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AS MARCAS DO REAL EM GEORG TRAKL E MODESTO CARONE 

 

Everardo Borges Cantarino (CPII / UFRJ – bolsista do CNPq) 

 

Resumo: Este trabalho propõe-se a apresentar um breve estudo do conto "As marcas do 

real", de Modesto Carone, publicado em 1979, no livro homônimo no qual a experiência 

literária se diferencia de certos modelos de texto predominantes no boom do conto da 

década de 1970 no Brasil, e reeditado em 2007, em Por trás dos vidros. Construído a 

partir da escolha dos eventos mais essenciais da vida de Georg Trakl, poeta austríaco de 

língua alemã do início do século XX, o conto apresenta uma linguagem precisa e 

poética vinculada a uma realidade absurda, devido ao seu momento de desintegração. 

Todas as sequências que se sucedem no texto, extraídas do mundo real, remetem à 

intensificação do absurdo da realidade diante da percepção sensível do poeta. É nessa 

realidade em destruição que o poeta se constrói. Diante disso, procura-se observar como 

Modesto Carone, partir desse personagem extraído da memória da literatura, escreve 

esse conto no qual um mundo complementar à realidade histórica, as ruínas da 

modernização do capitalismo, está representado.  
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Introdução 

 

O primeiro livro de contos de Modesto Carone, As marcas do real, publicado em 

1979, é uma experiência literária que se diferencia de certos modelos de texto 

produzidos na década de 1970 no Brasil, nos quais é significativa a presença de 

discursos esquemáticos antiautoritários ou vinculados a uma tradição literária mais 

presa ao retrato direto da realidade. Em termos gerais, a linguagem das narrativas breves 

de Carone é densa, absolutamente concentrada em sua tensão interna e há uma opção 

pelo insólito, num afastamento, digamos, da imitação das aparências da realidade, mas 

com a presença forte das marcas do real que alimentam o estranhamento do ser humano 

numa sociedade absurda. Essas marcas, que fomentam na subjetividade do leitor a 

percepção do abismo, são tais como a solidão, a angústia, o peso do abandono, a 

opressão, a falta de sentido, a enfermidade, o pesadelo do dia a dia. "Parece um 
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pesadelo ao modo de Kafka. Estou escuro, rigorosamente noturno, como se lê na 

epígrafe de Drummond" (BUENO, 2009, p.70, grifo do autor). 

A intenção de Carone nessas narrativas curtas, em suas próprias palavras, ao 

tratar de seu método de criação em uma entrevista dada à revista Rodapé, seria, 

inicialmente, “dizer o inteiramente inverossímil de uma forma verossímil" (2001, 

p.190). É nesse sentido que as situações as quais as personagens estão submetidas nos 

contos são descritas com uma linguagem precisa, que faz o contrapeso ao absurdo das 

situações e ressalta a experiência de ruptura do indivíduo com suas referências sociais, 

que ele não consegue apreender, expondo assim aspectos do processo de alienação do 

ser humano no mundo contemporâneo. É nesse sentido, reforçamos, que a linguagem dá 

um status de sobriedade às situações inacreditáveis, afinal parece inevitável a conclusão 

de que a realidade da violência, da arbitrariedade, da perversidade, da humilhação, da 

desumanização, por si mesma, do ponto de vista ético e moral, parece irreal. 

 

1 Os contos de As marcas do real 

 

As personagens dos contos do livro As marcas do real quase sempre não 

possuem nome e nem ocupam um espaço e um tempo específicos, dessa forma a 

alienação é tratada como uma questão universal, da falta de sentido do ser humano 

nesse mundo. Mesmo assim, no entanto, pelo momento histórico em que foram escritos, 

é possível às vezes ter como referência da realidade exterior à obra o contexto 

autoritário da ditadura militar no Brasil do pós-1964. Contos como “Choro de 

campanha”, "Mabuse" ou "As faces do inimigo", por exemplo, apresentam   narradores-

-personagens que, a partir de uma percepção subjetiva, incluem mais claramente na 

superfície do texto elementos que permitem situá-los enquanto representação da 

violência e arbitrariedade da ditadura. Assim, as questões sociais e históricas vêm no 

corpo do texto de Modesto Carone, no trabalho com a linguagem.  

