas, de reputação ilibada que “governavam” 

a Vila. Seria a ficção apenas um álibi que pudesse garantir um salvo-conduto ao autor? 

Quais intenções o moveram para a publicação da obra? Gerar polêmica talvez tenha 

sido a principal delas, segundo o que se pode inferir a partir do relato do engenheiro 

Luiz Fernando Carvalho, carioca radicado há muitos anos na Vila de Apeú, o qual 

destaca algumas questões acerca das intenções do autor, bem como acerca do impacto 

da publicação de sua obra naquele lugar. Segundo o mesmo:  

 

Nessa ânsia dele de provocar o escândalo, né? E provocar as 
discussões e desmascarar a sociedade... ele abordou isso numa vila 
muito pequena onde todos se conhecem, né? Mesmo dando vários 
pseudônimos... é... mas que as situações que ele... que ele cita no livro 
são factíveis de serem identificadas como os... os personagens com as 
pessoas locais da vila, né? Então, nisso... é... eu não sei se exatamente 
se ele construía isso com verdade ou com... com ficção, mas ele... 
nisso ele causou uma situação muito delicada na Vila, tanto é que ele 
contava pra mim que ele muitos anos ele não pôde pisar na Vila do 
Apeú por essa questão, inclusive ameaças de morte que ele recebeu. E 
pra ele isso era uma consagração, né? Como o Nelson Rodrigues dizia 
que a vaia consagra, também a ameaça de morte, também consagra 
um escritor que quer, que aborda esse tipo de situações da sociedade. 

                                                           
 
8 Entrevista concedida por FAVACHO, Ocila da Silva. Entrevista I. [Set. 2016]. Entrevistador: José 
Victor Neto. Castanhal, 2016. 1 arquivo .vídeo I (28 min.).  
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Acho que ele traz realmente uma coisa diferente e, numa vila pequena 
como a nossa de Apeú isso foi um... caiu como uma bomba. As 
pessoas que eram... que são retratadas tinham a sua integridade social 
e... em todos os sentidos completamente ilibada e sem manchas, né? E 
de repente uma pessoa parece que abre os armários e abre as gavetas e 
começa a botar coisas que as pessoas não queriam que aparecessem. 
Então isso realmente causa... causou... até hoje ainda é um livro tabu 
dentro da vila de Apeú (informação verbal)9. 

 

 Ao que consta, após a apreensão da obra e, principalmente, passados alguns anos, 

os ânimos em torno da polêmica parecem ter arrefecido, o que permitiu que o autor 

novamente frequentasse a Vila sem o risco tão grande de represálias por parte das 

pessoas retratadas no romance. É possível supor que a aparente calmaria que pairou 

sobre o assunto fosse também decorrente da própria percepção da família exposta no 

romance de que manter acesa a hostilidade em relação ao autor findaria por manter 

acesa também a polêmica, o que chamaria mais atenção para a obra e seus reveses. 

Aliada a isso, a escassez da referida obra, mantida hoje por alguns poucos proprietários 

como uma raridade, também tornaria sem razão tal postura de indisposição para com o 

autor. Entretanto, para alguns entrevistados, as cinzas sobre a fogueira dessa polêmica 

ainda guardam sob si as brasas do escândalo, e mesmo a simples menção à obra na Vila 

do Apeú continuaria sendo um tabu, como afirma já citado Luiz Fernando Carvalho: 

 

Luiz Fernando: Ainda hoje provoca bastante polêmica o simples 
mencionar esse livro aqui na Vila (...). Tem pessoas que dizem que 
querem pegar esse livro onde eles estiverem e botar no fogo, sem que 
ninguém leia nem saiba. 
Entrevistador: Então ainda há uma intenção de manter...  
Luiz Fernando: ...manter ele enterrado. Como eles quiseram talvez 
até manter enterrado o autor. Como eles não puderam fazer isso com o 
autor, eles tentaram... fizeram isso praticamente com a obra 
(informação verbal)10. 

 

Sob o signo da polêmica, eis que nos deparamos com um autêntico exemplar de 

roman à clef, o qual retrata na ficção pessoas reais de um determinado contexto 

histórico, causando um efeito bombástico decorrente de sua recepção, passando o 

próprio romance a ser o gerador de um fato histórico, com consequências concretas para 

                                                           
9 Entrevista concedida por CARVALHO, Luiz Fernando Souza de. Entrevista I. [Set. 2016]. 
Entrevistador: José Victor Neto. Castanhal, 2016. 1 arquivo .vídeo I (26 min.).  
10 Idem, ibdem. 
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o autor e sua obra. Se considerarmos essa mistura: um autor polêmico, disposto a atacar 

a hipocrisia de uma sociedade através do contraste entre a imagem púbica e a vida 

privada de pessoas ilustres, fazendo uso de uma “arte da difamação” que joga, de modo 

intencional e irônico, com os limites entre ficção e realidade; um público possivelmente 

pouco habituado à leitura literária, e muito habituado ao mexerico e ao teatro das elites 

conservadoras; e um conteúdo altamente incandescente, em que são expostas as 

intimidades inconfessáveis de personagens diretamente relacionadas a correspondentes 

reais de alta reputação social; parece que estamos diante de todos os ingredientes de um 

grande escândalo, bem ao gosto do escritor Raimundo Holanda Guimarães.  
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GUIMARÃES ROSA E JEAN GIONO: REGIONALISMO E INOVAÇÃO 

LITERÁRIA 

Márcia Valéria Martinez de Aguiar (UNIFESP-FAPESP)1 
 

Resumo: A recepção de uma obra literária, como explica Jauss em sua teoria da recepção, 
sempre se faz a partir das expectativas do público e dos críticos no âmbito de certa cultura. No 
Brasil, as estórias de Guimarães Rosa dialogam, no momento de seu lançamento, com o 
regionalismo então em voga e, também, com as inovações do modernismo. A novidade de sua 
escrita e sua ligação com a terra será reconhecida também na França, onde ele será comparado 
com o escritor provençal Jean Giono. Nesta comunicação, gostaríamos de comentar esse 
paralelo estabelecido entre os dois autores, a fim de poder desenhar com mais nitidez o 
horizonte literário que acolheu Guimarães Rosa na França dos anos 1960. 
Palavras-chave: Guimarães Rosa; Jean Giono; Recepção literatura brasileira na França 
 

Em sua teoria da recepção, Jauss considera que uma obra só se atualiza através 

das leituras que dela se fazem, o que exige que se tente discernir as diferentes 

interpretações que suscitou, particularmente no momento de seu lançamento. Essas 

interpretações, contudo, não são simples impressões subjetivas: feitas a partir das 

expectativas de um público no âmbito de certa cultura, elas se efetuam no universo de 

suas tradições literárias, que a própria obra, enquanto “tecido novo de citações, oriundas 

dos mil focos da cultura”, como explica Roland Barthes, irá reafirmar ou contestar. Essa 

reflexão vale também para a recepção das obras traduzidas. 

No Brasil, Guimarães Rosa é imediatamente reconhecido por críticos como 

Álvaro Lins, Antonio Candido, Oswaldino Marques, Augusto de Campos, Manuel 

Cavalcanti Proença, seduzidos por uma escrita que soubera escapar ao regionalismo 

então em voga lançando justamente mão da geografia, da fauna e da flora, da história e 

do imaginário de uma região, o sertão. Essa universalidade é conseguida por uma escrita 

singular, cujos “grandes conteúdos”, como observa Augusto de Campos, “se resolvem 

não só através da, mas na linguagem.”  

A universalidade e a inovação da linguagem de Guimarães Rosa são reconhecidas 

também na França, nas críticas que sucederam as traduções de Corpo de baile e Grande 

sertão: veredas nos anos 1960. Javier Domingo, em seu prefácio a Buriti, assinala que a 

unidade de um livro tão vasto quanto Corpo de baile não reside no sertão, seu 

protagonista principal, mas em “uma certa concepção da escrita”, em uma língua que 

                                                           
1
 Professora adjunta da Unifesp, doutora em Estudos Linguísticos, literários e tradutológicos em francês 

(USP). Contato: mv.aguiar@uol.com.br. 
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não é “uma roupagem, um ornamento, mas a expressão, necessária em todos os seus 

detalhes, de uma contemplação interior”. Para compreender essa escrita, muitos críticos 

comparam Guimarães Rosa ao escritor provençal Jean Giono. 

Nesta comunicação, buscaremos entender esse paralelo estabelecido entre os dois 

autores, no intuito de delinear de modo mais preciso a recepção das obras de Guimarães 

Rosa nos anos 1960 na França.  

 

A recepção no Brasil 

 

Muitos artigos que acolheram Sagarana, Corpo de baile e Grande sertão veredas 

no Brasil ressaltam o fato de Guimarães Rosa neles integrar os elementos de sua região 

natal. Alvaro Lins logo após o lançamento de Sagarana do então desconhecido 

Guimarães Rosa, em 1946, chama a atenção para esse aspecto: 

 

Sabe-se que o sr. Guimarães Rosa nasceu e viveu durante muitos anos 
nessa região, inclusive como médico da roça e pelo seu livro 
verificamos com que intensidade de sentimento e imaginação ele se 
fundiu com o espírito da sua terra, com que sensível poder de 
comunicação ele trouxe para dentro de si mesmo o mundo de gentes, 
de bichos, de natureza física, ao qual se ligou profundamente na 
juventude. (LINS, 1983, p. 238-239) 

 

Pelo fato de seu Sagarana e, depois, seus livros posteriores virem “carregados de 

terra”, para retomar as palavras de Antonio Candido (1983, p. 244), Guimarães Rosa 

dialoga com os autores regionalistas que o antecederam ou que são seus 

contemporâneos. Aqueles que tematizam o sertão, como Afonso Arinos e Euclides da 

Cunha, e aqueles que retratam outras terras, como Coelho Neto, o Maranhão e Simões 

Lopes Neto, o Rio Grande do Sul. 

Traço distintivo entre eles e Guimarães Rosa, contudo, Guimarães Rosa foge ao 

regionalismo no sentido estrito do termo pelo fato de não lançar ao sertão um olhar 

externo. Alvaro Lins comenta: 

 
Mas o valor dessa obra provém principalmente da circunstância de 
não ter o seu autor ficado prisioneiro do regionalismo, o que o teria 
conduzido ao convencional regionalismo literário, à estreita literatura 
das reproduções fotográficas, ao elementar caipirismo do pitoresco 
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exterior e do simplesmente descritivo. Ele apresenta o mundo regional 
com espírito universal (...)”. (LINS, 1983, p. 239) 

 

Guimarães Rosa consegue essa universalidade porque, em seus livros, subjetivo e 

objetivo não se separam. Antonio Candido, em seu artigo sobre Sagarana de 1946, 

observa: 

 
O Sr. Guimarães Rosa construiu um regionalismo muito mais 
autêntico e duradouro, porque criou uma experiência total em que o 
pitoresco e o exótico são animados pela graça de um movimento 
interior em que se desfazem as relações de sujeito a objeto para ficar a 
obra de arte como integração total de experiência. (CANDIDO, 1983, 
p. 245) 

 

Essa fusão de objetivo e subjetivo pode ser observada na plasticidade dos 

topônimos em Grande sertão: veredas. Antonio Candido destaca que eles mudam 

conforme a situação e o estado de ânimo do narrador, Riobaldo. Assim, na descrição das 

Veredas Mortas que aparecem em dois momentos diferentes do livro estão presentes 

elementos que compõem de fato a paisagem do sertão – córregos, buritis, brejos, 

capoeira, quisassa. Contudo, enquanto no momento do pacto com o diabo essas 

formações adquirem caráter sinistro, elas se tornam inofensivas quando Riobaldo ali 

retorna após terminada a sua travessia como chefe jagunço. 

Essa unidade entre subjetivo e objetivo é efetuada através de uma escrita 

particular, que cria a ela mesma e ao mundo “rompendo com todos os tabus 

linguísticos” (MARQUES, 1957, p174). Guimarães Rosa toma como base o português 

falado no Brasil, principalmente a variante do sertão, aproveitando o seu léxico e sua 

sintaxe2. Sua escrita, porém, não se realiza como calco, como se observa em muitos 

escritores regionalistas, mas na recusa de todo clichê. O escritor opera assim uma 

inovação da língua a partir dos recursos que ela própria oferece, como destacaram, entre 

outros, Cavalcanti Proença (1958), Oswaldino Marques (1957), Augusto de Campos 

(1983,p. 321-349) Manuel Bandeira. Este último, após a leitura de Grande sertão: 

veredas, escreve a Guimarães Rosa:  

 
Ao despois de depois, andaram dizendo que você tinha inventado uma 
língua nova e eu não gosto de língua inventada. Sempre arreneguei de 

                                                           
2
 Cf. a entrevista concedida a Günter Lorenz: Diálogo com Guimarães Rosa. In:  Eduardo Coutinho, op. 

cit., p. 70-71. 
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esperantos e volapuques. Vai-se ver, não é língua nova nenhuma a do 
Riobaldo. Difícil é, às vezes. Quanta palavra do sertão!” (...) 

