ALFREDO GALLIS (1859-1910), NATURALISMO E PORNOGRAFIA NO
FINAL DO SÉCULO XIX
Aline Moreira (FFP/UERJ)1
Resumo: Nos jornais brasileiros do final do século XIX, o romance naturalista figurava entre as
muito populares “leituras para homens”. A despeito da suposta intenção pedagógica dos escritores
naturalistas, seus livros eram comercializados como produtos pornográficos. Um desses escritores
foi o português Alfredo Gallis (1859-1910), que, em alguns proêmios, garantia que não queria
excitar sexualmente o leitor, mas realizar uma “autopsia dos males sociaes” (Chibos, 1901). Neste
trabalho, vamos explorar o universo dos livros pornográficos do final do século, contemplando
não apenas os livros de Gallis que foram apropriados como pornografia, mas também a literatura
assumidamente licenciosa que o escritor produziu através do famoso pseudônimo Rabelais.
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Na primeira página do jornal católico O apóstolo de 24 de abril de 1896, a crônica
intitulada “A grande epidemia” levantava uma séria questão:
Como querer-se a moralidade nas famílias? como querer-se o respeito
social? como regenerar-se os costumes se todos se acham tão
profundamente entoxados?
[...]
Grita-se contra a sugidade das ruas, pede-se os cuidados da Junta de
Hygiene contra qualquer perigo à saúde publica, exige-se o saneamento
para prevenir-se as doenças contagiosas! E o mundo moral se deixa em
criminoso abandono, como se não produzisse epidemias que matam o
espírito e não poucas vezes os corpos!2

A causa desse mal era a pornografia, que inundava “o campo social com suas
fétidas imundícies”. No final do século XIX, a pornografia se transformara em um
problema que afetava todos os âmbitos da sociedade brasileira. Mais do que a
prostituição, a circulação de periódicos e livros licenciosos era uma questão de saúde
pública. Nos primeiros anos da República, homens de letras de todo o país usavam a
imprensa para clamar às autoridades que tomassem providências e impedissem a
proliferação da imoralidade. Mas nem as críticas mais enérgicas eram capazes de coibir
o sucesso do gênero pornográfico.
Os livros pornográficos começaram a se tornar um fenômeno de vendas no final da
década de 1870, e, ao longo dos anos, mantiveram-se como um dos segmentos mais
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lucrativos no mercado editorial carioca. Preocupados com o efeito dessas leituras, homens
de letras – seculares e religiosos – usavam a imprensa para clamar às autoridades que
tomassem providências e impedissem a proliferação da imoralidade.
Em 1883, lê-se a seguinte crônica na Revista Ilustrada:
A bibliotheca imunda – Leitura para homens – enriquece-se a cada dia;
os livros sujos brotam como cogumellos.
Certamente deve haver quem os leia: ha quem os escreva.
Ha gente para tudo n’este mundo. Um porco, que escreveu uma
immoralidade, achará sempre outro mais porco que o leia e admire.
Eu tenho sobre a mesa um livro, cuja torpeza começa logo no título –
que eu prefiro calar, para lhe não fazer o annuncio.
Indecente, porco, immoral, sem grammatica, mentiroso sem estylo, sem
orthographia nem vergonha, criminoso, eu denuncial-o hia á policia, se
policia houvesse para essas cousas.
E porque não ha de haver um castigo para essas infamias da
especulação?
Na parte da policia de terça-feira vi eu esta semana que a “preta Joanna
foi presa por estar a proferir palavras obscenas.”
Por que não ha de então haver uma pena para os que escrevem
obscenidades, se ha para os que as proferem?
O livro indecente é ainda mais perigoso do que a preta desbocada; a
preta vae-se, o livro fica; as obscenidades de Joanna vôam, esquecemse; as obscenidades do livro ficam escriptas.
Verba volant, scripta manent.
A policia é que devia julgar esses livros immoraes que, sob o pretexto
de serem “Leitura para homens” não são senão – porcos, immoraes, sem
vergonha. O talento, o espirito são completamente estranhos a essas
publicações.
Eu não os leio, atiro-os á cesta, para o lixo.3

Anos depois, o artigo 282 do Capítulo V do Código Penal de 1890 previa pena de
até seis meses de prisão para quem ofendesse os bons costumes através de “exhibições
impudicas, actos ou gestos obscenos, attentatorios do pudor, praticados em logar publico
ou frequentado pelo publico” (BRASIL, 1890). Mas não havia nenhuma lei específica
para tratar da produção, venda ou leitura de obras pornográficas, e, assim, nas brechas da
legislação, a literatura pornográfica dominava a cena literária e se tornava um dos gêneros
preferidos entre os leitores.
Era preciso, então, alertar sobre os perigos desses livros para as mentes mais
“volúveis”: as mulheres. De acordo El Far (2004), um dos principais motivos de
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preocupação entre alguns intelectuais era que a pornografia incentivava lesbianismo. A
autora menciona que, 1895, o famoso professor de direito criminal Viveiros de Castro
(1862-1906) acreditava que certos livros despertavam “curiosidades terríveis” e
justificava afirmando que, ao se encontrarem, duas amigas “falam do romance que ambas
leram, experimentam ao vivo a sensação que o escritor tão ardentemente escreveu, gostam
do ensaio [e] transmitem adiante a descoberta” (EL FAR, 2004, p. 185). A autora comenta
que o clínico Pires de Almeida (1843-1913) dizia ter descoberto, através de suas
pesquisas, “que as meninas tomavam conhecimento das práticas sexuais através da
‘leitura de imprudentes romances’” (p. 185).
Contudo, não era impossível que as mulheres conseguissem esse tipo de livro, e o
perigo poderia estar dentro de casa. No folhetim “A confissão de uma elegante”,4 uma
bela mulher de 25 anos, além de cometer pecados de inveja, gula e vaidade, confessa ao
padre que lê livros proibidos. Surpreso, o confessor toma conhecimento de que esses
livros pertencem ao marido que, adormecendo durante a leitura, esquece a vela acesa
dando à esposa a chance de ler sofregamente até o amanhecer.
O tema foi abordado de maneira semelhante em “O livro proibido”.5 A crônica
ilustrada apresenta uma bela dama que, “sósimha no seu gabinete”, está a apreciar a
leitura quando “recebe uma visita tão imprevista, como desagradável”. Nem o narrador
sabe qual era esse livro proibido a que o título se refere, mas, dirigindo-se às suas leitoras,
diz que basta apenas escolher qualquer uma das “mais mundanas produções dos
escriptores da moda”; ele supõe se tratar dos “amores contrariados de um bello cavalheiro
de bigodes e de uma moça melancolica e terna”. A leitora-personagem, “de espaço a
espaço”, parava a leitura para deixar sua imaginação viajar “nos espaços ethereos”.
Súbito, chega D. Basilio que lança mão do tal livro antes que a moça tenha tempo de
esconder. O religioso “começa a desenrolar um sermão para demonstrar que semelhantes
obras são inspiradas pelo demonio; que ellas pervertem a imaginação e corrompem o
coração; que as moças que imprudentemente as lêm expõem-se a ir direitinho para o
inferno, etc.”. O narrador se questiona: “este discurcurso se aproveitará? a senora parece
mais vexada do que arrependida”; não está revoltada, mas impaciente. A moral da história
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é que não importa que o livro seja levado pelo religioso ou que a dama fique curiosa para
saber o final da aventura; ela pode simplesmente “mandar comprar em qualquer livreiro
outro exemplar do romance confiscado”.
Anunciadas nos jornais de grande circulação, as listas de livros pornográficos à
venda nas livrarias populares sugeriam que essa literatura era destinada exclusivamente
ao público masculino. Classificando esses livros como “leitura só para homens”,
“romances para homens”, “leitura para velhos”, entre outras expressões, os livreiros
sabiam que a aparente interdição era uma excelente estratégia publicitária, uma vez que
evidenciava o potencial transgressor dessas leituras. Num anúncio de 1879, fica clara a
ironia: “as mulheres não devem ler, mas, querendo, podem fazê-lo”.6 E como essas listas
apareciam nas páginas de anúncios diversos, muitas vezes eram colocadas ao lado de
ofertas de produtos destinados ao público feminino. Uma moça que fosse procurar pelas
últimas novidades das modistas ou por remédios para o útero, certamente veria um desses
livros supostamente proibidos a ela.
Os romances libertinos do século XVIII já trabalhavam com a noção de que a leitura
de romances é capaz de incentivar práticas sexuais condenáveis. Esse fenômeno está
associado ao que Lajolo (1997) chama de “dimensão simbólica” da leitura, isto é, a
leitura, especialmente a de textos literários, teria poder de influenciar “atitudes,
comportamentos, valores, e crenças de quem lê”. A própria literatura refletia esse
processo, e, na segunda metade do século XIX, diversos autores retrataram as
experiências de suas personagens com livros considerados imorais. Em O primo Basílio
(1878), o narrador descreve que Basílio “passara a manhã deitado no sofá a ler a Mulher
de Fogo, de Belot”, leitura não recomendada a Luísa porque “talvez fosse um pouco
picante” para ela (QUEIRÓS, 2009, p. 89). Maricota, n’O Aborto, de Figueiredo
Pimentel, descobre a pequena biblioteca secreta do primo e, às escondidas da mãe,
aprende “coisas completamente ignoradas”; mesmo não entendendo bem alguns
episódios, “pressentia grandes imoralidades” (PIMENTEL, 2015, p. 72). Luísa e
Maricota morrem ao final de suas respectivas histórias, mas, para o leitor daquela época,
isso não fazia diferença. Esses livros foram apropriados como pornografia e, como
Maricota fizera com as partes que não compreendia, foram lidos “somente pelo lado da
bandalheira” (p. 72).
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A ausência de culpa de personagens como Maricota, por exemplo, que desejava ser
“uma prostituta célebre, como Nana” (p. 124), oferecia um perigo extra:
se mal aconselhadas por leituras, as leitoras aprendiam a pecar e seu
castigo era a morte, igualmente inspiradas por outras leituras, com o
tempo as leitoras parecem ter aprendido a sobreviver ao pecado, o que
continua a conferir à literatura uma dimensão formadora” (LAJOLO,
1997, p. 245).

Assim, além de serem uma fonte de conhecimento carnal que poderia incentivar as
leitoras a terem relações sexuais para satisfação própria, os livros pornográficos
ensinavam que tudo poderia ser feito sem o sentimento de culpa. Isso está relacionado,
principalmente, ao pensamento materialista que privilegia o prazer do momento sem
preocupações metafísicas (JACOB, 1999). A representação de personagens influenciadas
pela leitura de romances funcionava como alerta – se dermos crédito exclusivamente às
justificativas dos escritores – e como incentivo à prática da leitura pornográfica.
Na opinião de alguns críticos, “sob o pretexto de dizer as cousas como são, de
descrever a vida como é [...] os naturalistas se deram por missão examinar com
microscópio tudo o que é sujo e chamar a atenção sobre tudo o que é repelente”. Além
disso, a “ousadia de linguagem, de palavras cruas e de obscenidades, por mais respeitosos
que se seja da independência artística, se começa a sentir nausea, e certo espanto”.7 Em
crítica à publicação em folhetins de A Relíquia (1887) na Gazeta de Notícias,8 um
articulista diz que o livro “é a pornografia a mais realista possivel”. E continua:
o fim da Reliquia é mais prostituir a intelligencia e o coração das moças
como meio de prostituil-as de corpo, do que hostilisar a religião. Esta
nada soffrerá com os golpes de Eça de Queiroz, mas aquellas e seus pais
não custarão derramar ardentes lagrimas por causa da Reliquia. É dificil
admittir-se que haja honestidade ou pureza de pensar e de desejos em
uma moça que leia a Reliquia.

Para fugir dessas acusações, era comum que os escritores naturalistas alegassem ter
objetivos moralizantes. Um desses escritores foi o português Joaquim Alfredo Gallis
(1859-1910). Famoso na cena intelectual portuguesa, Alfredo Gallis pode ter publicado
7
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cerca de setenta livros, e atuou em alguns dos principais jornais portugueses da época,
assinando com seu nome ou algum de seus sete pseudônimos. Foi secretário do
governador civil de Lisboa e administrador público no Barreiro. Escrevia prosa, poesia,
crítica literária e política, além de matérias esportivas.
Como escritor naturalista, ele afirmava que seu objetivo não era excitar
sexualmente o leitor. No proêmio de Chibos (1901), primeiro dos doze livros da série
Tuberculose Social, publicados entre 1901 e 1904, ele afirma que
A sociedade, tal e qual como os corpos humanos, está sujeita a terríveis
enfermidades, umas de simples ordem passageira, outras que com o
decorrer do tempo e o avanço da civilisação se tornam chronicas,
aggravando-se progressivamente.
Se ao médico pertence estudar as doenças phisicas da humanidade, e,
por meio do estudo e dos recursos da sciencia, procurar as causas que
as determinam, fazendo perceber ao vulgo essas causas e ensinando-o
a precaver-se contra ellas, ao escriptor compete, sem duvida, a autopsia
dos males sociaes, e, emterrando fundo o bisturi, ir descobrir atravez
das enganadoras apparencias da derme setinosa e alva, o frunculo
pustuloso que sob ella se occulta (GALLIS, 1901, p. 5).

Ficava, assim, estabelecida a relação da Tuberculose social com a estética
naturalista aos moldes de Émile Zola (1840-1902), uma vez que promete “chibar”, isto é,
denunciar as mazelas sociais através de um exame – supostamente – imparcial que apenas
o discurso científico seria capaz de proporcionar. Nos outros onze livros da série, o autor
afirmava querer analisar, cientificamente, as patologias que assolavam a sociedade, como
o lesbianismo, em Sáficas (1902), e o alcoolismo, de A taberna (1903), que parece ter
sido abertamente inspirado em L’Assommoir (1877), de Zola.
Quando lembrado pela crítica atual, Alfredo Gallis é classificado como autor
moralista, a exemplo de alguns de seus contemporâneos. O argumento se baseia no fato
de que as passagens mais ousadas guardariam uma análise positivista da sociedade
burguesa. De acordo com Santana (2007), a Tuberculose social não merece grande nota,
pois foi apenas mais uma entre tantas outras séries do gênero, a exemplo da Patologia
Social, de Abel Botelho (1854-1917). Para a autora, cada um dos doze livros pretende
tratar de uma dessas questões de maneira pedagógica, mas ela mesma reconhece que a
exploração desses temas, de maneira muitas vezes “debochada”, deixa antever um
“verdadeiro atrativo” (2007, p. 241). Santana propõe outra leitura, mas parece reconhecer
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que, quando foram escritos, esses livros tinham um alto potencial pornográfico.
Anacrônica, essa interpretação foca na suposta intenção do autor e ignora que, para os
leitores e livreiros do início do século XX, Alfredo Gallis era, simplesmente,
pornográfico. A despeito do objetivo de denunciar os males da sociedade, os livros da
série apareciam na “biblioteca do solteirão”, que era a lista de livros licenciosos da famosa
livraria Laemmert.
O escritor José Agostinho (1866-1938), disse, em 1915, que Gallis seria muito mais
estimável se não tivesse se “manchado” com a pornografia (apud VENTURA, 2011).
Críticas como essa não se baseavam apenas na apropriação pornográfica dos romances
naturalistas de Gallis. Um de seus livros mais anunciados no Brasil foi Volupias: 14
contos galantes, publicado originalmente em 1886, sob o pseudônimo Rabelais. Em carta
pública ao ministro da justiça, o famoso Padre Sena Freitas, diz que Volupias é “uma
pornografia em 200 páginas” que “já nem se pode chamar literatura, nem sequer escola
naturalista, mas unicamente um monstro literário, que para mais eficácia fala português”,
afirmando que livros como esse são “contrários à natureza e só tende[m] a provocar no
homem instintos inferiores ao da besta...”.9 No baú secreto de Mário, n’O aborto,
Volúpias aparece ao lado de outras obras escandalosas daquele tempo, como Nana (1880),
de Zola e A carne (1888), de Júlio Ribeiro (1845-1890). Volupias teve pelo menos três
edições e foi o primeiro livro pornográfico do autor. Foi também o primeiro em que Gallis
assinou como Rabelais, nome que evocava, no século XIX, uma tradição literária
obscena.
Contrariando o pressuposto pedagógico da literatura, o Rabelais português dá um
salto significativo ao assumir, já no proêmio da primeira edição de Volupias, o caráter
licencioso do livro. Além de admitir a pornografia – diferentemente de outros textos seus
e de outros autores licenciosos do período –, Volupias funcionava como um convite aos
prazeres físicos indicados pelo conteúdo sexual das narrativas (MENDES, 2016).
Começa assim o proêmio da primeira edição:
Na litteratura, como em todas as coisas da vida e da sociedade, ha
inutilidades agradaveis.
Póde-se mesmo affirmar sem receio de contraditorias provas, que a
maioria das coisas que nos dão prazer e nos influem o espirito
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amenisando algumas horas da existencia, são verdadeiras e
comprovadas inutilidades.
Este livro é pois no movimento litterario actual, uma inutilidade
relativa.
O auctor deleitou-se em colorir e burilar picarescamente esses contos
despretenciosos e amenos, que, se não devem servir de educação
moralista ás damas, pódem pelo menos adoçar rasoavelmente o spleen
dos occiosos, o aborrecimento dos tristes, e a melancolia dos
hypocondriacos. (RABELAIS, 1906, p. 5-6)

Ao dizer que seu livro é uma “inutilidade”, o autor não estava menosprezando seu
trabalho. Através do tom irônico apropriado ao humor rabelaisiano, ele estava rompendo
com a expectativa de que o texto literário se configura como uma entidade imaterial que
deve ser capaz de dizer algo sobre e para a sociedade. E é nesse sentido que Volupias é
inútil: não pretende dizer nada, mas fazer sentir. Os contos, diz Rabelais,
Dispensam os floreteios da crítica, porque são demasiado alegres e
foliões para tomarem os críticos a sério.
Numa palavra: elles não são a pedra de escandalo lançada á sisudez
social, mas sim uma gargalhada franca e aberta, dirigida a todos
aquelles que os lerem e os absorverem em consecutivas
dymnamisações. (p. 7)

Se tiver de servir para alguma coisa, será apenas como um meio de “exorcizar” a
seriedade da literatura através da excitação sexual e do divertimento. A literatura
pornográfica de Rabelais e outros autores atraía um público novo, interessado na
linguagem amena e no bem-estar físico e mental que esses livros proporcionavam, para
aliviar a pressão das muitas mudanças no cotidiano das cidades na Belle Époque
(MENDES, 2016).
Contudo, é importante ressaltar que, embora as cenas de sexo sejam claras, não há
linguagem chula em Volupias. Ao contrário do “realismo grotesco” de François Rabelais
(BAKHTIN, 1987), o escritor português faz uso de uma linguagem galante, de influência
libertina, que se vale de metáforas para tornar a pornografia mais suave, porém nunca
menos eficiente. No conto “Em flagrante”, o leitor, como um voyeur, tem o vislumbre de
uma “elegante cabaça” prestes a adentrar “o templo sagrado promettido por Allah aos
seus escolhidos” (RABELAIS, 1906, p. 104).
Nas palavras de Rabelais, os catorze contos de Volupias representam o amor “tal
qual elle é, e não como o romantizam” (p. 7). Os personagens buscam apenas o prazer
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num processo de dessacralização do amor romântico. Assim, as cenas oferecem uma
perspectiva mecânica dos corpos em sintonia, a fim de atingir o clímax para o qual o leitor
também está convidado.

Os personagens não sentem culpa, e, embora não esteja

completamente ausente certo juízo de valor por parte do autor, percebe-se que ele não se
limita a simples insinuações, descrevendo de maneira segura posições sexuais praticadas
entre homens e mulheres.
Para aproveitar ao máximo o que a leitura poderia oferecer, os leitores deveriam
seguir as seguintes instruções:
Pôr de parte a critica e a austeridade como coisas feias que para aqui
não servem.
Accender um charuto de puro tabaco havano e beber um calix de
curaçáo;
Estar só em casa ou em companhia amena onde a camisa de rendas e as
ligas de seda azues celestes o acompanhem a leitura;
[e]
Conservar o chambre largo para o que der e vier (p. 9)

O proêmio dá a chave de leitura do livro: Volupias é um produto destinado à
masturbação, ao divertimento e ao prazer de comer e beber, pois, conforme Bakhtin, o
riso e todas as formas de prazer relacionadas ao baixo corporal são instâncias que se
complementam. Não é um livro para contemplação; não pretende ser pedagógico; não é
recomendado às mulheres; e, principalmente, deve ser lido por aqueles que buscam não
a sobriedade, mas a máxima satisfação.
A conclusão de que Gallis era um escritor moralista vem, principalmente, dos
proêmios em que garante não ter a intenção de ser pornográfico. Se optarmos por
considerar apenas esse aspecto, negligenciamos uma outra parcela significativa da obra
desse escritor, na qual assumiu fazer pornografia. Acreditamos, à luz de Bourdieu (1996),
que tudo isso fazia parte do fingimento do escritor naturalista, do habitus que deve ser
seguido para validar uma posição favorável em níveis de mercado e sociedade. Ousamos
dizer que, na verdade, Alfredo Gallis não era um naturalista que flertava com a
pornografia; ao contrário, era um pornógrafo que usava o naturalismo como fator
legitimador de sua produção intelectual.
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A MANIFESTAÇÃO DO NATURALISMO EM PALCOS PORTUGUESES
Claudia Barbieri Masseran (UFRRJ)1
Resumo: Este artigo tem por objetivo recuperar alguns momentos da história do naturalismo no
teatro português, entre 1870 e 1910, trazendo para discussão autores, peças e críticos coevos. O
primeiro teórico do naturalismo em terras portuguesas seria o romancista, contista, jornalista e
crítico literário Júlio Lourenço Pinto (1842-1907). No livro Estética Naturalista, publicado em
1884, foram reunidos cinco artigos escritos para a Revista de Estudos Livres em 1882, dentre
eles o importante texto "Naturalismo no teatro". A partir da década de 1870, dramaturgos,
críticos, atores e empresários discutem a viabilidade do teatro naturalista e a importância da
mise-en-scène para a sua constituição. Surge e consolida-se a figura do ensaiador teatral.
Palavras-chave: Naturalismo; Teatro português; Mise-en-scène; ensaiador.

O teatro naturalista francês
Dentre os sete textos reunidos no volume O Romance experimental (1880) do
escritor francês Émile Zola (1840-1902), figura o importante artigo “O naturalismo no
teatro”. Assolado pelas críticas feitas à adaptação para o palco do romance Thérese
Raquin, Zola, em uma escrita que não perde o tom defensivo, busca recuperar os
princípios que regem a estética naturalista e a sua aplicação dramática. Para o criador da
saga dos Rougon-Macquart, o naturalismo, que já havia tomado completamente o
romance, estava ainda dando os seus primeiros passos no campo da dramaturgia.
Contudo, julgava que sua conquista seria completa:

Enfim, [o naturalismo] toma hoje posse do palco, começa a
transformar o teatro, que é fatalmente a última fortaleza da convenção.
Quando houver triunfado, sua evolução será completa, a fórmula
clássica se achará definitivamente e solidamente substituída pela
fórmula naturalista, que deve ser a fórmula do novo estado social.
(ZOLA, 1982, p. 96)

No início do teatro naturalista em França, as peças levadas à cena eram
comumente adaptações dos romances. L'Assomoir (1877), adaptada por William
Busnach (1832-1907) e Octave Gastineau (1824-1878), estreou no teatro Ambigu em
janeiro de 1879, permanecendo no repertório por mais de um ano, contando com mais
de uma centena de representações. Entretanto, nem todas as tentativas obtiveram
1
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sucesso e muitas fizeram carreira breve nos palcos parisienses, o que não impediu que
outras adaptações fossem realizadas como Naná (1881), O Nababo (1880) e A
Arlesiana (1885) de Alphonse Daudet, Renée Mauperin (1886), Irmã Filomena (1887) e
A jovem Elisa (1890) dos irmãos Goncourt, entre outras.
Ao transporem para a cena alguns fragmentos da vida real, sem mascaramentos ou
falsidades, estes autores foram acusados, vezes sem conta, de serem vis, amorais,
deturpadores dos bons costumes, desprovidos de senso estético, desmerecedores dos
valores da arte. Para alguns, os naturalistas eram pessimistas, elencando como temas os
fatos mais sórdidos, exaltando as qualidades mais repugnantes, valorando tudo o que
fosse abjeto e depravado. Este homem, entregue aos seus instintos animais, corrompido
pelo meio, de caráter maleável, nefasto, não existia, ou pelo menos a sociedade não
podia aceitar que ele de fato existisse, que podia sentar nos seus salões, frequentar os
mesmos círculos, estar mesmo logo ali, talvez refletido no espelho.
O naturalismo não podia ser fruto da observação da sociedade, afinal, a sociedade
burguesa não era assim, não podia ser. Achincalhados pela crítica, perseguidos e
ultrajados pelo público em algumas apresentações, os autores dramáticos encontraram
inúmeras reservas pelo caminho. Contudo, a semente estava fertilmente plantada, como
afirma Antoine:

Mas se eles não conseguiram realizar o teatro desejado, o teatro que
eles imaginavam, decorrente fatalmente do romance, eles
conseguiram, no entanto, preparar e assegurar a sua eclosão,
deslocando as necessidades intelectuais do púbico que, depois das
leituras poderosas que eles lhe tinham ensinado a apreciar, acabaria
por sentir, no teatro, um mal estar de que não conseguia ainda detectar
as causas. Os jovens, por seu lado, totalmente impregnados da visão
avassaladora, intensa e humana dos livros daqueles autores, não
conseguiam já criar sem adotar o método de observação, de análise e
de verdade. (ANTOINE apud VASQUES, 2010, p. 100)

"Ou o teatro será naturalista ou não existirá" afirmaria Zola (1982, p. 127). Havia,
contudo, algumas dificuldades a serem superadas no trato do naturalismo no teatro,
reconhecidas pelo próprio autor de Naná. A começar pela dimensão e desenvolvimento
de um tema, que no romance podia ser largamente explorado, afinal o romancista tinha
"o tempo e o espaço diante dele" e no teatro tudo precisava ser conciso, pois tudo estava
"encerrado num quadro rígido" (1982, p. 124). Um romancista podia fazer longas
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elucubrações sobre as suas personagens, o narrador podia dissecá-las, desmascarar as
suas reais intenções, contradizer as suas ações, explicar o seu caráter, expor os seus
pensamentos. No teatro, o espectador tomava conhecimento das personagens por meio
dos seus comportamentos, das suas falas, dos seus gestos. O meio por onde circulavam
não podia ser descrito minuciosamente, precisava ser visto, dependia da cenografia e
dos objetos de cena, isto quando se tratava de uma encenação, pois o texto dramático
era ainda mais sucinto e esquemático neste aspecto.
Então, como devia ser o teatro naturalista? Em uma passagem sobejamente
conhecida do ensaio, Zola nos esclarece sobre as suas intenções ao arrolar tudo o que
julgava essencial para a completa inserção do naturalismo na cena:

Espero que se coloquem de pé no teatro homens de carne e osso,
tomados da realidade e analisados cientificamente, sem nenhuma
mentira. Espero que nos libertem das personagens fictícias, destes
símbolos convencionais da virtude e do vício que não têm nenhum
valor determinem as personagens e que as personagens ajam segundo
a lógica dos fatos combinada com a lógica de seu próprio
temperamento. Espero que não haja mais escamoteação de nenhuma
espécie, toques de varinha mágica, mudando de um minuto a outro as
coisas e os seres. Espero que não nos contem mais histórias
inaceitáveis, que não prejudiquem mais observações justas com
incidentes romanescos, cujo efeito é destruir mesmo as boas partes de
uma peça. Espero que abandonem as receitas conhecidas, as fórmulas
cansadas de servir, as lágrimas, os risos fáceis. Espero que uma obra
dramática, desembaraçada das declamações, liberta das palavras
enfáticas e dos grandes sentimentos, tenha a alta moralidade do real, e
seja a lição terrível de uma investigação sincera. Espero, enfim, que a
evolução feita no romance termine no teatro, que se retorne à própria
origem da ciência e da arte modernas, ao estudo da natureza, à
anatomia do homem, à pintura da vida, num relatório exato, tanto mais
original e vigoroso que ninguém ousou arriscá-lo no palco. Eis o que
espero. (ZOLA, 1982, p. 122)

As exigências de Zola foram gradativamente sendo impostas nos palcos. Os
cenários e os figurinos foram os primeiros aspectos mudados, seguidos da encenação,
dos modos de agir e de falar das personagens, que respeitava os extratos sociais
individuais, as composições dos caracteres e, por último, o tratamento dado aos temas,
ou em outras palavras, o como, o processo, pelo qual cada assunto era abordado e
apresentado ao público.
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Todavia, a crítica coeva afirmava reiteradamente que o naturalismo era impossível
no palco. Zola também se manifestou a este respeito:

Que querem os senhores que façamos do teatro, nós outros, operários
da verdade, anatomistas, analistas, pesquisadores da vida,
compiladores de documentos humanos, se nos provam que não
podemos aí aplicar nosso método nem nosso instrumento? Realmente!
O teatro só vive de convenções; deve mentir e se recusa à nossa
literatura experimental! Pois bem! O século deixará de lado o teatro,
abandonando-o nas mãos dos divertidores públicos, enquanto
executará alhures sua grande e soberba tarefa. São os senhores
mesmos que pronunciam o veredito, e que matam o teatro. (ZOLA,
1982, p. 126)

A soberba tarefa a que se refere é fazer do teatro "o estudo e a pintura da vida",
lembrando que "não se deve esquecer o maravilhoso poder do teatro, seu efeito imediato
sobre os espectadores" e finaliza dizendo que "não existe melhor instrumento de
propaganda" (1982, p. 130).
O teatro naturalista em Portugal
O primeiro teórico do naturalismo em terras portuguesas seria o romancista,
contista, jornalista e crítico literário Júlio Lourenço Pinto (1842-1907). No volume
Estética Naturalista, de 1884, é publicada uma série de cinco artigos escritos para a
Revista de Estudos Livres em 1882: "Do método a seguir na aplicação do realismo à
arte", "Teorias da arte", "Poesia filosófica e científica", "Naturalismo no teatro" e "A
tese no romance" compõem o volume, bastante arguido pela crítica da época.
Seguindo a esteira do texto de Zola, Júlio Lourenço Pinto também considera que
o naturalismo era mais facilmente trabalhado no romance ou na poesia do que no teatro.
Entretanto, as dificuldades precisavam ser sanadas, uma vez que "o teatro é mais
impressionador com a representação material das imagens que evoca, do que o romance
que só pelo esforço da imaginação dá vida e relevo à realidade evocada" (PINTO, 1996,
p. 146). Este caráter impactante e intenso aos sentidos era o grande diferencial a ser
explorado pelos autores dramáticos sem, contudo, caírem nos exageros desmedidos pelo
romantismo, onde os desdobramentos da ação objetivavam produzir nos espectadores o
máximo de comoção possível. Todavia, para Lourenço Pinto, esta emoção era provinda
de elementos falsos, de personagens inverossímeis, de fatos mascarados e manipulados
para gerar o embuste.
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O público, costumado a ver falso, se obstina em rechaçar o verdadeiro.
O movimento naturalista refunde e renova completamente a educação
intelectual; mas esta renovação não pode começar pelas gerações já
avançadas na sua virilidade pouco maleável. Nas gerações
porvindouras frutificará a ideia que germina no terreno que ora se
arroteia. A evolução naturalista é por igual necessária no teatro como
no romance, e, abrangendo na sua largueza todas as manifestações da
arte, banirá da cena o artifício romântico [...]. (PINTO, 1996, p. 146)