Entre os contos de As marcas do real, há aquele que dá título ao livro, e que 

apresenta alguns aspectos literários próprios, em relação aos demais, sem que destoe em 

seus fundamentos. Não nos parece gratuito a homonímia, como se talvez o autor 
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dissesse aos leitores que as marcas do real que aparecem de forma mais explicitada 

nesse conto, com personagens nomeados e situados no espaço e no tempo histórico, 

também estão presentes nas demais narrativas. Segundo Modesto Carone, trata-se de 

uma “minibiografia de Georg Trakl” (2001, p.187), poeta austríaco de língua alemã do 

início do século XX, cuja obra Carone estudou em seu doutoramento. Da tese resultante 

desse estudo, defendida em fins de 1972, foi publicado o livro Metáfora e montagem, 

em 1974. Ao resenhar o livro De Profundis, Modesto Carone registra a importância 

dada ao poeta, por ele e por muitos críticos e estudiosos: "é o maior do expressionismo 

alemão e um dos grandes da modernidade" (1994). 

 

2 O conto "As marcas do real" 

 

O conto "As marcas do real" foi construído a partir da escolha dos eventos mais 

essenciais da vida de Trakl, com o propósito de condensar a história real ao extremo, a 

ponto de ela parecer um ato da imaginação. Nada é inventado, tudo é real, mas reduzido 

ao mínimo. Se esse procedimento literário faz a história real parecer irreal, é certo, no 

entanto, que Carone parece alcançar o seu propósito ao vincular a linguagem precisa a 

uma realidade histórica mais explícita, no entanto absurda devido ao momento de 

desintegração vivenciado pelo poeta, desde a desestruturação de sua família até a ruína 

do Império Austro-Húngaro. Portanto, se aqui há uma certa inversão dos procedimentos 

literários executados por Carone na elaboração desse conto, se comparado aos demais, é 

visível que os efeitos se assemelham. 

A primeira frase do conto já indica o procedimento do autor, combinando um 

modelo de discurso objetivo e um conteúdo marginal: “Os estudos mais recentes 

confirmam que desde a adolescência Georg Trakl consumia ópio, clorofórmio, veronal e 

cocaína” (CARONE, 1979, p.37). Essa frase funciona como uma espécie de mote da 

narrativa, já que todas as sequências que se sucedem no texto, montadas como 

fotogramas do resumo da vida de Trakl, remetem a ela, redimensionando o seu 

significado, a partir da intensificação do absurdo da realidade diante da percepção 
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sensível do poeta austríaco. É nesse mundo em destruição que o poeta se constrói. Essa 

é, em nossa compreensão, a ideia nuclear do conto.  

Na primeira sequência de "As marcas do real", o narrador, sempre em terceira 

pessoa, apresenta o contexto familiar de Georg Trakl, bem resumidamente. A mãe, 

Maria, desajustada na vida social, abandona os filhos aos cuidados de uma governanta, 

enquanto passa os dias fechada em seu quarto, às voltas com bonecas de louça. Há 

aqueles que dizem ter sido ela viciada em narcóticos pesados. O pai, Tobias, foi um 

comerciante próspero, o que possibilitou a Trakl uma infância com boas condições 

materiais, mas faliu quando o poeta atingiu a adolescência. É descrito pelos biógrafos 

como um homem vulnerável, e representado em um poema do filho como um “ancião 

coberto de lepra” (CARONE, 1979, p. 38). A irmã mais nova foi a única pessoa que o 

poeta diz ter realmente amado. Com ele, Grete aderiu às drogas e ao incesto. Em 

Berlim, casou-se com um homem bem mais velho, que a abandonou. Durante esse 

tempo, Georg a visitou uma única vez, após ela praticar um aborto e quase morrer. 

Grete suicidou-se dois anos depois da morte do irmão, com quem compartilhou a 

impossibilidade de uma vida normal e adaptada. Esse amor incestuoso marca a poesia 

de Trakl, com várias alusões à irmã. No poema "Lamento", o poeta trata-a como “irmã 

de tempestuosa melancolia” (CARONE, 1979, p. 38). A síntese do mundo familiar é 

apresentada de forma comprimida e densa, sem que o narrador faça qualquer 

julgamento. No entanto essas vidas, assim como as sequências seguintes do conto, 

colocam diante do leitor "um mundo de pesadelo, que não coincide em momento algum 

com os estereótipos de uma Áustria feliz, embalada no ritmo das valsas vienenses" 

(CARONE, 1974, p.23).  