“Ainda por cima disso, você fez Riobaldo poeta, como 
Shakespeare fez Macbeth poeta. Natural: por que um jagunço dos 
gerais demais do Urucuia não poderá ser poeta? Pode sim. Riobaldo é 
você se você fosse jagunço. A sua invenção é essa: pôr o jagunço 
poeta inventando dentro da linguagem habitual dele. (BANDEIRA, 
1967, p. 590-592) 

 

Essa inovação linguística liga Guimarães Rosa aos modernistas que, em busca de 

uma literatura genuinamente nacional, recorreram aos múltiplos recursos da língua 

portuguesa falada no Brasil, recusando igualmente o calco (cf. PINTO, 1990) e fazendo 

seu, antropofagicamente, tudo o que pertencia à literatura estrangeira. Citamos mais 

uma vez Antonio Candido, em seu artigo sobre Sagarana: 

  

Mário de Andrade, se fosse vivo, leria, comovido, este resultado 
esplêndido da libertação linguística, para que ele contribuiu com a 
libertinagem heróica da sua.  (1983, p. 245) 

 

Falando de modo sumário, no Brasil as obras de Guimarães Rosa davam uma 

nova fisionomia a questões que se colocavam para a literatura brasileira: o regionalismo 

e a problemática da constituição de uma literatura nacional. No momento de seu 

lançamento no Brasil, suas obras discutiam tanto com o modernismo, pelo viés de suas 

inovações linguísticas, quanto com o regionalismo, por ambientarem-se no sertão e 

recorrerem à linguagem ali falada. 

 

Recepção na França 

 

Verificaremos, agora, como os livros de Guimarães Rosa foram recebidos na 

França. Buscaremos apreender, no horizonte literário da época, as reflexões que a sua 

escrita e os temas de suas obras, tão fincados no chão brasileiro, geraram. 

Como a crítica brasileira, a crítica francesa deu-se conta da ligação da literatura 

roseana com a terra. Após o lançamento de Buriti3, logo foi notado o efeito encantatório 

do abundante uso dos nomes de animais, plantas e paisagens, o que fez Guimarães Rosa 

ser associado ao Virgílio das Bucólicas e, por consequencia, ao deus Pã. A Tribune de 
                                                           
3
 Em tradução de Jean-Jacques Villard, Buriti, primeira parte de Corpo de baile lançada na França em 

1961, trazia Dão-lalalão, O recado do morro e A festa de Manuelzão. 
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Genève comenta: “O Pã brasileiro, porém, é mil vezes mais exuberante que o seu colega 

romano: quantos macacos, quantas cacatuas, quanto urubus!”. (RAMONI, 1962) 

Sublinhou-se, também, a “linguagem da contemplação” que faz a unidade do 

livro. “Linguagem da contemplação” foi uma expressão cunhada por Javier Domingo, 

jovem escritor de Barcelona que escreveu o prefácio de Buriti. Ele afirma que apesar de 

o foco mais evidente de Buriti ser “esse caos primordial que é o sertão”, não apenas 

cenário, mas verdadeiro protagonista de todas as estórias, isso não bastaria para 

“estruturar organicamente obra tão vasta”, a verdadeira unidade sendo dada “por certa 

concepção de escrita, decorrente da própria natureza das relações entre o sertão e o 

sertanejo”, por uma língua que não é “uma vestimenta, um adorno, mas a expressão 

necessária em todos os seus detalhes, de uma contemplação interior” (DOMINGO, 

1961, p.8). Essa “linguagem da contemplação”, continua Javier Domingo, possibilita, 

por outro lado, que Guimarães Rosa – apesar de todas as suas incontáveis referências, 

físicas e linguísticas, ao sertão – escape ao fantasma do regionalismo que espreita toda a 

literatura latino-americana. 

No intuito de tentar apreender esse autor então praticamente desconhecido na 

França que era Guimarães Rosa, e cujas obras eram geradoras de uma “poesia selvagem 

e poderosa”, muitos críticos vão associá-lo ao escritor regionalista francês, Jean Giono. 

Essa aproximação se faz pela ligação das personagens de Giono e de Guimarães 

Rosa com a terra. O jornal Syndicats, de Bruxelas, por exemplo, afirma que as 

personagens de Buriti estão “próximas da terra, ávidas dos prazeres mais ínfimos e de 

uma glória primária”. Por essa razão, Buriti lhes lembrava a chamada Trilogia de Pã de 

Jean Giono: “Poderíamos ver nessa obra abundante”, diz J. B., “uma réplica brasileira 

de certos romances de Giono: Colline, Un de Beaumugnes e Regain. Mas o exotismo 

acrescenta, aqui, um encanto suplementar” (1963). Yves Berger, do L’Express, diz que 

Guimarães Rosa é um “Giono multiplicado por dez”, em razão da exuberância, da 

“grande festa da natureza selvagem, música mística e delirante, ritmada por uma 

imaginação barroca” (1961) que é Buriti. 

Mas não é apenas por retratarem suas regiões natais e pela ligação de suas 

personagens com a terra que Jean Giono e Guimarães Rosa podem ser associados. Para 

além da ligação de ambos com o torrão natal, todos os dois, Jean Giono e Guimarães 

Rosa, operaram inovações linguísticas tomando como base a língua falada em suas 
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regiões. Sem fazer transcrições fonéticas nem realizar calcos, Jean Giono valida, em sua 

escrita, a sintaxe e as expressões próprias da língua falada, suas elipses e repetições. Em 

oposição ao francês “literário”, ao “francês da corte de Paris”, que ele representa como 

“um eunuco maquiado dançando ao som de um tamborim”, Giono afirma escrever não 

em um dialeto, mas na língua que “se costuma, em Manosque, chamar de FRANCÊS” 

(GIONO, 1982, p. 950). 

Enquanto as obras de Guimarães Rosa dialogavam tanto com uma literatura 

regionalista que olhava de maneira externa para a língua, paisagens e personagens 

regionais, quanto com a literatura modernista, que, com a utilização da língua falada 

pregava a liberdade da escrita, as obras de Jean Giono vão colocar em cheque o modo 

de escrita da chamada literatura “clássica” francesa, que se cristalizara em clichês, 

preconizando uma escrita mais fresca. Giono compara essa língua a um jovem marginal: 

 

Bela companhia para uma língua em formação, não é? Ele não se 
preocupa com purismos. Vaugelas disse... sim; mas eu, eu digo...; 
aliás, ele não conhece Vaugelas. A regra pegá-o pelo braço: “Rapaz, é 

preciso passar por este lado, é o uso.” Ele só tem que inflar um pouco 
os músculos do braço para que a mão se abra como um anel de ferro 
enferrujado; e ele vai pelo seu próprio lado, tropeçando nas pedras, 
mas em direção a um bosque de salgueiros cantores, em que o mato 
não está sujo de pele de salame. (in MEIZOZ, 2001, p. 340) 

 

Dessa maneira, Guimarães Rosa e Jean Giono podem ser associados não apenas 

por suas temáticas, que põem em cena personagens e paisagens de suas regiões natais, 

mas também pela inovação na escrita literária que ambos – cada um a sua maneira – 

realizaram. Essa inovação literária pela “língua falada” liga os dois autores a outros 

escritores que, em muitos países ocidentais, criavam escritas singulares, permitindo-se, 

como diz Georges Orwell usar toda a língua falada em sua nação para exprimir-se, 

entendendo-se cada língua (o inglês no caso de Orwell), “como uma língua falada, mas 

falada sem medo, ou seja, sem medo da retórica, nem da palavra insólita ou poética”(in 

ROUSSIN, 2005, p. 260). 

As obras de Guimarães Rosa na França vão, assim, dialogar com escritores 

regionalistas que, como Giono, inovavam a escrita, mas também com a questão da 

renovação da escrita literária em geral a partir da língua falada, que aparece na obra de 
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escritores franceses tais como Céline, Claudel, Poulaille Barbuse, Cendrars, Queneau, 

entre outros. 

Desse modo, o interesse pela obra de Guimarães Rosa não reside no fato de ele ser 

um escritor que possa ser considerado apenas “exótico”, mas no interesse que a 

novidade de sua escrita tinha para uma época em que a literatura de muitos países 

ocidentais estava se renovando, e se renovando a partir da língua falada. 
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NOVA CARTOGRAFIA POÉTICA DO BRASIL 
 

 
 

Maria Luiza Berwanger da Silva1 
 

Resumo: Com base no diálogo de natureza interdisciplinar estabelecido entre o filósofo 
François Jullien e o crítico literário Michel Collot sobre Paisagem Poética e Literária, este artigo 
busca demarcar uma nova cartografia para a produção brasileira, evidenciando o 
entrecruzamento entre campos simbólicos e não simbólicos postos em intersecção. Para tanto, 
parte da reflexão de Flora Süssekind na obra intitulada O Brasil não é longe daqui, como 
mediação das relações entre Brasil/França vistas pela eficácia da Alteridade para a inovação do 
pensamento brasileiro articuladas pelas leituras contemporâneas sobre o estudo da Paisagem.   

Palavras-chave: Paisagem; Alteridade; Experiência; Cartografia; Interdisciplinaridade 
 

O Brasil não é longe daqui diz o título de uma das obras de Flora Süssekind, 

evidenciando, de modo inconfesso, o projeto de fazer aflorar uma cartografia geográfica 

e poética distinta que preencha a “sensação de não estar de todo” (SÜSSEKIND, 2000, 

p. 13) experimentada pelo sujeito no próprio país. A autora compreende esta sensação 

como experiência interior de certo sentimento de incompletude e de estranhamento que 

articula a procura da diversidade enquanto percepção de um Brasil desconhecido dentro 

do próprio Brasil conhecido. Como decifrar esse enigma da distância entre os dois 

Brasis pontuado por Süssekind? Em que medida a presença estrangeira poderia efetuar a 

mediação a um Brasil outro, transgeográfico, transubjetivo e transdisciplinar composto 

pela variabilidade de modos e formas perceptivas efetuadas pelo sujeito?  

Síntese lapidar do Brasil contemporâneo, artístico e cultural, o poema “A 

educação dos cinco sentidos” de Haroldo de Campos retraça a seu modo essa paisagem 

nova, traduzindo sobre a página em branco, certa força de transformação, aquela que 

encontra sua completude no desvelamento de seu contrário. Assim procedendo, 

imprime mobilidade no pensamento que se compraz em buscar as genuínas raízes de um 

sujeito, de um espaço e de uma subjetividade, fundando certa paisagem intervalar entre 

Mesmo e Outro. Vistos sob esse ângulo, próximo e distante, próprio e alheio 

entrecruzam-se, brindando o homem contemporâneo com territórios desconhecidos 

desdobrados de seus próprios territórios conhecidos. No poema A educação dos cinco 

sentidos, diz Haroldo de Campos: 

 
[...] a educação dos cinco 
Sentidos 

                                                           
1 Doutora em Literatura Comparada pela UFRGS. Pós-Doutora pela Université de la Sorbonne-Nouvelle 
Paris III, onde também atua como pesquisadora convidada. Contato: marialuizaberwanger@gmail.com. 
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o táctil o dansável 
o difícil 
a ler / lisível 
visibilia / invisibilia 
o audível 
[...] 
a mão 
o olho 
a escuta 
[...] 
o ar 
lapidado: olha 
como esta palavra acrescenta-se 
a esta outra 
[...] 
trabalho tão raro 
quanto fazer rodar um pião 
sobre a unha 
mas que deixa um traço 
mínimo / não dispensável, 
[...] 
o que se acrescenta 
permanece 
(nos sentidos) 
mínimo apenas 
(hubris do mínimo 
que permanece) 
(CAMPOS, 1985, p.11-15), 
 
 

demarcando uma percepção de natureza incidental, lembrando o pensamento de Roland 

Barthes na obra intitulada Incidentes. 

Como uma terceira mão que transgride o dom dos cinco sentidos e tece um espaço 

perceptivo novo, uma melodia inaudível se faz ouvir que, entrelaçada a uma imagem 

invisível, denuncia a ilusão da falsa paisagem recortada do lugar brasileiro visto, 

vivenciado e tido como verdadeiro. Figurações exemplares das terras e das gentes do 

Brasil, a exemplo do magnetismo tropical, do carnaval, da cordialidade e da alegria, 

cedem lugar a figurações insuspeitáveis, mediadoras da redescoberta do Brasil de hoje: 

deslocar-se em direção ao múltiplo e ao diverso pelo fio da metamorfose, eis, em uma 

palavra, a consciência operatória articulada pela fábula do verdadeiro Brasil, insinuado 

por Flora Süssekind e que Haroldo de Campos antecipa por certa singularidade 

perceptiva. 

Produto dessas captações onde os sentidos mesclam-se, desenhando imagens 

inusitadas, esses espaços inevidentes e inimagináveis surpreendem o horizonte 

previsível do sujeito atual que, tal um estrangeiro em seu próprio país, redescobre o real, 
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autorredescobrindo-se; como se, ao revisitar certos mitos e legendas representativos do 

imaginário nacional, os marcasse pelo tom de sua voz nômade e de seu olhar crítico 

vivaz. Ilustra essa perspectiva a figuração do “carnaval”, imagem em que o disfarce, o 

travestimento e a dissimulação doam a esse homem o prazer da identidade multiplicada, 

na base dessa busca do verdadeiro Brasil articulado pelo gesto do “perscrutar”. Sob essa 

perspectiva, o poema A voz, de Carlos Drummond de Andrade, agrega ao pensamento 

simbólico brasileiro uma certa decantação da subjetividade que transforma a vida 

passada a limpo em grãos do verdadeiro cotidiano a ser recomposto: 

 
Uma canção cantava-se a si mesma 
na rua sem foliões. Vinha no rádio? 
Seu carnaval abstrato, flor de vento, 
era provocação e nostalgia. 
 