Após traçar a evolução da arte dramática, da tragédia clássica ao drama romântico
onde "a nudez da verdade encobre-se com outros ouropeis e a retórica adorna-se com
outras lantejoulas", Júlio Lourenço Pinto afirma que "é na vida contemporânea, na
realidade ambiente que atua sobre nós, que se assimilam e transubstanciam, que se
oferece um fundo inexaurível de vitalidade e renovação artística" (PINTO, 1996, p.
149). Para o autor, o naturalismo é mais do que um diálogo com a sua época, é um
método, uma concepção artística, um comprometimento com a verdade, seja ela qual
for. E como verdade ele pode manifestar-se não apenas nas peças com temática atual,
mas também nos dramas históricos, isto porque se deveria ter o cuidado de reproduzir
cenograficamente a época da ação, de usar a linguagem correspondente, o vestuário
adequado e a história deveria ser tratada cientificamente, sem envolvê-la em
enaltecimentos inúteis.
Tal qual Zola, Lourenço Pinto reconhecia as dificuldades existentes e observava
os avanços da cena naturalista com otimismo:

O teatro ainda resiste à moderna evolução artístico-literária; as
transformações por que tem passado a cena nos últimos anos estão
longe de exprimir o pleno triunfo com que a nova fórmula conquistou
os domínios do romance: mas, bem observado o recente movimento
reformador que se opera na cena, não se pode desconhecer que a
influência irresistível da moderna renovação artística vai dominando
essa resistência e preparando os espíritos para a compreensão do ideal
moderno no teatro, que, nesta luta da tradição e das convenções com o
espírito novo, combate como heróis da antiguidade, quando entrava
com eles a preocupação de que a fatalidade os condenava a sucumbir.
Esta influência avassaladora da evolução naturalista sente-se e palpase de múltiplas formas, na frequência com que se transplanta para a
cena o último romance em voga, nestes quadros de costumes
contemporâneos que se desdobram à luz da ribalta, lógica e
singelamente ligados entre si sem os fios de uma intriga complicada,
nesta verdade cada vez mais exata das decorações, da mobília, dos
trajes e da declamação, neste desdém, em suma, com que se relega
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tanta quinquilharia de velho teatro. Evidentemente esses sintomas são
prenúncio seguro de que a evolução, que já impera indisputavelmente
no romance, vai acentuando a sua marcha triunfante no teatro.
(PINTO, 1996, p. 150)

Lourenço Pinto afirma, na sequência do seu ensaio, que para o sucesso completo
do naturalismo no teatro era preciso que a produção não se restringisse unicamente às
adaptações dos romances, era urgente que os autores dramáticos produzissem obras
originais. O entendimento do processo dramático deveria ser repensado pelos novos
autores, pois no cerne da questão, estava a necessidade de fazer a verdade se sobressair,
independentemente do assunto a ser tratado. Para Lourenço Pinto, na atual sociedade, o
drama não seria o melhor meio para esta transformação, mas a comédia, pois o riso
suscitado pela crítica, pela ironia, pelo choque de realidade era mais poderoso do que a
comoção sentida:

Só resta saber se não será antes pela comédia do que pelo drama que o
teatro atingirá a sua plena transformação. Se o teatro, pela sua
natureza especial, tem de ficar irremediavelmente mais ou menos
eivado de ficção, forçoso será reconhecer que é mais no drama do que
na comédia que se arreiga esse vício de origem.
O drama romântico baniu a tragédia, e quiçá a comédia moderna
banirá o drama. [...] Para fazer vingar no teatro a nova fórmula será
mister renunciar porventura a um gênero que tanto se identificou com
os desmandos do romantismo, e recorrer a outra fórmula de sua
natureza menos convencional e isenta do vício original. (PINTO,
1996, p. 163)

De fato, a comédia foi o gênero predominante nas últimas décadas do século XIX.
O repertório teatral era basicamente composto de traduções de comédias francesas e era
também neste gênero que os autores dramáticos portugueses arriscavam a produção dos
seus originais. Todos, sem exceção, escreveram comédias: Gervásio Lobato, Marcelino
Mesquita, Henrique Lopes de Mendonça, D. João da Câmara, Cipriano Jardim, Abel
Botelho, Eduardo Schwalbach, Carlos de Moura Cabral, Fernando Caldeira, e muitos
outros nomes que poderiam ser aqui elencados. A capacidade da comédia em satirizar
os costumes, em espelhar os ridículos, a tornava atraente para esta geração que buscava
mudar os valores sociais coevos.
O poder do riso foi exaltado por Eça de Queiroz em alguns de seus escritos: "O
riso é a mais antiga e ainda a mais terrível forma de crítica. Passe-se sete vezes uma
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gargalhada em volta duma instituição, e a instituição alui-se; é a Bíblia que no-lo ensina
sob a alegoria, geralmente estimada, das trombetas de Josué, em torno de Jericó"
(QUEIROZ, 1979, p. 1383) e mais adiante "O riso é a mais útil forma da crítica, porque
é a mais acessível à multidão. O riso dirige-se não ao letrado e ao filósofo, mas à massa,
ao imenso público anônimo" (IDEM, p. 1389).
Gervásio Lobato, um dos mais importantes dramaturgos portugueses das últimas
décadas do século XIX, em uma Crônica Ocidental d'O Ocidente, de 1º de maio de
1881, escreveria sobre a possível comédia naturalista:

O processo teatral é muito diferente do processo literário, que o digam
Flaubert com o seu Candidato e os Goncourts com a sua Henriette
Marechal, e Zola com a sua Teresa Raquin. Na comédia esses dois
processos podem conciliar-se: pode-se ser moderno e ter grandes
sucessos teatrais, sem mentir à sua índole literária, nem às fórmulas da
nova escola. No drama têm sido até agora irreconciliáveis, e o
Assomoir e a Nana, para não acompanharem pelo buraco do ponto a
Raquin, os Herdeiros Rebourdin e o Bouton de Rose, tiveram que
passar pelas mãos de Busnach, um faiseur que lhe pôs o clou que as
levou até a centésima representação.
O drama moderno está ainda por fazer. É possível? Deve-o ser, mas
até hoje, a evolução do drama tem sido muito mais lenta que a da
comédia, e enquanto esta satisfaz plenamente as nossas aspirações, as
nossas tendências, o nosso gosto, aquele está ainda envolto no
convencionalismo antigo, um pouco modificado segundo os ideais
modernos, mas ainda muito longe deles. (LOBATO, 1881, p. 98)

Apesar de ter escrito um ou outro drama, Gervásio se dedicou inteiramente ao
gênero cômico, sobressaindo-se como o comediógrafo português de maior sucesso.
Para Júlio Lourenço Pinto, a primeira tentativa (embora a considere falhada) de se
fazer teatro naturalista em Portugal deveu-se a Teixeira de Queiroz, justamente com
uma comédia intitulada O Grande Homem, levada à cena no Teatro D. Maria II em
1881. O texto dramático integrava, curiosamente, a série "Comédia Burguesa" e foi
publicado após o primeiro título Os Noivos (1879). Muitos outros títulos lhe seguiram,
como O Salústio Nogueira (1883), D. Agostinho (1894), A morte de D. Agostinho
(1895), O famoso Galvão (1898), A caridade em Lisboa (1901), Cartas de Amor (1906)
e A grande quimera (1919).
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Teixeira Bastos, em artigo para a Revista Estudos Livres intitulado O teatro
moderno em Portugal, tal qual Júlio Lourenço Pinto, considerou a tentativa de Teixeira
de Queiroz falhada. Escreveu Bastos:

Conhecedor dos novos processos artísticos, disciplinado por uma sã
filosofia, tendo um curso de ciências naturais, Teixeira de Queiroz
possuía os elementos fundamentais para tentar o renascimento do
nosso teatro, como já contribuíra para a introdução do romance
naturalista entre nós. O aparecimento de uma comédia sua fez-nos
conceber esperanças de ver o naturalismo francamente implantado no
palco nacional; o nome do autor era para nós uma garantia. Corremos,
portanto, apressurado à primeira representação. Entramos no teatro,
assistimos aos quatro atos do Grande Homem, aplaudimos mesmo o
novel dramaturgo, mas à saída trazíamos mais uma desilusão. A
comédia não correspondia ao que tínhamos o direito de esperar do
autor. Se a peça não tinha, e ainda bem que não, "bastantes unturas de
Dumas, de Sardou, de Scribe e de Labiche" como afirmaram os
críticos, também não era o naturalismo posto no teatro, como Teixeira
de Queiroz o mostrava compreender na execução dos seus romances.
O romancista moderno sacrificava no palco a observação rigorosa da
verdade à imaginação, ao espírito mordaz, à sátira dos costumes. Não
respeitara as convenções teatrais, - era este o principal mérito da sua
comédia; mas também não respeitara a precisão dos fatos - e era este o
maior defeito do Grande Homem. (BASTOS, 1883-1884, p. 69)

Para Bastos, a peça não passava da "monografia de um caráter", pois toda a ação
girava em torno da personagem principal, o pomposo conselheiro Maurício Pontino,
interpretado pelo ator Joaquim d'Almeida e afirmava ao final da sua consideração "o
naturalismo ainda não entrou no teatro" (p. 72).
Luiz Francisco Rebello, por sua vez, no livro Teatro Naturalista, diz que a
primeira peça naturalista escrita por um autor português é Pérola, "episódio da vida
acadêmica em cinco atos", de Marcelino Mesquita:

A peça acabou por estrear-se no Teatro do Príncipe Real em 1885 e,
mau grado a persistência de resíduos românticos, que aliás subsistem,
mais ou menos diluídos, em todas as obras do mesmo autor, pode
considerar-se a primeira manifestação relativamente conseguida do
naturalismo na cena portuguesa. O autor considerou a dramatização
desta história dos amores de um estudante e uma prostituta - em que
não é difícil ver uma reminiscência de A Dama das Camélias - "o
desenho gráfico de um episódio real da vida escolar em Lisboa", uma
"fotografia", enquadrando a ação num ambiente marginal, cruamente
descrito. (REBELLO, 2013, p. 27)
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A crítica, dividida em relação à apresentação, tomou dois posicionamentos
antagônicos: os adeptos do naturalismo consideraram a tentativa de Marcelino Mesquita
mais um avanço nas mudanças da cena portuguesa; os conservadores julgaram a
temática imoral, a simples exploração de valores corrompidos. As peças naturalistas
vingariam nos palcos portugueses após 1890: dois títulos precisam ser mencionados Os Velhos, de D. João da Câmara (1893) e Dor Suprema, de Marcelino Mesquita
(1895).
A primeira peça foi incompreendida pelo público. O enredo simples, o meio
regional do Alto Alentejo sem grandes aparatos, o choque dos provincianos com a
chegada do caminho de ferro, não cativou o interesse dos espectadores. Levaria mais de
uma década para a peça ter o seu mérito reconhecido. Já a segunda, com apelo
emocional muito mais evidente, despertava lágrimas, desmaios e até mesmo ataques
histéricos como rememora Augusto Rosa. A história de um casal da pequena burguesia
que, ao perder uma filha torna-se apático a tudo, decaindo socialmente até a mais
completa miséria por não conseguir superar este doloroso luto, cativou as plateias noite
após noite.
O naturalismo se consolida de vez os palcos portugueses na viragem do século
XIX para o século XX, com o importante incentivo do Teatro Livre de Antoine e
posterior Teatro Moderno. Autores como o profuso Júlio Dantas (Crucificados, A ceia
dos cardeais), Manuel Laranjeira (principalmente com Amanhã e Às feras), Ramada
Curto (Degenerados) ou Ernesto da Silva (Em ruínas) são nomes que não podem deixar
de ser mencionados.
A mise-en-scène
Para finalizar, havia ainda outro fator determinante na concepção do teatro
naturalista: o processo de montagem das peças, a mise-en-scène. Pouquíssimo se fala de
uma figura de importância fulcral na transposição dos valores da estética realistanaturalista para os palcos, nascida nesse período: a figura do ensaiador.
Se dos atores era exigido maior naturalidade na encenação, dos autores maior
proximidade com a contemporaneidade, dos cenários maior verismo, cabia ao ensaiador
harmonizar todos estes pontos.
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Manuel de Macedo, no volume Arte Dramática (1885) faz a definição da figura
do ensaiador e descreve as suas funções nos seguintes termos:

Conquanto para o público seja relativamente obscura a personalidade
do ensaiador, este é, todavia, entidade importantíssima no teatro.
Responsável, para com o autor e o público, do efeito do conjunto da
peça, é por tal circunstância, esse funcionário, revestido de autoridade
- por assim dizer absoluta - do pano de boca para dentro; é também
intermediário, em tudo o que se refere à parte artística, entre os artistas
[...] e o empresário ou diretor dele.
O ensaiador, além de manter a ordem e de aplicar a lei e com ela as
restrições e penalidades, dirige e combina todo o efeito e conjunto
harmônico da elaboração cênica geral, assistindo-lhe o direito de
intervir não só na parte respectiva do jogo de cena de cada ator per si,
mas também na concepção e interpretação dos papeis. Tem pois o
direito de exigir do ator absoluta deferência e obediência, dentro dos
limites do justo. (MACEDO, 1885, p. 57)

Dando continuidade às descrições das funções do ensaiador, introduz uma
expressão que designa o objetivo último das suas ações, a "elaboração cênica", que
podemos entender como uma tradução ao termo de mise-en-scène:

O ensaiador superintende também no andamento dos trabalhos
acessórios da elaboração cênica; vigia a execução do cenário e
trabalhos de carpintaria, que tenham relação com a cena, cuidando de
que estejam escrupulosamente apropriados às exigências da peça; e
outrossim dirige o guarda-roupa ou o vestuário, o calçado, os
adereços, a caracterização, as cabeleiras, etc., ministrando
antecipadamente os roteiros ou relações de objetos exigidos a cada
uma das especialidades que constituem esses trabalhos acessórios
(IDEM, p. 59).

No único dicionário de teatro português (1908), escrito por António de Sousa
Bastos, o autor prefere aportuguesar o termo mise-en-scène para "enscenação":

Enscenação - É a arte de regular a ação cênica, considerada sob todas
as faces e todos os aspectos, não só no que diz respeito aos
movimentos isolados ou combinados de cada um dos personagens que
concorrem para a execução da obra que se representa; não só no que
respeita às evoluções das massas: grupos, marchas, cortejos, costumes,
etc.; mas também a harmonizar esses movimentos com o conjunto e os
detalhes do cenário, vestuário e adereços. Geralmente no teatro,
quando se referem à montagem, ensemble e apuro de uma peça, não
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dizem enscenação, mas aplicam o termo francês mise-en-scène.
(SOUSA BASTOS, 1908, p. 57)

Assim, ao ensaiador competia o encargo de gerir e organizar todos os fatores
necessários para que o resultado final, ou seja, levar à cena uma peça, fosse a conjunção
mais harmônica possível.
Dentre os teóricos deste processo, destacamos o nome de Augusto de Mello
(1853-1933), ator de talento amplamente reconhecido, ensaiador responsável por várias
montagens nos teatros Ginásio, D. Maria II e Rua dos Condes. Em 1890 publicou um
pequeno livro com sessenta e duas páginas, intitulado O Manual do Ensaiador
Dramático, onde discorre sobre as definições e responsabilidades dos ensaiadores, traça
o histórico abrangente do conceito de mise-en-scène, utilizando para isso as teorias do
contemporâneo Louis Aimé Becq de Fouquières (1831-1887) e explica todo o processo
de montagem das peças nos teatros portugueses.
Outros compêndios similares foram publicados posteriormente, com o intuito de
ensinar as regras básicas de encenação e representação para os amadores do teatro.
Além dos títulos mencionados de Manuel de Macedo, podemos citar Rudimentos da
Arte Dramática (1890) de Luiz da Costa Pereira, O Manual do artista dramático: guia
prático da arte de representar (1892) de Augusto Garraio e O Manual do curioso
dramático (1892) de Augusto de Lacerda.
Considerações finais
A crítica literária posterior praticamente anulou toda a produção dramática
naturalista portuguesa, reduzindo a sua importância, salvando apenas alguns nomes e
peças, como o de D. João da Câmara. Faz-se necessário um resgate cuidadoso, é preciso
redescobrir o teatro naturalista em toda a sua variedade e nuances. A partir de 1960,
estudiosos como Luciana Stegagno Picchio, Duarte Ivo Cruz e José Oliveira Barata
consolidariam o discurso que a produção teatral naturalista portuguesa foi mínima,
destituída de força e valores estéticos. Com a exceção de Luiz Francisco Rebello, que
dedicou seus últimos anos de vida pesquisando e publicando sobre o assunto, esse é o
senso comum.
Estes autores estavam comprometidos, claro está, com as novas correntes estéticas
que vigoraram em meados do século XX, representada em textos de Alves Redol, David
Mourão-Ferreira, entre outros, tributários dos teatros experimentais e da temática do
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absurdo. O modernismo e as vanguardas varrem as estéticas oitocentistas e procuram
anular os movimentos históricos anteriores. Formados dentro deste ambiente intelectual,
os historiadores do teatro português constroem uma linha narrativa que corrobora as
suas intenções e impregnam as suas escolhas de exaltação ou omissão canônica com os
valores estéticos que defendem. Toda uma produção dramática pujante está ainda por
ser discutida e revista seriamente.
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A PROMOÇÃO PUBLICITÁRIA DE O HOMEM (1887), DE ALUÍSIO AZEVEDO:
NATURALISMO, PORNOGRAFIA E MERCADO LIVREIRO
Cleyciara dos Santos Garcia Camello1

Resumo: Este artigo busca contar a promoção publicitária de O homem (1887), articulada
estrategicamente por Aluísio Azevedo (1857-1913) e seu grupo na imprensa do final do
oitocentos. Para divulgação, eles apostaram no aspecto licencioso do livro para atrair leitores, ao
mesmo tempo que destacavam o viés cientificista da obra. Fizeram isso porque sabiam que
livros naturalistas eram confundidos com literatura “pornográfica” naquela sociedade. Graças a
campanha publicitária, o livro foi sucesso de vendas e garantiu ao seu autor o fechamento dos
primeiros contratos com a aclamada editora Garnier. O homem, obra esquecida e relegada pela
historiografia, foi crucial no processo de ascensão da carreira de Aluísio Azevedo.
Palavras-chave: Aluísio Azevedo; naturalismo; pornografia; publicidade; mercado livreiro.

Aluísio Azevedo (1857-1913) passou a ganhar notoriedade nos círculos
intelectuais brasileiros com o aparecimento de O mulato (1881) e Casa de pensão
(1884), duas obras aceitas com ressalvas pela tradição crítica. Com O cortiço (1890), o
maranhense garantiu a sua entrada na lista de escritores canônicos da literatura nacional
e se consagrou como o maior nome do naturalismo no Brasil. Todavia, o triunfo
literário de Aluísio deveu-se, em parte, ao seu romance esquecido pela historiografia em
virtude, entre outros fatores, do seu aspecto licencioso – O homem (1887), fundamental
nesse processo, e apropriado como escrita “pornográfica” por leitores não especialistas
durante a primeira recepção da obra. No final do sec. XIX, não havia distinção entre os
termos “obscenidade”, “erotismo” e “pornografia”. Tais separações só aparecem na
metade do sec. XX, pois tudo que se referisse à representação de coisas imorais ou
obscenas eram tomadas como pornográficas dentro do imaginário da sociedade da
época (MAINGUENEAU, 2010).
O livro obteve sucesso de vendas, garantindo ao maranhense o fechamento dos
seus primeiros contratos com a L. B. Garnier, editora que publicava Machado de Assis e
uma das mais importantes do período. O êxito de O homem foi resultado de uma
arrojada campanha publicitária colocada em ação pelo próprio autor e sua influente rede
1
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de amigos da imprensa. Com foco imediato nas vendas, eles divulgaram o livro de
maneira dúbia, destacando ao mesmo tempo o seu cientificismo e a sua licenciosidade.
No entanto, na percepção do leitor não especialista e dos críticos, a obscenidade
avultava-se frente à patologia abordada. O Rio de Janeiro ficou escandalizado ao ler os
sonhos eróticos da protagonista, descritos para tratar o tema da histeria feminina. Por
causa de O homem, Aluísio Azevedo sofreu ataques dos detratores da escola naturalista,
que o acusaram de escrever “pornografia” escudada pela ciência. Esse fato aumentou
mais ainda a polêmica e o interesse sobre a obra, aquecendo o comércio e fazendo surgir
a 4ª edição do livro menos de um ano depois de sua primeira publicação. O sucesso era
uma façanha para a época, pois o campo literário nacional lutava contra a falta de
incentivo e reconhecimento de editores, livreiros e diretores de teatro. Era uma tarefa
penosa ganhar os leitores brasileiros diante de títulos europeus famosos que circulavam
por aqui. Por esse motivo, Aluísio e o seu grupo buscando ganhar o público, bem como
ocupar espaço no campo literário brasileiro investiram fortemente na publicidade.
Celebrado pela crítica tradicional desde a estreia estrondosa de O mulato (1881),
pelo poder de observação e talento para escrever quadros realistas (VERÍSSIMO, 1977),
Aluísio Azevedo fazia parte do grupo dos escritores dominantes do período (MELLO,
2009), importantes colaboradores da imprensa e da vida intelectual da capital, que
fundariam a Academia Brasileira de Letras em 1897: Arthur Azevedo, Machado de
Assis, José Veríssimo, Coelho Neto, Olavo Bilac e Valentim Magalhães, entre outros. O
fato de ser bem-sucedido e bem-relacionado nos círculos intelectuais do período não
impediu que Aluísio Azevedo fosse acusado por críticos do seu tempo de “escritor
perigoso para a sociedade” por um articulista da Gazeta da tarde (04, Set., 1888) por
ocasião da publicação de O homem.
A queixa do crítico tem a ver com o aspecto licencioso do livro, que contribuiu
para impulsionar a rápida venda de seus exemplares. Além disso, a publicidade criada
para o lançamento da obra foi crucial para o seu grande êxito. Este artigo visa contar a
polêmica campanha de divulgação de O homem, livro que colaborou no processo de
ascensão da carreira de Aluísio Azevedo como um grande escritor naturalista. Para
tanto, este estudo ancora-se em pesquisas de fontes primárias consultadas online na
Hemeroteca Digital Brasileira http://memoria.bn.br, nos estudos recentes sobre a ficção

3186

naturalista que vem renovando o olhar sobre a estética, também em leituras sobre o
universo da escrita pornográfica de renomados autores.

Fundamentação teórica
Os estudos tradicionais costumam ler O homem baseando-se na “intenção” do
autor e considerando apenas o seu suposto viés pedagógico, como se o livro tivesse o
propósito de ensinar as mulheres a casarem cedo e serem mães para não se tornarem
histéricas. Esse paradigma (modo de pensar) de leitura das obras naturalistas
encaminha, até os dias de hoje, o entendimento desses livros como instrumento de
controle do corpo e da sexualidade feminina. Essa visão universalizada pela
historiografia, é apenas uma das formas de ler o romance.
Este trabalho se pauta nos estudos de Roger Chartier (1988), a respeito da história
do livro e da leitura nas práticas culturais da humanidade. Então consideramos
quaisquer campos temáticos atravessados pela noção de “cultura”, fazendo parte desse
processo, os sujeitos produtores e receptores de cultura, as agências (os sistemas
educativos, a imprensa, os meios de comunicação, as organizações socioculturais e
religiosas). Todas essas agências são produtoras de cultura que se valem de “práticas”
(“modo de fazer”) e de “representações” (“modo de ver”) do mundo. Elas nos
possibilitam a compreensão do estudo dos processos com os quais se constrói o sentido
de um livro, em que todos esses agentes contribuem para a formação desse sentido. Essa
abordagem nos permite ao traçarmos o percurso histórico-cultural de O homem
identificar o modo como essa obra foi lida por aquela sociedade brasileira do final do
oitocentos. Assim, nos afastamos da antiga percepção que dotava os textos e as obras de
um sentido intrínseco, absoluto, único – o qual a crítica tinha por obrigação identificar
(CHARTIER, 1988, p. 27). Essa abordagem limita os objetos culturais, por tomá-los de
maneira autônoma, mais ou menos desvinculados da sociedade que produziu os seus
sentidos.
Para entender como foi possível O homem ter sido apropriado como escrita
“pornográfica” naquele contexto (independentemente dos anúncios publicados na
imprensa à época do seu lançamento), além das noções de “práticas” (modo de “fazer”)
e “representações” (modo de “pensar”), tomamos também para este estudo a noção de
“apropriação”. Segundo Chartier, a apropriação é o ponto de partida para se decifrar o
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imaginário cultural das sociedades de épocas passadas, pois revela “a história social das
interpretações” (CHARTIER, p.26, 1988). Cada leitor recria o texto original de uma
nova maneira, de acordo com os seus âmbitos de “competência textual” e com as suas
especificidades. A leitura é prática criadora – tão importante quanto o gesto de escritura
de um livro. Para o estudioso, a prática cultural não é constituída apenas no momento da
produção de um texto, ela também se constitui no momento da recepção. Dessa forma,
este estudo realizou a observação da trajetória do livro O homem por meio da
constituição das experiências literárias registradas em periódicos, documentos e dados
bibliográfico. O livro foi estudado dentro do seu contexto de produção, circulação e
primeira recepção, com ênfase na atuação dos articulistas da imprensa do final do
oitocentos, do leitor não especialista e do livreiro. Recriamos a campanha publicitária de
O homem dentro do cenário midiático dos anos de 1886 a 1888, com notícias, resenhas,
poemas, críticas de jornais e anúncios.

A polêmica campanha publicitária de O homem
A narrativa de O homem traz a representação de um caso de histeria feminina,
mostrado como consequência da cruel interdição do sexo à mulher, em virtude das
convenções sociais impostas. As moças e senhoras (de boa família) à época só poderiam
ter relações sexuais dentro do casamento e para fins de procriação. Eram impedidas de
viver plenamente a sua sexualidade. Essa é a grande crítica do romance. Por colocar o
corpo da mulher no centro de uma narrativa licenciosa, denunciando a proibição do sexo
para a mulher solteira, o livro foi mal recebido pela crítica. O tema sexual (a histeria) foi
considerado demasiado escandaloso dentro daquela sociedade do final do oitocentos.
Considerado pela crítica tradicional, de forma negativa, o romance mais científico
da produção ficcional naturalista do autor maranhense, tivemos conhecimento por meio
das fontes primárias que O homem foi anunciado na imprensa (antes, durante e depois
do seu lançamento) de forma ambígua (pelos homens das letras – grupo de Aluísio
Azevedo) como literatura licenciosa e cientificista ao mesmo tempo. Essa inteligente
duplicidade de sentidos da campanha visou, num primeiro momento, à venda do livro.
Aluísio só fez isso porque sabia que os livros naturalistas eram confundidos com
“pornografia”, de modo que ele se aproveitou dessa “confusão” para impulsionar a
extração de O homem nas livrarias. O livro também foi percebido dessa forma pelos
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livreiros e críticos. Um articulista anônimo do The Rio News, na ocasião que faz resenha
do livro, escreve “O homem é um livro que pais cuidadosos tentarão manter longe das
mãos de seus filhos, e que senhoras não lerão abertamente” (The Rio News, 15 Out.,
1887), dando a entender que o mais novo romance de Aluísio Azevedo tratava-se, na
realidade, de “romances para homens”, um eufemismo para referirem-se aos livros de
caráter “pornográfico”, considerados impróprios às mulheres (EL FAR, 2004). A
proibição social não impedia que as mulheres lesses esses livros às escondidas de pais e
maridos.
Os interesses de Aluísio Azevedo iam além da venda de livros. O seu maior
objetivo era se tornar um escritor consagrado nacionalmente. Consciente de que
qualidade literária não era requisito único para tanto, fez uso da publicidade. Utilizar
estratégias de marketing para vender livros não era um procedimento novo para Aluísio
Azevedo, já que tal prática vinha sendo empregada por ele desde a publicação de O
mulato (MÉRIAN, 2013). Escritor, pintor, teatrólogo, jornalista e caricaturista, o
escritor maranhense foi também publicitário destacado, pois tinha a compreensão de que
para ser lido não bastava que a obra tivesse “qualidade literária”; era necessária também
divulgação. Aluísio Azevedo e seus amigos começaram a anunciar o aparecimento de O
homem, inicialmente intitulado “A filha do conselheiro”, com um ano de antecedência
(em novembro de 1886), na Semana, periódico de Valentim Magalhães, na “Galeria de
Elogio Mútuo”. A estratégia dessa seção era uma necessidade para promoção de
escritores brasileiros, que eram preteridos pelos autores portugueses e franceses.
Somente há pouco dias antes do lançamento da obra, o título foi alterado para O homem.
Em 10 de outubro de 1887 foi publicada no Rio de Janeiro a primeira edição de O
homem, sob o selo da modesta Tipografia de Adolfo de Castro e Silva & Cia (assim
como as duas edições subsequentes), localizada na Rua da Quitanda, 115. Para o
lançamento do livro, Aluísio e seus amigos utilizaram estratégias de marketing similares
as de Zola e seu grupo (na França). Nem todos os expedientes eram semelhantes, dado
que o viés licencioso apenas os brasileiros destacaram. Já as conferências públicas e a
divulgação de resenhas de elogio ao novo livro redigidas pelos companheiros das letras
de Aluísio eram parecidas, bem como o almoço para promoção de O homem, acontecido
no Hotel Londres (Rio de Janeiro). David Baguley (1990) aponta como um dos mitos da
história do naturalismo francês: o Banquete Trapp (no restaurante Trapp), em Paris,
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acontecido em 16 de abril de 1877. Nesse evento foi servido um menu francês
apresentando as obras de alguns escritores presentes no banquete. Zola e seus amigos
fizeram grande publicidade desse menu e do banquete na imprensa. Esse acontecimento
inspirou o grupo de Aluísio na confecção e difusão do menu francês, publicado na
imprensa brasileira, para divulgação de toda a obra do maranhense até 1887.

Legenda: menu servido no almoço a Aluísio Azevedo. Diário de Notícias, 12/10/1887, p.1.