A minibiografia prossegue abordando o trabalho como necessidade, e o 

desajuste do poeta para com a rotina e o convívio. Trakl conseguiu, entretanto, o título 

de farmacêutico, mesmo sem a conclusão do liceu, o que na época era possível na 

Áustria. É razoável supor que essa escolha tenha sido feita pela facilidade de acesso às 

drogas. Então, o narrador reconhece a “experiência do drogado” nos poemas de Trakl, 

alimentados "de um cortejo de imagens intensamente coloridas onde deslizam barcas e 

papoulas", e conclui: “Isso não impede que a dicção da obra seja clara e segura, 
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lembrando um mundo complementar à realidade histórica circundante” (CARONE, 

1979, p.39). Essa frase, pensamos, diz muito também dos textos literários de Modesto 

Carone, a busca de uma linguagem clara, precisa e poética e a representação de um 

mundo complementar à realidade histórica oficializada: a outra face do progresso, o 

avesso da modernidade. 

Segundo o narrador do conto, a crise sem precedentes da Monarquia do 

Danúbio, desde que perdera as bases de sua sustentação social, parece ter sido registrada 

em Georg Trakl na "subjetividade desintegrada do psicótico" (CARONE, 1979, p. 39). 

Os poemas da fase final de sua vida, os mais significativos, escritos dos 25 aos 27 anos, 

influenciados pela tradução alemã de Rimbaud feita por Karl Klammer, ganham uma 

dicção moderna, densa e precisa, com versos ritmados mas sem rima, que falam em 

outono, noite, decomposição, angústia, loucura, que parecem ter origem na inadaptação 

do poeta à realidade desintegrada. No entanto o pessimismo ganha muitas vezes uma 

nuance de redenção, o que certamente "remete a Hölderlin, poeta com quem Georg 

tinha grande afinidade" (CARONE, 1979, p.39). Contudo, cabe aqui assinalar que a 

poesia de Trakl, que tem emendas profundas com grandes poetas como Hölderlin e 

Novalis, admiração expressa em sua obra com homenagens e citações, segue por um 

percurso único na tradição poética alemã. Ultrapassa as concepções de mundo dos 

poetas românticos, as influências do simbolismo, assim como a visão de mundo do 

impressionismo vienense que marcou a sua obra anterior a 1912, para tornar-se, ele, o 

primeiro poeta a "falar a linguagem universal da poesia moderna em língua alemã" 

(CARONE, 1974, p. 25). 

Na sequência do conto, o poeta se alistou como voluntário assim que estourou a 

Primeira Guerra Mundial, porque estava desempregado. Os horrores por ele 

presenciados na sangrenta batalha de Grodek, na condição de oficial-farmacêutico 

incumbido de cuidar, sem recursos, de aproximadamente uma centena de feridos e 

mutilados, além de ver com seus próprios olhos corpos de soldados pendurados em 

árvores, enforcados por deserção, levaram-no a tentar o suicídio. Acabou internado, 

diagnosticado como esquizofrênico, no sanatório militar de Cracóvia, onde faleceu em 

novembro de 1914, quando sofreu uma parada cardíaca após ingerir uma dose excessiva 
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de cocaína. Nesse sanatório, os dois últimos poemas por ele escritos, "Lamento" e 

"Grodek", foram entregues ao amigo e protetor Ludwig Von Ficker, para publicação na 

revista Der Brenner. Os estrondos da guerra repercutem em ambos, como um painel de 

destruição.  

Aqui voltamos à frase inicial do conto, já redimensionada, pois as drogas 

parecem se inserir na narrativa como mediação do mundo interno e externo em 

desagregação. E à medida que Trakl fracassava na vida, se construía como poeta, 

conforme observa Carone, "em meio a privações e sofrimentos de toda ordem, numa 

obstinação apaixonada que não só assinala a fidelidade a um projeto, como também 

confirma a noção de que ser poeta é uma questão de caráter" (1974, p.25). Quase no 

final do conto, o narrador reproduz as linhas finais do poema “Grodek”, em três versos 

(CARONE, 1979, p.40):  

 

Uma dor poderosa nutre hoje a 

chama do espírito, 

Os anjos não-nascidos  

 

O último parágrafo do conto diz da publicação na Alemanha da coletânea de 

poemas de Georg Trakl, após sua morte, intitulada Sebastian em sonho. E aqui 

transcrevemos a frase que encerra o conto, porém longe de ser conclusiva: "Ao ler o 

livro em 1916 Rainer Maria Rilke perguntou: quem teria sido ele?" (CARONE, 1979, 

p.40). Sobre essa pergunta, o final do conto, em aberto, André Bueno escreveu: "Talvez 

o outro do pesadelo que é a realidade alienada. Talvez o desespero que busca um outro 

inexistente. Com a funda marca do poeta posto à margem da pólis, drogado e isolado. 