Tudo que já brincou brincava, trêmulo, 
no vazio da tarde. E outros brinquedos, 
futuros, se brincavam, lecionando 
uma lição de festa sem motivo, 
 
à terra imotivada. E o longo esforço, 
pesquisa de sinal, busca entre sombras, 
marinhagem na rota do divino, 
cede lugar ao que, na voz errante, 
procura introduzir em nossa vida 
certa canção cantada por si mesma. 
(DRUMMOND DE ANDRADE, 2006, p.681) 
 
 

Se o exercício do “perscrutar” surpreende todo leitor com a imagem de um 

sujeito, ator e espectador, esse efeito de surpresa é devido às inesperadas modulações 

rítmicas que possibilitam o aflorar do invisível sob o visível, como se todo ser fosse 

envolvido em um ballet de formas e de gestos incidindo na transfiguração do tempo e 

do espaço pela magia da dança. Em síntese, o carnaval traduz a singularidade dos ritos 

carnavalescos pela relocalização do dançarino em um “ailleurs” (alhures) cultural e 

artístico. Nele, sob a forma de gesto irradiado sobre espaço e tempo dançantes, o prazer 

da subjetividade sublimada permite ao dançarino reconhecer-se como Outro. 

 
Trata-se de uma cena a que assisti em plena Av. Rio Branco. 

Negros dançavam samba. Mas havia uma moça negra que dançava 
melhor do que as outras. As maneiras eram as mesmas, mesma 
habilidade, mesma sensualidade, mas ela era melhor. As outras o 
faziam um pouco de cor, maquinalmente, olhando o povo em torno 
deles [...], ela não. Dançava religiosamente. Não olhava para nenhum 
outro lugar. Vivia a dança. E era sublime. (ANDRADE, 1983),  
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narra Mário de Andrade em O Turista Aprendiz, acentuando a produtividade da dança 

para o estabelecimento das relações Arte/Alteridade, quando a todo desejo de 

deslocamento da subjetividade profunda corresponde a própria mobilidade a 

espacialidades e a temporalidades diversas, na tentativa de decifrar certa zona  interior. 

Equilíbrio novo traçado entre o percebido e o não percebido, aura mágica pouco 

decifrada, passagem que doa à reflexão brasileira a composição de uma paisagem 

nuançada, multicultural e de acolhida fraterna à alteridade, esta imagem constitui-se 

como eixo mediador e de entrelaçamento do Brasil distante ao Brasil próximo. Visto 

desse ângulo, o título da obra O Brasil não é longe daqui instala sobre a página a 

germinação de uma figura, de uma ideia e de uma palavra as quais permitem a todo 

leitor assistir à transformação do inominável em nominável. Aflora sobre a página sob 

forma de certo movimento perceptivo que ressimboliza espaços, tempos e 

subjetividades. Em Ballet de L’Opera à Rio, a poeta contemporânea Ana Cristina César 

retorna às fábulas brasileiras retraçadas por Mário de Andrade, nelas imprimindo e 

ressaltando a eficácia da palavra que narra e que, ao fazê-lo, expõe a potencialidade da 

expressão poética gerada pela dança conquanto reúne bailarino e espectador 

(leitor/autor) em uma única prática: 

 
dos bastidores perde-se a ilusão do 

transe. mas hoje eu queria escrever do meio de luzes que 
só a plateia visse. 

desejava um palco puro, pura 
perspectiva de plateia. desejava    

escrever com violência para consolar-te: a violência 
com que (imaginamos) 
os bailarinos fetichizados se erguem 

em êxtase 
      em transfiguração 

(CÉSAR, 2008, p.169) 
 
 

Com efeito, o Brasil pode ser longe daqui e aqui mesmo, nesse lugar fabuloso no 

qual o artificial e o natural, percebidos de outro modo, entrecruzam-se 

harmoniosamente: Brasil distinto esse que o exercício do “perscrutar” concede ao 

homem brasileiro, permitindo-lhe completar as zonas de sombra de sua subjetividade 

entre ele-próprio e o outro-alheio. Tal perspectiva equivale a dizer que Flora Süssekind 

traça, de modo inconfesso, um percurso de pesquisa, legitimando a produtividade das 

relações estabelecidas entre literatura e alteridade. Desse modo, remete ao pensamento 

de Mário de Andrade em texto jornalístico, quando esse diz: 
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A influência francesa foi benéfica [...], aquela que mais nos 
equilibra, aquela que mais nos permite o exercício de nossa verdade 
psicológica nacional, aquela que menos exige a desistência de nós 
mesmos. (ANDRADE, 1936, s/p.) 
 
 

Lida simbolicamente, essa declaração compõe, a seu modo, a figura de um espaço 

intervalar entre literatura brasileira e literatura estrangeira, representado tanto por vozes 

francesas, francófonas e por uma voz italiana, quanto por diálogos da literatura com 

outras linguagens no livro intitulado Nouvelle cartographie poétique du Brésil (L’ici, 

appel de l’ailleurs).  

Concebido sob o signo dessa busca transgressiva, esse livro reúne um conjunto de 

textos dos quais a diversidade temática e teórico-crítica converge no prazer da 

ultrapassagem de limiares subjetivos, geográficos e disciplinares. Nesse livro, o 

conjunto de textos representativos do tópico Fables Brésiliennes e do tópico 

denominado Solidarité étrangère, aproximados pela sedução do novo, tecem um suave 

convívio entre campos simbólicos e não simbólicos, configurando-se, cada tópico, como 

antecipação eficaz ao diálogo interdisciplinar estabelecido entre literatura e direito, 

entre literatura e filosofia, entre literatura e música e entre literatura e escultura, no 

tópico intitulado Littérature et Interdisciplinarité. Assim, depreende-se do percurso 

insinuado por Flora Süssekind e por Haroldo de Campos o efeito de ressonância do 

novo projetado sobre o sujeito, emergente da experiência efetuada com o diverso, seja 

esse diverso de procedência subjetiva, geográfica ou disciplinar: vivências voluntárias e 

involuntárias consolidam-lhe o desejo que se expande a territórios inusitados, nos quais 

se faz Outro em sendo o Mesmo. Dito de outro modo: um fio liga esses textos aquém e 

além de suas heterogeneidades substituindo as zonas de sombra da paisagem íntima, 

provocadas pela “sensação de não estar de todo” em lugares e tempos brasileiros, por 

certa experiência de multiplicidade. No conjunto apresentado nesse livro, um certo 

número de figuras estrangeiras aflora na literatura brasileira em sua produtividade 

teórico-crítica, traduzindo transformações artísticas e culturais. É justamente pela 

mediação dessa perspectiva textual ampla e em contínuo refazer-se que outras presenças 

estrangeiras, como as francófonas, comparecem nesse livro, a exemplo do belga 

Maurice Maeterlinck e do suíço Ramuz, um e outro demarcando, pelos laços de 

amizade, o mapa de suas vozes compartilhadas, laços de amizade que também 

ressurgem na celebração de Haroldo de Campos à poesia de Giuseppe Ungaretti, 
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decorrente, sobretudo, de sua permanência em São Paulo e do suave convívio 

estabelecido entre esses dois intelectuais. 

Sob forma explícita de epígrafes, de citações celebrando autores evocados por sua 

eficácia literária, mas também sob forma de rememorações menos explícitas, o conjunto 

de textos constitutivos de Nouvelle cartographie poétique du Brésil (L’ici, appel de 

l’ailleurs) busca conferir visibilidade às operações de transformação de reinvenção do 

“Outro-estrangeiro” articuladas pelo “Mesmo-brasileiro”.  

(Leia-se, sob a transparência dessa dupla constituição de presenças estrangeiras 

confessas e inconfessas, o arco da reflexão do poeta e crítico Victor Segalen, basilar e 

fundante de todo pensamento contemporâneo sobre Diversidade e Alteridade, com forte 

evidência na fertilidade da ausência para a tessitura das relações Mesmo/Outro, expostas 

em sua obra Essai sur l’exotisme (1995, p. 95), da qual extraio o seguinte fragmento: “À 

sentir vivement la Chine, je n’ai jamais éprouvé le désir d’être chinois. À sentir 

violemment l’aurore védique j’ai jamais regretté réellement de n’être pas né trois mille 

ans plus tôt et conducteur de troupeau. Départ d’un bon réel, celui qui est, celui que l’on 

est. Patrie. Époque”, explicitando-se que essa obra, embora constitua o solo da 

experiência sensível de O Brasil não é longe daqui não consta na bibliografia citada 

pela autora, imprime, contudo, solidez ao percurso teórico-crítico seguido em Nouvelle 

cartographie poétique du Brésil (L’ici, appel de l’ailleurs)). 

Cita-se, do mesmo modo, em Nouvelle cartographie poétique, eixos teórico-

críticos como Marcel Mauss e o Essai sur le don, relido por Claude Lévi-Strauss que o 

sintetiza pela imagem do “fait total” enquanto diversidade da experiência subjetiva de 

natureza familiar, técnica, econômica, jurídica, religiosa e artística, correspondendo 

àquilo que o comparatista Jean Bessière vislumbra como “fable du lieu”. 

Evidenciar esses traços incide na composição de certa paisagem matizada em que 

temas, mitos, motivos e processos teórico-críticos tradutores da constelação brasileira 

expõem a singularidade produtiva do diálogo estabelecido entre vozes nacionais e 

transnacionais. Um efeito de rara complementaridade emerge desse diálogo que mostra 

a perfeita articulação entre teoria e prática da palavra, possibilitando configurar uma 

infinita ressonância dos efeitos produzidos. Em síntese: a imagem poética e as 

expressões que as nomeiam celebram as vozes do Outro sem que os acentos brasileiros 

cessem de se fazer escutar, disseminando-se ao longo do processo de formação da 

cartografia brasileira. Desdobrar e, desse modo, ampliar espacialidades e 

temporalidades da paisagem matizada, enquanto disponibilidade potencial e de 
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encaminhamento à produção globalizada, eis o vislumbre e a dádiva concedidos ao 

sentimento de brasilidade. (Leia-se, igualmente, sob esse efeito de abrangência, tecido 

voluntariamente, o próprio traçado de um distinto aflorar, teórico e prático, do qual a 

emergência não prevista acentua e legitima o deslocamento a esse lugar de nascimento 

da Arte, desdobrado da prática do “perscrutar”). 

Eixo basilar do pensamento filosófico de François Jullien sintetizado, sobretudo, 

em Les transformations silencieuses (2009) e por mim traduzido, em As transformações 

silenciosas (2013), a evidência de transformações silenciosas gerada pelo “perscrutar” 

possibilita essa captação de representações do Outro como caleidoscópio invisível que 

se projeta de forma inesperada, no curso dos fenômenos acidentais e previsíveis. Eficaz 

para os estudos da Paisagem, o “perscrutar” faz-se, pois, uma matriz fértil para as 

figurações da Alteridade. Nesse sentido, uma produtiva intertextualidade crítica pode 

ser percebida entre o pensamento teórico-crítico de Michel Collot, mediada pela 

imagem da “pensée-paysage” em que o crítico substitui “representação” por “presença”, 

e o pensamento de François Jullien sobre o “vivre de paysage” no qual a experiência 

paisagística, efetuada pelo sujeito, transforma “perceptivo” em “afetivo”. Postas em 

intersecção, essas duas abordagens contemporâneas, ao adensar e ao conferir eficácia a 

certas modalidades perceptivas realizadas pelo sujeito/subjetividade, confere, 

igualmente, valor à presença estrangeira para a composição da Paisagem, hoje, como 

imagem cultural e interdisciplinar, estudada nos três tópicos componentes do livro 

Nouvelle cartographie poétique du Brésil (L’ici, appel de l’ailleurs), a saber: Fables 

Brésiliennes, Solidarité Étrangère e Littérature et Interdisciplinarité. Desenha-se um 

território intervalar entre o efeito de sedução exercido pelo Outro e a intimidade do 

Mesmo ressimbolizada. Espaço intersticial de liberdade inesgotável concedida ao leitor 

pela filtragem do jogo de reciprocidades aproximadas, esse projeto de inovação da 

cartografia nacional configura-se como plenitude doada à textualidade contemporânea. 

“Exploiter le potentiel de la situation”, essa imagem de alta recorrência no 

pensamento interdisciplinar do filósofo François Jullien traduz o caminho teórico-crítico 

seguido em Nouvelle cartographie poétique du Brésil (L’ici, appel de l’ailleurs). Trilhá-

lo mediante a leitura simbólica da textualidade examinada nesse livro insinua, por si só, 

a evidência de outras cartografias emergentes entre tradição e renovação. 
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A RECEPÇÃO DO GÊNERO ÉPICO NO SÉCULO XIX: UMA LEITURA DA 

FARSÁLIA DE LUCANO, POR ÁLVARES DE AZEVEDO 

Natália Gonçalves de Souza Santos (USP/FAPESP)1 
 

Resumo: Este texto dedica-se à análise do ensaio “Lucano”, escrito por Álvares de Azevedo 
(1833 – 1852), por volta de 1850. Nele, encontramos uma discussão acerca da Farsália, obra 
principal desse poeta latino, escrita no século I. Tendo em vista o inusitado da escolha desse objeto 
de estudo por um autor tão alinhado às questões de seu próprio tempo, procuramos compreender 
os motivos que a fomentaram e discuti-los. Assim, foi possível perceber que Azevedo não procura 
apenas intervir na polêmica secular quanto à classificação da Farsália como epopeia ou não, mas 
também parece examinar e propor outros modelos épicos possíveis à nascente literatura brasileira, 
a despeito da via que então se adotava para o gênero épico no Brasil.   
Palavras-chave: Álvares de Azevedo; Lucano; gênero épico; romantismo. 
 