O homem foi um sucesso. Foram vendidos 5.7000 exemplares, números
impressionantes para a época, entre outubro e dezembro de 1887 (MÉRIAN, 2013).
Para isso, Aluísio e seus amigos publicaram inúmeros anúncios, notas com pequenas
intrigas sobre a obra, poemas e textos críticos enaltecendo-a como objeto literário, ao
mesmo tempo que destacavam com a mesma importância o seu aspecto licencioso.
Numa chamada na Gazeta da Tarde, Arthur Azevedo, o maior incentivador de Aluísio,
escreve que “Magdá é um livro ardentíssimo”, mas ressalta “é tão naturalista quanto
Casa de pensão e O Coruja” (25, Jun., 1887). Arthur destaca: “O romancista [Aluísio
Azevedo] observou à luz da ciência os mais extraordinários fenômenos dessa moléstia,
que hoje tanto preocupa as sumidades médicas dos países mais adiantados” (idem). No
momento seguinte, aponta: “Alguns pais de família hão de fazer sentir à respectiva prole
que onde está O homem está o perigo e só deixarão que as meninas leiam depois de
suprimidas algumas páginas audazes” (idem). A tática visava defender antecipadamente
a obra de possíveis acusações de imoralidade, fato que ocorria com frequência com os
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escritores naturalistas, que se explicavam com a atribuição de uma intenção pedagógica
ao enredo (KENDRICK, 1987). O objetivo, justificavam os romancistas, não era
incentivar a imoralidade, mas denunciá-la por meio da observação e do estudo. Como a
historiografia tende a naturalizar a autoimagem dos escritores, ela confirma que os
romances naturalistas eram pedagógicos, sem considerar as formas como os livros eram
apropriados e lidos por leitores não especialistas e livreiros.
Assim que o livro foi lançado, uma enorme quantidade de artigos com opiniões
contra e a favor surgiram em diversos periódicos do Rio de Janeiro, das províncias e até
de Portugal. A escritora portuguesa Maria Amália Vaz Carvalho esbraveja ao dar a sua
impressão sobre o romance do momento em O Paiz: “Casos patológicos! Casos
patológicos e mais casos patológicos!” (O Paiz, 05, Mar., 1888). Todos sabiam que isso
significava conotação sexual. Por isso, não tardou para críticos imputarem o êxito de
vendas de O homem às cenas eróticas dos sonhos de Magdá. J. Rodrigues Guião,
colaborador paulista de O Paiz, destaca o que para ele seria o verdadeiro motivo do
sucesso do novo livro de Aluísio Azevedo: “o Zé Povinho pouca se importa com a
elevada intuição científica da escola realista, nem quer saber quais os métodos usados
por ela, o que ele quer é imoralidade” (O Paiz, 04, Dez., 1887).
Para manter as atenções por mais tempo sobre a história de Magdá, Arthur
Azevedo e Moreira Sampaio escrevem a peça homônima O homem: Revista dos
acontecimentos do ano de 1887, aproveitando partes da história de Magdá, utilizada
como esqueleto do espetáculo. Esse gênero propunha:

Passar em revista os principais acontecimentos do ano anterior. Tudo
que foi importante ou que obteve repercussão – um fato político, um
crime, uma invenção, a criação de um jornal, a falência de um banco,
uma obra literária, um espetáculo teatral, a epidemia etc. – é
personificado em cena e ganha tratamento cômico, algumas vezes de
alcance crítico ou satírico (FARIA, 2001, p. 161).

Em meados de dezembro de 1887, já se lia nos jornais que os ensaios da revista
haviam começado, com estreia programada no Teatro Lucinda. Aluísio Azevedo
desenhou o vestuário e adereços. Em 18 de dezembro de 1887, os periódicos Gazeta de
Notícias e Diário de Notícias anunciam a aprovação de Machado de Assis (parecerista
principal do Conservatório Dramático) da Revista de ano de 1887 – O homem. Mas
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quando a peça subiu aos palcos, os espectadores ficaram de “bico doce a suspirar por
mais” (A Semana, 07, Jan., 1888), como escreveu um articulista de A Semana sobre o
espetáculo. Esse tipo de censura repetia o que ocorria na França. Na transposição dos
romances de Zola para o teatro, as partes mais quentes eram cortadas. Isso fazia com
que o público saísse do teatro sem o erotismo que os atraía, confirmando a hipótese de
que a obra original era essencialmente obscena aos olhos da população. Todavia, o fato
de Magdá percorrer os 10 cenários da peça à procura de um “Homem” mantinha o
escândalo (sexo) como principal fio condutor da história, garantindo mais de 24
apresentações da revista em menos de um mês.
Coletivamente, Aluísio Azevedo e seu grupo se empenhavam para O homem estar
nas páginas da imprensa diariamente. Muitas vezes, os amigos do autor precisavam sair
em defesa da reputação literária do romancista quando acusado de imoral, ao mesmo
tempo atribuíam a ele os louros alcançados nas letras pátrias. Esses movimentos
revelam que naquele momento ocorriam “brigas” por ocupação no campo literário.
Operava-se uma ação consciente de caráter impositivo, empreendida pelo grupo de
Aluísio Azevedo na imprensa, para o estabelecimento do maranhense como o maior
expoente do naturalismo no cenário literário brasileiro. Nesse processo, eram
necessários “duelos”, intervenções e reafirmações constantes. Essa foi a maior
promoção publicitária realizada por eles. É também um dos fatores que contribuiu para
o autor de O cortiço ser um dos únicos naturalistas mantidos na historiografia.
As estratégias de promoção publicitária de O homem deram certo, pois serviram
para manter a polêmica sobre a história da filha do conselheiro durante bastante tempo,
fazendo surgir a 4ª edição do livro, em setembro de 1888. Ou seja, em menos de um ano
do lançamento da primeira edição, pela Garnier, que assinou os primeiros contratos com
o autor, reimprimindo O homem, O mulato, Casa de pensão (1884) e O coruja (1885).
Ter livros editados pela Garnier era uma forma de consagração da obra e do autor.
O surgimento da 4ª tiragem enfureceu alguns críticos avessos ao livro. Um
articulista da Revista Illustrada elenca os motivos que justificam a sua contestação,
embora reconheça a vocação para o romance do naturalista maranhense. A
licenciosidade do livro, atrativo das vendas, é o que mais incomoda o crítico.
O Homem, por Aluísio Azevedo. Temos diante de nós a quarta edição
deste romance, impressa em Paris e editada pelo conhecido livreiro Sr.
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Garnier. O talento de Aluísio Azevedo e a sua vocação para o romance
não sofrem contestação. Todavia, julgamos o seu espirito ainda
perplexo, sobre o rumo a dar-lhe. Daí essas obras, ora sobrecarregadas
de pormenores deprimentes, ora de falta de ação, sem unidade e sem
interesse, antes dissertações de gabinete do que estudos do natural.
Contamos que Aluísio Azevedo ainda nos dê coisa melhor (Revista
Illustrada, 29 Set., 1888).

Legenda: Anúncio da 4ª edição de O homem no Jornal do Commercio, 07/09/1888.

Considerações finais
Por meio das fontes, constatamos que O homem fazia parte de um grande
empreendimento literário de tons políticos. Tratava-se de um bem-sucedido projeto
artístico-empresarial orquestrado pelo próprio autor juntamente com os seus amigos
intelectuais da imprensa (de várias partes do país), Artur Azevedo, e outros agentes
envolvidos (editor, críticos, jornalistas, ilustrador, diretor de teatro, cenógrafos, atores,
dentre outros) que se esforçaram intensamente para que as atenções se voltassem para o
livro e se mantivessem ao longo de meses. Esses elementos nos levam a inferir que O
homem não é um romance de Aluísio Azevedo, no sentido do imaginário romântico de
arte – a obra que se move do seu autor/criador como um milagre da inspiração –, mas
um projeto artístico-empresarial, em que o literato maranhense ocupava lugar de
destaque. Os produtos resultantes desse projeto (livro e peça teatral) agradaram porque
os seus criadores, Aluísio, Artur Azevedo e Moreira Sampaio, eram cultos e
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inteligentes, e sabiam o limite permitido para que a licenciosidade fosse, em certa
medida, aceita dentro da ficção sem que os seus autores perdessem a respeitabilidade
burguesa, essencial para a manutenção da reputação de artistas “sérios”. Por esse
motivo, o escritor maranhense jamais admitiria que houvesse “pornografia” em O
homem, uma explicação para o fato de não haver anúncios de livreiros divulgando-o
como “romances para homens” no período. Contudo, a licenciosidade é um aspecto
desconhecido e inconfessável da ascensão de Aluísio Azevedo rumo ao título de
“corifeu do naturalismo” brasileiro, ao contrato com a Garnier e ao triunfo de O cortiço.
Não há como falar sobre O homem sem falar dos “agentes” que participaram do
processo de criação de sentido do livro (o primeiro tipógrafo, Artur Azevedo, Moreira
Sampaio, Valentim Magalhães, Coelho Neto, Araripe Júnior, José Veríssimo, os
cenógrafos e artistas da revista “O homem”, os proprietários dos teatros em que a peça
foi representada; os donos dos periódicos; e o livreiro Garnier). E o leitor, fundamental
nesse processo, trabalhou com todos os seus sentidos em circulação naquela sociedade.
Um deles foi a acepção licenciosa, que circulava discretamente e jamais assumida
publicamente, mas reconhecida e mantida na ficção, em notas, advertências e jogadas
publicitárias, que a historiografia negligencia.
Quando admitimos a história do surgimento de O homem e os seus meandros
como legítimos, passamos a focar na materialidade do texto e não mais tomá-lo como
entidade linguística incorpórea, como fazemos tradicionalmente no curso de Letras. Ao
mudarmos a direção do nosso olhar, passamos a compreender os reais motivos de uma
obra, como a história da filha do conselheiro, ter sido relegada pela historiografia, não
chegando aos nossos dias.
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DA FORÇA COERSIVA DO PODER Á LUTA ÉTICA PELA SOBREVIVÊNCIA
EM O FIEL E A PEDRA, DE OSMAN LINS
Édila de Cássia Souza Santana (UFMS –PPG/CAPES)1
Resumo: Esse trabalho objetiva analisar o romance O fiel e a pedra (1967) de Osman Lins, com
ênfase na tensão representada pelo drama social e a luta pela sobrevivência, diante de situações
como latifúndio, exploração de classes e imposição de valores. O romance narra a história de
Bernardo na zona rural nordestina, tendo por núcleo, as relações conflituosas entre o despótico
senhor de terras, Nestor, e Bernardo, um forasteiro íntegro e altivo. Nessa relação, o romance
contempla a força que o espaço opressor determina, provocando o enclausuramento do sujeito,
representado por forças antagônicas que coloca em evidência a luta entre o bem e o mal.
Palavras-chave: Modernidade; Naturalismo; Opressor; Oprimido.

Introdução
O romance O fiel e a pedra publicado em 1961, é o segundo romance do escritor
pernambucano de Vitória de Santo Antão, Osman Lins (1924-1978). Autor de mais de 20
obras, incluindo romances, contos, teatro, ensaios, artigos e novelas, que se estende desde
O Visitante, 1955, seu livro de estreia, até Domingo de Páscoa, publicado postumamente.
Um dos aspectos característicos da ficção de Osman Lins é o elo comunicativo
estabelecido pelo escritor entre a arte e a sociedade. A relação entretecida em suas obras,
parte de um contexto social, político cultural que demanda de representações e discussão
em torno da documentação de situações que expressam aspectos da realidade e seus
conflitos sociais, culturais, políticos e religiosos.
A relação existente entre literatura e sociedade é uma relação fecunda, pela

possibilidade de leituras do social, de forma a compreender melhor os diversos fatores
implicados na constituição do sujeito e em sua performance social. “uma interpretação
estética que assimilou a dimensão social como fator de arte. [...] o externo se torna interno
e a crítica deixa de ser sociológica, para ser apenas crítica” (CANDIDO, 2002, p.16). O
texto literário torna-se produto da articulação entre arte e o social, de forma a ganhar
representações através da forma e conteúdo. Essa proposição permitiu observar nas obras
de Osman Lins, a marca de sua postura ética e política acerca da realidade social do país.
Desde “O Visitante”, publicado em 1955, até “A rainha dos cárceres da
Grécia”. Nesta [...] desponta a crítica contra certa moral pública
castradora da liberdade das pessoas e contra o sistema burocrático do
INPS. Em “A rainha dos cárceres da Grécia” os cárceres são
1
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metaforizados pelas salas e corredores burocráticos de um Instituto de
Previdência Social antissocial [...]. São os aparelhos burocráticos que
ela precisa enfrentar na frustrada tentativa de conseguir a aposentadoria.
(GONÇALVES & GUARNIERI, 2015, p.869).

Seu posicionamento ideológico configurado em forma literária, responde as
perguntas em torno do que há de permanente na sua obra.
É possível dizer que, apesar das variações formais da mesma e da
variedade de objetivos, temas e escritos do autor, permanece a
concepção do papel do escritor que, a exemplo de José de Anchieta,
escreve para educar seu povo, instruindo e advertindo por meio da
literatura. Por meio dela Osman Lins chama a atenção para os inúmeros
problemas relacionados à formação humana, para a qual entende que o
trabalho com as Letras tem um papel a desempenhar (GONÇALVES &
GUARNIERI, 2015, p.869).

A integração das diferentes dimensões sociais com os aspectos intrínsecos do texto
literário na obra de Lins, não foge da performance literária com ponto principal de suas
obras. Pelo contrário, o autor demonstra consciência e rigor na produção de grandes obras
autênticas, em que estética e ética são costuradas pela linha da criação literária.
No crivo literário, o elo comunicativo das paisagens criadas pelo autor, por meio
das interfaces literárias e sociais, encorpam a necessidade de falar do ser humano e assim
construir uma consciência que pode partir de uma realidade subjetiva, restrita, regional e
atingir o universal. O drama do homem não se limita apenas a um espaço pré- estabelecido
geograficamente em que situa as ações, o autor consegue partir de uma realidade
identificável na sua concretude, e atingir espaços abstratos e universais, em que atinge o
drama humano em suas variadas situações.
O fiel e a pedra contempla essa universalidade. Ao partir do drama vivido de
Bernardo Vieira Cedro, no nordeste dos anos 30, o autor consegue atingir o universal
dentro do regional. Tal façanha deve-se a engenhosidade em que soube escolher uma
óptica que alcançasse o homem e os temores que o acompanha desde a origem da
humanidade. Tal performance, respalda o seu posicionamento sobre a literatura. “A
literatura nada tem de simples passatempo. Ela é talvez o instrumento mais poderoso e
mais eficaz de que o homem dispõe para conquistar e defender sua liberdade e sua
dignidade” (LINS,1979, p. 201).
O romance em questão é considerado um divisor de águas na obra de Osman Lins.
A primeira fase, iniciada com o romance O visitante em 1955, seguido do livro de contos
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Os gestos de 1957 é caracterizada por um psicologismo nascente de situações cotidianas,
em muitos casos patéticas. Segundo Massaud Moisés (1974), tanto “a narrativa longa e
as menores testemunhavam um mundividência orientada pelo signo da comoção e por
uma gravidade lírica, compassiva, despida de humor (MOISÉS, 1974, p.375).
O fiel e pedra está no centro das duas fases, por isso ela se consolida como a obra
que coloca Osman Lins entre os maiores artesões da literatura contemporânea, “ergue-se
como a obra-base no percurso do ficcionista, precisamente porque alcança o justo e alto
equilíbrio entre as duas tendências, a introspectiva e a experimentalista. Equilíbrio
procurado na fase inicial, em meio as naturais hesitações, influencias e certezas intuídas”
(MOISÉS, 1974, p.376).
O experimentalismo de Osman Lins constata-se pela recusa a dogmas preexistentes
e generalizantes. Até mesmo quando veiculou suas obras a características já existentes no
cenário literário, procurou particularizar com configurações distintas das já enunciadas.
Esse desprendimento pode ser observado em obras como o romance em análise, que traz
a luta de classe e o desejo das transformações sociais, sintomáticas já existentes em obras
ligadas às tendências “realista, naturalista, regionalista”, mas com inclinações que tendem
a reunir as tensões externas e internas do homem.
O próprio Osman Lins em entrevistas, consciente de sua originalidade, não gostava
de ser comparado com outros escritores que a crítica filiava.
Osman não gostava de ser comparado a nenhum de seus
contemporâneos, estrangeiros ou brasileiros, temendo que se visse nisso
qualquer tipo de influência. Numa entrevista de 1969, ao ser alinhado
com Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado e Érico
Veríssimo, como grande representante da literatura brasileira,
respondeu: “No que se refere aos autores mencionados, todos com obra
numerosa e exaustivamente estudados, manda a verdade que lhe diga,
não os tenho por modelos em nenhum aspecto. Meus rumos são outros”
(ET, p. 159) (PERRONE-MOISÉS, 2014, p.95)

Por isso, o autor assumiu uma marca no cenário literário. Passamos para a análise
de alguns pontos do romance, que consideramos importantes em nosso trabalho, a fim de
compreendermos como ocorre a configuração do aspectos característicos da ficção de
Osman Lins, e entendermos os efeitos de sentidos resultantes da configuração do
romance.
O fiel e a pedra: do determinismo a resistência
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Em O fiel e a pedra, temos a história de Bernardo Vieira Cedro, no nordeste dos
anos 30, que logo após perder um filho e deixar seu emprego público com agente fiscal,
num posto da prefeitura de Vitória, justamente por não concordar com práticas
desonestas, fica sem alternativas, por isso acaba aceitando a oferta de um amigo, para
cuidar de um armazém/ de uma propriedade distante e isolada. Bernardo considera a
oportunidade, uma maneira de se tornar um pequeno agricultor e pecuarista.
A morte do filho, ainda criança, de Bernardo e Teresa foi insuperável e ocasionou
um grande abismo na própria relação de ambos. Era notório os efeitos da perca, até
mesmo em Teresa que sempre foi “Testa serena, capaz de aplacar todas as iras” (LINS,
2007, p.36), agora estava definhada.
A morte de José fora na terça-feira. Na sexta, apareceu Antônio Chá,
que seguira Bernardo em algumas das últimas viagens e sumirá há
quase quatro anos, sem que ninguém desse notícias suas. [...] Nos
intervalos da conversa frouxa, observava o rosto de Bernardo, sondava
a expressão da mulher e replantava os olhos nos tijolos, com um suspiro
de pena. Que era feito, indagava, que era feito do chefe e da Teresa de
antes? Ambos machucados. Era como entrar na casa errada. E dizer que
pensara encontrar Bernardo rico, cheio dos poderes e riquezas que o seu
entusiasmo prometia (LINS, 2007, p.35).

A passagem capta por meio do olhar de Antônio Chá, amigo da família, os efeitos
dos últimos acontecimentos na vida do casal. O romance narrado em terceira pessoa, por
um narrado intruso, nesse momento filtra as expressões reveladoras dos conflitos internos
do casal, delegando o ponto de vista ao personagem que melhor conhecia aquela família.
É constante no romance o fato de o narrador delegar voz a outros personagens.
Numa atitude que permite compreender a complexidade do homem, revelando a
necessidade de dar voz ao interior dos personagens, quando o narrador não consegue mais
dominar a complexidade humana.
A situação de Bernardo em Vitória não era confortável, além da morte do filho,
Bernardo estava desempregado. Tinha se demitido do seu antigo emprego como agente
fiscal da prefeitura, e por isso era odiado na cidade, o que dificultava a oportunidade de
outro emprego, pela influência que a prefeitura, exercia na pequena cidade. “É por isso
que lhe odeiam e têm inveja. [...] E pode ficar certo: por enquanto, você não tem
oportunidade a ui. Eles têm de provar, esse pessoal de Vitória, que você está errado.
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Querem ver seu castigo, sua queda. E isso tem de vir Bernardo, se você não mudar”
(LINS, 2007, p.45).
Todo esse ódio era justamente pela recusa de Bernardo as falcatruas do seu chefe,
junto com o tesoureiro e seus secretários. Bernardo recusou a fazer parte do esquema de
corrupção, quando percebeu os roubos feitos pelo prefeito e seus subordinados,
ocasionando a ira dos envolvidos. A sua saída do emprego, provocou intensas reflexões,
impulsionadas pelo fator financeiro e a sua honra. “Bernardo refletia: Agira Erradamente?
[...] E fora tão insensato o que fizera! Se bem executava o seu trabalho, importava-lhe o
resto? O certo era contar devidamente, como sempre fizera, os volumes conduzidos pelos
caminhões, cobrar o imposto devido, prestar as devidas contas (LINS, 2007, p.14-15).
Toda a situação agora, acrescia as reflexões de Bernardo, quanto ao destino da sua
família. O “Homem de contada palavras” sentia o peso da honestidade, quando essa não
parecia encaixar no ambiente que vivia. Ainda estamos nas páginas iniciais do romance,
e já é possível perceber a tensão que domina a narrativa. Bernardo já encontra-se
enclausurado pelo seus pensamentos, em função dos últimos acontecimentos e decisões
tomadas.
A tensão presente nas páginas iniciais, acompanha os personagens até o fim, sem
os dar fôlego. Por isso, é possível perceber que trata-se de um romance de tensão tanto
externa, como interna. De um lado temos conflitos de ordem social, e do outro, conflitos
existenciais.
Reveladores da tensa relação de Bernardo com o meio que ele vive, são as séries de
episódios, em função da mudança de Bernardo e sua família da cidade de Vitória para a
zona rural nordestina, na tentativa de recomeçar a sua vida.
Bernardo recebe uma proposta de Miguel Benício, um comerciante rico e dono de
um engenho, para ir trabalhar no Engenho Surrão, gerenciar as atividade do engenho.
Teria também no Surrão, terra para trabalhar: plantar, criar, e assim reconstruir sua vida
aos poucos. “- Você ainda sabe o caminho do Surrão. Eu lhe empresto dinheiro, você
compra bois, me leva lá e diz qual é o lucro. Dá uma olhada nas terras, no barracão, vê o
que é o interessa. O que você quiser, está nas suas mãos” (LINS, 2007, p.47).
Aceito a proposta, Bernardo e Teresa partem para o Engenho do Surrão com a
premissa de recomeçar a vida, reconstruir suas identidades. De todas a descrições
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possíveis feitas do Surrão, Bernardo e Tereza não fazia ideia das lutas que travariam para
manter intacta mais uma vez a honra.
Tempo depois da família mudar para o engenho, o dono do engenho, Miguel Surrão,
ao saber das traições da esposa, resolve vender todas as suas propriedades para que sua
esposa não ficasse com nenhum bem. A venda era falsa, e assim que o divórcio fosse
resolvido, teria suas propriedades de volta. Bernardo foi o nome de confiança
escolhido por Miguel para receber a passagens do bens. “Aceitava na qualidade de amigo,
comprar-lhe algumas casas, transação fingida, válida somente no papel? (LINS, 2007,
p.93). Bernardo não aceita fazer parte de tal negócio ilegal, o que acaba com Miguel
recorrendo ao seu irmão mais novo, Nestor Benício. Nestor provocava em Bernardo,
certa desconfiança, e por isso temia que ele assassinasse o irmão, Miguel.
Ergueu-se, apanhou o candeeiro, fiscalizou mais uma vez as portas,
lento. Deitaram-se. Cresciam os rumores da noite, o cachorro soltou um
uivo longo. E tudo, os uivos, a cantilena dos bichos miúdos, Nestor
Benício, os homens desgarrados na escuridão, a vida naquele ermo, a
pobreza que o obrigada a suportar com a mulher essas coisas, tudo
pareceu fundir-se – elementos de uma conspiração que o destruiria, que
já o ameaçava, que fechava sobre ambos um vago, funesto,
imponderável círculo. Nítido um arrepio veio dos seus rins, subiu ao
longo das costas e espalhou-se no ombro. E veio então a certeza, uma
previsão clara e tão firme, que ele se sentiu sufocar: “Nestor Benício
vai assassinar o irmão”. Era inevitável: quando, sem despender um
níquel, se visse na posse de todos aqueles bens – e Nestor saberia
apossar-se de outros mais – acharia um jeito de acabar com Miguel
(LINS, 2007, p.98).

Todo o medo de Bernardo o consumiu por dias, numa angustia nefasta. A descrição
do trecho acima, permite visualizar fatores condicionantes do estado de Bernardo. Tanto
o espaço com os agouros da noite, como a cisma do protagonista com Nestor, geram a
tensão interior do personagem. A luta com fatores externos como a pobreza e as suspeitas
de desmando do irmão do seu amigo, tornam o ambiente nebuloso que não só o atinge,
como também a sua esposa. Teresa sabia pelos suspiros fortes do marido, nervos abalados
e a insônia, que algo muito ruim ele estava prevendo, e como sempre fazia, não a contaria,
para não a preocupar.
De fato, toda inquietação de Bernardo não era atoa. Miguel morre de forma suspeita,
e todos os bens, inclusive o Engenho do Surrão, ficam com o seu irmão Nestor. Essa
mudança vem a significar bastante na rotina dos acontecimentos da pequena comunidade
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rural do Surrão. Nestor é agora o novo patrão de Bernardo. A partir daí, trava-se uma de
série conflitos de ordem externa e interna, que atormentaria a vida do casal. “Morto
Miguel, o Engenho nas mão de Nestor, que seria novamente deles dois? Nunca teriam
paz? (LINS, 2007, p.125). De um lado Bernardo, homem integro e altivo, e de outro,
Nestor, um despótico senhor de terras.
A situação acentuou após a morte de Miguel. Nestor quis se apoderar de todos os
bens. O gado que estava aos cuidados de Bernardo e que não fazia parte da venda feita
antes de morrer por Miguel, logo provoca uma sequência de conflitos. Bernardo sabe das
intenções de Nestor, e muito mais que o gado não faz parte das tramitações anteriores. A
ideia de Nestor é se apropriar de todos os bens do falecido, não facilitando a vida dos
agregados, como também da viúva e dos seus filhos. Seu objetivo era “colher tudo que
estivesse ao seu alcance, estender-se. A qualquer preço, contra todo escrúpulo. A altura
do homem são os seus poderes” (OSMAN, 2007, p.134).
“Bernardo Vieira Cedro, homem de passado limpo, sem quebras graves de
procedimento” (OSMAN, 2007, p.132), castigado pelos acontecimentos que culminaram
na morte do seu amigo Miguel, resolve tomar uma atitude diante dos desmandos de
Nestor. Assim ele não permite que o inimigo retire o gado dos seus cuidados, o que
provoca a ira de Nestor, que a partir disso coloca capangas para vigiar Bernardo e a
fazenda.
- Chegaram? - Estão aí. Ele e mais quatro. Apressadamente, calcou as
alpercatas. Trocou um rápido olhar com a mulher, saiu, fechou a porta.
Não havia lua. [...] Nestor Benício à frente; trazia uma chibata, esporas,
botas e cano alto. De cada lado, como a protege-lo, estavam Precipício
e Xenofonte. [...] – Pronto – foi dizendo Nestor. Viemos cuidar do
negócio. – Que negócio? – O gado, senhor. Vamos levar agora. –
Estive analisando. O gado vai ficar aqui. Nestor Benício riu. [...] O
negócio que a gente acertou, foi outro. – insistiu Nestor. – Eu não acertei
nada – replicou Bernardo com o olhar fixo no desconhecido. Você falou
que ia levar o gado e eu disse que não tinha nada com isso. – ora, se não
tem, não se meta. A voz de Nestor se alteou: – Arrotando grosso? Sabe
que formiga quando quer se perder, cria asa? – Você ouviu o que eu
disse – Bernardo insistiu. Estamos conversados. [...] – Eu não falei por
falar – avisou Bernardo. Se você insistir, eu dou parte na polícia hoje
mesmo (LINS, 2007, p. 136-137).

Associado a essa atitude, Nestor dispara toda a sua fúria à resistência de Bernardo.
Passa a cobrar aluguel, coloca capangas à espreita da casa de Bernardo e Tereza, destrói
as plantações, perseguindo a família de todas as maneiras.
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É nesse clima de tensão que a relações de poder se intensificam e ditam o
comportamento dos personagens. Bernardo é encurralado pelo controle exercido por
Nestor. Sua honra é posta na balança a medida que a força coerciva do espaço em que
vive, o oprime. “Eu não sou um homem ruim e não queria muito da vida. Mas o que há
de errado na minha maneira de agir? Será fugindo, será se curvando que um homem deve
viver?” (LINS, 2007, p.178). Os questionamentos feitos por ele, embalam o quanto a
prova pode estar a honra de um homem diante de forças adversárias que pode nutrir a
desonra e a corrupção.
Por isso, sentia-se preso. “Acordou com o pensamento de que era um homem
acuado e de que precisava domar, dirigir as suas forças” (LINS, 2007, p. 254). A ideia de
homem acuado é comparável a um bicho que está prestes a cair numa tocaia. A tocaia era
posta por Nestor, o opressor, grande latifundiário sem ética, sem escrúpulo a quem nada
obedecia. O próprio Bernardo associa a sua situação com a do coelho que sua mãe criara
e foi levado pela força dos cães. Assim como o animal, estava acuado. O coelho pelos
cães, ele, perseguido, sem lei e sem amigos, por Nestor e seus capangas armados em
frente de sua casa para expulsa-lo. “Assemelhava-se a um homem que reconhece os
mesmos sintomas de uma doença da qual se acreditava livre e a quem isso se acabrunha
duplamente, pois os movimentos e a aspereza são familiares. [....] E tudo, a sensação de
estar preso em sua própria casa” (LINS, 2007, p. 292).
E travado um acerto de conta entre os dois, como forma de resolver a situação.
Bernardo resolver vender o que pertence no Surrão e voltar para Vitória, para mais uma
vez recomeçar. Nestor sem saída, aparentemente acaba aceitando o negócio. Quando tudo
encerrado, Bernardo percebe que é mais uma armadilha do inimigo. Havia uma tocaia
para a sua morte. Sozinho no meio de toda aquela gente, Bernardo tinha ajuda apenas do
seu fiel companheiro Antônio Chá que as espreitas observava e cuidava para qualquer
movimento suspeito. Quando, Ubaldo, um dos capatazes, por motivos que Bernardo
desconhecia, surgi e atira em Nestor, facilitando a fuga de Bernardo e Antônio chá para
Vitória, e assim começar um novo ciclo.
O caminho percorrido até o último embate, provocou na arquitetura do romance, a
tensão já enunciada em momentos anteriores. Tensão tanto no nível externo, envolvendo
a problemática social presente no contexto do enunciado, em que a rivalidade de Nestor,
despótico senhor de terras com Bernardo e Teresa, tonaliza as diferenças entre classes e
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por consequência acirra a luta entre elas. Do outro lado, a tensão interna, no nível
“cósmico em que se joga a existência não de um indivíduo encurralado pelo ódio e pelo
medo, mas do gênero humano a debater-se com as forças indômitas que despertou ou pôs
em movimento do ser humano em face da natureza, dos semelhantes e, sobretudo, de si
próprio, seu inimigo maior” (MOISÉS, 2007, p. 376).
A relação de tais tensões no romance, se dá na postura do protagonista em resistir
a força das classes donas do poder social, por isso superiores, que se desenhava por linhas
tortas. Ou seja, resistir aos desmandos das esferas sociais que regiam o poder, impõe uma
pressão psicológica que pode provocar o desequilíbrio do sujeito. Resistir os conflitos
dentro da esfera tanto social, como psicológica, e manter inalterada a sua ética, foi a luta
travada por Bernardo no romance. Por isso, não controla a situação facilmente, ele se vê
ao ponto de explodir, uma intensa luta interna. Uma raiva motivada pela consciência, pela
razão. Raiva de todo povo oprimido. Raiva pronta para explodir, mas contida, “Haverei
de pagar o que não devo? Essa pergunta feita, repetidas vezes por Bernardo, enraiveciao, era o mesmo que um insulto. Nas horas longas da noite quantas vezes acordara” (LINS,
2007, p. 173).
O fiel e a pedra nessa via, não se limita apenas ao relato de acontecimentos movido
por questões de poderes, de terra e de honra, objetiva patentear, nos embates de dois seres,
a imagem total do homem ansioso de reconquistar a perdida ou dispersa unidade
essencial. Retrata o desespero de um ser que (re) constrói a sua essência com os retalhos
da sua existência, o romance bordeja a problemática existencialista (MOISÉS, 2007,
p.379).
O embate que circunda os espaços do romance é encorpado pela personificação de
dois seres de índoles distintas. Enquanto Bernardo é a personificação do bem, da
integridade,
Sempre fora assim e não havia de mudar, a não ser que os anos, dentro
de sua pele, o substituíssem por um homem diferente. Se para viver era
preciso se afastar-se de uma certa linha, abrir os braços, servir a um
ladrão, ser fiel aos infiéis, trair, ceder, então que é que o mundo e a vida
não haviam sido feitos para ele (LINS, 2007, p.321).