Louco? As marcas do real, sempre" (2009, p.70). 

 

3 Mais alguns traços da poesia de Georg Trakl 

 

Em seu estudo sobre a poesia de Georg Trakl, Modesto Carone cita uma 

afirmação de Walther Killy: "a linguagem deste poeta é obscura" (1960 apud CARONE, 

1974, p. 29). Do ponto de vista da recepção, seria necessário entender como essa 
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linguagem se torna difícil. Para Carone, seguindo a linha de raciocínio de Killy, 

provavelmente isso ocorra como resultado de uma expectativa tradicional em relação à 

poesia. Ou seja, espera-se que as "imagens ordenadoras" da obra poética se configurem 

como respostas para as dúvidas sobre a nossa existência. No entanto, longe de conter 

tais respostas, a poesia de Trakl, extraordinariamente visual, compõe-se das paisagens 

com as quais o poeta se confronta. Porém a realidade aparente, visível, não aparece 

fielmente representada em seus poemas, ou seja, como retrato direto daquilo que os 

olhos captam da realidade. Isto significa que as coisas e as figuras do mundo real estão 

dispostas nos poemas segundo uma ordenação própria, o que equivale a dizer que pela 

linguagem o poeta deforma o mundo ao representá-lo. Mas essa desorganização do 

mundo é, em última instância, uma desorganização da linguagem cotidiana para dar 

conta de uma percepção nova. É nessa perspectiva que a recepção precisa apreender a 

linguagem desse poeta, pois sem esse movimento, o poema permanece obscuro 

(CARONE, 1974). 

Modesto Carone, considerando os estudos de Ezra Pound (1977), observa que 

quando se fala em imagem na literatura, significa dizer que o uso da palavra tem por 

sentido "provocar a receptividade emocional e/ou intelectual de quem lê" (1974, p. 70). 

Ou seja, a imagem criada por uma ordenação verbal específica tem por efeito "produzir 

no leitor vivências de natureza visual, que não devem, entretanto, ser confundidas com 

as percepções ópticas de objetos do mundo físico" (CARONE, 1974, p. 69-70).  

Nos poemas de Georg Trakl, as imagens são construídas a partir de elementos 

conhecidos, o que a princípio não geraria um estranhamento, como se vê por exemplo 

no poema "Grodek" (TRAKL, 1994, p. 79): florestas, planícies, sol, guerreiros, lamento, 

bocas, deus, sombra etc. No entanto, somam-se aos nomes adjetivos ou expressões de 

sentido adjetivo que acabam por gerar imagens surpreendentes, o que contribui para 

tornar o poema, digamos, enigmático. Formam-se composições, como "florestas 

outonais", "planícies douradas", "sol sombrio", "guerreiros em agonia", "lamento 

selvagem", "bocas dilaceradas", "deus irado", "sombra da irmã", que parecem   originar-

-se da própria paisagem, e se impõem no poema em combinações muito próprias que 

geram uma imprecisão de sentido para uma leitura convencional: são imagens soltas, 
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como se flutuassem no ambiente de Grodek, e se iluminam aleatoriamente diante dos 

olhos da recepção do poema. Essas imagens funcionam como peças autônomas, sem 

que sejam postas em uma determinada ordenação sequencial que atenda a uma 

linearidade discursiva de causa e efeito. Acredita-se que o enigma dessa poesia resida 

nessa autonomia de imagens e suas combinações peculiares.  

No entanto, como já vimos, é necessário apreender a linguagem desse poeta, 

para que a poesia deixe de parecer obscura. Georg Trakl, em sua fase de poeta maduro, 

trabalha com um léxico limitado e suas "peças móveis" ou partes de expressões migram 

de um poema para outro, e assim é criado um mosaico composto de fragmentos que 

representa a realidade na qual o poeta está inserido. Modesto Carone parece ter 

apreendido a linguagem de Georg Trakl, da qual em certo sentido soube aproximar-se e, 

digamos, amoldá-la em seus contos. Isso parece evidenciado quando Carone escreve: 

"talvez não seja fora de propósito supor que o contraste entre o timbre controlado da voz 

trakliana e a turbulência da História favorece a ideia de que a arte critica a realidade 

contradizendo-a pelo exemplo" (1994). 