Apresentação  

Essa comunicação é parte da pesquisa de doutorado intitulada “Um leitor 

inconformado: Álvares de Azevedo e o periodismo do século XIX”, desenvolvida no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada da 

Universidade de São Paulo, orientada pelo Prof. Dr. Eduardo Vieira Martins e financiada 

pela FAPESP. Seu objetivo principal é o estudo da recepção de textos veiculados, 

sobretudo pela imprensa francesa, nos ensaios críticos do escritor romântico Álvares de 

Azevedo. Do corpus dessa pesquisa, composto por “Literatura e civilização em Portugal: 

fase heroica e fase negra”, “Alfredo de Musset: Jacques Rolla”, “George Sand: Aldo o 

rimador” e “Lucano”, abordaremos este último em que Álvares de Azevedo debate a obra 

Farsália. 

Num primeiro momento, faço uma apresentação geral sobre este ensaio alvaresiano. 

Em seguida, gostaria de pensar os por quês de Álvares de Azevedo, um autor tão alinhado 

aos escritores de seu tempo, como Musset, Byron ou Victor Hugo, ter se debruçado sobre 

uma obra latina do século I, escrita por um autor talvez pouco conhecido atualmente. E, 

após esses dois momentos de contextualização, passo, por fim, a abordar como a 

mediação de escritores franceses, notadamente Voltaire e Edgar Quinet, contribui para a 

interpretação que o crítico brasileiro fez desse poema. 

 

                                                           
1 Graduada em Letras pela UFSCar, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP e 
doutoranda pelo mesmo programa. É autora do livro Antagonismo e dissolução: o pensamento crítico de 
Álvares de Azevedo (SP: FAPESP/Humanistas, 2014). Contato: nataliagss@usp.br.  
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Introdução    

No ensaio “Lucano”, ao se inserir em uma polêmica secular quanto à classificação 

da Farsália como epopeia ou não, dado que ela continha relatos históricos muito fiéis, 

Álvares de Azevedo tem a oportunidade de questionar os critérios para o julgamento dos 

gêneros literários e as fronteiras fixadas entre eles. Consequentemente, ele repercute uma 

outra proposta para a execução do gênero épico na modernidade, contrapondo-se àquela 

que era praticada por seus contemporâneos e que remontava aos árcades mineiros. 

Para tanto, o autor estabelece um plano de apresentação da Farsália a partir de suas 

condições de produção, isto é, o contexto social do primeiro século da Roma cristã. Na 

tentativa de contextualizar a época desse escritor latino, Azevedo distingue algumas fases 

da história romana, concentrando-se na guerra civil movida por Júlio César contra 

Pompeu, entre os anos de 49 e 48 a. C., cujo desfecho instaura o Principado em Roma. 

Tal episódio bélico é justamente o assunto do poema a ser comentado, também intitulado 

de Bellum Ciuile, nos manuscritos mais antigos (VIEIRA, 2011, p. 20).  

Com o objetivo de caracterizar a Farsália como epopeia e de localizá-la numa 

tradição literária consagrada, o autor cita nomes reconhecidos dentro dessa tradição, 

como os de Homero; Tasso e Camões. Esse jogo comparativo evidencia o método de 

construção da Farsália como sendo altamente original, especialmente naquilo que toca a 

ausência da fabula mítica, substituída por intervenções humanas e por fenômenos da 

natureza, e a adoção de um tema recente da história romana.  

Por fim, Azevedo comenta a polêmica secular que gira em torno da classificação da 

obra, contrapondo-se, aparentemente, às opiniões de Voltaire, contidas no Essai sur la 

poesie épique (1728). O ensaio se encerra por meio de comparações entre a Farsália e 

obras do século XIX que apresentam, segundo Azevedo, caráter similar à que é por ele 

discutida, dado que elas também aproximam a história da literatura. Essas últimas 

considerações transportam a discussão para um cenário moderno, apontando para as 

novas propostas de composição do gênero épico intentadas, em meados do século XIX, 

por Edgar Quinet, entre outros, e sobre as quais Álvares de Azevedo parece ter 

conhecimento.   

 

Por que Lucano? Por que a Farsália? 
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Se a escolha desse autor e dessa obra por um crítico que estava bastante envolvido 

com as questões concernentes ao seu próprio tempo pode, a princípio, parecer inusitada, 

diversas são as razões que poderiam justificá-la. Uma delas se refere à proeminência de 

textos clássicos tanto no sistema escolar brasileiro, pois, como é sabido, o autor estudou 

no colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, quanto no ambiente social no qual Azevedo estava 

inserido no momento de escrita desse ensaio, a Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco. Somada ao ensino, está o conhecido apelo nacionalista de nosso romantismo, 

que via o épico como gênero propício à consolidação de uma identidade brasileira.  

Haja vista todas as tentativas de um canto épico eminentemente brasileiro que 

atravessaram o nosso século XIX como, por exemplo, A confederação dos Tamois (1856), 

de Gonçalves de Magalhães, ou os inacabados Os timbiras (1857), de Gonçalves Dias, e 

Os filhos de Tupã (1863), de José de Alencar. Além dessas obras mais proeminentes em 

nossa história literária, o exame das revistas da época, notadamente da Minerva 

brasiliense e da Guanabara, feito por Hélio Lopes, assinala uma miríade de cantos épicos 

que inundaram o nosso cenário literário, em geral sem nenhum êxito estético (1978, pp. 

171 a 231). 

Ademais da conjuntura interna, a biografia de Lucano também contém elementos 

que poderiam contribuir para despertar o interesse alvaresiano. Além de ser um talento 

literário bastante precoce, a morte trágica e prematura, aos 26 anos, dá o alicerce mais 

importante para a construção de um mito, pois Lucano foi obrigado a se suicidar, devido 

ao seu envolvimento em conjuração para demover o imperador Nero. Diz-se até mesmo 

que ele teria morrido declamando os versos da sua Farsália. Para Azevedo, Lucano teria 

conservado “aquela fronte inda altaneira no livor do suicídio – morto pela liberdade [...]” 

(AZEVEDO, 2000, 659).   

As palavras do ensaísta revelam um dos usos que eram feitos desse poeta romano 

entre os fins do século XVIII e os meados do XIX e que sinalizam o tipo de recepção que 

o ensaísta brasileiro pode ter tido da obra. Brunno V. G. Vieira afirma que um dos 

objetivos da Farsália é denunciar os “desmandos políticos e morais de uma situação 

histórica recente” (VIEIRA, 2013, p. 14), sendo seu próprio autor partidário de um regime 

republicano, em detrimento do despotismo de Nero. Por isso, mesmo entre nossos árcades 

mineiros já se identificava um uso ideológico desse autor latino, aludido tanto em poemas 

de Gonzaga, quanto no de Cláudio Manuel da Costa (Vila Rica, 1773), uma interpretação 
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que pode ter sido mantida, em uma certa medida, por Álvares de Azevedo. Nesse sentido, 

Vieira considera que  

em tempos de Revoluções Republicanas, Lucano foi considerado um 
romântico avant la lettre, um precursor político e estético do ideário da 
Revolução Francesa, motivo pelo qual o texto esteve em voga no sec. 
XVII e XVIII na França. Para se ter uma ideia, no sabre da guarda 
nacional francesa de 1789, vinha gravado um verso de Lucano. Em 
sendo assim, ler esse autor antigo sob a monarquia parece ser por essa 
época um gesto revolucionário. O tom que o nosso romântico Álvares 
de Azevedo dá a esse autor guarda algo disso (2011, p. 94).  

   

Historiador ou poeta inspirado?       

Porém, a questão principal que liga Álvares de Azevedo à fortuna crítica da 

Farsália é quanto à utilização, no poema, de registros tomados como verdade histórica. 

Esse é um longo debate que tem como base o fato de que muitos comentadores negaram 

o estatuto poético do texto, por verem ali um tipo de transcrição literal do que teria 

ocorrido. Somado a isso, estão outras características da obra, como a adoção da ordem 

cronológica na narração dos eventos, a ausência da fabula mítica, e o próprio modo de 

narrar adotado pelo poeta.  

Tais pontos fazem com que Lucano se afaste dos modelos canônicos estabelecidos 

para o gênero épico e do conhecido preceito formulado por Aristóteles em sua Poética 

acerca das diferenças entre o historiador e o poeta (APUD VIEIRA, 2011, pp. 26 e 27). 

À luz dessa prerrogativa e tendo em vista uma epopeia que se baseava, a princípio, 

somente naquilo que ocorreu e não no verossímil, muitos comentadores optaram por 

classificá-la como obra de cunho histórico.  

Em meio a esse debate, destacamos, entre os trabalhos dos comentadores modernos, 

o estudo realizado por Voltaire, no plano maior do seu Essai sur la poésie épique, de 

1728. É a ele que Álvares de Azevedo parece aludir ao posicionar-se em relação a esse 

traço da obra de Lucano, conforme aponta a edição crítica de Homero Pires e as questões 

levantadas ao longo do próprio ensaio.  

De uma forma geral, para Voltaire, Lucano é grande justamente onde ele não se 

quer poeta, aproximando-o do vigor de Salústio, Tito-Lívio e Tácito (1819, p. 379) os 

quais, se não podem ser tomados por historiadores num sentido moderno, não são, 

geralmente, percebidos por nós como poetas. Para o pensador francês, como Lucano não 

ousou se afastar da história, ele tornou seu poema seco e árido, tentando escamotear esses 
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defeitos por meio de um tom excessivamente declamatório (1819, pp. 378 e 379). Esse 

último traço, mais marcante por meio das reflexões que o narrador insere no texto, 

contribuíram para o rompimento com o distanciamento épico e para a quebra do efeito 

mimético. 

Álvares de Azevedo traz consigo uma perspectiva de historicização dos gêneros 

literários, que devem atender às peculiaridades do tempo em que são produzidos. Para 

ele, o momento vivido por Lucano foi uma “época singular”, na qual os deuses teriam 

morrido (AZEVEDO, 2000, p. 660). Nesse sentido, ao acatar as possíveis inovações 

contidas na Farsália, ele atribui a aridez mencionada no estudo de Voltaire ao cérebro 

dos críticos, “sem vida e sem criação”, que se debruçaram sobre o texto lucaniano a partir 

de um conjunto de regras atemporais, cuja obediência irrestrita teria prejudicado o 

compromisso do poeta em relação ao seu próprio tempo.  

Nesse sentido, ele afirma que “não há julgar a epopeia de Lucano pela Poética 

Aristotélica. A Poética, como todas as leis, deve variar com as suas condições de 

existência, com suas mudanças de relações” (AZEVEDO, 2000, p. 660). Na visão de 

Azevedo, o que se dá em Lucano é justamente a revisão do modelo épico, garantido à 

obra “um quê de novo, como uma literatura que aponta mais livre nas ruínas de uma 

literatura avelhentada” (AZEVEDO, 2000, p. 661). 

Ainda no que concerne ao uso dos registros históricos por Lucano, o artigo de 

Brunno V. G. Vieira, “A epopeia histórica em Roma de Névio a Lucano”, demonstra que, 

quando comparada aos fragmentos da épica de tipo histórico ainda hoje pouco 

conhecidos, nota-se que a Farsália se inscreve numa tradição secular romana que foi, de 

certa forma, obliterada pelo advento da Eneida, de Virgílio. Com base nesse cotejo, Vieira 

conclui que, por mais que se possa extrair “relatos históricos muito convincentes” da obra 

de Lucano, a forma como ele os expõe são parte de uma tradição poética previamente 

estabelecida, portanto, o âmbito é o do literário, o que vem a corroborar a forma como 

Azevedo percebe esse poema romano.  

 Dado que esse tipo de epopeia permaneceu relativamente esquecido, a forma como 

Lucano trata os relatos históricos surge como altamente original, aos olhos dos escritores 

do século XIX, que valorizavam a maneira exaltada com que um Lamartine ou um Victor 

Hugo escreviam sobre os lances da História. Esse entusiasmo é tão grande da parte de 

Álvares de Azevedo que ele chega a desmerecer Virgílio como sendo um mero imitador 
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de Homero, tendo em vista a novidade lucaniana (AZEVEDO, 2000, p. 660). Embora 

Brunno Vieira compreenda essa valorização sob a ótica daquilo que se conhecia da 

tradição da épica histórica romana no século XIX, ele pondera que ela não se sustenta 

diante da interpretação hoje vigente. 