Nestor Benício era a personificação do opressor, do algoz que conduzia a mão de
ferro a exploração de classes e imposição de valores.
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Vim com vigor, isso sim, impor um mando que é direito meu. Em
qualquer tempo o lugar, se beija a mão do senhor. E você quer violar,
quebrar as leis do mundo, mas estou aqui para impedir engano,
ostentação, abrir os olhos dos cegos. Hoje você tem de ficar na sua
altura. Na sua dimensão. Olhe para fora, meça a diferença. [...] Olha
para fora e veja quem sou eu. É o cabo, é Marvano, é o vigia, tudo gente
min há. Gritei, obedeceu: todo mundo obedece. Pese a desigualdade,
julgue o menor e o maior. Qual é o lado mais forte? Esse amarelo não
conta, não pesa na balança. E de grande você só tem a soberba, mas essa
eu vim cortar. Hoje você fala mais baixo. Fala mais baixo ou então não
fala (LINS, 2007, p.348).

A caracterização de Nestor e de Bernardo, como seus valores e objetivos, fazem
parte da constituição do sujeito dentro de contextos com peculiaridade e condições
sociais, políticas, culturais que dão individualidades a formação dos sujeitos. Nessa via
de interpretação, o romance apresenta contextos propiciadores de formar ou modificar o
comportamento e o caráter dos indivíduos.
Por essa ótica, é possível fazer uma leitura do naturalismo, pelo viés do
determinismo. Se pensarmos nas principais características do naturalismo a violência, a
miséria e exploração social, coincide com a configuração de O fiel e a pedra que faz uma
leitura dos romances regionalistas da década de 30, com influencias do regionalismo
naturalista do século XIX, se pensarmos também, na força que impulsiona a queda fatal
do homem, sujeitos a lei do sangue e às pressões do ambiente. Bernardo não cede as
forças e as pressões do ambiente, e por isso o romance contempla o movimento do sujeito,
que precisar sair dos espaços conflituosos. Assim, como os romances naturalistas do
século XIX, o romance apresenta elementos como a sondagem interna, que é responsável
pela tensão dramática que configura a narrativa.
O determinismo científico, formulado por Hipólito Adolfo Taine, em que o
comportamento humano é condicionado por três fatores: raça, contexto histórico e meio
ambiente, é atuante na formação da tensão que oprime Bernardo. A força coerciva do
meio em o personagem vive, desde Vitória até o Surrão, encurrala os sujeitos quase que
na condição de um animal. Quando Bernardo se compara com o coelho da sua mãe, a
objetificação/animalização do sujeito é paralela a pressão de Nestor sob Bernardo. A força
do opressor é sintomático do meio em que vive. Os forte são os que sobrevivem, os fracos
são subjugados, quando resistem correm o risco de serem eliminados.
A força atuante do meio influencia o homem e a sua conduta moral. Bernardo é
cercado por Nestor e seus capangas. Está sozinho naquele espaço e a sua sobrevivência

3206

depende da sua adaptação ao meio, o que significa tornar-se corrupto, compactuar com
os roubos e desmando de Nestor.
A sua saída do cargo público e da cidade de Vitória, é justamente pela força do meio
em que habita. Novamente é cerceado pelo meio quando muda para Surrão. A sua
resistência ao poder que o espaço exerce, leva a uma intensa tensão psicológica que
atormenta o personagem do início ao fim do romance.
Tocante a ideia da literatura como forma de intervenção social, modulada pelo viés
critico, reacionário dos escritores naturalistas, o romance segue na linha do
posicionamento ideológico de Osman Lins, em considerar a literatura “o instrumento
mais poderoso e mais eficaz de que o homem dispõe para conquistar e defender sua
liberdade e sua dignidade” (LINS,1979, p. 201), como já dito anteriormente.
É possível notar a denúncia diante de situações como latifúndio, exploração de
classes e imposição de valores. O romance ao narrar a história de Bernardo na zona rural
nordestina, tendo por núcleo, as relações conflituosas entre o despótico senhor de terras,
Nestor, e Bernardo, um forasteiro íntegro e altivo, contempla aspectos notórios tanto no
contexto de produção da obra, como também, da nossa atual realidade. Aspectos de um
modelo de vigência social formado pelos opressores e pelos oprimidos, gerando conflitos
de ordem social, com alta carga de sondagem humana, visto que o dilema em que o
homem se encontra, vai além dos conflitos externos, contemplando o seu próprio malestar.
Segundo Freud, o mal estar, a infelicidade é provocada por três fatores: “o poder
superior da natureza, a fragilidade de nossos próprios corpos e a inadequação das regras
que procuram ajustar os relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado
e na sociedade” (FREUD, 1996, p.15). A situação de Bernardo no meio em vive e as
relações estabelecidas no seu meio de trabalho, são responsáveis pelo seu desajuste na
sociedade. Toda a tensão psicológica vivida pelo casal, é resultado da “frustação que a
sociedade lhe impõe, a serviço de seus ideais culturais, inferindo-se disso que a abolição
ou redução dessas exigências resultaria num retorno a possibilidades de felicidade”
(FREUD, 1996, p.15).
Nesse sentido, podemos concluir que são as frustações que acompanha o casal, que
faz com eles vivem em constante mudança. Justamente a inadequação de ambos aos
espaços que convivem que provocaram a tensão dramática que deu ritmo a narrativa.
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Bernardo e Teresa a procura da felicidade, partem para um novo recomeço. Nesse sentido
o casal vive uma saga que culmina na sua volta a Vitória, local onde sai em busca de
também um recomeço. Quando sai de Vitória, o casal vive o luto da perca de um filho,
agora encontra na gravidez de Tereza sentido, motivos para outro começo, e assim
retornar as possibilidades de serem felizes. Anúncio de um tempo novo na vida de
Bernardo, após sua reconstituição em meio aos escombros.
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A INEXISTÊNCIA DE CAETÉS
Marcos Falchero Falleiros (UFRN) 1
Resumo: A construção de Caetés é conduzida por um interessante jogo lógico. Sua formulação
paradoxal extravasa a condição pós-naturalista ao colocar a cena da narrativa no tempo presente,
como se estivesse numa realidade imediata, fora do livro. Graciliano Ramos por meio desse
processo consegue figurar a inexistência do romance de modo duplo: o Caetés que estamos
lendo é o mundo externo, dentro do qual João Valério tenta escrever “Caetés”, mas afinal
abandona o projeto.
Palavras-chave: Graciliano Ramos; Caetés; Pós-naturalismo.

Antonio Candido, em Ficção e confissão, considera Caetés um romance
“temporão”, “galho já cediço do pós-naturalismo”, com evidências de “deliberado
preâmbulo” (1992, p. 14), como se fosse um exercício de técnica literária preparativo da
grande obra por vir. Além das ressalvas que o crítico apresenta, demonstrando o quanto
a presença do narrador em “situação” anuncia embriões como os monólogos interiores
da obra futura, vê-se que nesse romance, tanto o modernismo, por aversão, quanto o
marxismo, apesar da simpatia, não articulam plenamente o profuso cafarnaum de
cultura de almanaque com que Graciliano Ramos se diverte – o que não deixa de ser
mais um sintoma de sua ambivalente fatura na estreia promissora do autor, posta entre a
revolução da forma árida e a timidez de um conteúdo acuado pela miserabilidade no
beco sem saída do contexto provinciano.
A confusão do romance é o remédio antipasmaceira providenciado por seu ágil
dinamismo, simbolizada pelas conversas atanazadas do Padre Atanásio, a que se
sobrepõe ainda assim, com nitidez geométrica, o entrecho principal, marcado por
cômicas conversas cruzadas, enquanto o autor aflito, condição permanente de seu
compadecimento irônico, fica sem ter o que fazer com essa “multidão” da roça. Antes
de encontrar o equacionamento estético na vizinhança e no mundo urbano de Angústia,
brinca no caos do enredo, entre referências disparatadas que procuram justificar a
impossibilidade de outra saída: à língua italiana em que tudo acaba com oni, ao modelo
indianista dos carapetões já esquecidos de Gonçalves Dias e de José de Alencar, ao
espiritismo hierarquizado desde o líder até os renomados locais, em meio a embrulhadas
com Platão, a Olavo Bilac e às frases das folhas cor-de-rosa do pequeno Larousse, ao
1
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Eclesiastes na função de cofre de João Valério, às embromações do Laplace, à corja,
segundo Padre Atanásio, tais como Nietzsche, Le Dantec e um outro demônio de que
ele esqueceu o nome, a Anatole France e o idiota do Augusto Comte, ao título Assim
falou Zaratustra, usado para confirmar qualquer conversa ou insinuar culposamente ao
narrador João Valério alguma coisa maliciosa, a Poincaré e Clemenceau, um dos dois
talvez presidente da França ou da Inglaterra – assuntos que correm em meio à
advertência sobre o perigo da alfabetização do matuto e o acesso decorrente a leituras
ociosas dos pratos de resistência da cultura sertaneja, o almanaque Lunário Perpétuo e
as histórias de Carlos Magno, além de todo tipo de discussão sobre Bíblia, medicina,
política, filosofia, ciência, xadrez, jurisdição, literatura, pôquer e a ortografia de
eucalipto, que ninguém na redação da Semana sabe.
Em entrevista a Francisco de Assis Barbosa, Graciliano Ramos registra a
elaboração nos anos 20 do “horrível Caetés”, que o movimento modernista o encorajara
a fabricar, escrevendo “tal como se fala de verdade”. Lembra que em 1926 o romance
estava pronto, efeito do desdobramento de um dos três contos que escrevera na época.
Os outros dois, “A carta” e “Entre grades”, deram origem a S. Bernardo e a Angústia
(BARBOSA, 1943, p. 42-49).
As cartas de outubro de 1930, enviadas de Maceió para Ló, sua esposa, revelam
que depois do convite de Augusto Frederico Schmidt para a publicação de Caetés,
Graciliano reelaborava a “obra-prima” e anunciava que o romance, sim, é que seria
“uma revolução dos mil diabos” (RAMOS, 1994, p. 115). Portanto, durante os dias
agitados da Revolução de 30, Graciliano reformava exaustivamente Caetés, enquanto
exercia em Maceió a função de Diretor da Imprensa Oficial. Nas cartas a Ló, comenta
animado ter visto “um daqueles pedacinhos de papel”, que Schmidt lhe mandou,
pregado num dos vidros da casa do Ramalho. São os folhetos anunciando Caetés, e a
livraria é aquela pela qual João Valério devaneia editar seu romance “numa brochura de
cem a duzentas páginas, cheia de lorotas em bom estilo” (RAMOS, 1984, p. 23). E
como João Valério, seu autor se limita à projeção de um sucesso local: “De sorte que o
pessoal de sua terra está, com razão, espantado e desconfiado. Há de ter graça no fim,
quando compreenderem que o livro não presta para nada” (RAMOS, 1994, p. 111). Ou,
nos termos do narrador de Caetés:
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As minhas ambições são modestas. Contentava-me um triunfo caseiro
e transitório, que impressionasse Luísa, Marta Varejão, os Mendonça,
Evaristo Barroca. Desejava que nas barbearias, no cinema, na
farmácia do Neves, no café Bacurau, dissessem: “Então, já leram o
romance do Valério? Ou que na redação da Semana, em discussões
entre Isidoro e Padre Atanásio, a minha autoridade fosse invocada:
“Isto de selvagens e histórias velhas é com o Valério”. (RAMOS,
1984, p. 23).

A forma paradoxal com que se cruzam o alheamento do literato, mergulhado na
oportunidade de projeção finalmente aparecida, e o senso crítico irônico diante do
momento histórico, com o qual está comprometido como membro do governo a ser
derrubado, vai assim se desdobrando em toda a correspondência desses dias. No dia 4,
Graciliano confessa a aflição depois de receber, com um recorte anexo da Vanguarda
“dizendo cobras e lagartos de Caetés”, uma carta de Rômulo (secretário da editora de
Schmidt) “exigindo os originais”. Conta a Heloísa que telegrafou ao rapaz “pedindo
uma semana de moratória” (RAMOS, 1994, p. 114). Assim o ambiente citadino agitado,
num passo histórico marcante para o país, de que a paralisia de Caetés está tão distante,
indica o anacronismo da obra no andamento de sua vinda ao público, como se a mesma
superação que sua trama ironizada pedia, tivesse atropelado a publicação do romance,
inviavelmente comprometido pela estruturação narrativa à Eça de Queirós sob a qual se
armara desde 1924. Parece que a aflição do autor confirma a defasagem, e que o
desprezo preliminar pela obra de estreia pressente sua validade vencida.
Depois de muitas peripécias, quando S. Bernardo já estava pronto, Caetés
finalmente, em dezembro de 1933, apareceu nas livrarias. O tempo inaugural de sua
escrita é assimilado pela representação de uma realidade imediata em Caetés, cujo
enredo dá indicações de dois anos de duração: de janeiro de 1926 a finais de 1927. O
primeiro mês é mencionado no final do capítulo 1 (RAMOS, 1984, p. 14). No primeiro
ano do enredo, o ano de 1926 é sugerido no capítulo 3, quando o mitomaníaco Nicolau
Varejão conta lorotas espíritas sobre sua vida anterior: da guerra do Paraguai [1870] foi
para a Itália, onde ficou trinta anos. E como Nicolau Varejão diz ter sessenta anos de
idade, o Dr. Liberato se espanta, zombeteiro: “Não é possível. Setenta com trinta ...
Caso o senhor tenha morrido e nascido logo que voltou da Itália [1900], não pode ter
mais de vinte e seis [1926]” (RAMOS, 1984, p. 20). Passa o Natal no capítulo 15 – mais
uma prova do espírito de simetria de Graciliano, que distribui com paridade os dois anos
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no livro de trinta e um capítulos. Depois vem o suicídio de Adrião no período junino do
ano seguinte e passam-se os meses finais de 1927 nos últimos capítulos.
No capítulo 27, Pinheiro, “agora pelo São João” (de 1927), pensa tratar-se de
bomba ao ouvir o tiro suicida de Adrião Teixeira. Do capítulo 27 ao 28, nos oito dias da
agonia de Adrião, temos “Entre quatro paredes” o teatro quase de vanguarda, o cinema
quase de “O anjo exterminador” dos convivas da casa em serões que aos poucos os
deixam num relaxo de promiscuidade – um microcosmo em chave pré-existencialista da
própria Palmeira dos Índios, que o romance pós-naturalista quer retratar com as
caricaturas cômicas na azáfama da casa. Poderíamos pensar que Graciliano poderia ter
feito algo semelhante ao mundo monótono do círculo vicioso de O castelo de Kafka ou
de O deserto dos tártaros de Dino Buzzati, ou ainda, Esperando Godot de Beckett,
desde que tirasse a moldura velha do adultério, mola cediça do romance, que o inculpa
de uma cópia da cópia, se lembrarmos da dívida de Primo Basílio com Madame Bovary.
Mas a força de Graciliano tem como caráter fundamental o realismo de causa-eefeito com que viria a sondar as mais profundas fantasmagorias, mesmo nas estórias de
“um mundo coberto de penas” que escreve a partir de maio de 1937, na pensão do
Catete, como se vê pelas notícias que dá a Ló sobre suas personagens de Vidas secas:
“Nenhuma delas tem movimento, há indivíduos parados. Tento saber o que eles têm por
dentro” (RAMOS, 1994, p. 201). Caetés, entretanto, com toda a força que pulsa em sua
construção, permanece irremediavelmente teatro velho, de três paredes. Nenhuma
tendência vanguardista fora do realismo crítico germinaria no escritor, avesso ao
absurdo e ao surrealismo, ainda que sua atiladíssima percepção crítica mostrasse
simpatia pela peça “sem enredo” (RAMOS, 1980, p. 168) de Carlos Lacerda, “O rio”.
No capítulo 29, dois meses após a morte arrastada do marido traído, o encontro
entre João Valério e Luísa serve para confirmarem o nada de suas veleidades amorosas.
No capítulo 30, três meses depois, João Valério aparece como sócio da casa comercial
de Luísa, herdeira comanditária, e de Vitorino, agora sozinho, sem o velho irmão traído
e suicida. Resta ao capítulo 31 uma filosofia barata que pretende justificar a narrativa
patinante, quando essa condição é que faria a obra ressumar de seu pós-naturalismo um
existencialismo avant la lettre, à maneira de O estrangeiro de Albert Camus. Jorge
Amado (1933) e outros consideraram esse capítulo maravilhoso, mas o crítico Dias da
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Costa (1934), em sua resenha de junho de 1934, lamentou no final do livro “dois
capítulos inúteis” e advertiu que “as explicações são sempre perigosas”.
A rotina de Caetés, cujo tema na verdade é a falta de assunto para a literatura, faz
da obra uma constatação do vazio do enredo. O romance ruim é sua matéria e seu
resultado – como na obra de Alencar, que, entretanto, para se defender da crítica ao
pouco relevo moral de seus personagens, respondia que os talhava “no tamanho da
sociedade fluminense” e gabava-lhes justamente “esse cunho nacional”, segundo lembra
Roberto Schwarz (1988, p. 47).
A culpa, como mola do enredo, aparece de imediato no tempo presente do
capítulo 1, ao contrário da reaparição literariamente sofisticada de João Valério em Luís
da Silva de Angústia, quando o assassinato no final do enredo é a culpa que move o
início do romance. Em Caetés, a culpa será o “romanesco”, único meio de tensionar o
início do cortejo arrastado da sociedade provinciana, apresentada sob a interioridade da
onipresença do protagonista, não propriamente o narrador por escrito, mas uma voz no
presente do indicativo. Foi o que Eloy Pontes considerou erro de sintaxe:

O sr. Graciliano Ramos escreve, às vezes, com os verbos no tempo
presente e no tempo passado no mesmo período, o que nos parece erro
evidente de sintaxe. Quem narra, emprega, de preferência, o tempo
passado. A simultaneidade é que não se justifica. (PONTES, 1934).

Certamente a ojeriza pelo romance de estreia não vem do quinau de Eloy Pontes,
pois a repulsa já se manifestava antes da publicação (RAMOS, 1994, p. 130). Pelo
contrário, percebe-se, pela constância, que é consciente o uso dos presentes do
indicativo, cujo ótimo efeito de sentido será constatar vivo e insuperável o mundo
obsedante que quer descartar – o que revela a intenção do autor de posicionar a escrita
do lado de fora do texto, na realidade presente, colada à qual se encontra acuado o
“autor-ator” (PINTO, 1962). Na forma desse arcabouço, que joga a primeira camada do
romance para fora de si mesma, o “autor-ator”, sob a máscara autocrítica do “valoroso”
João Valério, pretende, em Caetés, com o “Caetés” dos antropófagos, virar escritor:
atividade que Graciliano tantas vezes qualificou ironicamente de “indecente meio de
vida” e que faz Valério ponderar ao final: “um negociante não se deve meter em coisas
de arte” (RAMOS, 1984, p. 218).
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Com tempos verbais que não configuram a forma de um diário nem são
momentos em que o narrador vem à tona do texto no tempo da narração, estamos,
portanto, lendo Caetés do lado de fora do romance, como uma representação imediata
da realidade, perpassada por escapadelas, em todo o enredo, de presentes do indicativo
referidos ao pretérito no tempo do narrado, como, por exemplo, grifamos: “- Só por
isso? murmurou Luísa, que protege o Cassiano” (RAMOS, 1984, p. 49).
Assim, a narrativa apresenta um tempo aberto, onde o mundo mesquinho que
retrata se mantém vivo, para que o narrador confesse a impossibilidade de escrever tanto
sobre os caetés como sobre sua realidade. São significativas a respeito as observações
de José Paulo Paes – que grifamos igualmente – quando comenta a situação do
narrador:

[...] pergunta-se a certa altura se não faria melhor escrevendo sobre
aquilo que conhecia, ou seja, as pessoas à sua volta, “padre Atanásio,
o dr. Liberato, Nicolau Varejão, o Pinheiro, d. Engrácia”. Mas, nesse
caso, conclui ele, “só conseguiria garatujar uma narrativa embaciada e
amorfa”, narrativa que, embora em nenhum momento se refira a ela,
como repetidamente o faz com relação à sua frustrada novela, acaba
sendo a principal de Caetés.

E o crítico acrescenta em nota:
A “narrativa embaciada e amorfa” do romance propriamente dito –
isso pelo contraste com a escrita romântico-indianista da novela nele
embutida e fragmentariamente tematizada – é a da escrita realista. O
fato de esta não apontar para si própria, na mesma reflexão
metalinguística em que se compraz com relação à novela embutida,
mostra-lhe a pretensão de ser um homólogo da realidade narrada, tão
perfeito que dela nem se distingue. (PAES, 1995, p. 20, 25).

Ademais, o romance “Caetés” acaba por não se apresentar nem sequer em uma
linha que pudesse saciar a curiosidade do leitor, ao contrário de seu modelo, A ilustre
casa de Ramires, cujo livro que ali dentro Gonçalo Ramires escreve, Antonio Candido
lembra ter visto publicado até mesmo em separata (2004, p. 103). De tal modo que em
Caetés não teríamos nada para ler não fosse o concessivo pacto do leitor.
O pretexto do enredo parece envergonhar o autor, mas é o único que encontra
para romper com a paralisia provinciana: o bovarismo é sobreposto a Madame Bovary,
romance que se acrescenta, em Caetés, aos que viraram a cabeça de Emma. Ao invés de
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Luísa, Madame Bovary é João Valério. Mas ao contrário de León, personagem de
Flaubert que somente depois de corridos dois terços do romance beija a nuca da amada
(FLAUBERT, 1972, p. 283), os dois beijos no cachaço de Luísa, cansados de
lengalenga, resumem o assunto nas primeiras linhas do capítulo 1. O tom despachado
entretanto é traído, sem falar no desastroso capítulo final, por escorregadelas na
pieguice: João Valério conversa com as estrelas, das quais, ignorantão, não sabe o
nome, para contar a elas que Luísa o ama, e quando ronda o casarão da amada,
indignado com os vultos esquivos de frequentadores do prostíbulo do PernambucoNovo, que passam por ele como se o considerassem um igual, sai gritando para si
mesmo o desconchavo de que é a alma que ele quer (RAMOS, 1984, p. 159-160).
As formulações freudianas se apresentam como obrigatórias, pelo menos no
âmbito da cultura ocidental, onde pretendem desvendar uma rede de processos
universais, embora o histórico de cada caso se orquestre dentro de particularidades
biográficas. O eros platônico é, com Freud, desvelado como ferida ao narcisismo da
humanidade, sob feitio científico, ainda que representasse entre o final do século XIX e
o início do século XX o fator culminante da “conversão do naturalismo”, para usar a
conhecida qualificação de Otto Maria Carpeaux.
A tara edipiana de passar na frente e tomar o lugar do pai-outro, estaria presente à
cultura como um todo, na ampla rotina da civilidade do mundo, na cortesania assassina
e no narcisismo voraz que vigem na guerra de prestígios. Assim o eros-motor de édipo
ocorreria também na vocação literária sonhadora de renome, seja na sensibilidade de
percepção que faz o autor indiciar o processo, por alusão dele no enredo, à maneira de
Dostoiévski em Os irmãos Karamázov, seja de modo inconfessado, sempre, uma vez
que é inconsciente e inescapável. Entretanto, é razoável que se foque o assunto
naquelas, como Hamlet ou Caetés, em que se verifique nitidez da manifestação.
Nessa linha, João Luiz Lafetá desenvolve o ensaio que aprofunda as percepções
de Lamberto Puccinelli a respeito do édipo oblíquo (1975) em Caetés. Lafetá retoma a
teorização freudiana de “romance familiar” que Marthe Robert (2007) estendeu para a
forma literária do romance: o eros-motor elabora na criança pré-edipiana a pirraça
narcísica de inventar-se como o “Enjeitado”, para negar sua filiação aos pais legítimos
impertinentes com seus desejos, trocando-os por pais poderosos como reis e rainhas,
que o teriam rejeitado, largando-o com os seus pais visíveis e desprezíveis, de quem ele
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quer atenção e a quem ama, mas que, após a invenção fantasiosa, por não serem
legitimamente os seus, ele pode superar. A essa fantasia de fuga e amuo está ligado o
romance romântico. Já o menino no despertar da sexualidade, em fase edipiana, fantasia
sua filiação pela metade, com apenas não ser filho do pai, o que significa que sua mãe
estará aberta a outras relações e assim se tornará disponível para o interdito do incesto
com o filho. Tal condição, mais aderida ao seu contexto, relaciona-se ao romance
realista, na figura do “Bastardo”.
Lafetá procura comprovar através das duas figurações de Marthe Robert o jogo
que se realiza, em seu constante retardamento para o incesto simbólico, entre: a) a face
do “Enjeitado”, a do romance histórico, gênero típico do romantismo e da busca
fantasiosa das origens, que dentro do romance João Valério procura realizar com o
“Caetés” dos antropófagos sem-lei devoradores da civilização-Bispo Sardinha,
preparando o terreno para o incesto e: b) a face do “Bastardo”, tão realista que – agora
sob responsabilidade e decorrência das interpretações aqui desenvolvidas – dir-se-ia
estender o romance Caetés diretamente ao real, como não-romance no presente do
indicativo. Assim, a gangorra edipiana balança, na saga da superação do pai falido,
entre o literato e o cavador, entre João Valério e a autoria.
A alta aderência metonímica do autor, porém, obriga-o não só a submeter a
literatura ao real, mas também o real à literatura: o literato precisa de modelos para
saber como escrever romances, por pura necessidade de ancoragem e não para insinuar
citações exibicionistas de erudição. A latência edipiana, dada como estímulo subjacente
à iniciativa da escrita, pode ser procurada enviesadamente, portanto, através da
influência de outras obras. Agrippino Grieco observa ao avaliar Caetés, em fevereiro de
1934, que a cena dos dois beijos no cachaço de Luísa lembra a de O lírio do vale, de
Balzac, quando o amalucado Félix de Vandenesse “pespega um longo beijo nas
espáduas de madame de Mortsauf” (GRIECCO, 1934). O romance conta a história do
menino repelido, cuja mãe, necessitando de acompanhante num festejo da Restauração,
manda-lhe fazer roupas ridículas. Ali o filho desprezado, jogado timidamente num
canto, apaixona-se pela madame de Mortsauf quando ela causalmente fica próxima dele
como a aninhá-lo em seu desolamento, e o rapaz, embevecido, em meio aos convivas,
pratica o gesto tresloucado, que a senhora repele com susto, indignação e um olhar
compreensivo. Daí, durante vários anos, a paixão que os aproxima será de mãe para
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filho, sem contato corporal além dos beijos no dorso das mãos da moça (nas palmas não
pode), um pouco mais velha que ele e bem mais nova que o marido. Mme. Mortsaut
pensa na possibilidade de Félix casar-se com sua filha, mas não é isso que eles querem.
Os dois amorosos cuidam, em revezamentos pudicos, do marido achacado, e nisso
ficam até que, em decorrência de uma aventura carnal que o rapaz, finalmente numa
escapada, tem com uma nobre inglesa, a virtuosa Mme. Mortsaut morre em longa
agonia, transtornada pelo ciúme e pelo amor interdito, invicta em sua proba fidelidade
de corpo (BALZAC, 1992).
Acrescente-se a possível influência desse enredo sobre outro, em que vemos o
último encontro, em março de 1867, entre Mme. Arnoux, com os cabelos encanecidos, e
Frédéric Moreau, que a amou desde as primeiras páginas de A educação sentimental,
em 1840. Depois de um pulo em branco, de muitos anos após o golpe e a repressão
sobre o povo com a tomada de poder por Luís Napoleão, abre-se o penúltimo capítulo,
em êxtase amoroso, na Paris do II Império, em que o casal se revê depois de vinte e sete
anos de chove-não-molha. Conversam com delicadeza, alegria, lembranças do amor
frustrado, silêncios, vão à rua passear de braços dados, voltam à casa do quarentão.
Mme. Arnoux conta que descobriu seu amor quando ele lhe beijou a pele entre a luva e
a manga. Frédéric Moreau pensa meio aterrorizado na possibilidade de que ela tivesse
vindo para se entregar a ele. A sensação é de incesto – e de medo, prevendo o tédio
posterior. Depois ela se despede, dá-lhe um cacho de seus cabelos e beija-o na testa,
feito mãe. “E foi tudo”, encerra Flaubert o capítulo (FLAUBERT, 2002).
Certamente Caetés vem daí, mas no resumo dessa formação que a obra realiza,
despachado, não é mais isso, embora não seja nem uma coisa nem outra. A
autenticidade de sua dicção surge meio velha e surpreendente, confundindo os críticos,
que sentem seu vigor, mas não sabem propriamente qualificá-lo, como De Cavalcanti
Freitas, em março de 1934, que vê no romance a “rígida disciplina” do “velho processo
reacionário de técnica” (FREITAS, 1934).
Mesmo a referência mais imediata do romance, A ilustre casa de Ramires, altera
bastante o modelo justamente pelo dialogismo paródico que estabelece com aquele
romance de Eça de Queirós. Algumas resenhas lembram tal fonte, embora não
observem suas diferenças essenciais. Antonio Candido comenta que A ilustre casa de
Ramires é o anti-Basílio. Primeiro era o socialista olhando de fora impiedosamente os

3217

personagens caricaturizados na interioridade do urbano. Depois o recuo ideológico do
olhar compreensivo do velho Eça, aderido ao interior de Gonçalo Ramires na
exterioridade do campo (CANDIDO, 1971, p. 44), procura revigorar Portugal com o
deplorável colonialismo. A mediocridade de Gonçalo assim se regenera: embora
requentando os versos do tio sobre sua estirpe, ele de qualquer modo termina o livro que
lemos dentro do livro. Mas não contente com isso e com os acanalhamentos a que se
submete, cheio de brios, Gonçalo parte para a África em busca da regeneração da raça.
O caminho ideológico de Graciliano é inverso. Em Caetés despede-se de Eça, cuja
rala remanescência não será mais estrutural. Ao alcançar a forma literária da
conceptualização marxista, que conduzirá o restante da obra, o “exterior” da conversa
de papagaios que atingia caricaturalmente o próprio João Valério em seu “interior”
ganhará atualização reflexiva do marxismo, que vai dispor o “exterior” como história
estruturada em sistemas sociais, estratificados por luta de classes e jogos de poder:
construtos humanos, não imutáveis na imobilidade da pasmaceira que oprime o
“interior” dos seus sujeitos, a começar por Paulo Honório em S. Bernardo.
Graciliano não pôde impedir que a inexistência ficcional do romance Caetés,
esparsa na imediatez do presente do indicativo, se tornasse verídica, como fez com o
“Caetés” de João Valério. A demora com a publicação permitiu que ele pedisse a
Schmidt a devolução dos originais e cancelasse o “negócio”, como conta a Ló em carta
de Palmeira dos Índios, 8 de outubro de 1932 (RAMOS, 1994, p. 130). Mas graças à
inocência estética e à generosidade fraternal de Jorge Amado, a publicação foi retomada
junto ao editor Schmidt. Graciliano mencionaria o episódio em 1936, quando encontrou,
“com um estremecimento de repugnância”, seu companheiro de prisão, o inteligente
russo Sérgio, lendo Caetés: depois dos originais devolvidos, Jorge Amado o visitara em
1933 para levá-los novamente a Schmidt, que queria editar o romance (RAMOS, 1985,
p. 225).
Antes disso, Graciliano tinha voltado de Maceió a Palmeira dos Índios e feito
vingar em 1932 a semente de S. Bernardo em Viçosa, protegendo-superando seu pai,
que para lá conduzira anos antes a família, após o desastre no sertão pernambucano de
Buíque, quando a seca comera sua pretensão de ascender a fazendeiro. João Valério a
seguir voltaria de Palmeira dos Índios a Maceió, e aí sim Luís da Silva diria a que veio,
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antes de ir preso para o Rio de Janeiro, à espera de Fabiano, Sinha Vitória e os dois
meninos.
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CONFIGURAÇÕES (ANTI)PATRIARCAIS NO NATURALISMO
BRASILEIRO: QUESTÕES SOBRE SEXUALIDADE, CASAMENTO E
DIVÓRCIO EM LIVRO DE UMA SOGRA, DE ALUÍSIO AZEVEDO
Marina Pozes Pereira Santos(UERJ)1
Resumo: Neste artigo, pretende-se analisar as configurações narrativas antipatriarcais presentes
no romance Livro de uma sogra, de Aluísio Azevedo (1857-1913). Para isto, considera-se a
hipótese de que o romance abraçou as causas antipatriarcais em pauta no contexto político-social
do período, como autonomia feminina, liberdade sexual e divórcio. Causas que colocavam em
crise a autoridade patriarcal, para quem a mulher figurava como submissa e inferior ao homem,
sob a óptica da moral cristã que via a atividade sexual como meio para procriação. Contrapondose a esta visão, entendem-se como configurações antipatriarcais as ações e as atitudes das
protagonistas no romance opostas às convenções da sociedade patriarcal.
Palavras-chave: Naturalismo; Sexualidade; Divórcio; Autonomia feminina.