 

Considerações finais 

 

Em 2007, foi lançado Por trás dos vidros, livro que reúne contos de Modesto 

Carone, alguns então inéditos em livros e outros já publicados em obras anteriores, a 

saber, As marcas do real (1979), Aos pés de Matilda (1980) e Dias melhores (1984). O 

conto "As marcas do real" aparece reeditado nesse volume, com alterações nas linhas 

finais do poema "Grodek": além de apresentadas em dois versos, há a troca da palavra 

"anjos" por "netos". Se o vocábulo "anjos" remete a um campo semântico mais etéreo, a 

palavra "netos" contém uma carga dramática mais humana, diríamos, para dentro do 

mundo real. Não é nosso propósito aqui buscar explicações para as diferentes traduções 

incorporadas ao conto em épocas distintas, mas apontar possíveis interpretações. 

Transcrevemos as linhas finais do poema “Grodek”, na versão de 2007 (CARONE, 

2007, p. 160): 
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Uma dor poderosa nutre hoje a chama do espírito, 

Os netos não-nascidos. 

 

As marcas do real na literatura de Modesto Carone, assim como na de Georg 

Trakl, constroem um ambiente opressor que expõe as tensões sociais da realidade 

representada no texto. Tal qual a dos poemas de Trakl, também a linguagem dos contos 

de Carone parece obscura. Portanto, apreender a linguagem desses autores é chave para 

a análise de suas obras. Nos versos reproduzidos acima, cremos haver uma reflexão 

sobre as condições humanas em um momento de desintegração da vida social. “Os 

netos não-nascidos” do conto "As marcas do real", do poema de Georg Trakl escrito em 

1914, parecem ser a vida negada, numa dimensão humana e histórica, ou como escreve 

Carone, "emergem dos recortes apocalípticos da guerra" (1994). E talvez, numa 

perspectiva histórico-literária, sejam uma referência às gerações dissonantes do início 

do século XX, com as quais Carone mantém um diálogo permanente. É nesse sentido 

que compreendemos o projeto literário de Modesto Carone, por sinal muito bem 

definido, que inclui, além do escritor, o tradutor, o ensaísta, o professor, enfim, as 

múltiplas atuações de Carone. Localizamos a sua obra na linha que faz a crítica do 

progresso regressivo e pensa a formação do Brasil moderno e contemporâneo. Se o 

conto que narra a "minibiografia de Georg Trakl" dá nome ao seu primeiro livro de 

contos, talvez possamos ainda ouvir ecos de Trakl no livro mais recente do contista, Por 

trás dos vidros. Tendo por assunto o poeta austríaco, Rainer Maria Rilke escreveu em 

uma carta para Ludwig von Ficker:  

 

Tenho a sensação de que, mesmo para alguém próximo a Trakl, essas 

perspectivas e visões só aparecem como se através de vidros, como se 

excluídos delas: pois a experiência de Trakl é como uma sucessão de 

reflexos e preenche todo o espaço, inacessível qual o espaço do 

espelho. (Quem poderá ter sido ele?) (TRAKL, 1994, p. 113) 

 

Não só a linguagem, mas também o tema da exclusão aproxima os dois autores. 

Se, como dizem alguns, em todo artista há um tema sobre o qual a obra se assenta, 

talvez esse, o da exclusão, seja o de Modesto Carone. Encerramos este breve estudo 
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com o fragmento de um texto escrito por Carone em homenagem a Adorno, às vésperas 

de seu centenário de nascimento, e que corrobora as nossas ideias aqui apresentadas: 

 

Se for verdade que o escritor de ficção é um historiador do indivíduo, 

então o assunto de que esses textos [contos e novelas de Carone] 

tratavam era a vida danificada, de que fala o subtítulo de Minima 

moralia (Reflexões sobre a vida mutilada). Gostaria de poder ler aqui 

um deles – uma minibiografia do poeta Georg Trakl. A meu ver ele 

exemplifica, numa forma condensada, a relação entre o indivíduo 

lesado, a História que torna isso possível e, num pano de fundo 

remoto, a salvação utópica. (2004, p. 132) 
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