Para além de qualquer equívoco que possa existir na interpretação alvaresiana, 

cumpre retomar os usos que são próprios à recepção da Farsália no século XIX e, no 

ensaio de Azevedo, essa recepção endossa, a nosso ver, o questionamento em relação às 

fronteiras entre os gêneros literários. Assumindo uma postura crítica potencialmente 

reflexiva, o autor extrai daquilo que “tem-se dado como um defeito” da Farsália, a 

positividade “de uma crônica que fosse ao mesmo tempo um poema!” (AZEVEDO, 2000, 

p. 661) 

Nesse sentido, as obras que Azevedo insere no debate, no último parágrafo de seu 

ensaio e que situam a discussão num cenário moderno, apontam justamente para a fusão 

de gêneros, para a diluição dos limites:  

E onde mais bela a quiseram – a poesia – que nos Girondinos de 
Lamartine – ou naquele tombo de sanguentas recordações, no livro de 
diagnóstico da febre da carnagem revolucionária – o Monitor – ou 
naquele poema continuativo do drama da Montanha, a história escrita à 
ponta de espada por mil campos de batalha europeus e fúnebre como 
um coro de morte, cerrada no rochedo nu e candente da África – a 
epopeia sublime do homem do século a quem todas as grandes 
imaginações da época deram seu quinhão de poesia – de W. Scott e 
Byron a V. Hugo e Lamartine, do cancioneiro de Béranger à epopeia 
lírica de Edgar Quinet? (AZEVEDO, 2000, p. 661)  

 

A inserção dos Girondinos de Lamartine ou do jornal político Le Moniteur 

Universel, surgido na eclosão da Revolução Francesa, nesse longo questionamento, 

sugere a resposta de que se pode encontrar a poesia nesses escritos tomados como 

registros históricos, o que impossibilita uma classificação estrita dos gêneros. Já a 

segunda parte do parágrafo, que alude às obras que Walter Scott, Byron, Victor Hugo, 

Lamartine, Béranger e Edgar Quinet dedicaram “ao homem do século”, certamente 

Napoleão Bonaparte, sugere que a história à qual se devem ater os escritores, para dar 

vazão aos anseios de seu tempo, é justamente a contemporânea. A menção ao nome e à 

obra de Quinet, nessa passagem, são da maior importância, pois ele propõe, em diversos 

estudos, uma outra concepção do gênero épico, baseada numa perspectiva filosófica e na 
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tematização de eventos históricos recentes e da qual Álvares de Azevedo parece 

avizinhar-se. 

 

(Im)possibilidades da epopeia na modernidade 

Edgar Quinet é um dos autores franceses de meados do século XIX que mais se 

dedicou à reformulação do gênero épico, seja no plano literário, seja no plano crítico. Boa 

parte de sua vasta obra foi publicada pelos periódicos da época, sobretudo pela Revue des 

deux mondes (RDM), o que pode ter possibilitado o acesso do ensaísta brasileiro, que 

encontra nos escritos de Quinet uma concepção de gênero literário construída 

historicamente. 

Suas três tentativas literárias, dentro do épico, já delineiam o teor de seu 

posicionamento crítico. Todas elas foram parcialmente publicadas na RDM, geralmente 

acrescidas de longos prefácios. São elas Ahasvérus (1833), considerada por Azevedo 

como “o poema – porventura de mais imaginação que tenhamos lido” (2000, p. 687), 

Napoléon Bonaparte (1836), a “epopeia lírica” referida no último parágrafo do ensaio 

“Lucano”, e Prométhée (1838), considerado uma espécie de drama épico pela crítica. De 

forma geral, elas manifestam, cada uma à sua medida, o intercâmbio entre os gêneros 

literários, a impossibilidade da utilização do maravilhoso na epopeia moderna, presente 

de outras maneiras como, por exemplo, através da incorporação do lendário, extraído 

mesmo daquilo que era considerado verdade histórica (BÉNICHOU, 2004, p. 888), e a 

individualização do personagem épico, em luta contra uma sociedade que o oprime.    

Dois são os trabalhos críticos de Edgar Quinet com os quais Álvares de Azevedo 

dialogou mais diretamente: “De poètes épiques” e “De la poésie épique”, ambos 

publicados na RDM, no decênio de 1830. Tais escritos fornecem a Azevedo a 

possibilidade de pensar o gênero épico como algo que se altera em função da época e do 

local em que ele é cultivado, embasando, assim, o ponto de vista contido em “Lucano” a 

respeito da não observância da Poética aristotélica. O embasamento que Azevedo extrai 

da obra de Quinet pode ser visto também em outros momentos de sua ensaística, 

sobretudo em “Literatura e civilização em Portugal”, no qual as propriedades da epopeia 

são mais uma vez debatidas.   

Além da circunscrição ao tempo presente, motivada por um acontecimento heroico 

como a Revolução francesa, Quinet aloca a individualidade no primeiro plano do enredo 
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épico, pois não se trata mais de um embate entre povos, mas de retratar o conflito de um 

homem contra o mundo. Para ele, a epopeia deveria assumir uma postura filosófica, o que 

não significaria de modo algum englobá-la ao romance, gênero em franca expansão 

naquele momento pois, para Quinet, aquela deve conservar o seu caráter heroico, de 

relação com o espaço público, enquanto este se relacionaria à vida privada (1836, p. 51). 

Dessa forma, a reestruturação da epopeia permitiria uma nova vida ao gênero mais de 

uma vez dito morto no século XIX.    

Do extenso debate proposto por Quinet, é interessante assinalar a posição desse 

autor, enquanto professor de literaturas estrangeiras, num movimento de 

compartilhamento da cultura, que envolve a sua apropriação por todas as nações, 

interligadas fundamentalmente pelos laços indo-europeus. Para ele, não deveria haver 

uma nação que cunhou um modelo de gênero épico a ser seguido pelas demais, mas todas 

poderiam apropriar-se de um caldo cultural comum e trabalhá-lo a seu modo:  

De nos temps l’épopée n’est plus la propriété d’un peuple à 
l’exclusion d’un autre; elle n’est tout entière chez aucun; mais elle est 
toute en nous; elle se rencontre dans cette vie de haine ou d’amour qui 
les emporte ensemble vers l’unité du monde futur. De là résulte, si tous 
les peuples agissent et comparaissent aujourd’hui dans le poème social, 
que la poétique, qui règle cette œuvre d’art, n’est plus strictement 
enfermée dans les lois propres à aucun d’eux. L’art poétique qui règle 
l’épopée, ne peut plus être désormais pour personne, ni français, ni 
allemand, ni anglais, ni espagnol, ni italien. Il faut ici que l’artiste se 
fonde, non plus sur une législation particulière, mais sur la loi même 
qui ressort du monde moderne. Milton ne peut pas plus que Boileau 
fixer ce nouvel art poétique, ni Klopstock plus qu’Arioste. Cette loi ne 
se déduit que de l’observation complète de l’humanité contemporaine 
(QUINET, 1836, p. 52). 

  

À luz desse tipo de reflexão, Álvares de Azevedo, assim como outros românticos, 

exercita-se dentro do gênero épico, procurando reformulá-lo. Este é o caso da 

experimentação literária executada n’O poema do frade, que tem como personagens 

principais um frade boêmio, um libertino e uma prostituta, ou seja, caracteres pouco 

celebrados nos cantos épicos, mas que compõem o panorama da sociedade 

contemporânea.  

Além disso, da perspectiva cosmopolita ocupada por Azevedo, tal discussão 

poderia abrir margem para a problematização daquilo que então se propunha como 

modelo épico a ser seguido pela intelectualidade brasileira, que se voltava, naquele 

momento de forte pendor nacionalista, aos árcades mineiros e ao que neles foi lido pelos 
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indianistas como uma primeira expressão de nativismo. Para promover essa inflexão, o 

autor brasileiro escolhe uma obra dita clássica, a Farsália, demonstrando como ela 

mesma não corresponde aos moldes que são esperados para o gênero épico. Além disso, 

ele traz para o debate a possibilidade de se dialogar com uma outra tradição literária.   

Ao analisar essa obra, Azevedo contribui com a divulgação da solução épica ali 

delineada e que poderia, a seu ver, não estar sendo suficientemente considerada pelos 

escritores brasileiros, abrindo, em consequência, outras vias para sua própria produção 

literária e a de seus contemporâneos. Ele participa, assim, de uma polêmica que 

atravessará o oitocentos brasileiro, encontrando seu ápice na querela em torno d’A 

confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães.  

O que distingue a posição alvaresiana é a sua omissão no que tange à citação e ao 

comentário de obras nacionais, valendo-se em seu lugar de uma herança ocidental que ele 

entende como sua. Essa visão cosmopolita, tão característica da literatura comparada 

então nascente no seio dos estudos de literaturas estrangeiras, apoia-se na negação de uma 

tradição, representada por Voltaire, e no diálogo com uma possível renovação, entrevista 

nos escritos de Edgar Quinet.   
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MANOEL DE BARROS E O SURREALISMO 

Suzel Domini dos Santos (UNESP/SJRP)1 

 

Resumo: A poesia de Manoel de Barros pode ser lida pelo viés de uma tradição pautada na 
ruptura, uma vez que dialoga diretamente com a modernidade. Entre as muitas referências 
estéticas que aparecem em sua obra, notamos o Surrealismo, movimento de vanguarda que 
eclodiu na França, na primeira metade do século XX. Assim como os surrealistas, Manoel de 
Barros constrói imagens insólitas com o propósito de provocar no leitor um forte efeito de 
choque ou estranhamento, visando o redirecionamento da percepção humana. Esse processo de 
desreferencialização da linguagem promovido pelo poeta pode levar-nos a enxergar as coisas 
que compõem o mundo por um prisma diverso, como se as víssemos pela primeira vez. 
Palavras-chave: Manoel de Barros; Surrealismo; Imagem poética; Modernidade.  
 

“Na verdade me preparei a vida inteira para fazer frases dementadas” 

(BARROS, 1996, p. 313), enuncia Manoel de Barros em uma entrevista, abordando as 

minúcias de seu ofício. A grande maioria das entrevistas concedidas pelo poeta, ao 

longo de sua vida, consta em registro escrito. Acreditamos que, por um lado, a 

resistência em relação às entrevistas de fluxo e registro orais pode ser atribuída à sua 

timidez, conforme ele mesmo faz saber: “Sujeito complicado, se vou falar, uma coisa 

me bloqueia, me inibe, e eu corto a conversa no meio [...]. Do que eu poderia dizer, 

resta sempre um déficit de oitenta por cento. E os vinte por cento que consigo falar não 

correspondem senão ao que eu não gostaria de ter dito.” (BARROS, 2010b, p. 42). 

Contudo, observamos que as respostas que ele concede por escrito às perguntas dos 

entrevistadores apresentam um alto nível de elaboração da palavra, de modo que a 

linguagem usada nas entrevistas fique muito próxima daquela que constitui a própria 

poesia.  

Notamos que alguns dos recursos mobilizados na composição da linguagem 

poética são utilizados, também, na composição das respostas que aparecem nas 

entrevistas. E, além disso, apontamos o uso da intertextualidade, ou seja, Manoel de 

Barros cita a si mesmo, trazendo para as entrevistas construções presentes em sua obra. 

Dessa maneira, pensamos que, além da timidez, a preocupação com o registro daquilo 

que é declarado sobre sua poesia, e sobre o poético, de um modo geral, mostra-se um 

fator determinante. Sublinhamos, assim, a seguinte asserção: “Não falo em público 

porque gosto de ser recolhido pelas palavras. E a palavra falada não me recolhe. Antes 

                                                           
1 Doutora em Teoria e Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP), campus de São José do Rio Preto. Contato: su.domini@yahoo.com.br.  
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até me deixa ao relento. O jeito que eu tenho de me ser não é falando; mas escrevendo. 

Palavra falada não é capaz de perfeito. E eu tenho orgulho de querer ser perfeito.” 

(BARROS, 1996, p. 317). O poeta diz ainda: “Nunca gostei de entrevistas. Só por 

escrito. Seria ao mesmo tempo timidez e tática para me ocultar no texto, quer dizer: 

fazer uma pose de poeta. [...] Gostaria que uma entrevista fosse também um texto 

poético.” (BARROS, 2010b, p. 93). A partir dessas considerações, podemos presumir 

que o poeta aproveita as entrevistas como meio de expansão e afirmação de sua poesia, 

de forma que elas acabam por elucidar, criticamente, sua Poética.  

Voltando, então, ao trecho que destacamos no início, “me preparei a vida inteira 

para fazer frases dementadas” (BARROS, 1996, p. 313; grifo nosso), salientamos que 

há, contida no segmento “frases dementadas”, uma notação metalinguística que plasma 

a concepção de Barros quanto ao ser da poesia, demarcando o poético como linguagem 

que promove uma revisão do aspecto referencial, isto é, um desarranjo nas articulações 

e organizações habituais da língua.  

Em especial, tal notação faz pensar nos bruscos desconcertos semânticos que as 

construções imagéticas do próprio poeta promovem em relação aos sentidos correntes 

do português, como é possível verificar no exemplo que segue, trecho de um dos 

poemas que compõem O livro das ignorãças, cuja primeira publicação data de 1993: 

“No chão de minha voz tem um outono. / Sobre meu rosto vem dormir a noite.” 

(BARROS, 2010a, p. 309). Percebemos, nesses versos, o princípio imagético básico da 

poesia de Barros, que é o encontro de realidades semânticas dissonantes entre si com o 

propósito de concretizar, plasticamente, uma realidade que se mostre nova e 

surpreendente. A convivência íntima e natural entre o concreto e o abstrato causa um 

impacta no leitor: a “voz” do sujeito lírico tem “chão”, e este “chão”, por sua vez, “tem 

um outono”; a “noite”, humanizada, “dorme sobre o rosto” do sujeito lírico. A partir 

desses arranjos inusitados, podemos ler uma expressão subjetiva da morte, uma vez que 

a carga semântica de “outono” e de “noite” trazem a conotação do fenecimento e da 

obscuridade. Conforme se faz possível observar aí, o poeta promove a harmonização e a 

articulação sintáticas de elementos lexicais cujas cargas semânticas convencionais não 

apresentam contiguidades entre si. Com isso, acaba por criar um universo poético que 

desvela uma percepção sensível muito particular do mundo, e que, concomitantemente, 

distingue-se como lugar procriador de sentidos.  
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De acordo com o pensamento de Barros, fazer poesia é construir versos 

compostos por articulações semânticas “aloucadas”, de modo que o fazer se pauta na 

tessitura de imagens que desestabilizam as relações, urdidas e estabelecidas pela 

convenção, expandindo as possibilidades de sentido. O resultado do exercício de botar 

em plena desordem aquilo que, na linguagem funcional, a convenção ordenou mostra-se 

como proposição de uma nova ordem plurissêmica, uma ordem poética. Isto é, o 

processo de escritura da poesia incorpora um espírito contestador, que caracteriza a 

natureza da linguagem poética, bem como o próprio fazer, enquanto escolha e ato 

ideológico; isto evidencia, também, a transformação possível, viabilizada pela 

reorganização ou pela desordem. No que diz respeito à possibilidade de transformação, 

a palavra é o limite.  