No presente artigo, pretende-se analisar as configurações narrativas antipatriarcais
presentes no romance Livro de uma sogra, de Aluísio Azevedo (1857-1913). Para isto,
considera-se a hipótese de que o romance abraçou as causas antipatriarcais em pauta no
contexto político-social do período, caracterizado pela transição da Monarquia para a
República, como autonomia feminina, liberdade sexual e divórcio. Causas que colocavam
em crise a autoridade patriarcal, para quem a mulher figurava como submissa e inferior
ao homem, educada para o casamento e para a maternidade, sob a óptica da moral cristã
que via a atividade sexual apenas como meio para a procriação. Contrapondo-se a esta
visão patriarcal, apoiada pelos princípios morais da época e compartilhada pela
historiografia tradicional, entendem-se como configurações antipatriarcais as ações e as
atitudes das personagens femininas que se opuseram às convenções da sociedade
patriarcal, como a submissão aos pais e aos maridos e a realização plena da maternidade.
Contudo, estas ações e atitudes foram recebidas de formas contraditórias na
imprensa da época, dividindo opiniões entre grupos diversos que tanto apoiavam os
impulsos de autonomia das protagonistas do romance como se opuseram a essas
configurações, vendo nelas perigos e ameaças aos bons costumes do período, conforme
veremos na recepção da obra de Aluísio.
No ano de 1895, Aluísio Azevedo publicou no Rio de Janeiro o seu último romance
Livro de uma sogra, uma obra que escandalizou a imprensa e a sociedade com a audácia
1
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de suas propostas sobre o problema do amor no casamento, rendendo-lhe críticas e
acusações de imoralidades. Nele, d. Olímpia, a sogra do romance, após longos anos de
fastio conjugal, que resultaram na dissolução de seu próprio casamento, concebe uma
inusitada filosofia acerca do matrimônio e a registra sob a forma de um manuscrito.
Para tanto, ela desenvolve uma teoria a respeito da vitalidade do desejo sexual, de
modo a preservar a sexualidade dentro do casamento, eixo que conduz a uma análise
implacável do matrimônio monogâmico e indissolúvel. Ao tomar esta atitude, a
personagem se opõe aos discursos médicos e religiosos do período que, segundo Mary
Del Priore (2016), restringia o prazer sexual às cortesãs, mulheres perdidas, responsáveis
pelo sexo criativo e prazeroso, oposto àquele comedido que se fazia em casa, votado à
procriação (DEL PRIORE, 2016). Assim, nas palavras da pesquisadora, “prazer e
casamento não podiam conviver nesse universo de convenções e repressões que se
chamava a “boa sociedade” (DEL PRIORE, 2016, p.276).
Neste contexto, a vida sexual da mulher representava um verdadeiro sacrifício, já
que o homem pouco se importava com o prazer sexual feminino. O prazer e o casamento
eram guiados pela tradição religiosa e pelos discursos médicos que acentuavam a divisão
de papéis masculinos e femininos: o marido tinha necessidades sexuais, e a mulher se
submetia ao papel de reprodutora (DEL PRIORE, 2016). O romance em nenhum
momento nega o instinto maternal à mulher. No entanto, por outro lado, ele defende o
prazer sexual feminino no casamento, valorizado desde à sua iniciação na lua de mel.
Com o fim de preservar a monogamia e manter “acesa a chama da paixão”, sem se
descuidar das leis da moral e da sociedade, Olímpia pôs em ação o seu plano de recriar o
dia a dia do casamento, cuja teoria se fundamentava na extinção da convivência contínua
e da ideia de posse definitiva. Para a sogra, o entusiasmo sexual não resiste à convivência
constante, a ideia de posse diminui ou acaba com o desejo e as separações temporárias
ajudam a reavivar a relação. Assim, ela sustenta que o amor carnal só sobrevive à falta
física do parceiro, se dispondo a perturbar a frequência dos encontros íntimos de Palmira
e Leandro, desde o namoro, a lua de mel até a vida de casados.
Seu manuscrito coloca em questão temas referentes à autonomia feminina, como o
direito à escolha do marido, o prazer sexual e a felicidade conjugal, além da possibilidade
de divórcio quando a relação já não satisfizesse as suas necessidades. Não obstante, essas
propostas dividiram opiniões na imprensa da época entre os críticos e os homens de letras
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que apoiavam a audácia de suas propostas e os que as rejeitavam de forma veemente.
Opiniões encontradas em diferentes periódicos e que demonstram os diversos modos de
apropriações do romance no seu primeiro momento de circulação.
Por meio dos pressupostos teóricos da história do livro e da leitura do historiador
francês Roger Chartier (1990), pretendemos analisar os diferentes discursos sobre a obra
de Aluísio que constituíram as práticas culturais dos homens de letras e do público na
imprensa fluminense. Através da reconstituição das experiências literárias registradas em
diversos artigos, notas e resenhas de fontes primárias, almejamos entender as convenções
que delimitaram os processos de apropriação e de disseminação de sua leitura, visto que,
conforme a história do livro e da leitura, os textos literários não existem sem o regime de
interdependência das relações sociais (CHARTIER, 1990). Portanto, seguiremos as
noções de apropriação do historiador francês, entendendo que a identificação e a
diferenciação entre as leituras do público e da crítica literária apontam que as recepções
não são universais e que devem ser consideradas as especificidades dos diferentes leitores.
Destarte, identificaremos as antigas leituras da obra de Azevedo a partir dos seus
esparsos vestígios nos periódicos cariocas O Paiz, Gazeta de Notícias, A Cigarra e A
Notícia publicados na década de 1890, reportando-os à pluralidade das competências, das
expectativas e das disposições dos seus leitores e considerando que “as práticas
contrastantes devem ser entendidas como concorrências, [...] e que os empregos diversos
dos mesmos bens culturais se enraízam nas disposições do habitus de cada grupo”
(CHARTIER, 1990, p.137).
A partir disso, este texto se propõe a fazer uma investigação das diferentes leituras,
por vezes contraditórias, do Livro de uma sogra no seu primeiro momento de circulação.
Em outras palavras, uma “cartografia” dos seus modos de apropriação, destacando as
formas diversas pelas quais a obra foi entendida, apreciada e utilizada na sua primeira
década de publicação. Dessa maneira, identificamos dois modos de leitura do romance:
os opositores às propostas de Olímpia e os apoiadores das suas ideais.
Abordaremos os modos de leitura conjuntamente, seguindo a ordem cronológica
das fontes encontradas e adotando por princípios os temas debatidos em ambos os grupos:
as considerações a respeito das propostas conjugais defendidas na obra e os comentários
sobre a sua personagem paradigmática, a sogra dona Olímpia. São notas, críticas,
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palestras e resenhas literárias que ora destacaram as validades da temática polêmica da
obra ora criticaram negativamente as proposições do romance.
As discussões começaram com a resenha de Olavo Bilac (1865-1918) sobre a
paradigmática sogra do romance, com o pseudônimo Fantasio, na revista A Cigarra,
quando o literato fez uma propaganda da obra então em vias de publicação. Por meio de
uma paródia aos versículos 13 e 16 do Gênesis, ele retomou à origem do ódio às sogras,
cuja má fama era originada de Eva, a primeira mulher, devido à ingestão do fruto
proibido.
Contudo, o castigo das sogras não seria eterno, pois, Aluísio, o seu redentor, as
salvaria de tal condenação. Ele teve o seu destino predestinado por quatro fadas. A
primeira profetizou-lhe a beleza, a segunda lhe ofertou o talento com as artes plásticas,
enquanto a terceira prometeu a habilidade com a palavra escrita. Por fim, a última fada, a
própria Eva, a primeira sogra, brindou-lhe com a tarefa de, como escritor, redimir as
sogras caluniadas com “um livro singular e piedoso, que será posto à venda na heroica e
leal cidade de S. Sebastião, na terceira semana do mês nono do ano de mil oitocentos e
noventa e cinco!” (BILAC, 1895, p.3). Em consequência disso, Eva, a causadora da má
fama das sogras, se redimiria de sua própria culpa. E o autor, clamado como o redentor
das sogras, ao final da nota, as libertaria do seu estigma perverso.
Já para os críticos José Veríssimo (1857-1916), Machado de Assis (1839-1908) e
Garcia Redondo (1854-1916), integrantes do grupo contrário às propostas do romance, a
sogra do escritor maranhense não seria tão boa assim. Veríssimo destacou, no artigo A
questão do casamento, pela Revista Brazileira, as estratégias irrealizáveis da sua
proposta. Para ele, o problema do amor no casamento não é resolvido, visto que, nos
moldes da sogra, “o casamento seria uma instituição reservada aos ricos que pudessem
viajar para a Europa ou aos Estados Unidos, como Leandro, e assim manterem-se
eventualmente distantes de seus cônjuges” (Veríssimo, 1895, p.121). Ironicamente ainda
supôs que, na falta de uma sogra rica, caberia à sociedade criar repartições competentes
para separar os casais momentaneamente em nome do amor e da felicidade dos pares.
Portanto, uma clara demonstração de repulsa à viabilidade da proposta de Olímpia.
Valentim Magalhães (1859-1903) e Arthur Azevedo (1855-1908), críticos a favor
da obra, publicaram nos dias seguintes duas críticas favoráveis à temática do romance,
uma no jornal A Notícia e a outra n’ O Paiz. Na primeira crítica, Valentim Magalhães
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destacou que Aluísio se propusera a fazer uma análise do amor no casamento, cujos males
e vicissitudes estariam no fato de que:
o amor pouco tempo sobrevive à posse no estado matrimonial, porque
este, facilitando-o completamente, traz a saciedade, e estabelecendo
uma comunhão absoluta de hábitos, gostos, necessidades, fraquezas,
defeitos, pela convivência quotidiana, tira completamente ao amor a
idealidade e o encanto que lhe são essenciais. (MAGALHÃES, 1895,
p.1)

A partir disso, o escritor escreveu o romance com o objetivo de impedir que “as
galés do matrimônio, como diz Balzac, matem o amor” (MAGALHÃES, 1895, p.1). Para
isso, ele põe em cena a paradigmática sogra, cuja estratégia matrimonial “consistia em
impedir a coabitação completa da filha e do genro, sobretudo em certas épocas e durante
os períodos gestatórios, para conservar entre eles o conjunto de encantos e ilusões que
constituem o amor” ((MAGALHÃES, 1895, p.1).
Valentim compartilhava dos mesmos ideais de Olímpia ao justificar o seu plano de
separações momentâneas dos cônjuges. Uma medida que visava a evitar o desgaste do
amor no casamento, uma vez que a posse, a saciedade e a convivência cotidiana tiravamlhe por completo a idealidade e o encanto essenciais. Em seguida, o crítico também falou
sobre a impraticabilidade dos seus planos conjugais, como ressaltou Veríssimo na sua
crítica, o que, contudo, para ele, não tirava a validade das suas ideias, visto que o escritor
resolveu o problema do amor no casamento de uma forma muito especial e singular.
Na linha de validade das questões do problema do amor no casamento levadas
pelo romance, Valentim convidou Aluísio para um encontro particular, onde eles
pudessem discutir livremente sobre a obra. Um romance inconveniente e impróprio para
a discussão em público devido às convenções e aos preconceitos da sociedade da época.
Assim, demonstrou-se a sua validade por tratar de um tema contrário às convenções e aos
preconceitos vigentes, o que justificava a hipocrisia daqueles que o condenavam. Por
último, assegurou-se na mesma nota que a obra, a qual poderia se intitular “O paradoxo
sobre o casamento”, “amassou” as contradições do matrimônio com muitas verdades, as
quais tornavam o romance inconveniente e impróprio para a discussão em público.
Já na segunda crítica d’ O Paiz, Arthur Azevedo garantia que a obra, provavelmente
inspirada na figura da sua mãe Emília Amália, constituíra-se “um libello terrível contra
os nossos costumes conjugaes” (AZEVEDO, 1895, p.1). Acreditamos que tal julgamento
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contrário às convenções matrimoniais do período foi impulsionado por duas motivações.
A primeira diz respeito à figura da própria Emília Amália Pinto de Magalhães (17911851), inspiração da personagem Olímpia e mãe dos dois escritores maranhenses.
Segundo o biógrafo Raimundo de Menezes (1958), Emília Amália casou-se em
terras maranhense com o português Antônio Joaquim Branco. O casamento atendeu aos
anseios de seu pai, que, nos moldes da sociedade da época, buscou para a filha um marido
que acatasse os seus anseios econômicos, visto que “o noivo fôra escolhido pelo pai da
bela menina-e-moça, sem consulta-la, inteiramente à revelia dela, apenas visando atender
aos interêsses financeiros das duas famílias” (MENEZES, 1958, p.40).
Não por coincidência, percebem-se na história de Emília Amália vários princípios
do casamento contra os quais Olímpia se opõe no romance. Oposta a essas convenções,
ela realiza diversos bailes na sua residência para que Palmira escolha o seu futuro marido,
guiada pelos sentimentos do coração e não por interesses comerciais. Após a sua escolha,
também possibilita vários encontros amorosos à filha e ao genro, a fim de que crescesse
a intimidade entre o casal e que a consumação do casamento fosse algo esperado e
desejado por ambos. Atitudes, portanto, que desestabilizavam as bases patriarcais do
casamento.
Tal aproximação do casal estava de acordo com os princípios de que, em honra da
moral e do respeito à natureza, a consumação do amor viesse não ex abrupto, mas como
o resultado final de uma deliciosa e progressiva cadeia de ternuras, posto que “é preciso
que esse momento supremo chegue naturalmente, chamado por todo o corpo, reclamado
por todos os sentidos, e não decretado friamente por uma lei sacramental” (AZEVEDO,
2001, p.136). Neste sentido, Olímpia almejava que Palmira iniciasse a vida sexual no
casamento guiada pelos seus próprios desejos, impulsos e vontades. Clara demonstração,
oposta às regras e convenções vigentes, de que a mulher, assim como era permitido ao
homem, também tinha desejos sexuais, independentemente da sua classe social.
Quanto à Emília Amália, a sua infelicidade conjugal estava com os dias contados.
Após descobrir a traição do marido com uma de suas escravas, ela fugiu de casa e, mais
tarde, venho a se amasiar com o vice-cônsul português David Gonçalves de Azevedo,
viúvo de um infeliz consórcio. Apesar da felicidade do novo casal e da promissora prole,
dentre os quais contavam os dois irmãos maranhenses, a união extraconjugal não era bem
vista pela sociedade maranhense. A população de São Luís não aceitava que o vice-cônsul
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passasse a viver ostensivamente amasiado com uma mulher casada, sob cujo lar “moram
o pecado e a vergonha, e sôbre o qual deve cair a maldição” (MENEZES, 1957, p.50).
Deste modo, como asseverou o editor Alexandre Valadares (2001), na reedição do
romance, pela Casa da Palavra, em 2001, Arthur Azevedo, ao comparar a personagem
Olímpia com Emília Amália, permitiu especular que o malfadado casamento da mãe
influenciara as ideias defendidas no romance:
Na medida em que o próprio Arthur Azevedo aponta semelhanças entre
a personagem Dona Olímpia e Dona Emília, não seria absurdo
especular que o malfadado casamento da mãe com o bruto Joaquim
Branco influenciara as ideias que Aluísio condensou no Livro de uma
sogra. Ademais, a mãe de Aluísio afinal alcançou a felicidade amorosa
em um enlace extraconjugal longevo e próspero, o que decerto
comprovava a noção de o casamento não se vincular à ideia dum ditoso
convívio entre homem e mulher. (VALADARES, 2001, p.255)

Assim como Emília Amália, a Olímpia do romance contraíra um novo
relacionamento extraconjugal após as desilusões e os desencantos do primeiro casamento.
Entretanto, a despeito da felicidade do novo enlace matrimonial, ela também encontrou
resistências por parte da filha, do genro e da sociedade para a aceitação do seu novo
matrimônio.
A segunda motivação, em partes derivada da primeira, engloba as lutas pela
legalização do divórcio no final do século. De fato, a história de Emília Amália também
teria sido influenciada pelos embates para a aprovação da nova lei, visto que a ausência
do divórcio fazia com que ela se mantivesse presa em matrimônio com o primeiro marido,
mesmo já amasiada com David Gonçalves. A partir disso, consideramos que o livro estava
ligado aos debates a favor do divórcio no período. Aluísio e seu grupo apoiavam a ideia
(que fracassou) e o Livro de uma sogra pode ser lido como um livro de combate. Por
conta disso, propõe-se uma leitura do romance identificado com a imprensa periódica e
interessado pelo cotidiano e pelas questões preeminentes do momento, como o divórcio,
o sexo e os seus “desvios”. Isso numa ocasião em que se propagava na imprensa
oitocentista uma discussão sobre o divórcio e a emancipação feminina na sociedade.
Dando continuidade aos dados das fontes primárias, Machado de Assis, crítico
contrário à obra, na Gazeta de Notícias, reafirmou a visão negativa da obra, proposta por
José Veríssimo, ao apontar os riscos dos planos conjugais de Olímpia. Para ele, as suas
propostas traziam em si os riscos de um adultério extracontinental, dado que a sogra
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“querendo evitar que a filha perdesse o marido pelo costume do matrimonio, arrisca-se a
fazer-lh’o perder pela intervenção de um amor novo e transatlantico” (ASSIS, 1895, p.1).
Posição também compartilhada com o crítico Garcia Redondo na resenha que, mais
adiante, publica n’ O Paiz. Ele também discordava da obra, cujas teorias falsas e
enganadoras arrastavam e seduziam o leitor. Reconhecia a sogra infeliz e ciosa da
felicidade da filha como um tipo original e extraordinário, embora fosse um dos piores.
Apontada como uma personagem imprevidente, feroz e imprudente, até mesmo
comparada como o Cérbero, ser mitológico que guardava as entradas do inferno.
Ao recorrer a esta personagem paradigmática, na sua visão, “Aluizio pretende dar
solução do problema da eterna felicidade dos cônjuges por meio de uma série de
combinações estratégicas irrealizáveis e cheias de perigo na prática” (REDONDO, 1895,
p.2). Tal solução tencionava poupar Palmira dos desgostos inevitáveis do casamento por
meio de um plano que “consiste em ter a filha separada do marido, que faz longas viagens
todas vezes que a mulher concebe e isto para aguçar nos dois o desejo de se ajuntarem,
dando-lhes a ilusão de um eterno noivado” (REDONDO, 1895, p.2). Ao seu ver, a
falsidade da solução e a instabilidade do plano foram apontadas com grande precisão por
Machado de Assis na crônica da Gazeta de Notícias, citada acima.
Nesta crônica, Machado advertia sobre o risco de Palmira perde o marido não pelo
costume do casamento, mas pela intervenção de um amor novo em além-mares. Já
Redondo ressalta os riscos de um duplo adultério, não mais motivado unicamente pelo
marido que viajaria desacompanhado para o exterior. A esposa, aqui sozinha, também
estaria suscetível aos encantos de um enlace amoroso. Assim, o plano idealizado por
Olímpia, comparada com o Cérbero, o monstruoso cão guardião do reino dos mortos,
conhecido como o cão de Hades, tem tudo para dar errado.
Posteriormente, ainda na mesma resenha, Garcia Redondo apontou os perigos da
leitura do Livro de uma sogra para a imaginação de uma adolescente: “Eu não darei a ler
este livro a minha filha, porque vejo nelle perigos para a imaginação de um adolescente,
e ainda mais para a de uma adolescente” (REDONDO, 1895, p.2). Logo, uma censura à
leitura do romance pelas mulheres, sugerindo que o livro foi visto como uma obra imoral
no seu período de publicação.
Em seguida, no final de outubro, O Paiz divulgou uma nota policial sobre o
espancamento de uma sogra pelo genro, redimindo novamente a obra e a sua personagem
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paradigmática. A nota reafirmava o sentido da obra como redentora das sogras, conforme
Olavo Bilac propusera na propaganda do romance supracitada. Assim, ela indicava que
Aluísio teria, de fato, redimido e empoderado as sogras, dado que o genro preso por
espancar a sogra não teria cometido tal delito caso tivesse lido o romance.
Uma nota que reforçava o valor da tarefa de Olímpia e confirmava o
reconhecimento de Aluísio Azevedo como o redentor das sogras, costumeiramente
caluniadas pelos genros. Deste modo, o articulista igualmente se opusera a sua
comparação com o Cérbero. Para ele, a sogra não era um ser monstruoso e idealizador de
um plano inferno. Tal julgamento condizia com o reconhecimento do papel de Olímpia
por Palmira e Leandro no final do romance. Apenas os articulistas contrários às ideias da
obra não reconheceram a sua contribuição para a felicidade conjugal do casal por não
compartilharem com os mesmos valores, princípios e ideias de Aluísio e do seu grupo de
amigos.
Uma nova nota publicada em meados de 1898, n’ O Paiz, retomava outra vez os
julgamentos negativos da obra. Além da inviabilidade dos planos de Olímpia e dos seus
riscos de infidelidade conjugal, seja por meio de um adultério duplo ou extracontinental,
agora o romance era destacado pela segunda vez como um romance imoral, cuja leitura
deveria ser censurada às mulheres. Nela, uma jovem, ao perguntar sobre a leitura da obra
ao marido, que exigia somente a leitura de livros morais, obteve a resposta de que só
poderia lê-lo com “os olhos fechados”. Em outras palavras, ela não deveria ler. A partir
disso, a nota se constitui mais uma evidência de que a obra foi vista como uma leitura
imoral e proibida para as moças de boa família.
As interdições de leituras às mulheres eram comuns no período, como ressalta
Alessandra El Far (2004) com a categoria “romances para homens”, criada pelos editores
do período para venderem obras pornografias vetadas ao público feminino (EL FAR,
2004). Uma proibição que não se baseava nos códigos da lei e sim nos pressupostos
morais vigentes, em função dos possíveis efeitos perniciosos sobre o caráter das senhoras
de boa família. Todavia, a rubrica não impedia a sua apropriação pelas mulheres, visto
que a interdição nem sempre se mostrava eficaz, “graças ao apurado espírito capitalista
dos livreiros e à curiosidade das mulheres, que poderiam se apoderar de tais enredos em
qualquer livraria da cidade depois de driblar os olhos vigilantes dos pais e maridos” (EF
FAR, 2004, p.184-185).
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Ainda de acordo com El Far (2004), tais impedimentos proviam do suposto mau
exemplo das protagonistas da ficção que, muitas vezes, em atitudes ou pensamentos,
transgrediam as regras e as convenções sociais (EL FAR, 2004). Por isso, as mulheres
não deveriam ter acesso a narrativas que pudessem fazê-las sonhar com afetividades e
emoções distantes da sua realidade. No caso específico do Livro de uma sogra, as moças
de família não poderiam ter acesso a uma obra que as fizessem vislumbrar um modelo de
casamento diverso do proposto pelas convenções sociais.
Para o leitor atual, pode, por vezes, parecer estranha a aproximação do romance de
Aluísio com as obras pornográficas do período, igualmente censuras às mulheres. No
entanto, no final dos oitocentos, a própria ideia de divórcio, presente na obra, era tida
como pornográfica. Além disso, a mulher que pensasse e agisse de forma contrária às
convenções vigentes, como a própria dona Olímpia, eram vistas como prostitutas.
Associações que justificam a sua apropriação como leitura imoral e censurada no período.
O embate destas notas demonstra uma luta entre dois grupos distintos em torno de
uma disputa de concorrência dos sentidos simbólicos da obra, os quais envolvem de forma
polêmica questões sobre casamento, sexualidade e divórcio no período. De um lado, temse o grupo a favor, representado críticos que leram o romance como um libelo contra os
costumes conjugais da época. Já pelo outro, vê-se o grupo contrário à obra, constituído
pelos críticos que condenaram sua leitura como imoral e perigosa.
Não obstante, a historiografia literária tradicional nos demonstra qual grupo saiu
vencedor dessa batalha quando consultamos os manuais da crítica literária, notadamente
representados por Alfredo Bosi (1972) e Lúcia Miguel Pereira (1988). Em ambos, há
citações breves ao romance, as quais o classificam como romance ilegível e livro falso,
abrangendo episódios de desvios melodramáticos ou distorções psicológicas grosseiras
(BOSI, 1972 & PEREIRA, 1988). Isso dentro de uma abordagem que vê a mulher
autônoma, dona do seu corpo e do seu destino, como “histéricas”, “neuróticas” e
“proscritas” pela sociedade.
Nossa pesquisa teve por fundamento demonstrar, por meio das fontes primárias
consultadas, que o Livro de uma sogra foi visto como uma obra que escandalizou as
regras e as convenções do final dos oitocentos por tratar de questões controversas em
torno dos temas casamento, sexualidade e divórcio naquele tempo. Ele era um romance
que contestava as convenções do casamento, dando autonomia para que a sua sogra

3230

paradigmática construísse um modelo de relacionamento conjugal de acordo as suas
próprias experiências matrimoniais, voltado para a manutenção do desejo sexual no
casamento e aberto às possibilidades de divórcio. Tal posicionamento lhe rendeu críticas
de leitura imoral e perigosa, vetada às mulheres, por trazer em si os riscos de uma
infidelidade conjugal. Por outro lado, o romance igualmente questionava as hipocrisias e
os preconceitos da época, dando voz aos impulsos de autonomia e emancipação da mulher
no período e inserindo-se nos debates pela legalização do divórcio.
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“FILLES DE JOIE”: AS MOÇAS ALEGRES DA FICÇÃO NATURALISTA

Renata Ferreira Vieira (UERJ/CNPq) 1

Resumo: Nas rodas sociais europeias do século XVIII era comum usar a expressão francesa
“filles de joie” para se referir às prostitutas, mulheres que “levavam alegria” por meio de
prazeres sexuais regiamente pagos pelos amantes. Para este trabalho, entretanto, filles de joie
receberá a livre tradução de “moças alegres”. A expressão será apropriada para descrever
mulheres que são “senhoras de suas próprias vidas”, que têm vozes ativas e atitudes resistentes
às normas da sociedade patriarcal, a partir da afirmação dos seus desejos sexuais. Para o
desenvolvimento do argumento, esta reflexão tomará como objeto as práticas textuais dos
romances naturalistas Nana (1880), A carne (1888) e O aborto (1893).
Palavras-chave: Naturalismo; Pornografia; Patriarcalismo

Introdução
O argumento deste trabalho surgiu durante as aulas do curso “Naturalismo &
Pornografia no final do século XIX”, ministrado pelo meu orientador, professor
Leonardo Mendes, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O curso tinha
como objetivo investigar as apropriações dos primeiros leitores de alguns romances
naturalistas pelo viés pornográfico (como críticos, escritores e livreiros-editores) e,
assim como eles, reler essas obras pelo mesmo modo de leitura. Sem perder de vista à
postura fundamental dos pressupostos teóricos da História do livro e da leitura, do
historiador francês Roger Chartier (1990) – a não projeção no passado de nossas
maneiras de ler, pensar e sentir atualmente. À luz desse objetivo, este trabalho
pesquisou a apropriação dos seguintes romances naturalistas como livros pornográficos
pela recepção da época: o francês Nana (1880), de Émile Zola (1840-1902), e os
brasileiros A carne (1888), de Júlio Ribeiro (1845-1890) e O aborto (1893), de
Figueiredo Pimentel (1869-1914), por causa da ficcionalização de histórias sobre
mulheres que ousavam falar sobre sexo (sendo prostitutas ou não).
No mercado livreiro brasileiro, esses romances eram vendidos no catálogo de
livros pornográficos, sob o título “Leitura para homens” e “História da Prostituição”
(Gazeta de Notícias/RJ, 10/07/1894, p.5). Esse título indicava a circulação de livros
1
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sobre mulheres com vida sexual fora do casamento, apesar da repressão da sociedade
patriarcal. Por considerar essa percepção de leitura, o argumento do trabalho partiu da
reflexão sobre a expressão francesa “filles de joie”, segundo os valores morais da
sociedade burguesa dos séculos XVIII e XIX significava “prostituta” e, por extensão, a
degradação da mulher. Para este trabalho, entretanto, filles de joie receberá a livre
tradução de “moças alegres”. A expressão será apropriada para descrever mulheres que
são “senhoras de suas próprias vidas”, que têm atitudes resistentes às normas da
sociedade patriarcal. Para o desenvolvimento do argumento, esta reflexão tomará como
objeto as práticas textuais de Nana, A carne e O aborto, para demonstrar como as
protagonistas desses romances – Nana, Lenita e Maricota – transgrediam a moral
dominante do século XIX para viver corajosamente suas sexualidades com prazer e
alegria. Atenta à ambiguidade do adjetivo “alegre” – às vezes apreendido como
“perigoso” –, apresentarei, brevemente, o comportamento desafiador das “moças
alegres” à ordem estabelecida.