A poesia lírica da modernidade enfoca, em seus processos de construção, a 

materialidade dos signos, e o faz em nome da composição de uma linguagem singular, 

pautada num entendimento sui generis do ser da poesia. Os poetas modernos tomam o 

fazer da poesia como uma busca idealista pelo âmago do signo: o signo livre das 

amarras referenciais normatizadas, em estado de plena significância e evocação. 

Ancorados nesse plano, os poetas modernos entabulam um programa, realizando um 

rigoroso exercício de manipulação da palavra, com vistas à construção de uma 

linguagem original, ou seja, uma linguagem fundadora, sem precedentes. Nesse sentido, 

o referente apresenta-se como a própria linguagem, e, ao invés de manifestar-se 

enquanto objeto do mundo, ou, ainda, enquanto estado de alma do sujeito, expressão de 

sentimentos e emoções pessoais, a palavra enreda-se, colocando-se como espelho de si 

mesma. Lugar onde a linguagem admite-se em crise, o poema moderno busca resgatar a 

força criadora e emancipadora do signo, explorando sua materialidade. Num movimento 

que parte de dentro de si, o poema moderno faz emergir do âmago da palavra os 

referentes do mundo. 

Voltando a Barros, salientamos que sua poesia se mostra significativamente 

impregnada por essa preocupação detida na materialidade do signo que caracteriza a 

lírica da modernidade, de maneira que ele empreende um trabalho profundo de pesquisa 

das possibilidades de ressemantização do signo, deslocando-o de seu lugar habitual e 

promovendo a crítica da linguagem e do mundo. Podemos observar tal concepção nos 

versos que seguem, presentes no poema “O apanhador de desperdícios”, do livro 
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Memórias inventadas: a infância (2003): “Uso a palavra para compor meus silêncios. / 

Não gosto das palavras / fatigadas de informar.” (BARROS, 2008, p. 45). No intrincado 

do figurativo e do metapoético que ampara e constitui a estrutura dessa linguagem, é 

possível notar o forte empenho por transformar a palavra atrelada às limitações da 

comunicação funcional, visando uma potencialidade geradora de sentidos. Na medida 

em que assume a reflexão de que o ser da poesia se faz em estado de polissemia da 

linguagem, o projeto estético de Manoel de Barros apresenta certa reverberação de 

autores modernos fundamentais, como Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud e, 

especialmente, Stéphane Mallarmé. 

Podemos acentuar, partindo das afirmações acima, que o trabalho de composição 

poética se assenta num discernimento muito lúcido da linguagem poética enquanto 

recriação do sentido, enquanto reinvenção do significado das palavras. De acordo com 

Maurice Blanchot (2011), no livro A parte do fogo, o poeta cumpre, justamente, “o 

privilégio maior da linguagem, que não é o de expressar um sentido, e sim o de criá-lo.” 

(p. 48; grifo nosso). A realização poética de Barros concentra-se, de modo bastante 

intenso, no aspecto semântico da linguagem, visando à reconfiguração do sentido. 

Dessa forma, sua poesia parte de um propósito muito claro de formação de um mundo 

novo, com características particulares em sua configuração. Assim, por intermédio da 

reinvenção da palavra – da elaboração do signo não apenas no nível de sua 

materialidade sonora e visual, mas no nível de suas relações de significado, também –, o 

poeta fabrica uma Natureza poética. A voz lírica de Manoel de Barros enuncia o 

seguinte em um dos aforismos de Livro sobre nada (1996): “O que sustenta a 

encantação de um verso (além do ritmo) é o ilogismo”.  (BARROS, 2010a, p. 346). Por 

meio da apropriação de um léxico cuja referência convencional aponta para elementos 

da natureza e do espaço geográfico real do Pantanal mato-grossense, assim como da 

apropriação do sema da inutilidade e do ínfimo, o poeta promove a ressignificação do 

mundo, a construção de um universo de linguagem singular – uma Natureza onírica de 

caráter ficcional.     

Em Manoel de Barros, a construção de um universo novo – de uma Natureza 

supra-real, mais especificamente, se considerarmos as características figurativas dessa 

construção poética – está alicerçada na elaboração das imagens poéticas, de maneira que 

1668



  
 
 
 
 

a força de sua poesia se concentra no efeito plástico do tecido imagético, em sua 

coalizão com os aspectos metalinguísticos.  

Em um outro aforismo de Livro sobre nada, o sujeito lírico pontua que a 

“palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria” (2010a, p. 348). O 

raciocínio metapoético aí contido aponta para um entendimento do fazer da poesia como 

experimento de linguagem, para uma concepção da palavra como peça manipulável em 

suas propriedades evocadoras de sentido. Equiparando o signo ao brinquedo, o poeta 

exclui da palavra a noção de funcionalidade, que marca a linguagem cotidiana, e 

concentra-se no aspecto lúdico. É, precisamente, por meio de uma pesquisa incansável 

das possibilidades de sentido, viabilizada pela junção sintática de realidades semânticas 

e/ou pragmáticas inconciliáveis entre si, que se faz essa linguagem. Talvez, uma das 

metáforas mais utilizadas pelo poeta para expressar sua visão seja a que coteja a 

organização sintática do verso e a loucura, conforme vemos nesses versos, parte de um 

dos poemas de O livro das ignorãças: “Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de 

fazer / nascimentos – / o verbo tem que pegar delírio.” (BARROS, 2010a, p. 301; 

grifo nosso). Realçamos, ainda, a metáfora do desvio e do erro gramatical, explícita 

nessa citação de Livro sobre nada: “A terapia literária consiste em desarrumar a 

linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos.” (idem, p. 347; grifo 

nosso).   

Em decorrência de uma visão que concebe a poesia como “ilogismo”, no âmbito 

da feitura poética Manoel de Barros opera por meio da recuperação do princípio de 

ruptura brusca com a ordem lógica das coisas, estabelecida pela linguagem funcional. 

Tal método remonta ao Surrealismo2, e diz respeito à composição da montagem pela 

aproximação sintática de elementos gramaticais inconciliáveis no plano semântico ou 

pragmático, junto da justaposição de imagens poéticas de aspecto estranho num mesmo 

encadeamento textual, o espaço do poema. O conceito de montagem deriva do cinema e, 

conforme destaca Modesto Carone (1973) no ensaio intitulado “Em busca de um 

conceito de montagem”, se refere à junção, elaborada e prevista, de sequências de 

imagens e cenas individuais, diferentes entre si naquilo que diz respeito às 

                                                           
2 Menegazzo (2004) aponta para uma forte aproximação entre o tecido figurativo da poesia de Barros e as 
artes visuais, com especial destaque para o Surrealismo. Em Santos (2013, p. 66-87), também 
desenvolvemos um estudo mais aprofundado acerca da recuperação que o poeta faz de recursos de 
construção da imagem poética utilizados pelos surrealistas.  
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configurações de espaço/tempo e à relação coerente de ação e/ou de pensamento. 

Aplicado ao estudo da literatura, o conceito em questão passou a descrever a técnica de 

justaposição daquilo que é fragmentário, de “justaposição inusitada [...] não só de níveis 

da realidade, como também de palavras, pensamentos e frases de procedências 

diferentes.” (CARONE, 1973, p. 189). Theodor Adorno (2003a, p. 137), por sua vez, 

distingue o método criativo da junção de realidades dissonantes como “justaposição 

descontínua de imagens”, no ensaio “Revendo o  Surrealismo”.  

A recuperação de mecanismos surrealistas na construção do tecido imagético 

realizada por Barros destaca-se como meio de criar realidades outras, para além dos 

padrões e do automatismo que aprisionam o homem a uma vivência uniforme e, 

portanto, monótona do mundo. Engendrando realidades de materialidade poética que 

transcendem a realidade convencional, ou que, pelo menos, aspiram à sua 

transcendência, Manoel de Barros propicia ao leitor um espaço que corrobora uma 

experimentação mais dinâmica e ativa do mundo, mais verdadeira. Tomando como 

ponto de partida a perspectiva de provocar no leitor o estranhamento por intermédio de 

imagens que forjam a harmonia de realidades dissonantes, o poeta humaniza a natureza 

e os elementos ínfimos ou desvalorizados. Esse propósito de romper bruscamente com o 

convencional deriva da ideia de que a linguagem funcional direciona e determina os 

caminhos da realidade humana, o que reforça a perspectiva de Barros consoante à 

função da poesia, que seria a de incitar a liberdade de um sentir e de um olhar mais 

ativos e criadores sobre o mundo, para além das limitações do convencional, do 

automatismo da percepção.  
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“THE RAVEN”  DE ROGER CORMAN (1963) E NÃO DE EDGAR ALLAN POE 

 

Helciclever Barros da Silva Vitoriano (UnB)1 

 

Resumo: Uma das magnas contribuições de Poe para os debates de concepção da arte foi 
ratificar a máxima de que “o como” narrar ou poetar é mais importante do que o evento 
desenvolvido na narrativa ou no poema. O filme de Roger Corman, “ The Raven”  (1963), 
assimila muito bem essa lição, ao concentrar-se em buscar um caminho próprio de 
florescimento, e que não buscava converter imageticamente nem mesmo a essência do poema de 
Poe para o cinema. Ao contrário, nega-lhe quase tudo, o corvo passa de melancólico a hilário e 
ridículo. De tanto ouvirmos o nevermore ecoar do pássaro pelo poema de Poe e por uma vasta 
tradição de intertextos, Corman opta por satirizar uma dimensão que no poema de Poe é quase 
sacra.  
Palavras-chave: “The Raven”; Poe, Roger Corman; Transcriação; Paródia. 
 

Um dos faróis para as estéticas romântica, simbolista, modernista (em especial a 

vanguarda surrealista), até chegar às experiências contemporâneas, Edgar Allan Poe é 

examinado neste artigo sob a perspectiva recriativa do cineasta de Roger Corman e seu 

sui generis “The Raven”, película de 1963. De partida, cumpre assinalar que a produção 

fílmica de Roger Corman2 foi uma das grandes responsáveis pela divulgação mundial da 

obra de Poe durante toda a década de 1960 por via do cinema, dada a recorrência de 

suas filmagens com base em Poe. Esse cineasta americano foi certamente um dos 

grandes difusores midiáticos da obra de Poe na referida década e em todo o século XX. 

Isso se deu pela extrema admiração que Corman nutria ao autor de “The Raven” e ao 

universo gótico, ao qual, segundo Trady (2012-2013), constitui-se numa espécie de 

continuidade da literatura de Poe por via da escrita cinematográfica, atualizando e 

redesenhando seu legado para as novas gerações. Mas, além disso, é imperioso pontuar 

que Corman viu na obra do escritor de Boston uma série de convergências com o 

cinema de horror B do qual Corman é um expoente, entre essas convergências, podemos 

citar, a temática gótica, a concisão e concentração narrativa, a valorização do detalhe 

como forma expressiva maior, notadamente de cores (aqui neste aspecto há uma 

subversão do gótico, posto que este filme de Corman, e a bem dizer todos os demais 

                                                           
1
 Doutorando e Mestre em Literatura e Práticas Sociais (UnB). Pesquisador do Inep. Membro dos Grupos 

de Pesquisas em Dramaturgia e Cinema, da UNESP (Araraquara) e do LIAME - Literatura, Artes e 
Mídias, da Universidade de Brasília. Contato: helciclever@gmail.com.  Contato: helciclever@gmail.com. 
2 Da linhagem de Corman, por serem “poeanos”, podemos acrescer os seguintes cineastas e roteiristas 
brasileiros: José Mojica Marins, Rubens Francisco Lucchetti, Valêncio Xavier, Paulo Biscaia Filho, todos 
com obras saudavelmente “contaminadas” por “ The Raven” de Poe. 
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desse cineasta, são multicoloridos e cromaticamente vivazes), objetos e espaços. As 

locações fílmicas de Corman eram limitadas, mas buscavam apreender a atenção 

máxima do espectador. 