Nana
Em março de 1880, o escritor e jornalista Émile Zola “assombrou” o meio
literário parisiense com a encomenda dos 55 mil volumes do romance Nana pelos
livreiros e sua ótima vendagem (Gazeta de Notícias, 07/03/1880, p.1). O livro é sobre a
vida de Anna Teresa Coupeau (apelido Nana), uma jovem de 18 anos que se tornou a
cortesã mais célebre de Paris entre os anos de 1869 e 1870, a fase final do Segundo
Império francês (1852-1870). O nome e o apelido da protagonista evidenciam uma
relação do romance naturalista de Zola com as protagonistas de duas obras de cultura
materialista dos séculos XVI e XVIII: Anna (mais conhecida como Nanna) do Diálogo
das cortesãs (1534 e 1536), de Pietro Aretino, e Teresa do livro libertino Teresa filósofa
(1748), de Marquês d‟Argens. Duas vozes femininas que ficcionalizavam, por meio das
concepções filosóficas e libertárias do materialismo, a compreensão de que os corpos
(masculino e feminino) são matérias orgânicas, e as distinções sociais criadas pelos
homens não existem pelo prisma da “lógica anárquica” da natureza. Nesse diálogo com
a tradição materialista, Zola deixava claro que sua famosa Nana pertencia ao principal
fundamento do materialismo filosófico, a adesão ao pensamento de que o ser humano
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tem direito ao livre-pensamento para vivenciar a liberalização da moral e dos costumes
dominantes.
A fama de Nana começou no Teatro de Variedades, conhecido também como o
“bordel mais frequentado” da França segundo seu proprietário Bordenave, um
excelentíssimo “contratador de mulheres” (ZOLA, 2002, p.09). Embora não fosse
cafetão, Bordenave ganhava com as contratações de mulheres bonitas, pois atraiam
lucros na bilheteria dos espetáculos (ZOLA, 2002, p.09). A estreia de Nana no
Variedades causou um “frêmito” em toda Paris. Escalada para o papel principal da peça
“Vênus loira”, Nana iniciava sua “carreira artística” com uma paródia ao Olimpo,
arrastando pela “lama os antigos ídolos e espezinhando a lenda” (ZOLA, 2002, p.25).
Nesse contexto de dessacralização, a peça encenava a “comédia dos deuses” e reservava
a grande cena – a aparição de Vênus – para o final. A expectativa era grande, mas
quando chegou à entrada triunfal de Vênus no último ato o público do Variedades foi
conquistado definitivamente pela estreante Nana:
Um estremecimento agitou a plateia. Nana estava nua, nua com uma
tranquila audácia, certa do poderio de sua carne. Envolvia-a uma
simples gaze; os seus ombros roliços, o seu colo de amazona
mostrando os seios nus, cujos mamilos róseos se conservavam eretos e
rígidos como lanças; as suas largas ancas que rebolavam num
bambolear voluptuoso; as suas coxas loiras e gordas, todo o seu corpo
se adivinhava, se via sob o tecido levíssimo de uma brancura de
espuma. Era Vênus nascendo das ondas, não tendo por traje mais do
que os seus cabelos. (...) Ninguém aplaudia. Todos deixaram de rir, as
faces dos homens, sérias, avançavam, com o nariz adelgaçado, a boca
irritada e seca. (...) De repente, na jovem simplória despertava a
mulher inquietadora, trazendo o golpe de loucura do seu sexo, abrindo
o desconhecido do desejo. Nana continuava a sorrir, com o seu sorriso
insinuante de exploradora de bordel. (ZOLA, 2002, p. 20- 31, grifos
nossos)

Ao recorrer à desconstrução do discurso mítico para apresentar Nana ao grande
público (e ao leitor), o romance de Zola ficcionalizou a disposição da protagonista para
romper com as regras patriarcais, por meio da “alegria” de ser uma “prostituta sem
patrão”. Sem reclamar da “vida de puta”, Nana encenava o contentamento de sua
vivência, vivia a prostituição apesar dos riscos implicados a esse tipo de vida. Nem o
fato de ser mãe de um bebê de dois anos, “filho de pai desconhecido”, despertava nela a
vontade de mudar de vida (ZOLA, 2002, p.90). No romance observa-se uma relação
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ambígua entre Nana e seu filho por meio do “estranho afeto” que ela dedicava à criança.
Nas vezes que o bebê era mencionado no romance, a protagonista era descrita pelo
narrador como “estivesse numa repentina crise de maternidade” (ZOLA, 2002, p. 151).
O modo como Nana foi ficcionalizada “escandalizou” suas recepções na França, Brasil
e Inglaterra.
Embora as recepções críticas ficassem escandalizadas, o interesse pela leitura do
romance permanecia conforme a declaração do escritor Paul Lindau (1839-1919): “é
indigno, queremos rejeitar o livro, mas o interesse está acordado” (Apud BAGULEY,
1990, p.169). Reação idêntica a de vários leitores que compravam e liam o romance
para conhecer a vida da protagonista e as consequências de suas transgressões, fosse por
curiosidade ou pelas “sensações alegres” despertadas da leitura. Desde a estreia no
Teatro de Variedades, a vida de Nana ganhara contornos de um “vaudeville”, a
descrição de uma existência “cheia de altos e baixos” que celebrava a transitoriedade e
rejeitava a culminância de uma experiência excepcional (MENDES & VIEIRA, 2012).
Desse modo, Nana foi vivendo uma série de situações comuns à vida de uma prostituta.
Mas duas situações vividas pela Nana eram, especialmente, destacáveis no romance: o
retorno à vida de “prostituta barata” e o “triunfo” de ser amante do conde Muffat, pois
representavam as passagens mais “perigosas” do livro por causa das reflexões da
protagonista.
O retorno à “prostituição nas ruelas lamacentas” de Paris marcava a “recaída de
Nana no lodo do princípio” (ZOLA, 2002, p. 233). Durante essa fase, Nana estava
amasiada com o comediante do Variedades , o Fontan. Ao lado dele, ela experimentou
uma “vida nova”, bofetadas por qualquer motivo e humilhações diárias (ZOLA, 2002,
p. 217). Movida pelo capricho, Nana resolveu morar com Fontan para provar à opinião
pública que também podia ter uma “casa de família” (ZOLA, 2002, p. 207). Nessa
passagem observa-se uma sutil ironia à condição de mulher casada. O desejo da
protagonista não partia da vontade de “deixar a vida de prostituta”, mas da ânsia de
confrontar a sociedade com a verdade de que a hierarquização entre mulheres casadas e
prostitutas não passava de ilusão. Quando comprovou sua “verdade” ao descobrir o
“caso sexual” da condessa Sabine (esposa do conde Muffat) com o jornalista Fauchery,
Nana fez questão de entregar ao marido traído o endereço do adultério da “mulher da
alta sociedade”, com orgulho e satisfação (ZOLA, 2002, p.196-197).
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A fase do “eclipse total de Nana” espantou a todos, no entanto, essa experiência
permitiu a protagonista a criticar as hipocrisias sociais e a adquirir um “espírito aberto”
para as outras formas de sexualidade (ZOLA, 2002 p. 233 e 239). Apesar de suas
“vivências” nas ruas de Paris, Nana desconhecia a existência do prazer sexual entre duas
pessoas do mesmo sexo. Ao se aproximar de sua amiga (e prostituta) Satín, ela
descobriu a “casa de Laure, uma pensão onde distintas mulheres da sociedade” se
encontravam para compartilhar prazer (ZOLA, 2002, p.222-225). A princípio confusa
com “esse tipo de gosto”, Nana teve sua experiência lésbica com Satín, assim como a
convicção de que o “sexo” iguala as pessoas a despeito de sua classe social. “Com um
ar de filósofa”, Nana atravessou a fase mais obscura de sua vida com o firme propósito
de reafirmar sua história de prostituta mais célebre de Paris (ZOLA, 2002, p. 223).
Embora não tivesse a ilustração de Teresa filósofa, a jovem tinha o conhecimento
oriundo das ruas e a consciência do seu real desejo – ser uma mulher que conquista o
mundo por meio do “poder de sua carne” (ZOLA, 2002, p. 255).
Para concretizar seu desejo, Nana exigiu do conde Muffat o papel da personagem
principal da peça Pequena Duquesa no Variedades. A exigência dela era um capricho
com a “sociedade mal constituída”. Nana queria “demonstrar que era uma atriz capaz de
desempenhar o papel de uma mulher honesta” (ZOLA, 2002, p.259). O provocante
desejo foi realizado, o papel da pequena duquesa lhe pertencia, como também mansão,
carruagens, rendas, diamantes e outras riquezas dadas pelo conde. Cansada da mansão,
do conde e de sua clientela, a jovem leiloou todos os bens e com o dinheiro do leilão
viajou pelo mundo por longos meses e tornou-se “uma lenda em Paris” (ZOLA, 2002,
p.399). Honrando sua natureza voluptuosa, Nana entregava-se ao prazer de conhecer
outros lugares além das ruas parisienses, pois “continuava forte, gorda, com muita saúde
esplêndida e uma esplêndida alegria” (ZOLA, 2002, p.398). Com o passar dos meses,
ela desembarcou da Rússia em Paris e visitou o filho doente de varíola. O menino
morreu no dia seguinte aos três anos. Nessa breve visita ao filho, Nana contraiu varíola,
morrendo dias depois aos 19 anos.
O fim de Nana surpreendeu as expectativas dos leitores tradicionais: a prostituta
não morreu de doença venérea. Inclusive, Nana teve o final desejado, ela “preferia
morrer nova” porque “era muito mais divertido” (ZOLA, 2002, p. 174). A esperada
punição para as transgressões da protagonista foi negada pelo romance de Zola, que
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ficcionalizou uma jovem que não se envergonhava em ter crescido no desvio da
sociedade e se transformado na prostituta de luxo mais conhecida do Segundo Império
francês. A ausência de um “final digno” em Nana foi a chance aos críticos
conservadores para se apropriarem do romance de Zola, a fim de reparar (segundo eles)
as impropriedades das ficções naturalistas com seus temas indecentes (BAGULEY,
1990). Essa chance foi a adaptação de Nana pelos escritores Alfred Sirven (1838 –
1900) e Henri Leverdier (1840 –?), sob o título A filha de Nana: Romance de costumes
parisienses (1881). O livro tinha o objetivo de “higienizar” o futuro da filha para que
ela não seguisse (como a mãe) para o caminho degradante da prostituição (BAGULEY,
1990, p.167). Sem a pretensão de “glamourizar” a vida das prostitutas, esta reflexão
sobre a “moça alegre” Nana se esforça para compreendê-la como uma mulher que se
vale da vida de prostituta para ser livre e dona de sua vida, apesar de todos os problemas
de ser uma “puta” na sociedade do século XIX.
Lenita
Se Nana impactou o meio literário francês em 1880, caso semelhante ocorreu no
Brasil em 1888 com o lançamento do romance A carne, do eminente filólogo, escritor e
jornalista Julio Ribeiro. A carne fez um “ruidoso sucesso nos círculos literários”, pois
era o romance naturalista de maior êxito editorial da época, com dois mil exemplares
vendidos (Gazeta de Notícias/RJ, 09/09/1888, p.1; 25/12/1888, p.2). Muito procurado
pelo público jovem, A carne tornou-se no “livro do desejo” devido ao conjunto de
“cenas picantes” que descreviam a protagonista, Lenita, uma jovem de família
tradicional paulista – “em flagrantes manifestações de desejo sexual, nudez e encontros
sexuais, sem meios tons, com um homem casado” (BULHÕES, 2015, p.10 -11).
Oscilando entre o desejo e a proibição, o romance A carne foi o “livro obsceno” que
provocou a maior polêmica no meio literário brasileiro, causando calorosos debates na
imprensa sobre o naturalismo de Júlio Ribeiro, classificado como “um misto de ciência
e pornografia” (Apud BULHÕES, 2015, p.328).
A carne narra a história de Helena Lopes Matoso, ou Lenita como a chamavam,
uma jovem de 22 anos e de “instrução acima do vulgar” que, após a morte do pai, deixa
a cidade de São Paulo e vai viver no interior paulista, na fazenda do velho tutor de seu
pai, o coronel Barbosa (RIBEIRO, 2015, p. 70). Filha única do doutor Lopes Matoso, a
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jovem tornou-se herdeira de uma “fortuna quase toda em apólices e ações de estradas de
ferro” (RIBEIRO, 2015, p. 73). Instalada na fazenda, Lenita sentia-se pior do que na
cidade, as saudades do pai e o isolamento do lugar oprimiam seu “espírito forte e
superior”, cultivado pelos estudos dos mais complexos campos do conhecimento
(RIBEIRO, 2015, p. 70-72).
Com o passar dos dias, o ânimo de Lenita não se restabelecia, “uma languidez
crescente e um esgotamento de forças” invadiam seu corpo, “uma prostração ia-se
apoderando de todo o seu ser”, não lia e, tampouco, tocava o piano que trouxe de São
Paulo (RIBEIRO, 2015, p. 77). Preocupado com a saúde de sua hóspede, o coronel
chamou o doutor Guimarães para examiná-la, pois a jovem apresentava sinais de que
“seu sistema nervoso estava irritadíssimo”. O caso em questão era “uma crise histérica”
(RIBEIRO, 2015, p. 114). Segundo o contexto sócio-cultural e clínico do século XIX, a
crise histérica era causada pelos conflitos dos desejos sexuais reprimidos e traumas
emocionais (ZIMERMAN, 1999). No caso de Lenita, a crise histérica – “podia-se dizer
de um cataclismo orgânico” – foi produzido pela morte do pai conforme o parecer do
médico (RIBEIRO, 2015, p. 81).
Depois de medicada, Lenita melhorou, “acordou calma, após um comprido sono,
com os nervos sossegados” (RIBEIRO, 2015, p. 81). Embora apresentasse uma
aparência tranquila, o trauma transformou, sensivelmente, Lenita. Ela sentia-se outra,
seu comportamento “feminizava-se, não tinha mais gostos viris de outros tempos,
perdera a sede de ciência: de entre os livros que trouxera procurava os mais
sentimentais” (RIBEIRO, 2015, p. 81). Lenita percebia-se outra mulher, com “desejo de
coisas desconhecidas” (RIBEIRO, 2015, p. 84). Em uma ocasião, sozinha em seu
quarto, a jovem experimentou um conhecimento de si mesma ao sentir uma estranha
atração sexual pela estátua do Gladiador Borghese:
(...) [Lenita] Fitou com atenção a estátua: aqueles braços, aquelas
pernas, aqueles músculos ressaltantes, aqueles tendões retesados,
aquela virilidade, aquela robustez, impressionaram-na de modo
estranho. (...) Tinha ímpetos de comer de beijos as formas masculinas
estereotipadas no bronze. Queria abraçar-se, queria confundir-se com
elas. De repente corou até a raiz dos cabelos. Em um momento, por
uma como intuspecção súbita, aprendera mais sobre si própria do
que em todos os seus longos estudos de fisiologia. (RIBEIRO, 2015,
p. 82- 85, grifos nossos).
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Nessa passagem observa-se que a “crise histérica” de Lenita foi o ponto de partida
para a protagonista conscientizar-se dos seus “desejos sexuais adormecidos” e da
implacável realidade de que não pertencia a uma espécie privilegiada. Embora sentisse
humilhada pelo “aguilhão da carne”, Lenita viu-se forçada a compreender que as
“exigências orgânicas” do seu corpo a nivelava aos corpos de qualquer fêmea. Esse
“novo saber” revelou-lhe que o sexo, em si, estava na ordem da vida, sendo inútil
ignorar “a voz da Carne, o mando imperioso da sexualidade” (RIBEIRO, 2015, p. 114).
Sem resistir à imposição do organismo, ela experimentou as funções autônomas do
inconsciente, que buscaram o prazer onanista para satisfazer sua sexualidade por meio
do sonho erótico com seu “desejado gladiador” (RIBEIRO, 2015, p.86).
Como renascesse após a “noite de amor com o gladiador”, Lenita “voltava à saúde
a vista de olhos”. A jovem percebia-se viva e livre para experimentar as “alegres
sensações” do seu sexo. Ao ficcionalizar o “prazer incompleto” da protagonista
(RIBEIRO, 2015, p.87-90), o romance insinua que o objetivo principal do corpo de
Lenita (o gozo sexual por meio do corpo de um homem) ainda não foi alcançado, porém
a ação do seu inconsciente concretizou uma agradável liberação dos sentidos. Para a
sociedade patriarcal, um romance sobre uma jovem de família tradicional que assumia a
“necessidade orgânica de um macho” e tendo prazer onanista era um “livro obsceno”,
porque incitava as mulheres à corrupção moral (RIBEIRO, 2015, p.84).
Nas recepções críticas conservadoras, o incômodo foi perceptível na opinião do
crítico José Veríssimo (1857-1916), no artigo „O Romance Naturalista no Brasil‟. Nesse
texto, Veríssimo reprovava, energicamente, A carne. O crítico considerava o romance
como uma obra inverossímil ao ficcionalizar uma jovem, casta e “cheia de
conhecimentos científicos” subjugada pelos desejos sexuais: “Longe de ser uma criação
realista ou naturalista como imagina A carne, Lenita é a menos verdadeira das criações
femininas do romance brasileiro” (VERÍSSIMO, 1977, p. 188-190). Apesar da rejeição
de Veríssimo ao axioma do naturalismo – a vida física se impõe às leis morais –, Júlio
Ribeiro “criou” uma protagonista segundo os “moldes da concepção materialista”, uma
mulher culta e ciente da “visão radical” do materialismo: não há vida fora da
experiência corporal.
Sendo “livre, emancipada e, absolutamente, senhora de si” (RIBEIRO, 2015,
p.120), Lenita iniciou uma relação sexual com Manuel Barbosa (o Manduca), um

3240

homem casado de 40 anos e filho do coronel Barbosa. A iniciativa da relação partiu
dela, configurando na narrativa a ousadia de uma mulher virgem que vai ao quarto de
um homem, sem se intimidar diante da moral “hipócrita da sociedade brasileira”
(RIBEIRO, 2015, p.122). Com a chegada de Manduca à fazenda, Lenita encontrou um
parceiro ideal para desfrutar os “prazeres da carne”, como também um homem
ilustradíssimo com quem conversava, “à luz de Darwin”, sobre os mais variados estudos
científicos do século XIX (RIBEIRO, 2015, p.131). Assim como a Teresa filósofa, a
jovem experimentava o sexo com seu amante em meio às filosofias materialistas da
época. Atraídos sexualmente e intelectualmente, Lenita e Manduca passaram a ter
“encontros clandestinos” no quarto da jovem e, não bastando a “privacidade das
paredes”, iam à mata (com pretexto de caçar) para praticar “o amor ao ar livre, à luz do
dia, em liberdade plena” (RIBEIRO, 2015, p.246-247).
Os encontros dos amantes “se achavam em pé diversíssimo” (RIBEIRO, 2015,
p.254). Mas esse clima não durou muito, Lenita “sentia-se modificar de modo estranho,
tinha impaciências febris” (RIBEIRO, 2015, p.261). As “expansões lúbricas” de
Manduca lhe aborreciam profundamente. Lenita buscava entender o que se passava
consigo, quando de repente desconfiou de que estaria grávida e iniciou uma “sessão de
toques” pelo corpo, que confirmou – por meio dos sintomas gestatórios – sua gravidez
(RIBEIRO, 2015, p.262). Sem hesitar, a jovem decidiu em “parir, criar e educar o filho”
e abandonar o amante, pois Manduca era um homem casado e no “Brasil não havia a lei
de divórcio” (RIBEIRO, 2015, p.277).
Sem arrependimentos, Lenita deixou a fazenda e procurou seu antigo pretendente,
o Dr. Mendes Maia, pois precisava “de um pai oficial para o filho dela com Manduca”
(RIBEIRO, 2015, p.277). Ela sabia que poderia ter os amantes que desejasse, “quando
quisesse viver como toda a gente casaria. Era tão fácil, pois tinha dinheiro” (RIBEIRO,
2015, p.122). Seu comportamento libertino, segundo Veríssimo, era a criação de “uma
ridícula boneca mal e indecentemente animada” que se movia cegamente pelos instintos
(VERÍSSIMO, 1977, p.188). Mas para a reflexão deste trabalho, Lenita era uma mulher
“animada” pelas energias de um corpo que exigia vida e prazeres, como era o real
desejo de uma “moça alegre” das ficções naturalistas.
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Maricota
Em 1893, após cinco anos de publicação de A carne, o meio literário brasileiro
novamente ficou escandalizado com outro romance naturalista, O aborto, do escritor
estreante Figueiredo Pimentel. Assim como A carne, O aborto foi alvo de censuras e
um sucesso de livraria, com mais de seis mil exemplares vendidos segundo a imprensa
(Gazeta de Notícias/RJ, 19/06/1893, p.1). Os críticos ficaram “horrorizados”. Para eles,
o livro não se adequava aos princípios sérios da estética naturalista, pois se desviava
para o aspecto pornográfico e “sensacionalista” da estética (Gazeta de Notícias/RJ,
19/06/1893, p. 1). Alegando veracidade à história, Figueiredo Pimentel declarava qu e
“O aborto não é [era] uma fantasia: é [era] a narração de um fato passado em Niterói”
(PIMENTEL, 2015, p.24). A história narrava a vida banal de Maria Rodrigues (ou
Maricota como era chamada), uma jovem de família pequeno-burguesa que se mudou
de Rio Bonito/RJ, com os pais, para morar em Niterói/RJ. A jovem tinha como
“alegria” os encontros sexuais com seu primo Mário, um jovem de 23 anos e estudante
de Farmácia que ficou hospedado na casa de sua família. Dessa relação resultou uma
gravidez indesejada e interrompida por um aborto. O romance “causou grande alarma
no seio da sociedade brasileira” (A Notícia 06 a 07/02/1914, p. 1). Para a tradição
patriarcal, O aborto era um “livro perigoso” porque disseminava a corrupção moral da
mulher e a decadência da instituição familiar (VIEIRA, 2015).
Maricota não continha o desejo de viver livremente sua sexualidade. Decidida a
buscar sua satisfação sexual, ela “procurou” o primo, indo ao quarto dele “vestida
apenas com uma camisa de linho rendada na gola, mostrando o colo, os seios túrgidos e
deixando entrever seus quadris largos e sua carne exuberante” (PIMENTEL, 2015,
p.66). Atordoado com o “atrevimento” da prima, Mário tentou ignorá-la, mas foi “traído
pelo próprio corpo”, quando foi surpreendido por “um grande desejo de cópula, com o
pênis teso, ereto, repuxando a colcha” (PIMENTEL, 2015, p.67- 69). A descrição da
“ação lasciva” de Maricota “alvoroçou as penas” dos eminentes críticos da imprensa
brasileira (PIMENTEL, 1896, p. 01-02). O crítico Araripe Júnior (1848-1911) ficou
“chocado com a brutalidade de O aborto”, pois o romance (a seu ver) era “cheio de
ousadias pornográficas diante das quais recuariam os mais atrevidos naturalistas” (A
Semana, 08/08/1894, p.458).
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O “choque” de Araripe, e dos demais críticos, era a “crueza das ações” descritas
na história, que partia das marcas típicas do gênero pornográfico (VIEIRA, 2015). A
“franqueza” da cena sexual – até então inaudita nos romances naturalistas brasileiros da
época – provocou o repúdio da sociedade, que classificava o romance de estreia de
Figueiredo Pimentel como uma obra impublicável, digna de apreciação do Código
Penal (O Fluminense, 12 de agosto de 1893, p.3). Afrontando “o pudor e a castidade” (A
Semana, 08/08/1894, p.458), Maricota experimentou o prazer sexual e, principalmente,
as consequências do sexo na vida de uma mulher solteira, que não tinha o apoio de um
parceiro precavido para não engravidá-la, como era o amante cuidadoso da protagonista
do livro libertino Teresa filósofa. Quando se descobre grávida do filho de Mário,
Maricota rejeita o “fato” com veemência, pois não tinha o desejo de ser mãe
(PIMENTEL, 2015, p.129). Ao ficcionalizar a decisão de abortar da protagonista, o
romance O aborto colocava em evidência um assunto explosivo que abalava um dos
pilares da sociedade patriarcal: o controle sobre o corpo da mulher, como também o
destemor da “moça alegre” Maricota, que não se intimidava com as condenações morais
da “sociedade burguesa e cheia de preconceito” de Niterói (PIMENTEL, 2015, p.21).

Considerações Finais
Além de despertar o “desejo masculino”, poder-se-ia dizer que Nana, Lenita e
Maricota suscitavam “pensamentos perigosos” no público leitor feminino por meio de
suas “naturezas diferenciadas”. Elas eram a configuração narrativa de mulheres que
fugiam do padrão de bom comportamento. Sem nenhuma vontade de reproduzir os
“padrões morais”, Nana Lenita e Maricota conquistavam suas autonomias por meio de
suas capacidades de pensar a partir das experiências sexuais, que lhes satisfaziam os
sentidos e geravam consciência crítica. A ficcionalização de mulheres pensantes, com
“autoestima intelectual”, era um sério risco para o patriarcalismo, pois o colocava sob
suspeição por meio da autonomia feminina, que (ainda que fosse ficcional) gerava
coragem para as mulheres buscarem o prazer sexual (DARNTON, 1996, p.31).
Coragem que as “moças alegres” – Nana, Lenita e Maricota – faziam questão de ter e,
acima de tudo, preservá-la para viver suas sexualidades sem a menor cerimônia.
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Nacional:

PEDRO RABELO E A COLUNA “NOTAS CIENTÍFICAS” NA GAZETA DE
NOTÍCIAS, 1891-1892
Riane Avelino Dias (UERJ/FFP)1
Resumo: Este artigo tem como proposta produzir um conhecimento novo sobre o escritor
carioca Pedro Carlos da Silva Rabelo (1868-1905) e sua atuação como autor e jornalista nos
primórdios da Primeira República, investigada em fontes primárias na Hemeroteca Digital
Brasileira/FBN. Objetiva-se apresentar parte da produção jornalística de Pedro Rabelo e sua
contribuição para a propagação de conhecimento científico para o leitor da Gazeta de Notícias,
em 1891 e 1892. Correlacionando esta produção com as bases do naturalismo na escrita do
autor.
Palavras-chave: Belle Époque; Pedro Rabelo; Naturalismo

Pedro Carlos da Silva Rabelo (1868-1905), ou simplesmente Pedro Rabelo, foi
detentor de uma carreira plural como jornalista, poeta, contista e funcionário público,
chegando a chefe na Secretaria do Conselho da Intendência Municipal. Compunha junto
a amigos célebres como Pardal Mallet (1864-1894), Paula Nei (1858-1897), Olavo
Bilac (1865-1918), Aluísio Azevedo (1857-1913), Henrique Coelho Neto (1864-19134)
e Sebastião Guimarães Passos (1867-1909), a primeira geração de literatos brasileiros a
viver profissionalmente da escrita (OLIVEIRA, 2008; PEREIRA, 1994). Enquanto
viveu, Pedro Rabelo atuou em diversos projetos em parceria com esses escritores
famosos, com destaque para a fundação da cadeira 30 na Academia Brasileira de Letras
em 1897.
Pedro Rabelo dividiu seu pouco tempo de vida tanto entre à produção literária
quanto à produção jornalística. Foi redator de vários textos jornalísticos e literários,
também foi colunista de vulgarização científica na coluna “Notas Científicas”, na
Gazeta de Notícias, mas não a assinava, nem mesmo com um pseudônimo, só sendo
possível determinar a relação do escritor com a coluna através do obituário d’O Paiz.
Alguns jornais para os quais Rabelo contribuiu foram o Correio do Povo (órgão
do Partido Republicano), O Paiz, como redator, Diário Oficial como repórter dos
debates parlamentares, os periódicos Diário de Notícias e Diário do Commercio, a
revista A Estação, o vespertino A Notícia, em que assinava o folhetim “Garatujas” com
P.R., a revista ilustrada A Cigarra, que dirigiu ao lado de Bilac, o substituindo quando
1
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(UERJ/FFP), mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística – PPLIN (UERJ/FFP) e
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este se retirou. O diário A Capital, de Niterói (atuando como jornalista) e a Gazeta de
Notícias, entre tantas sessões humorísticas e informativas, como a já citada coluna
“Notas Científicas”, e a coluna “O Filhote”, que posteriormente se tornou um jornal
avulso. No ano de sua morte, contribuiu para a revista Anais: Semanário de Literatura,
Arte, Ciência e Indústria.
O termo vulgarização científica era utilizada nos jornais do século XIX sem que
houvesse nenhuma conotação pejorativa. Vulgarizar o conhecimento se referia a
transformar relatos científicos complexos para boa parte do público em um produto
mais palatável e aplicável ao cotidiano do leitor comum brasileiro. Moema Vergara em
seu Ensaio sobre o termo “vulgarização científica” no Brasil do século XIX (2008)
afirma que
A vulgarização científica do século XIX trazia consigo vários dos
elementos enunciados pela tradução: o limite na transmissão dos
conteúdos; a preocupação de estar ao alcance de todos e assim
conferir um efeito universal ao conhecimento; além de carregar
consigo também a centelha do novo. Se isso é verdade, então posso
afirmar que a vulgarização ou divulgação é uma atividade criadora, ou
seja, faz surgir algo que não existia anteriormente. No caso da
vulgarização do século XIX, ela estava anunciando as inovações do
mundo da ciência que, a partir daquele momento, fariam parte da
cultura letrada, como eletricidade, vacina, telefone, entre outros,
mesmo que o seu princípio científico permanecesse pouco conhecido
(VERGARA, 2008, p. 139).