Uma das magnas contribuições de Poe para os debates de concepção da arte foi 

ratificar a máxima de que “o como” narrar ou poetar é tão ou mais importante do que o 

evento desenvolvido na narrativa ou no poema. O filme de Corman, “The Raven” 

(1963), assimila muito bem essa lição, ao concentrar-se em buscar um caminho próprio 

de florescimento, e que não buscava converter imageticamente nem mesmo a essência 

do poema de Poe para o cinema. Ao contrário, nega-lhe quase tudo, o corvo passa de 

melancólico a hilário e ridículo. De tanto ouvirmos o nevermore ecoar do pássaro pelo 

poema de Poe e de uma vasta tradição de intertextos, Corman opta por satirizar uma 

dimensão que no poema de Poe é quase sacra, isto é, a natureza e o sentido da palavra 

nevermore exaustivamente repetida pelo corvo. Em análise semelhante acerca da 

importância de Corman para a formação de novos leitores e espectadores de Poe, 

Baudellou (2010) constata acertadamente que Corman reanimou a ficção neogótica 

poeana, transpondo as barreiras da cultura canônica e a popular, assim como Poe fez em 

seu tempo. Há, contudo, que se observar que mais do que apenas construir imagens 

cinematográficas por meio dessa referência basilar que foi a obra de Poe, Corman 

reconfigurou um gênero cinematográfico por meio dessa relação dialógica com os 

contos e poemas do escritor gótico, além de construir seus próprios horizontes estéticos 

como cineasta singular. Foi um encontro de um cineasta e de um escritor “malditos”, 

algo que somente poderia redundar num cinema “maldito”. Um tanto reticente quanto à 

qualidade estética dos filmes de Corman, mas reconhecedor do papel de tradutor de Poe 

para o cinema realizado por Corman e seu papel de “Rei dos filmes B”, Sadoul (1972) 

constata que sua obra cinematográfica é carregada de poder visual e um senso de 

violência poética, inclusive porque no início de sua carreira foi agente literário e escritor 

(SADOUL, 1972, p. 51). 

Com orçamentos apertados, Corman buscou produzir filmes com riqueza de 

detalhes técnicos e fotográficos, o que acentuou sua notoriedade, ainda que tenha 

cometido alguns equívocos, conforme aponta Jancovich (2005, p. 4). O filme de 

Corman “The Raven” também mantém uma relação de aproximação e distanciamento 

com o poema de Poe. Para condução do enredo, o diretor ampliou alguns aspectos 
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presentes no poema e inseriu outros elementos que nada tem a ver com o texto-fonte de 

Poe. Mais uma vez o ator Vincent Price compõe a cena com outros ícones do cinema e 

que tiveram suas biografias marcadas pela obra poeana transmudada para o cinema: 

Boris Karloff e Peter Lorre. Somente pela presença destes atores estelares já seria 

motivo suficiente para se investigar os processos recreativos operados por Corman. A 

presença desses atores em “The Raven” é tão sui generis que não seria absurdo dizer 

que esta película tem mais autoria deles que do próprio Corman. O próprio Vincent 

Price em entrevista a Graham Fuller destacou as dificuldades de adaptar para o cinema 

um poema (mesmo narrativo) para gerar uma interessante trama cinematográfica. A 

saída foi pela via da comédia e da improvisação, embora não tenha havido atuação dos 

atores para o risível, mantendo alguns aspectos de solenidade, pois combinava mais 

com o poema de Poe. E mais ainda, segundo Vincent Price ao responder a seguinte 

questão de Fuller (2011): “Os filmes de Corman baseados em Poe são bem divertidos, 

mas eles deixam você com uma sensação de desconforto, inquietação. [PRICE] Sim, é 

exatamente por isso que eles funcionam” (FULLER, 2011, p. 27). São, portanto, leituras 

cinematográficas burlescas da literatura de Poe. Há também algumas referências 

intertextuais com a própria obra de Poe muito significativas, como é o caso da 

referência à personagem Roderick Usher no caixão de Lenora. Erasmus Craven a 

mantém numa caixão em casa e ao buscar confirmar se ela ainda se encontra lá, constata 

juntamente com Bedloe que ela aparentemente continua em sua morada final.  

Há uma inscrição no caixão indicando o nome Roderick em clara alusão ao 

conto “The fall of the House of the Usher”. Craven ainda mantém em sua casa o corpo 

de seu pai, que em determinado momento de preparo do desfazimento do feitiço de 

Scarabus que transformara Bedloe em corvo, Craven abre o caixão em busca de um fio 

de cabelo do pai, Roderick Craven, um componente para o referido desfazimento. O 

fato de o pai de Craven está intacto mesmo após sua morte remete o filme de Corman a 

outros textos de Poe, especialmente “O sepultamento prematuro”. Apesar disso, o filme 

foi criticado pelo encaminhamento muito diverso ao texto original de Poe, visto que 

ainda imperava a supremacia do literário frente ao cinematográfico, algo que se 

concretizava pelas teorias de adaptação que perseguiam as convergências de 

“fidelidade” ao texto de partida, interpretação comparativa entre essas mídias até hoje 

muito arraigada no senso comum.  
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Como o debate sobre fidelidade ao texto-fonte como sinônimo de valor estético 

da obra cinematográfica já está superado pela crítica literária e cinematográfica atuais, 

vale a pena continuar o escrutínio sobre as características e qualidades composicionais 

do filme de Corman em si e em diálogo com o poema sem a necessidade de se 

preocupar com as aludidas questões de paridade com o texto de Poe. Dessa forma, 

Corman construiu toda sua carreira a partir de transposições dos textos poeanos para a 

grande tela, imortalizando seu nome no rol do cinema graças ao seu ímpeto de reviver 

as narrativas de Poe na grande tela, mas sempre a seu modo excêntrico, peculiar e 

inovador. Corman fez como Poe: recriou e dialogou com a tradição artística, pois é 

provável que soubesse das potencialidades adormecidas na literatura de Poe, uma vez 

que lhe negando a “essência” original pretensamente imutável do corvo de Poe, afluiria 

renovada forma e meio de entrelaçamento de sua obra com a do poeta de Baltimore. 

Nesse sentido, sim, é possível classificar seu filme “The Raven” como uma 

produção dissonante em face de outros filmes seus em que a sinergia com o escritor e o 

resultado fílmico sugeriria maior candência, como em: “The Masque of the Red Death”  

(A Orgia da Morte) (1964) (texto-fonte: “A mascara da morte rubra” ), House of Usher 

(O solar maldito) (1960) (texto-fonte: “A queda da casa de Usher”), The Pit and the 

Pendulum (A Mansão do Terror) (1961) (texto-fonte: “O Poço e o Pêndulo”), Túmulo 

Sinistro (1964) (texto-fonte: “Ligeia”). Reparem que falamos em sinergia e não em 

fidelidade3, pois os próprios títulos desses filmes sugerem vínculos relativos aos contos, 

mas não se almeja a mera reprodução do literário no cinematográfico. Neste específico, 

                                                           
3 Embora as teorias sobre adaptação, transposição, relações interartes e intermidialidade atuais estejam em 
relativo acordo sobre o caráter anacrônico dos balizadores críticos ancorados na ideia de fidelidade, há, 
em substituição, variados modos de se realizar os estudos comparativos entre as artes. Em seu lugar 
circula certo consenso de que o mais relevante é investigar sincrônica ou diacronicamente não os 
resultados (semelhanças e diferenças), mas os processos recriativos e de intercâmbios entre as artes. 
Contudo, remanesce um problema metodológico que normalmente se apresenta e pouco se enfrenta de 
fato: buscam-se heuristicamente os processos quase que exclusivamente por suas marcas contidas nos 
resultados das reconstruções fílmico-literárias, visto a indisponibilidade de vários elementos pré-fílmicos 
para análise, dentre os quais se destacam os roteiros ou demais registros relativos aos processos de 
diálogo e adaptação texto-filme, frequentemente indisponíveis em face de uma tradição de descarte desse 
precioso material intermidiático. A nosso ver, não há como não tocar, em alguma medida, em 
semelhanças e diferenças dos meios, mas isso precisa ser conduzido com foco explicativo e analítico e 
não meramente em nível de constatação e no plano da identificação, que ainda assim tem seu lugar numa 
primeira aproximação contextual entre as obras. O analista literário e fílmico passa de um primeiro 
estágio de fruição próximo ao que se processa com o espectador e leitor comuns, e paulatinamente, 
imerge nos processos específicos de cada arte, para em seguida, depois desembocar numa análise 
integrada dos instrumentais teórico-analíticos particulares em prol de uma leitura interdisciplinar do 
fenômeno intermidiático. 
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por sinergia entendemos a acomodação do literário ao cinematográfico, tendo em vista 

uma coerência não mais com o texto de partida, mas com a estética do próprio cineasta. 

Por isso, nos parece que “The Raven” de Corman destoa do restante da produção 

fílmica deste diretor. Isso em si, paradoxalmente, agrega mais valor à obra, pois mostra 

também fissuras nas próprias escolhas estéticas do artista. Assim, Corman singulariza 

seu corvo e seu cinema, sem interesses ou preocupações com equivalências 

absolutizantes ou mesmo níveis hierárquicos entre aproximações ou distanciamentos. 

Ainda merecem destaque as películas Obsessão macabra (1962), um diálogo 

com o conto The Premature Burial e Tales of Terror (Muralhas do pavor) (1962). Este 

último é uma narrativa que congrega os contos “Morella” , “The black cat” , “The cask 

of Amontillado”4 e “The case of mr. Valdemar”, formando um mosaico temático 

exemplificativo da densa narrativa poeana, preservando a ideia central de Poe em 

relação ao brevidade da história, visto que esse filme se torna análogo a um livro de 

contos, dada a possibilidade de se assistir a cada parte do filme de forma autônoma e 

ligeira5. No caso de Tales of Terror, o leitmotiv é a condução narrativa de Poe recriada 

por Corman para o universo da morte, o tema maior de Poe. Os filmes de Corman 

também se caracterizaram por uma opção, em termos de duração, pela brevidade: suas 

películas duravam cerca de 1h20min ou 1h30min em média. Essa opção dialoga com a 

orientação estética que Poe conduziu em seus contos pela brevidade e condensação 

narrativa. O roteirista e escritor Richard Matheson foi um dos parceiros de Corman nas 

produções da era Poe do cinema B. Baudellou (2014) reitera a importância também de 

Poe para a formação literária e cinematográfica para o roteirista que acompanhou 

Corman em várias dessas adaptações, enfatizando o profundo diálogo do roteirista com 

a obra poeana. “The Raven” (1963) é um filme de terror rotulado como B. Corman é um 

dos grandes nomes desse gênero cinematográfico. A película inicia-se com a 

declamação em voz off de parte do poema de Poe feita por Price. Essa parte inicial do 

filme não guarda relação diegética com a continuidade narrativa dessa obra de Corman 

e também é algo bem corriqueiro nas transposições de “The Raven” para as telas e, 

                                                           
4 Nesta película apesar da recriação fílmica dos contos serem independentes, no caso de “The black cat” , 
“The cask of Amontillado”  há uma hibridação das narrativas-fontes que se pode afirmar pelo êxito do 
realizador fílmico em sua intenção. Isso colabora para a se vislumbrar a obra de Poe como um contínuo 
integrado entre as partes. 
5 Esse procedimento se replica em vários outros filmes em contágio com Poe, um deles é o filme 
Nevermore: três pesadelos de Edgar Allan Poe (2011) de Paulo Biscaia Filho. 
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sobretudo em replicações e experiências “visovocopoéticas”. Novamente, a moldura 

narrativa do filme cujo texto-fonte é “The Raven” poeano precisa se ancorar em outras 

histórias do próprio Poe para a realização fílmica ocorrer. Registre que o triunvirato de 

obras de Poe mais traduzidas e entrelaçadas entre si no cinema foi justamente “The 

Raven”, “A queda da Casa de Usher” e “The Pit and the Pendulum”, incluindo na 

sequência desse tipo de intercâmbio entre as narrativas poeanas transpostas para o 

cinema também o conto “The black cat”. Portanto, o processo seguramente mais 

utilizado por todos os cineastas em diálogo com Poe foi o da ampliação e conjugação de 

vários contos de Poe, mas focalizando em aspectos julgados principais dessas narrativas 

para o sucesso da criação fílmica.  

 Acerca das técnicas de composição utilizadas por Corman, Baudellou (2010) 

enumera as seguintes, que em muitos aspectos inova em relação a Poe, mas que, em 

essência, se filiam a ideia poeana de unidade de efeito. Nesse caso de “The Raven” de 

Corman, um pastiche, este optou por incluir contexto e personagens que não figuram no 

poema-fonte, como é o caso de Scarabus e Bedloe. Esse segundo, interpretado pelo 

saudoso Peter Lorre é uma recuperação da personagem Augustus Bedloe, protagonista 

do conto “A Tale of the Ragged Mountains”6, com traduções em português como: “Uma 

estória das montanhas Ragged” e “Um conto das montanhas escabrosas”. A expressão 

de Augustus Bedloe é descrita por Poe como um homem jovem, que, porém tem as 

feições de um defunto que aparenta cem anos de idade. Um ponto chave de tal 

característica é olho de Bedloe, homem doente, tratado de forma exclusiva pelo médico 

Templeton por meio das técnicas do mesmerismo7. Comparemos, portanto, a descrição 

do conto de Poe “A Tale of the Ragged Mountains” com a imagem do inesquecível 

Peter Lorre, interpretando Bedloe, nomeado no filme de Dr. Adolphus Bedloe: 

Seus olhos eram anormalmente grandes e redondos como os de um gato. As 
pupilas, além disso, depois de qualquer acréscimo ou diminuição da luz, 
contraíam-se ou dilatavam-se, tal como se observa na raça felina. Em 
momentos de excitação, tornavam-se elas brilhantes, em um grau quase 
inconcebível; pareciam emitir raios luminosos m não de um clarão refletido, 
mas próprio, como o de uma vela ou do sol; e, entretanto, sua aparência 
comum era tão inteiramente abúlica, velada e nebulosa, que dava a ideia dos 
olhos de um cadáver há muito enterrado. (POE, 1965, p. 315). 