Este anúncio das inovações condiz perfeitamente com os ideais almejados pela
Gazeta de Notícias, que incentivava e ansiava por este tipo de conteúdo em suas
páginas. Com as “Notas Científicas”, temos um produto informativo como pede a mídia
jornalística e a “centelha do novo” e o “fazer surgir algo que não existia antes”,
conceitos próximos do fazer literário cientificista, quiçá naturalista, por exemplo.
Maria Tereza Chaves de Mello em A república consentida (2007) apresenta uma
análise completa sobre o período histórico pós-império e nela, a historiadora declara que
na época do Naturalismo
Clamores foram levantados contra o subjetivismo excessivo, as
idealizações descoladas da realidade, a pieguice lacrimosa, o
indianismo. Proclamou-se, em oposição, a superioridade do retrato fiel
da sociedade – prevalentemente, a urbana –, dos costumes, das
situações, das vivências humanas, descritas com verdade e
imparcialidade (MELLO, 2007 p. 106).
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Tanto como jornalista ou como escritor ficcional, Rabelo constantemente escrevia
sobre os dias de sua comunidade e as mazelas a que estavam sujeitos. Pedro Rabelo
aproximava os leitores da Gazeta de Notícias de textos científicos e das novas
descobertas em diversas áreas, orientando e atribuindo utilidades para os cidadãos não
cientistas, com uma temática ampla e com grande destaque no jornal, visto que sempre
se localizava nas páginas iniciais do periódico.
Na sua produção ficcional, a descrição do microcosmo do interior da casa carioca,
ou das ruas e comércios da metrópole é presença frequente e tornava a narrativa mais
“real” para os leitores que estavam habituados a ler Rabelo na Gazeta. Por isso,
conhecer a produção cientificista de Rabelo reforça a hipótese de que sua escrita
ficcional pode ser lida como naturalista.
Para José Veríssimo, o naturalismo mostrou-se como um levante contra o
romantismo, uma manifestação idêntica ao protótipo do naturalismo francês sem inovarlhe nem alterar-lhe nada e modelando-se ao estilo de Émile Zola (1840-1902) quase
exclusivamente. Entretanto,
Não seria, porém, justo contestar-lhe o bom serviço prestado, tanto
aqui como lá, às letras. Ele trouxe à nossa ficção mais justo
sentimento da realidade, arte mais perfeita da sua figuração, maior
interesse humano, inteligência mais clara dos fenômenos sociais e da
alma individual, expressão mais apurada, em suma uma representação
menos defeituosa da nossa vida, que pretendia definir (VERISSIMO,
1929 p. 158).

Foi, portanto, uma manifestação ideológica necessária para se desfazer do modelo
sonhador dos românticos, despertando um espírito mais realista e objetivo, mais
compatível com o período de luta por direitos em que se encontrava a sociedade
brasileira. Uma escrita compatível com o ideal de liberdade e república, a possibilidade
de se viver do trabalho com as letras, o que cada vez mais estava próxima da realidade
destes jovens escritores (MELLO, 2007).
Para ilustrar este momento do jornalismo carioca e de Pedro Rabelo, temos as
“Notas científicas” que com seu cientificismo aproximava seus leitores e instigava-os a
buscar mais informações sobre os progressos tecnológicos que fervilhavam nos
periódicos nacionais e internacionais. Estimulando o surgimento de uma nova geração
de escritores (naturalistas em sua maioria) e de cientistas.
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No período em que o escritor viveu, a imprensa se destacava como um grande
meio de comunicação, capaz de construir e disseminar a opinião pública, e se tornava
um dos principais meios de visibilizar os ideais abolicionistas e republicanos crescentes
no período. Os jornais, revistas, livros, panfletos e opúsculos são apontados como
alguns dos principais métodos de divulgação científica e literária para o público letrado,
“mas as conversas de rua e nas confeitarias, os clubes, as conferências, os rumores, a
leitura dos jornais em voz alta, as ilustrações [os blocos de Carnaval] faziam chegar os
debates ao homem comum e aos ágrafos.” (MELLO, 2007 p. 13) Com este novo ritmo
de consumo do público leitor, o mercado livreiro e a preocupação editorial se
desenvolviam de modo a manter seus consumidores constantemente atualizados com o
que acontecia no exterior.
Era a época da campanha abolicionista e das batalhas pela república. A
juventude boêmia se agrupava em torno dos jornais. Pois, a oportunidade de ser
acolhido e contratado, somado ao aumento no número de impressos, ampliava as
oportunidades de trabalho para jovens escritores cultos e sem herança, como Pedro
Rabelo. O sonho de conseguir trabalhar em uma produção pensada e construída em
torno dos ideais de republica e abolicionismo que ele e seus amigos divulgavam a
plenos pulmões, e pelos quais alguns foram presos e exilados, e ainda receber por estes
escritos tornara-se realidade.
Guilherme Guimarães Martins aponta, em sua dissertação de mestrado
Vulgarização e triunfo das ciências: A imprensa científica na segunda metade do século
XIX (2017), que:
Inúmeros jornais surgiram exibindo em seus editoriais as mesmas
pretensões: contribuir para o progresso material e moral da sociedade
brasileira a partir das práticas vulgarizadoras. A premissa de que era
possível utilizar o conteúdo pragmático da ciência para solucionar
pequenos entraves do cotidiano, trazendo melhorias na vida diária,
escondia a superficialidade das práticas, já que não objetivava o
conhecimento especializado (MARTINS, 2017. p. 14).

No Brasil do fim do século, a Gazeta de Notícias compartilhava valores de
republicanismo e laicidade, fundados na ideia de que era essencial propagar o
conhecimento científico para o maior número possível de pessoas e Pedro Rabelo tinha
grande preocupação com o pensamento científico. Um dos principais indícios deste fato
é a quantidade de contribuições que fez para diversos jornais, mas, principalmente para
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a Gazeta de Notícias, que foi um jornal que sempre teve uma preocupação política e
social, que democratizou a informação e formou a opinião pública de seus leitores.
(SIMÕES JUNIOR, 2007. p. 117 e 128)
Em “Notas Científicas”, a variedade de conteúdos dialogava entre si, mesmo
quando se referiam a temas completamente diferentes. Não havia uma seleção
hierárquica de um assunto com mais ou menos valor/importância. Rabelo construía
textos coesos, extensos e utilizava travessões para indicar a mudança de assunto.
Geralmente eram publicados na primeira ou segunda páginas da Gazeta de Notícias.
Destacamos que seu texto ocupava quase duas frações da página do jornal e este
feito é comumente observado apenas em textos literários trazidos pelo jornal ou
propagandas. Entre 1891 e 1892, Pedro Rabelo escreveu um total de 20 crônicas de
vulgarização de conhecimento técnico e científico.
Para cumprir a tarefa, o escritor lia publicações científicas recentes, especialmente
francesas e publicações de eventos e encontros na área das ciências. As crônicas
cobriam temas das áreas de medicina, fotografia, eletricidade, telefonia, astronomia,
botânica, biologia, paleontologia e curiosidades, mas a temática que mais lhe
interessava era a tuberculose, pulmonar ou não. Rabelo procurava manter os termos
técnicos e reproduzir a linguagem científica.
Pedro Rabelo citava na coluna citava nominalmente médicos, cientistas ou
engenheiros que estivessem envolvidos com a temática em questão. Porém, como
apontado por Vergara, vulgarizar se refere, antes de tudo, a falar para leigos, por isso, o
autor buscava simplificar as explicações, as experimentações e os resultados para
aqueles que porventura desconhecessem suas funções e/ou métodos. Atribuindo a essas
notícias um uso real e imediato para a vida cotidiana do leitor carioca do século XIX e
por vezes empregava o seu parecer pessoal.
Destacamos neste recorte apenas as colunas dedicadas ao tema da medicina e do
tratamento da tuberculose e de estudos científicos publicados em congressos de saúde
internacionais e pela Academia de Medicina de Paris. A principal fonte de informações
desta face da produção do autor é a Hemeroteca Digital Brasileira/FBN, que
disponibiliza inúmeros exemplares digitalizados de jornais e revistas em que esta
geração trabalhou. O que tornou possível um levantamento mais organizado da coluna e
suas publicações.
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Algumas de suas

publicações

sobre tratamentos

de tuberculose, não

necessariamente a pulmonar, propunham a inoculação de substâncias no corpo do
doente. Por exemplo, um médico alemão propõe uma injeção de cantharidato de
potassio que, supostamente, estimula o soro do sangue a atacar o tecido tuberculoso. Ele
(o pesquisador) se baseou em estudos anteriores que comprovavam as características
bactericidas do soro do sangue e idealizou um método que potencializasse essa
propriedade e direcionasse o tratamento para o interior do tecido contaminado. O
médico afirma ter submetido um grupo ao tratamento e ter bons resultados.2 Outro
experimento baseado na mesma premissa, sugeria uma vacina de linfa de novilha
retirada do cérebro do animal. E na qual, os doutores responsáveis também afirmavam
ter bons resultados em seus testes.3
Em outro caso, médicos discutiram durante uma comunicação na Academia de
Medicina de Paris sobre tratar a tuberculose localmente com uma injeção de cloreto de
zinco. A discussão se deu por que um dos ouvintes reclamou para si a prioridade do
método. Por estar desde 1879 tentando modificar o tecido tuberculoso com injeções de
sulfato de zinco, que em sua opinião, é melhor que o cloreto por não causa escaras.
Outro médico, aplaudindo a comunicação, afirmou ter excelente resultados com o uso
de compressão elástica na articulação doente, portanto, não vê a necessidade de fazer
inoculação nos pacientes. Entretanto, o comunicador explicou que seu objetivo não é
modificar e nem matar o tecido adoecido e sim potencializar as forças do tecido
saudável e forte no entorno do tecido tuberculoso para comprimi-lo.4
O único tratamento que animou Rabelo, e da qual ele relembra os leitores em
outras notícias que falam sobre tuberculose, é o tratamento proposto na Academia de
Medicina de Paris que utiliza uma câmara de atmosferas artificiais. Nesse experimento
o tratamento é feito em uma câmara metálica especial com ar comprimido injetado até
chegar a meia atmosfera. Este ar esteve previamente em contato com creosoto, um tipo
de remédio para tosse, e eucaliptol. O doente permanece nesta câmara por duas ou três
horas, todos os dias, durante seis ou oito meses para potencializar a penetração dos
2
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medicamentos no corpo doente.5 Neste experimento, os pacientes não se curaram, mas
tiveram melhoras significativas. E é o único tratamento proposto adequado para a
tuberculose pulmonar humana.
A questão sobre o tratamento desta doença, em humanos e animais, é tão
importante, e mundialmente problemática, que se instituiu um Congresso Internacional
da Tuberculose para que houvesse um ambiente em que os estudiosos da área pudessem
se reunir e expor as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas especificamente para
curar ou amenizar a doença. Nele diversas questões importantes sobre a doença foram
desmistificadas. Por exemplo, comumente os pesquisadores utilizavam culturas de
tuberculose adquirida em galinhas ou outras aves, mas neste congresso um grupo de
pesquisadores apresentou argumentos que justificam a afirmativa de que a tuberculose
aviária não é semelhante à do homem.6
A experiencia se baseou na exposição de alguns roedores à tuberculose aviária e
outros à tuberculose humana e seu monitoramento até a morte dos animais. A maior
diferença notada foi na autópsia dos animais; àqueles expostos a tuberculose de aves
não manifestaram nódulos ou qualquer outra característica que indicassem que o animal
morreu de tuberculose. No grupo exposto a tuberculose humana haviam nódulos e
pústulas nas autópsias. Além disso, as culturas de cada tipo da doença são diferentes
entre si. Cientistas que acreditam nessa hipótese estão refazendo suas experiências para
alcançar a tão esperada cura para a tuberculose.7
Outra questão solucionada pelo evento foi a desmistificação da crença de que
filhos de tuberculosos herdavam a doença. O que ocorre na verdade é que o bebê adoece
por conviver com pais doentes, portanto, a recomendação é que se afaste rapidamente o
bebê da mãe para que ele também não adoeça.8
Em uma comunicação feita à Academia de Medicina de Paris, pesquisadores
afirmam que devemos ferver muito bem o leite de vaca antes do consumo pois, a vaca
(e o seu leite) podem transmitir tuberculose. Mesmo uma vaca visivelmente robusta e
5
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saudável pode estar internamente contaminada pelo vírus. O ideal seria que o gado
brasileiro fosse examinado para comprovar que não há perigo, mas isto não é feito,
portanto, a solução é ferver o leite.9
Novo emprego da tuberculina de Koch no diagnóstico de tuberculose em bovinos.
A proposta nada mais é do que injetar tuberculina nos animais e observar, aqueles que
apresentarem qualquer reação a injeção, como febre, devem ser isolados do rebanho e
examinados minunciosamente por um veterinário. Em testes feitos em um pasto em
Paris, vacas que não possuíam nenhum sinal de doença tuberculosa reagiram a vacina,
foram sacrificadas e autopsiadas. Durante o exame foi comprovado que estes animais
estavam realmente doentes. Por não causar reações em bovinos saudáveis e nem
interferir no leite produzido por eles, a coluna incentiva que proprietários de fazendas de
bovinas devem ficar atentos e seguir o exemplo dos parisienses.10
Além do tratamento, a coluna também se preocupa em informar seus leitores
sobre formas de contágio e alertar os governantes para um saneamento adequado da
cidade, a fim de inibir uma epidemia.
Um dos exemplos de contágio que Rabelo publicou foi retirada da Imprensa
Médica de Viena. Nela um cientista afirma que é de suma importância lavar muito bem
as frutas antes de ingeri-las. Pois o pó das ruas que se acumula sobre as frutas traz
vários contaminantes, entre eles o da tuberculose, visto que os doentes andam pela
cidade e cospem em todo lugar espalhando a doença. Ele comprovou esta hipótese em
seu laboratório injetando a água que usou para lavar as frutas em três porquinhos da
índia. Um morreu em dois dias de peritonite e os outros dois após quarenta e cinco e
cinquenta e nove dias, respectivamente, de tuberculose.11
Em outra publicação a coluna alerta para que as companhias ferroviárias prezem
pelo máximo de asseio e que desinfetem as cabines, pois investigações apontam que há
bacilos de tuberculose sendo espalhados por cabines de companhias ferroviárias. Isso se
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deve à grande circulação de doentes sendo transportados de uma região para a outra e
deixando rastros da doença.12
Era notável a variedade de assuntos abordados na coluna e o talento de Pedro
Rabelo para criar diálogos entre os assuntos, ao mesmo tempo em que os tornava úteis e
interessantes ao leitor da Gazeta de Notícias, assim como seu interesse e crença no
pensamento científico e no progresso tecnológico.
A tuberculose era altamente contagiosa, dolorosa, considerada incurável e o
escritor de 23 anos sofria na própria pele os malefícios causados por ela, e isso pode
justificar o grande espaço que ocupa nas 20 colunas que escreveu para as “Notas
Científicas”. Todos conheciam alguém afetado pela doença, Pedro Rabelo incluso.
Faleceu com apenas 37 anos de tuberculose.

Referências

MACHADO, Ubiratan. Pedro Rabelo: cadeira 30, ocupante 1. Rio de Janeiro: ABL,
2009.
MARTINS, Guilherme Guimarães. Vulgarização e triunfo das ciências: A imprensa
científica na segunda metade do século XIX. Dissertação (Mestrado em História) –
Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de
Fora, 2017.
MELLO, Maria Tereza Chaves de. A república consentida: cultura democrática e
científica do final do Império. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
OLIVEIRA, Diogo de Castro. Onosarquistas e patafísicos: a boemia literária no Rio de
Janeiro fin-de-siècle. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008.
PEREIRA, Leonardo Affonso. Literatura e história social: a geração boêmia no Rio de
Janeiro do fim do Império. História Social, Campinas, SP, v. 1, n. 1, p. 29-64, 1994.
SIMÕES JUNIOR, Alvaro Santos. A sátira do Parnaso: estudo da poesia de Olavo
Bilac em periódicos de 1894 a 1904. São Paulo: Unesp, 2007.

12

Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 4 set 1891. p. 2. Disponível em <http://memoria.bn.br/>. Acesso
em: 10 jul. 2018

3253

VERGARA, Moema de Rezende. Ensaio sobre o termo “vulgarização científica” no
Brasil do século XIX. Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 1, n.
2, p. 137-145, jul – dez 2008.
VERISSIMO, José. História da literatura brasileira (1916), 2ª ed. Rio de Janeiro/Paris:
Francisco Alves & Companhia./Aillaud & Bertrand, 1929.

Jornais

Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro: [s.n], 1875-1956.
O Paiz. Rio de Janeiro: [s.n], 1884-1934.
Sites
http://www.academia.org.br
http://memoria.bn.br/

3254

O "TORNAR-SE" MULHER EM SINFONIA EM BRANCO, DE ADRIANA
LISBOA: A OPRESSÃO SOCIAL E FAMILIAR NA CONSTRUÇÃO DAS
PERSONAGENS
Amanda Cordeiro Quintella1
Resumo: As análises apresentadas neste artigo visam investigar quais mecanismos sociais,
principalmente os repercutidos no meio familiar, permeiam a construção das personagens
Clarice e Maria Inês como corpos imobilizados e disciplinados (XAVIER, 2007) na obra
Sinfonia em Branco, da escritora brasileira Adriana Lisboa. Também se tenta verificar se esses
corpos se constituem como liberados (XAVIER, 2007), ou seja, se alcançam a transcendência
(BEAUVOIR, 1949), compreendendo-se esse transcender como parcial e em processo de
formação, por meio de tentativas de resistência à opressão e às consequências da violência
vivenciada na infância. Tais análises são orientadas pela perspectiva da crítica feminista.
Palavras-chave: Adriana Lisboa; personagens femininas; opressão; transcendência; crítica
feminista

Introdução
Este trabalho pretende analisar o “tornar-se mulher” das personagens Clarice e
Maria Inês, do romance Sinfonia em Branco, da autora brasileira Adriana Lisboa,
investigando quais mecanismos sociais estão mais presentes neste processo, de modo a
contribuir para a opressão e para a constituição de seus corpos como disciplinados e
imobilizados, na classificação feita por Xavier (2007). Além disso, tenta-se examinar as
formas de resistência desses corpos, verificando se ocorre alguma forma de
transcendência ou algum passo de transformação para corpo liberado na narrativa.
A expressão “tornar-se mulher” antes citada resume a tese de Simone de
Beauvoir, apresentada na introdução da obra O Segundo Sexo, de 1949. A filósofa
argumenta que a mulher é considerada o Outro na sociedade e discute o que é ser
mulher e o que a atribui essa condição. Ela, então, reflete sobre o verbo ser
dinamicamente, como na filosofia hegeliana:
ser é ter-se tornado, é ter sido feito tal qual se manifesta. Sim, as
mulheres, em seu conjunto, são hoje inferiores aos homens, isto é, sua
situação oferece-lhes possibilidades menores: o problema consiste em
saber se esse estado de coisas deve perpetuar. (p.21)

1

Graduada em Letras – Língua Portuguesa e Literatura Correspondente pela Universidade Federal de Juiz
de Fora e mestranda do Programa de Pós Graduação em Letras: Estudos Literários, da mesma instituição.

3255

Neste mesmo capítulo, Beauvoir (1949) utiliza a moral existencialista e insere o
conceito de transcendência como sendo a saída das mulheres da imanência, ou seja, do
estado de objeto. Um movimento de transcendência é ligado ao aparecimento de corpos
liberados na literatura, por Xavier (2007). A autora classifica alguns corpos de
personagens de obras de autoria feminina, reutilizando e criando categorias, das quais
duas, além do liberado, serão usadas nesta análise: o corpo disciplinado, caracterizado
pela anulação da corporalidade psíquica (p.55) e pelo não questionamento de processos
sociais, subordinando-se às regras, e o corpo imobilizado, que tem suas ações
controladas por instituições que serão apresentadas em breve e pelos seus mecanismos.
Ademais, a análise apresentada apoia-se na crítica feminista como base
orientadora, visando trazer à tona possíveis pontos de vista das mulheres e denúncias
acerca das violências predominantes em diversas culturas em relação à mulher. Entre
elas, o estupro e a opressão familiar, presentes na obra de Lisboa (2013), na qual a
primeira é pouco abordada na literatura e a segunda já é reconhecida e presente há
algum tempo.
Showalter (1994) faz um panorama da crítica feminista, apontando caminhos e
defendendo uma abordagem voltada para os escritos de autoria feminina que considere
o meio cultural do qual esses escritos advêm. Tal cultura é dominada por homens e a
cultura da mulher está inserida neste contexto de dominação, com muitos aspectos de
sua perspectiva silenciados e deixados à margem do que é considerada a cultura geral de
uma sociedade. Esses aspectos, ou seja, o território selvagem, são o que Showalter
aponta como foco da crítica feminista em obras escritas por mulheres.
Alguns dos aspectos que mais atingem as mulheres são a dominação e as formas
de violência a elas dirigidas, entre as quais estão o estupro, bem como a monitoração e o
silenciamento no ambiente familiar. Este silenciamento e coerção familiar são, como
identifica Xavier (1998), um tema constantemente presente na literatura de autoria
feminina. Já a violência sexual, pelo contrário, é um tema pouquíssimo abordado e
ainda classificado como tabu.
Tal ausência é percebida por Despentes (2006), no qual ela relata o trauma
sofrido e a sua procura por leituras sobre o assunto depois do ocorrido:
Nenhuma mulher, após passar por um estupro, havia conseguido usar
a linguagem para fazer dessa experiência o tema de um livro. Nada,
nem guia, nem companhia. Isso não passa ao domínio do simbólico. É
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assombroso que nós mulheres não digamos nada às meninas, que não
exista nenhuma transmissão de saber, de conselhos de sobrevivência,
de conselhos práticos simples. (p.34)

Sinfonia em Branco é uma das poucas obras que, apesar de ficcional, aborda o
tema, incluindo ainda uma característica ainda menos falada: o incesto.
Corpos, violência e resistências: preparação para o destino e rompimentos
O romance Sinfonia em Branco narra as histórias de duas irmãs, Clarice e Maria
Inês, provenientes do interior de Minas. As duas têm suas infâncias atingidas pela
violência cometida pelo pai, Afonso Olímpio: ele estupra Clarice, quando a mesma tem
treze anos e Maria Inês presencia o ato quando entra no quarto voltando das suas
brincadeiras.
A mãe, Otacília, se silencia sobre o fato e a irmã também é obrigada a se calar.
Somente depois Otacília envia Clarice para a casa de uma tia, no Rio de Janeiro, sob o
pretexto de dar melhores oportunidades de estudos, afastando-a do pai. Alguns anos
depois, Clarice se casa com Ilton Xavier e permanece com ele por seis anos. No entanto,
decide se separar, pois não consegue esquecer o acontecido, fazendo uso de drogas e
tentando suicídio, sem conseguir concretizar o ato.
Maria Inês, por sua vez, também vai para a casa da tia após o casamento da irmã e
conhece Tomás, com quem se envolve, mas não se casa. Ela se casa com o primo, João
Miguel, e tem uma filha, Eduarda, que na verdade é filha de seu antigo amor. A
personagem estuda medicina, mesmo sem vocação, e escolhe esse pretendente pelas
expectativas materiais que lhe seriam concedidas. Ela alimenta o silêncio da violência
presenciada e, após a morte da mãe, se aproveita de um contexto possível para vingar
sua irmã matando Afonso Olímpio. Nesta narrativa, os fatos não estão em ordem
cronológica e, no decorrer da história, Maria Inês está se preparando para ir a
Jabuticabais rever, após anos, sua irmã e Tomás, que também se mudou para lá.
Schoepf (2017) recorda o modo como as irmãs são descritas no livro, sendo
Clarice “pacífica e submissa” (SCHOEPF, p.45) e Maria Inês “ousada” e “curiosa”
(LISBOA, 2013, p.26). De acordo com Schoepf, a primeira é considerada a vítima
perfeita para o pai, já que é silenciosa e, aplicando os termos de Xavier (2007),
disciplinada.
No início da narrativa, tem-se então um corpo disciplinado, que é Clarice, e após a
violência, três corpos imobilizados: Clarice, Maria Inês e a mãe. Pergunta-se então: Por
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que Clarice já era um corpo disciplinado e Maria Inês considerada transgressora? Por
que os corpos, sobretudo de Clarice, foram imobilizados e se silenciaram? Aqui entram
os mecanismos que serão objetos de análise.
Segundo Bourdieu (1998) a dominação masculina é uma construção social
baseada em estruturas binárias e arbitrárias decorrentes de características objetivas dos
sexos, que também são construtos que foram naturalizados. De acordo com o autor, o
exercício de dominação é realizado tanto pela violência física, quanto pela violência
simbólica, na qual as mulheres são como moedas de troca para o estabelecimento de
vínculos entre os homens e para a manutenção do patrimônio, por meio do casamento.
Ademais, essa dominação é reforçada por instituições que colaboram com a
naturalização do estado de inferioridade das mulheres. São elas, de acordo com o autor,
a Igreja, o Estado, a Escola e a Família.
Xavier (2007) cita o autor e aponta essas instituições como presentes na
construção da condição feminina, concordando. Em Sinfonia em Branco, o foco é maior
no mecanismo familiar, na opressão e nas violências físicas e simbólicas que a
permeiam. Bourdieu (1998) também nota a relação entre sexo e a dominação masculina,
na qual a mulher é tratada como passiva e os termos usados, como “possuir” designam a
demonstração de poder e virilidade do homem (BOURDIEU, p.36). O crime de Afonso
Olímpio e a reação das filhas estão relacionados a essa construção: é como se o homem
estivesse em seu direito e as mulheres devessem aceitar, já que a família é posse do
homem.
O que reforça ainda mais e desencoraja a denúncia é a divisão entre público e
privado, também abordada por Bourdieu (1998), já que é uma divisão binária que
culmina na divisão do trabalho entre os sexos. Além dele, Biroli (2014) também analisa
como tal divisão culmina em problemas de desvalorização no mundo do trabalho. Nessa
discussão, a autora também reflete acerca das definições de família e os momentos
sociais diversos:
As formas assumidas pelo que definimos como família são diversas
em tempos e contextos distintos, são afetadas por decisões políticas e
normas institucionais e expressam relações de poder. São, também,
constitutivas das identidades dos indivíduos, de suas alternativas e
formas de desenvolvimento e de integração em comunidades e na
sociedade. (BIROLI, 2014, p. 47).
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Além disso, percebe que o Estado controla a sexualidade no domínio público e
que o homem controla a mulher no domínio privado, bem como aborda rapidamente a
opressão da criança no círculo familiar, citando algumas autoras.
Ela está de acordo com Beauvoir (1949), que também relaciona a família com o
social: “A família não é uma comunidade fechada em si mesma: para além de sua
separação ela estabelece comunicações com outras células sociais [...]” (p.331). A
família e o ambiente privado estão relacionados, então, ao social e não é algo individual
como as culturas ocidentais geralmente pregam.
Beauvoir (1949) também aponta que o destino social das mulheres é o casamento
e discute, minuciosamente, como essa preparação é feita desde a infância, ou seja, como
as meninas e meninos são diferenciados e as mulheres constituídas como objetos, vendo
o casamento, muitas vezes, como libertação do meio familiar de onde provêm, o que
ocorre com Clarice, com Maria Inês e com a mãe.
Para Otacília, o casamento foi um meio de cumprir o que achava ser o seu papel,
já que casou tarde para a época e Afonso Olímpio foi como um alívio: “[...] Afonso
Olímpio cruzou-lhe o caminho e semeou a ideia da salvação em suas fantasias
dormidas” (LISBOA, 2013, p.52). Ela tinha medo de morrer virgem e imaginava o
casamento de modo diferente, decepcionando-se por não ter experimentado o “[...]
proibido e mágico, orgasmo” (LISBOA, 2013, p.55).
Assim como a mãe, Maria Inês também não encontrou felicidade em seu
casamento e convive com as frequentes traições de seu marido, algo que sua filha
Eduarda também não deixa de perceber. Ela escolheu se casar com João Miguel pelas
condições financeiras mais favoráveis do que Tomás, que não sabia claramente ser pai
de Eduarda.
Clarice, como já narrado, foi casada por seis anos com Ilton Xavier, com quem
casou passivamente, e marcada pela violência sofrida o deixou, já que não foi possível o
esquecimento que tanto desejava.
Beauvoir (1949), ao comentar a diferenciação sexual ocorrida na infância,
apresenta algumas questões, como a boneca na qual a menina se reconhece e desenvolve
a passividade e o narcisismo, a relação da menina com o seu sexo e as limitações que
começam a ser impostas, sejam pelas roupas ou pelas brincadeiras. A menina começa
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então a perceber que os meninos são colocados em destaque e que seu destino não é o
mesmo deles.
No livro analisado, embora as brincadeiras das irmãs e do primo João Miguel
pareçam incitar a liberdade (eles subiam em árvores, andavam pelas redondezas do sítio
etc), as irmãs eram circundadas por algumas proibições, como não ir ao penhasco perto
da casa abandonada e não ler o livro Morte em Veneza, de Thomas Mann. Sobre a casa
próxima ao penhasco, havia uma história de que lá um homem matou a esposa, o que
encantava Maria Inês, que tinha apreço pelo que causava nojo e repulsa. Ela também
desobedecia aos pais, indo ao penhasco e lendo o livro, bem como às regras sociais
dirigidas às mulheres, exercendo sua sexualidade livremente na juventude e fazendo
medicina a contragosto de João Miguel. Quando o pai vai ao penhasco atrás dela e de
sua irmã, após a morte de Otacília, Maria Inês o empurra, praticando um ato de
libertação em um ambiente considerado de transgressão.
Sua irmã Clarice, pelo contrário, era sempre obediente e tentava agradar à mãe,
que parecia não dar importância. Ao ser violentada, se silencia ainda em obediência à
solução materna e se entrega ao destino de esposa. Logo depois, se distanciando de
Jabuticabais e se entregando ao vício e à tentativa de suicídio, ela tenta se libertar das
memórias, mas acaba se degradando. Clarice, neste momento, é um corpo degradado,
entretanto não totalmente na classificação proposta por Xavier (2007): enquanto o corpo
degradado de Clarice é a busca pelo esquecimento do passado sem vontade de ascensão,
as personagens analisadas por Xavier se degradam para esquecer as situações a que se
submetem na caminhada para “subir na vida”. Quando se recupera do vício, Clarice vai
morar na casa vazia dos pais e finge ler o livro proibido, o que parece indicar que nas
aparências há a libertação, no entanto o respeito às regras permanece e ela se anula, ou
seja, se esconde, já que não pode apagar sua memória.
Considerações finais
Schoepf (2017) considera os três silêncios das personagens como uma sinfonia de
silêncio, que permeia toda a obra, pois se sabe que algo aconteceu, mas o algo não é
revelado abertamente de início. Para a autora, as personagens resistem mesmo
silenciosas: Maria Inês em sua rebeldia, no olhar inflamado que dirige sempre o pai e no
ato de assassinar Afonso Olímpio; Clarice ao abandonar o marido, ao esculpir para
tentar esquecer e ao tentar suicídio e o reencontro entre elas.
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Os corpos imobilizados, degradados e disciplinados são resultado de construções
sociais abordadas por Bourdieu (1998) e Beauvoir (1949). Eles são imobilizados por se
manterem em silêncio devido à submissão frente à instituição familiar, individualizada
do meio público e comandada pelo pai. Clarice é imobilizada fisicamente, além de
simbolicamente como a Otacília e Maria Inês.
Como conclui Schoepf (2017), os corpos resistem, mas o silêncio ainda
permanece. Maria Inês não era disciplinada, no entanto não chega a ser um corpo
liberado por se sujeitar ao casamento por bens e a uma profissão que não desejava.
Neste último caso, a transcendência buscada no casamento não é real, já que não
proporciona para a personagem a liberdade de ser o que deseja. Clarice também resiste,
entretanto permanece com resquícios de obediência aos pais, como não ler Morte em
Veneza.
Diante disso, são notáveis algumas libertações e atos de resistência pelas
personagens, ou seja, a transcendência é parcial, observando-se corpos liberados em
construção. O desejo de transcender da infância está na cena na qual o livro se finaliza:
“Clarice pôs o braço em torno de Maria Inês, e imaginou como seria quando elas se
encontrassem, já adultas. [...] Uma bailarina famosa e uma escultora famosa. Com
retratos dos filhos na bolsa, bem-vestidas e perfumadas” (LISBOA, 2013, p. 314-315).
Devido aos mecanismos, principalmente a família, e a dominação violenta do pai,
os sonhos das meninas não foram realizados. No entanto, elas permanecem resistindo,
juntas, para a obtenção de uma nova e melhor vivência diante do contexto em que
vivem, tentando mudá-lo.
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DE CORPO E ALMA: A FIGURAÇÃO DO FÍSICO EM “O PINTOR QUE
ESCREVIA”, DE LETÍCIA WIERZCHOWSKI
Carla Aparecida Alves Bento (UFRJ)1
Resumo: O objetivo desta comunicação é empreender uma análise da construção do corpo, em
sua forma física, embasada no romance O pintor que escrevia – amor e pecado, de Letícia
Wierzchowski. Ao avaliar a narrativa, encontra-se a descrição do belo corpo da personagem
principal - Amapola – numa relação intertextualizada, visto que a história de amor do pintor
Marco Bellucci, esposo da personagem, será retratada nas telas por ele pintadas, ao passo que
sua história de amor e pecado vai sendo derramada com a força de sua pena na parte de trás de
cada moldura.
Palavras-chave: Corpo; pecado; amor.
“Quando o corpo é usado como lugar, o corpo fica marcado”
Lucia Santaella²