 

                                                           
6 Esse conto também tem um série de correspondências com filmes modernos e contemporâneos que 
exploram a ressuscitação de cadáveres ou “quase-mortos” por descargas elétricas. 
7 “Franz Anton Mesmer (1734-1815), médico alemão, pai do mesmerismo, que trata doenças por meio de 
magnetismo animal e hipnotismo” (BREUNIG; PASQUALINI In POE, 2011, p. 116). 
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 Scarabus (interpretado por Karloff) e Erasmus Craven (interpretado por Vincent 

Price) são personagens criadas por Corman para compor a trama. Reparemos que 

“Craven” é a junção C-raven, ou seja, Corman-raven, uma espécie de registro autoral do 

cineasta no nome da personagem. O próprio Poe parece ter incluído esse tipo de jogo 

anagramático entre as palavras raven e never. Erasmus Craven é o correspondente à voz 

poético-narrativa do poema-conto de Poe e o Dr. Bedloe assume a própria figura do 

corvo, uma das opções de Corman mais criticadas pelo aspecto forçoso que o filme 

tomou, de fato.  

O tom insólito que o filme adquiriu foi avaliado pelos próprios atores quanto ao 

roteiro original, conforme a opinião registrada de Price. Em substituição a figura do 

estudante melancólico de Poe, Corman transporta a cena para o maduro ator Vincent 

Price, que também vinculou seu nome para sempre ao de Poe em razão das inúmeras 

interpretações de personagens poeanos no cinema. Erasmus Craven espera por notícias 

de sua amada Lenore e ao receber a visita do corvo em sua janela, de forma 

completamente inusitada e diferente do texto-fonte (posto que a ave poeana sempre 

repete nevermore a todos os questionamentos do eu poético), recebe a seguinte resposta 

do corvo, em tom jocoso: 

“Quem o mandou? É algum mensageiro alado e obscuro do além? Responda-
me monstro, diga a verdade: terei novamente nos braços aquela que os anjos 
chamam de Lenore?”. E o corvo ao invés de proferir o famosíssimo “nunca 
mais” (nervermore), solta a pérola: “e como eu iria saber? O que eu sou, um 
adivinho?8 
 

 O enredo do filme se encaminha para uma reviravolta pastelão, já que Bedloe 

volta de sua transformação de corvo a ser humano após uma cômica poção mágica de 

Craven. Agradecido, Bedloe informa Craven que sua querida Lenore está cerrada no 

castelo de Scarabus. Porém, ao chegar nesse castelo, descobre-se que Lenore está lá em 

função do poder de Scarabus. Em verdade, Bedloe fazia parte da trama para atrair 

Craven ao castelo (outro aspecto intertextual com a literatura gótica), mas arrependido 

volta à forma de corvo, se mantendo, aparentemente, do lado de Craven a partir de 

então. Interessante perceber que a transformação de uma personagem, neste caso do 

filme de Corman, Bedloe, em corvo também é algo inovador e não visto em outras 

experiências fílmicas sobre “The Raven”. Esse processo transmutador é epifânico, 

                                                           
8 Disponível em: http://www.reliquiasemdvds.com.br/produto/O-CORVO-(1963)%252d-Edgar-Allan-
Poe.html. Acesso em: 15 abr. 2016. 
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inclusive do próprio caráter mutante da simbologia corvina ligada a Poe ou mesmo 

pretérita a este autor, pois a sobrevivência do símbolo se dá justamente por sua 

capacidade de se refazer, se destruir e se reerguer. O próprio nome da personagem, 

Bedloe, remete em sua última sílaba ao processo transformativo e transformador por 

que passara Poe, morto numa cama (bed) de hospital. Assim, Bedloe, poderia ser 

entendido como Poe em sua cama mortífera e que o ajudou a se celebrizar. E o corvo 

Bedloe também tem ligação com outra cama, a de Lenore, a defunta querida do eu 

poético. O final do filme dá-se com uma batalha quixotesca entre Craven e Scarabus. 

Corman introduz uma série “efeitos especiais” para compor essa cena, assim como o 

filme no todo. Por ser um filme de baixo custo, os efeitos especiais são dignos de 

louvor, ainda que pareça a uma audiência dos dias atuais uma proposta risível neste 

aspecto, elemento do filme que pode contribuir para uma leitura enviesada, análoga a 

determinados pontos de vista do espectador contemporâneo que desconsidere a história 

do desenvolvimento da própria mídia cinematográfica e seus dispositivos. Tredy (2012-

2013) nos esclarece como se deu esse processo criativo de Corman cuja simplicidade e a 

experimentação ainda não tinham sido amplamente vulgarizadas para o público em 

geral dos anos de 1960.  

Como se nota nessa película cormaniana, pouco se mantém do poema de Poe, 

mas isso não pode ser examinado como um problema, ao contrário, é um dos pontos que 

deu vitalidade ao texto fílmico, inovador e respeitosamente desrespeitoso ao texto de 

Poe. Particularmente estamos trabalhando com a noção que denominamos de media 

virum ou mutatio virus entre mídias, um antecessor mais elaborado da chamada 

“viralização” de obras, artistas e notícias que se opera nas atuais redes sociais.  

A imagem virótica nos parece excelente para pensar as mudanças e adaptações 

entre os meios artísticos, no caso literatura e cinema, visto potencializar a ideia de que o 

contágio entre as artes descortina uma verdadeira contaminação recíproca e que se 

alastra sem controle aparente, exceto por encaminhamentos críticos do próprio criador e 

da crítica especializada que funcionam como direcionadores desses contágios9. É nessa 

ótica que o filme de Corman de 1963 dialoga com o de Louis Friedlander de 1935, por 

                                                           
9 Frequentemente, como já estampado em Poe, o crítico e criador cinematográfico conformam-se no 
mesmo sujeito. Associar Poe a um quadro nocional ligado à linguagem científica não é estranho ao 
contexto do próprio escritor americano que é um dos precursores da ficção científica e nutria enorme 
apreço aos fundamentos da ciência de sua época, de Newton a Comte. 
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exemplo, posto que a harmonização de breves cenas narrativas oriundas da obra de Poe 

com vistas a figurar uma narrativa fílmica maior tem se consolidado ao longo de 

décadas, alcançando o filme de Griffith, pai do cinema narrativo, de 1909. Em contexto 

tecnológico e digital, a noção de mutatio virus (vírus mutante) é ainda mais produtiva, 

pois recupera uma gama conceitual tanto do campo literário, linguístico e cultural, tais 

como intertextualidade, dialogia, intersemiose, transmutação, transposição, transcriação, 

hibridização, ‘sobrevivência’ (Didi-Huberman) e ‘pós-vida’, ‘vida após a morte’ 

(Nachleben) (Warburg)10 quanto das relações midiáticas em nível de disseminação 

artística na rede de computadores nos vários suportes possíveis. A ideia pleonástica de 

um vírus mutante é intencional para demarcar que o DNA da obra de partida poderá 

estar contido na obra de chagada, mas isso apenas lhe garante uma filiação ou mais 

propriamente uma irmandade, uma pós-vida e não exatamente uma sobrevida tal como 

era. Assim, a nossa era continua em constante virose em relação ao poema de Poe, que 

passa a ser conhecido e reconhecido mesmo por quem nunca lera sua obra literária, dada 

a permanência de alguns índices culturais reconhecíveis mundialmente, que no caso 

exemplar é o corvo. Nessa dinâmica, o cineasta soube se servir do mesmo expediente 

propagandístico que Poe usou na divulgação de seu poema, com a diferença que 

Corman já tinha o nome e a obra do exotérico escritor para capitalizar seu trabalho 

artístico. Acreditamos, portanto, ser um erro orientar análise crítica do filme de Corman 

numa comparação direta com o poema de Poe, pois preferimos incluir a obra num tipo 

de transposição mais tangencial e inédita do texto-fonte, e que tem outros méritos como 

ter acentuado a visibilidade do poema de Poe ao longo dos anos 1960, mesmo entre os 

comentadores que não viram qualidades no filme, nem esses podem negar a inscrição 

dessa película na história do cinema que dialogou com Poe e que contribui para 

desenvolver a linguagem do cinema de horror/terror, visto que nessa obra de Corman há 

uma sátira ao próprio gênero que ele ajudara a desenvolver, assim como produz 

dessacralização do texto poético mais canônico de Poe. 

 Além disso, esse filme de Corman é a uma das poucas experiências de 

transposição do corvo poeano assentada numa tonalidade cômica11. Esse expediente foi 

                                                           
10 Este vocábulo alemão dialoga com outro: Nachtleben, ‘vida noturna’ e que guarda relação com a 
imagem e metáfora do corvo. 
11 Os outros filmes que guardam alguma conexão cômica é O corvo de Valêncio Xavier (1983) e Vincent 
de Burton (1982) e o episódio dos Simpsons (1990). 
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ousado e arriscado do ponto de vista da experimentação estética, contudo, podemos 

afirmar que a proposta de Corman foi inusitada e por isso mesmo se singularizou por 

dotar de teor humorístico uma obra poética originalmente de tom triste e melancólico 

(“Encarando, então, a Beleza como a minha província, minha seguinte questão se referia 

ao tom de sua de sua mais alta manifestação, e todas as experiências tem demonstrado 

que esse tom é o da tristeza”) (POE, 1965, p. 914), inclusive desfazendo a imagem de 

Lenora, a amada do eu poético, como sendo uma figura augusta e impecável, ao passo 

que no filme se apresenta uma Lenora carnavalizada, sedutora, infiel e diabólica.  

 Especificamente nesse sentido, o filme está totalmente alinhado às orientações 

estéticas e opções de condução que agasalham os filmes de terror B americanos ao 

parodiar determinados textos e outros filmes em produções normalmente de baixo 

custo. O mesmo procedimento é feito em relação ao fato de Corman optar por um corvo 

(semi-humano) falante, ao passo que se tratava de Bedloe. Foi uma tentativa de dar voz 

ao ícone do poema de Poe, animal notabilizado pelo poeta justamente por expressar o 

inefável, o mensageiro da morte e do inapreensível. Assim, a fidelidade neste contexto 

não reside na adesão irrestrita ao texto-fonte, mas nas propostas estéticas do cineasta e 

do gênero ao qual ele se filia. Ainda merece nota a perspicácia de Corman para explorar 

as características cênicas dos famosos atores, tendo em vista que eles detinham as 

feições artísticas perfeitas para a configuração estética dos filmes de terror B: Lorre era 

caricato e extremamente cômico, um verdadeiro ícone teatralizante que se notabilizou 

por saber explorar muito bem suas dimensões performáticas e mesmo físicas. Ao passo 

que Price e Karloff traduziam em suas vozes e feições um misto de irreverência e 

pompa solene muito apreciada em personagens de terror do referido gênero 

cinematográfico. Sentados defronte um ao outro, Scarabus e Craven duelam usando 

seus poderes de magia. Os efeitos especiais soam ainda mais cômicos para os 

espectadores de hoje, mas não deixam de ser um avanço do ponto de vista técnico para 

o cinema dos anos 1960, principalmente se for levar em consideração que se trata de 

filme, como já dito, de baixo orçamento. Assim, essa película de Corman deixou sua 

marca na tradição de traduções transpositivas de “The Raven” para a tela, por, entre 

outros motivos, realçar novos horizontes relacionais do texto de Poe com a sétima arte, 

inclusive na consolidação de gêneros cinematográficos. Isso é mais curioso se 

pensarmos que Corman já havia realizado outras transposições de Poe para o cinema e 
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havia até então mantido mais correspondência entre os textos de partida advindos de 

Poe e as subsequentes películas.  

Assim como os escritos críticos de Poe são partes da literatura de mistério do 

autor, Corman surpreendeu com uma adaptação completamente inusitada e divertida de 

“The Raven”, algo que até hoje desagrada os adeptos do cinema literário, que para 

manter esse nome precisa conservar sua “pureza” e “fidelidade” aos textos literários de 

partida. Corman e outros cineastas cumpriram sua missão artística e dialogaram com os 

textos de Poe apenas no nível de que estes são “roteiros” e não camisa de força para a 

criação cinematográfica. E como roteiros, os textos de Poe, e “The Raven” em 

particular, são exemplares. Dessa maneira, Corman intersecciona em seu filme uma 

ideia na qual o trânsito com o texto literário produz um filme inquestionavelmente 

autoral e que, por isso, não é a sombra do literário precedente, mas a asa da recriação 

imaginativa e que soube transpor do meio literário o suficiente para o desenvolvimento 

das potencialidades de seu próprio meio cinematográfico, seja em termos de gênero 

específico ou linguagem geral. A última grande lição incorporada por Corman advinda 

de Poe é que a tradição está a serviço da transformação. Poe sabia da longa estrada 

simbólica e artística da imagem “corvo”. Nem por isso deixou de imprimir ao seu 

poema máximo a riqueza literária que até hoje lhe concedemos. Isso se deu também 

num jogo interativo entre tradição e inovação literária.  

Em perspectiva análoga, Corman sabia que seu filme não seria e nunca poderia ser 

a recriação fiel do poema, por isso realizou o seu corvo e isso não deixa de ser a sua 

maneira derrisória ou profana de “ressacralizar” Poe e seu poema mais conhecido, mas 

que, ainda assim, remanescem no mistério, no insondável e no espectral, imagens 

trazidas pela vida do poeta, pela ave negra e por Lenora, respectivamente, a tríade 

formadora do eu poético de “The Raven”. A sátira e a paródia com base em “The 

Raven” não são inovações de Corman. Nisso, ele também recorreu de longa tradição 

ligada o poema de Poe. Quanto mais os artistas se comunicam com o corvo, mais 

distante sua galáxia de morada se apresenta. 
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