A Literatura sempre apresentou o corpo como aquilo que compõe o ser ou como
aquilo que ele usa para ser. Corpo e Alma estão presentes em toda a história literária –
nas lembranças que Camões tem de Dinameme, na cara barroca de Angélica, nos traços
árcades de Marília, nos “Perfis de mulher” de Aurélia e Lúcia, nos olhos oblíquos de
Capitu, na decrepitude moral de Marcela, na loucura mística de Ismália ou na
sensualidade com sabor de cravo e canela de Gabriela – mostrando que a dicotomia
humana é inerente ao ser. Em algumas obras literárias, o corpo é o personagem principal
e não quem o encarna ou quem se reveste dele. É dessa representação que se tratará
aqui.
O pintor que escrevia (2003) faz parte da Coleção Amores Extremos, da Editora
Record, que conta com a força de outras seis escritoras, tratando de questões que
perpassam o universo feminino: Livia Garcia-Roza, Helena Jobim, Marilene Felinto,
Ana Maria Machado, Heloísa Seixas e Maria Adelaide Amaral, sendo esta a última a
fazer parte da Coleção. Todos os livros tratam de um tema central – o Amor –
apresentado, porém, sobre óticas diferentes. Cada uma das autoras mostra o amor em
parceria com outro sentimento ou situação, como o tempo ou o desejo. Em O pintor que
escrevia, a dualidade apresentada remete aos conceitos limítrofes do amor e do pecado.
Leticia Wierzchowski é uma gaúcha que se tornou conhecida por uma obra: A
Casa das Sete Mulheres (2002), adaptada para minissérie na televisão. Entretanto, a
1
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²SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura.
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autora tem uma produção que deleita àqueles ávidos por sua tessitura textual. Outros
romances da escritora são A prata do tempo (1999), O anjo e o resto de nós (2000), O
cristal polonês (2003) e Um farol no pampa – A Casa das Sete Mulheres – livro 2
(2004), Sal (2013), Navegue a lágrima (2015) e Travessia (2017). Embora seja tida com
uma autora “regionalista” por alguns críticos (por escrever a maioria de seus textos
tendo o sul do país como cenário), não é isso o que fascina em sua obra, mas sim a
capacidade de prender o leitor sempre em algo novo no velho da história. O peso de
suas influências não passa despercebido em O pintor que escrevia, usando uma
construção metalinguística na voz do personagem Augusto Seara em uma referência a
outro autor de fundo sulista: “Érico Veríssimo poderia ter se inspirado aqui. Esse
vento... Chego a ouvir a cadeira de Bibiana rangendo, talvez o capitão Rodrigo
cavalgue aí fora. Outro grande amor com final triste. Talvez Belucci circule pela
noite.” (grifo do autor, p. 108).
A história de O pintor que escrevia gira em torno de dois eixos – o do amor do
pintor Marco Bellucci por sua linda esposa Amapola e o da descoberta desse amor
intrigante vinte anos mais tarde pelo avaliador de arte Augusto Seara. No outono de
1978, acompanhado de seu amigo Zeca e a pedido de Amapola, agora viúva, Augusto
Seara desloca-se até a Serra Gaúcha para catalogar e vender os quadros pintados pelo
italiano até sua morte na primavera de 1958. Há, em verdade, uma história atrelada à
outra: Marco Belucci – um homem bonito, cabelos loiros, olhos verdes - derrama todo
seu amor por Amapola na parte de trás de suas pinturas e é através desses textos que
Augusto saberá de sua vida. Juntamente com a história de amor, há o mistério do
motivo para o suicídio de Marco Belucci, o que torna Amapola a nova senhora Maestro
da família, que passa a usar o sobrenome de sua mãe - Antônia Maestro, que vem
morar com a filha no Brasil quando esta se casa, no período da Segunda Guerra
Mundial. É então na primavera de 58 que a morte de Belucci anunciará o outono na vida
e na beleza de Amapola. Seria então o ato de dar um destino às pinturas uma tentativa
de, ao modo machadiano, atar as duas pontas da vida?
Os quadros encontrados pelo marchand apresentam a dupla linguagem do texto: a
pintura e as letras vão contar uma história de amor e pecado, na qual se verá a marca
intensa dos sentimentos de Marco por Amapola, ao mesmo tempo em que o leitor
descobre o amor considerado pecado de Augusto por Zeca. Ao descobrir que Marco é
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um pintor que escrevia, Augusto diz: “A tela era sua página”. As páginas, porém,
precisam ser viradas. Amapola, vinte anos após a morte do marido, é a encarnação de
seu nome: “Peireskia amapola, uma planta da família das cactáceas, capaz de viver em
lugares secos como os desertos. Sim, havia naquela mulher alguma coisa assim que a
capacitava para sobreviver com muito pouco, apesar de sua exuberância. ” (p. 23). Para
Belucci, ela era sua menina de Botticelli, sua musa, que jamais adivinharia o que o
futuro lhe reservava. Cabe aqui, porém, a enunciação do próprio narrador para a visão
de um amor fadado à tragédia: “O mundo nem sempre tem a doçura necessária ao
amor” (p. 118).
A figuração do corpo é presente todo o tempo nas telas: a maioria delas
representa, em primeiro ou segundo plano, o corpo de Amapola – nua ou vestida,
sorrindo ou chorosa, triste ou alegre, antíteses que são usadas para descrever Belucci:
“É triste e estranhamente bonita a figura de Marco Belucci, quarenta anos, estilhaçado
por sobre o canteiro florido” (p. 15). As exceções estão nos quadros que retratam a
figura e a lembrança de Antônia Maestro, intitulados como “Retrato daquilo que é mau”
e “Retrato de um vazio”. Ao descrever o personagem Zeca (“Um jovem de vinte e três
anos, magriço de carnes, com trejeitos femininos e grandes olhos azuis inocentes.” p.
38), o narrador apresenta um corpo que fala por si só. Mesmo quando os trejeitos
femininos de Zeca incomodam Augusto, é sempre a visão e a descrição do corpo que
falam mais alto. A beleza também é algo latente: em cada tela de Belucci, Augusto se
encanta com o que vê e se transpõe ao passado com o que lê, para se entender e para
tentar entender o amor desesperado do pintor.
O corpo do pintor fica desconexamente em destaque no jardim logo abaixo da
janela por onde se atira. Marco põe fim à própria vida de angústia e de amor por
Amapola. Todas as meninas e mulheres Amapola em azul e amarelo inclinam-se para a
descrição do campo onde a fazenda em que moram está situada de forma análoga a de
uma pintura impressionista de Van Gogh. Assim como seu antecessor artístico, que
também se matou, o pintor espargiu seu último suspiro com a sensação de estar livre. O
narrador descreve que, sob um céu azul como seda, o homem se viu para sempre longe
da dicotomia de sua existência.
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A matriarca da família – Antônia Maestro - é peça importante na construção desse
amor preso em telas e histórias escritas em italiano; é ela quem escolhe o marido para a
filha e Marco não resiste
A mulher que eu amei foi a mais bela sob o céu. Perfeitas as
curvas de seu corpo, as linhas de seu rosto; perfeito o seu sorriso, o
brilho agudo de seus olhos de água-marinha... Talvez por isso eu me
perdoe. Quem resistiria ao seu amor? Qual homem, tendo ele sangue
nas veias viraria o rosto para Amapola...? (grifo do autor, p. 114).

O peso da força controladora de Antônia fica presente na casa mesmo após sua
ausência. Maestro é a maestrina de uma tragédia em que a filha será a protagonista –
Desdêmona vítima das intenções alheias. Ao torna-se viúva, Amapola retorna com a
mãe para a Itália e só volta ao Brasil 20 anos depois. Quando é acolhido no antigo
quarto da velha senhora ao pernoitar na casa, Augusto se sente oprimido, como se
alguém o vigiasse o tempo todo. Ao ver uma foto de Antônia Maestro, o narrador grifa
a fala de Augusto: “Olhos de um predador” (p. 32)
O corpo que aparece, porém, não é só uma composição humana. Numa linguagem
carregada de sinestesias, outros objetos e coisas tomam vida, como pessoas, dando ao
leitor

a

sensação

de

ver

os

quadros

de

Marco

e

de

ler

com

Augusto a tragédia que foi a vida do pintor. É essa a sensação que Augusto tem ao se
deparar com a letra de Marco atrás do quadro La Abazzia di San Fruttuoso, em cujo
verso ele revela a primeira vez que viu Amapola. O marchand diz que as letras eram
como “... um animal acuado, que fugia e se escondia e tornava a aparecer, às vezes num
borrão negro, às vezes bem desenhada e delineada pelo traço elegante do pincel, a
transcrição de uma voz que contava coisas esquecidas no tempo...” (p.46) A pintura
traz a imagem de uma menina vestida de vermelho, cujos olhos não tem pupilas, como
que fechados para o mundo ao seu redor, ao lado de uma mulher que a segura como se
fosse um cão pela coleira: são Amapola e sua mãe. É a primeira vez que ele as vê e já se
sabe preso às rodas do destino da mulher amada. A opressão materna, desde então,
controla o destino de Amapola, levando o corpo do futuro genro ao pecado.
A casa de Amapola também é um ser de corpo e alma: limpa e bem cuidada por
fora, é impregnada de um ar sombrio que paira sobre o mistério da morte do pintor.
Intrigado com o fato de Marco ter se jogado de seu próprio ateliê, Augusto busca
respostas para sua própria vida e para os enigmas que o cercam. O peso do pecado é
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grande demais para sobreviver ao poder de um grande amor baseado numa obsessão
pelo corpo da mulher amada. Entretanto, no passado ou agora, de acordo com Zygmunt
Bauman, “O amor e a morte não têm história própria (...) E não se pode aprender a arte
ilusória - inexistente, embora ardentemente desejada – de evitar suas garras e ficar fora
do seu caminho” (BAUMAN, 2004). Esse ciclo de vida e morte só se encerrará quando
da morte de Mateus, esposo de Ana – caseiros do local. Ambos têm nomes religiosos
como que para guardar o sagrado da casa. Há, ali, um ciclo de viuvez que sai do ser
humano ao objeto – a casa também ficará viúva dos quadros do pintor. Como ninguém
mais ficará na casa, a morte poderá tomar seu devido lugar, encerrando o ciclo da vida –
vida esta que brota todo o tempo das telas de Belucci, como uma Fênix renascida das
cinzas.
É na parte de trás de Amapola azul que Marco Belucci revela sua angústia de
pecador, transpondo os espaços da tela para se soltar no campo das letras
Por que conto isso agora? Talvez porque, hoje, eu pinto apenas
para ter este lenço esticado, o avesso desta tela, a esperar pelos meus
segredos como um velho amigo que não faz quaisquer julgamentos,
apenas ouve meus pecados com paciência, e, tendo-os escutado, calase para sempre. Um por um, meus quadros dão-me as costas para que
eu possa desabafar aquilo que pessoa nenhuma jamais poderia
conhecer... Amapola foi causa e conseqüência do que sucedeu
comigo. Amapola, o meu destino e meu desatino. (grifo do autor, p.
53)

Na tessitura intertextual do romance, a autora perpassa a simples ideia de uma
história dentro de outra história e deixa ao leitor a sensação agridoce de se encontrar
diante de um enredo romantizado. Marco é a ideia de um “corpo que se vende”, mas sua
história não o é. O motivo da morte do pintor é o mesmo que acontece com a
personagem Manuela de A casa das sete mulheres ou com Tedda em O cristal Polonês –
o corpo resiste ao embate entre o amor e o pecado. Manuela ama durante toda a vida um
homem casado e Tedda carrega consigo o peso da morte do irmãozinho amado, morto
por afogamento. No caso do texto, o escritor assemelha-se a uma Penélope que escreve
a cada dia, a cada pintura, um instante de resistência.
Fugindo aos horrores da Segunda Guerra, Marco larga a família na Itália para
casar-se com Amapola no Brasil. Atormentado pelo abandono que faz à sua família
judia, ele tenta resgatar na esposa o amor familiar que não possui. O conceito de família
perfeita se desfaz quando Amapola engravida, mas aborta espontaneamente,
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aumentando os tormentos de Marco. Porém, como fugir à doçura do corpo de Amapola?
O erotismo que perpassa a relação dos dois é o que mais o faz sofrer, pois é o que há de
mais forte entre eles, rompendo as regras sociais – vivem como marido e mulher mesmo
antes de serem casados, o que a criação bastarda de Marco já o ensinara como sinônimo
de problemas. George Bataille diz que o erotismo é violência e é essa violência que fará
com que o pintor registre, em quarenta telas, todo o corpo de sua mulher, transgredindo
no verso das telas as regras que o impedem de revelar o grande tormento de sua alma e
que fizeram com que seu corpo padecesse. No quadro intitulado A mulher e a noite, o
pintor escreve
Sim, muitas vezes me puni, e houve um tempo em que
costumava ferir-me, em que me infligia castigos, cortando os meus
pés com o canivete que fora de Giordano (o pai), e houve também o
tempo em que deixava a água fervente queimar minha pele, no banho,
deixando minhas costas em carne viva, para odiar-me ainda mais,
para demonstrar a mim mesmo o quanto eu era vil e indigno. Mas
então vinha ela, Amapola, com suas mãos de lírio, espalhar cremes
nas minhas costas feridas, aplicar compressas, chorar à beira do
nosso leito, sem compreender o bicho que corroía minha entranhas,
esse estranho verme chamado amor. (grifo do autor, p. 114)

Augusto diz do quadro “Amapola azul”: “Uma mulher nua e azul, talvez feita de
gelo. Erótica e triste, a nossa mulher em cobalto. Seus olhos não têm pupilas, e é como
se ela não pudesse ver.” (p.60). Enquanto Thanatos se embate na alma de Marco, Eros
deleita-se no corpo de Amapola. A maior parte das pinturas apresenta Amapolas sem
olhos. Ela não é capaz de ver as dissimulações de sua vida. Stuart Hall afirma que sobre
seu corpo e mente o indivíduo é soberano, mas a dedicada esposa de Marco é um títere
da soberania materna. Dar a outrem o direito de ver os quadros guardados há tanto
tempo é sua forma de revelar o que era invisível a seus olhos.
A linguagem do corpo é permeada o tempo todo por uma palavra que se impõe,
de forma antitética, na força narrativa da obra: silêncio. Marco pede a Zeca que ele faça
silêncio, a casa transpira silêncio, o ateliê de Marco era local de silêncio, o marido de
Ana é tido por Augusto como um homem de poucas palavras, o local – a Serra Gaúcha
– é de um intenso silêncio: “O entardecer no campo é de um silêncio dourado e tênue,
volta e meia rasgado pelo grito de um quero-quero.” (p. 61). O grito de Ana, ao
encontrar o marido morto (relembrando o quadro trágico de vinte anos atrás, quando
Amapola encontra o corpo de Marco) é o segundo momento no qual esse silêncio se
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romperá, para dar voz à dor da perda do amor – amor dilacerado pelas regras e pelas
transgressões destas mesmas regras. No primeiro momento narrativo, Antônia maestro
exerce seu domínio matriarcal sobre a vida de Amapola, a fim de manter as aparências:
“Minha filha, venha comigo (...). Deixe-o, vamos lá para dentro. Contenha-se, per Dio.
Estão todos olhando.” (p.18, grifo do autor). Sobre o genro por sua vez, Maestro não é
capaz de exercer mais nada a não ser sua ira diante do corpo com a cabeça retorcida:
“Marco Belucci era um fraco, um fraco, um fraco. Maldito o dia em que o escolhera
para Amapola. Maldito destino, maldita ambição. Marco Belucci havia morrido sob o
seu nariz, como uma afronta.” (p. 19). No segundo momento narrativo, já no outono da
vida, a caseira Ana já não quer na casa uma vida sem o esposo, assim como a ex-patroa
se recusou a seguir o destino imposto pela sociedade e pela mãe – um novo casamento.
Em verdade, todo o silêncio é a verdadeira voz de O pintor que escrevia: os
quadros foram feitos em silêncio, bem como a história escrita atrás deles. É em silêncio
que Augusto Seara acha no antigo quarto de Marco, num desenho à carvão intitulado
“Mulher na proa do navio”, a verdade que Amapola não foi capaz de ver com suas
pupilas vazias para o mundo que a cercava. O narrador fecha os espaços de dupla
textualidade nas narrativas dos quadros para apresentar num elemento que não será
emoldurado, segundo Augusto – “Um texto sob um esboço, como o esboço de uma
confidência” (p. 128) - uma metáfora para as situações da vida e do amor que não
cabem em normas e regras pré-estabelecidas, como seu relacionamento com Zeca. É no
silêncio aterrador de Marco, sabedor de se deitar todos os dias com a própria irmã,
tendo-a como esposa e amante, que a verdade vem à tona. A pintura a carvão é uma
fruta dentro da casca da obra em quadros do autor, capaz de atar as duas pontas da vida
do pintor que o marchand conheceu através de seus textos – ela estava lá desde a morte
de Marco, uma espécie de redenção para o amor e o pecado.
É para se desculpar do pecado de ter feito de sua meio- irmã sua mulher que
Marco escreve em seus quadros. É nos últimos instantes narrativos que o leitor descobre
que Augusto consegue uma foto de Marco Belucci e que se deixa também seduzir (mais
ainda) pela capacidade de amar daquele homem. Os quadros não são somente imagens –
são invadidos por palavras que contam a história de um grande e pecaminoso amor. A
intenção maligna de Antônia Maestro não se concretiza: o neto que ela tanto desejava,
de cor, de olhos e pele perfeitos, de uma raça ariana, escorre como um golfo de sangue
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pelas pernas de Amapola. Seria esse enlace, a provocação desse amor, uma vingança
contra os judeus (linhagem a qual pertence Marco Belucci) ou simplesmente uma
vingança passional, uma vez que o pintor é filho de seu marido com outra mulher, ou
seja, um bastardo? Apesar de comum no âmbito patriarcal, no matriarcado de Antônia
Maestro alguém pagará pelo erro do adúltero pai de Marco; nesse caso, o próprio filho.
O amor e o pecado brincam pelo corpo de Amapola e pelas letras de Marco, assim
como passeiam o tempo todo sob os olhos de Augusto Seara. Na luta entre Eros e
Thanatos, este vence, calando para sempre o amor perturbador de Belucci, uma vez que
seu corpo fenece. Antes disso, ele escreve em A mulher e a noite (seu penúltimo
quadro)
Eu que violei todas as regras também hei de burlar esta, a
minha última. Hei de morrer no dia e na hora que me aprouver,
quando já não restar dentro de mim um sopro que não seja de medo,
um suspiro que não venha arrependido, um olhar que não seja de
saudade. (grifo do autor, p. 115)

Amando e entendendo o amor dos dois, o marchand Augusto sabe do que trata
esse amor – ele também transpõe as convenções sociais, entregando seu corpo a alguém
de seu mesmo sexo. É por manter esta relação tida como pecado que Seara sabe o que
Marco sentiu e questiona as grandes teias da vida: “A vida era muito tênue. Um sopro.
E o que se levava dela? O que aquele homem, que dedicara tantos anos àquela casa,
levava da vida? O que restou para Marco Belucci? Terá ido com ele aquele amor tão
grande e desesperado?” (grifo do autor, p. 110). Mas a história de Marco permanecerá
em silêncio. No momento em que descobre a verdade, Augusto sente aumentar a
empatia por aquele a quem já chama de “amigo”. O marchand rouba a pintura à carvão
para preservar a intimidade daquele amor que já estava escondido pelo tecido das telas –
grandes e pequenas, em azul para a beleza, em amarelo para a simplicidade ou em
vermelho para o fogo arrebatador do corpo de Amapola, ao mesmo tempo que
preservará a verossimilhante história que todos conhecem do pintor que se matou.
Diante do túmulo de Marco, Augusto reflete: “Na lápide de mármore, apenas o nome
escrito em letras de cobre, e a fotografia. (...) Pobre Marco... Esquecido, na morte. Mas
vibrando dentro dos olhos azuis de Amapola Maestro.” (p. 138-139)
Apesar de Amapola ter sido a pobre menina rica manipulada pela mãe e de Marco
ter sido o pobre artista judeu exilado de sua terra, o exílio na morte não pôs fim ao
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grande amor – ele continua lá, intacto nos olhos de Amapola, no corpo que um dia
sentiu o calor daqueles braços e cujos ouvidos jamais ouviram a frase proibida: Tu és
minha irmã. Restam agora as representações de um corpo que fala através das imagens
dos quadros e em no desenho roubado, guardado numa pasta de couro Gucci “para um
amor italiano”, como o próprio Augusto escolhe, a última lembrança de um amor
atormentado. Os corpos de Marco, Amapola, Augusto e Zeca resistirão com a certeza de
serem sabedores de que só o que pode uma criatura, entre outras criaturas, é resistir – ou
amar.
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“UM ESPAÇO TODO SEU”:
A BRICOLAGEM LITERÁRIA DE ANA CRISTINA CESAR
Danielle Ferreira Costa (IFMA/UFRGS)1
Resumo: Neste estudo, investigaremos a obra literária de Ana Cristina Cesar em sua
reivindicação da inclusão do corpo, tido como da esfera do privado, na esfera pública de debate,
pois só assim a mulher teria voz. Além disso, problematizaremos, como a poetisa brasileira
constrói uma literatura que transita entre a prosa e a poesia, por meio da apropriação de
fragmentos de outros autores, influenciada pela descontração de Jacques Derrida. Assim, por
meio de uma escrita como conversação, como fala, compõe uma narrativa que tensiona diversos
gêneros textuais, a prosa e a poesia, o masculino e o feminino, fragmentos de sua autoria e
fragmentos de outros autores, em um processo estético intenso de desmontagem.
Palavras-chave: Espaço Social; Ana Cristina Cesar; Feminismo.
"é sempre mais difícil
ancorar um navio no espaço”
(Ana Cristina Cesar)

Da escritura a assinatura
Quando um diálogo artístico, carregado de uma mesma intencionalidade da forma,
transita por diversas narrativas de uma época constrói-se uma escritura como travessia,
no sentido barthesiano de texto. Isso porque, conforme Roland Barthes, o texto possui
um movimento paradoxal, descentralizado, subversivo, sem fechamento, ou seja, o texto
“não pode parar; o seu movimento constitutivo é a travessia” (BARTHES, 2004, p. 67).
Nesse sentido, texto, escritura e travessia, assumem uma carga significativa parecida, a
qual, ainda com Barthes, extrapola o conceito de escrita, que apresenta “[...] a existência
de uma realidade formal independente da língua e do estilo” (BARTHES, 2004, p.07).
Segundo o semiólogo francês, a escrita de uma escritura está para além da palavra, ou
do signo, os quais não devem ser confundidos com o conceito de forma desenvolvido
por Barthes. Isso porque, para este semiólogo, a palavra é “muito menos uma provisão
de materiais do que horizonte, isto é, ao mesmo tempo um limite e uma
estação” (BARTHES, 2004, p. 09), o que nos permite depreender que quando o teórico
se refere à forma não está fazendo referência à estrutura linguística, mas sim, a algo
além disso.
Mestre em Estudos de Linguagens (CEFET/MG), Doutoranda em Literatura Comparada (UFRGS),
Professora de Língua Portuguesa (IFMA), Vice-coordenadora do GEFLi - Grupo de Estudos em
Fronteiras Literárias. Contato: danielle.costa@ifma.edu.br
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Portanto não devemos tomar essa realidade formal, que Barthes denomina de
escrita, como a palavra a serviço do estilo do autor, pois, conforme o semiólogo francês,
“sob o nome de estilo, forma-se uma linguagem autárquica que mergulha apenas na
mitologia pessoal e secreta do autor, nessa hipofísica da palavra, onde se forma o
primeiro par das palavras e das coisas.” (BARTHES, 2004, p. 10). O estilo trata-se de
uma experiência pessoal e íntima, que não dialoga com a sociedade, no estilo o pacto
escritor/ sociedade não é assumido e então não há arte, não há forma e, principalmente,
não há escritura. Assim, enquanto o estilo representa apenas a individualidade do autor,
a escritura, conforme nos expõe o pesquisador João Batista Santiago Sobrinho:
situa-se entre a língua e o estilo, sendo que a língua está aquém da
literatura e é comum a todos os escritores de uma época [...] No
percurso interpretativo da definição de escritura, nós a encontramos
entre gozo de uma liberdade (produtiva) e a lembrança (reprodutiva).
A escritura encontra-se aprisionada entre dois tempos, isto é, quer
voltar-se para o mundo, quer dizer, para a história, e voltar-se para a
literatura, ou seja, para ela mesma, renunciando a um referente,
abrindo mão de qualquer forma de instrumentalização, minimizandose a um dizer por instâncias estéticas que é quase um não dizer, é
poesia, opacidão. (SANTIAGO SOBRINHO, 2011, p. 54-55)

Dessa maneira, a escritura é por essência um estado de travessia, fundamenta-se
sempre pelo trânsito de dois polos, produção e reprodução, indivíduo e coletivo, língua
e estilo. O conceito de escritura, no sentido barthesiano, é imutável em dois aspectos, o
da “enunciação” e o da “transitoriedade”, ou seja, para que haja uma escritura é preciso
que haja uma realidade formal, associada a uma identidade formal do escritor, a qual,
segundo Barthes:
(...) só se estabelece verdadeiramente fora da instalação das normas da
gramática e das constantes do estilo, no lugar onde o contínuo escrito,
reunido e fechado inicialmente numa natureza linguística
perfeitamente inocente, vai torna-se finalmente um signo total, a
escolha de um comportamento humano, a afirmação de um certo Bem,
empenhando assim o escritor na evidência e na comunicação de uma
felicidade ou de um mal- estar, e ligando a forma ao mesmo tempo
normal e singular de sua palavra à vasta História do outro.
(BARTHES, 2004, p. 13)
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Ao apropriar-se de uma realidade formal, o escritor assume um engajamento
político com a escrita de uma época, é através dela que se dará o seu contato com a
sociedade. Essa apropriação ocorre de modo análogo ao que aconteceu com a escrita
marxista, na qual se encontram os “comportamentos puramente políticos2”, que destoam
das ações históricas do movimento socialista. Conforme Barthes, esse engajamento
surge porque “Em toda escrita (...) se encontrará a ambiguidade de um objeto que é ao
mesmo tempo linguagem e coerção: existe [...] uma “circunstância” estranha à
linguagem, há como que o olhar de uma intenção que já não é mais aquela
linguagem.” (BARTHES, 2004, p.18). Essa circunstância, contida na escrita, faz com
que as palavras abandonem o sentido neutro do dicionário, aludindo a processos
históricos precisos, servindo como símbolos de um contexto anterior e já definido.
Dessa maneira, ao optar por uma determinada escrita em sua obra literária, a
escritora Ana Cristina Cesar assume uma escolha ideológica e uma postura social que,
como veremos na análise de sua obra, busca ressignificar o papel do corpo feminino a
partir da década de 1970. Nesse contexto, a autora de A teus pés inseri-se em um projeto
escritural que buscou subverter narrativamente o espaço do corpo feminino, tido como
da esfera do privado, inserindo-o na esfera pública de debate, pois só assim daria voz a
mulher no espaço público. No entanto, a autora conduz a sua escrita para uma metáforaescritural que extrapolar o projeto anterior, consolidando a sua assinatura ao
desenvolver uma escrita fundamentada em um processo estético intenso de
desmontagem que rasura os limites entre os gêneros literários e não-literários, entre a
prosa e a poesia, entre os textos de sua autoria e os textos de outros autores. Essa
assinatura, conforme Derrida: “não é simplesmente uma palavra, ou um nome próprio
embaixo de um texto, é o conjunto da operação, o conjunto do texto, o conjunto da
interpretação ativa que deixou um rastro ou um resto”. (DERRIDA, 1982, p. 72). Esse
rastro que o escritor deixa com sua assinatura perpassa a ideia de Barthes de que: “a
escrita à qual me entrego é já toda instituição; ela desvenda o meu passado e a minha
escolha, dá-me uma história, escancara a minha situação, engaja-me sem que eu precise
dizê-lo” (BARTHES, 2004, p.24), ou seja, insere a autora de Poética em uma
2

BARTHES, Roland. Grau zero da escrita. 2004, p.20.
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proclamação coletiva: a luta das mulheres na América Latina por uma nova relação com
o espaço público.
Reivindicando o Espaço Público
Conforme nos expõe a pesquisadora Jean Franco, em seu texto “Invadindo o
espaço público; transformando o espaço privado”, as décadas de 1970 e 1980 foram
marcadas pela luta das mulheres na América Latina pela ressignificação da dicotomia
público/privado, no qual a esfera pública sempre esteve ligada ao masculino e a esfera
privada ao doméstico, ao banal, ao rotineiro, que se atribuía ao feminino. Nesse
contexto de transformação dos espaço público e privado o feminino francês, começando
com Simone de Beauvoir, teve um papel fundamental. Isso porque, ao "apontar a
artimanha escandalosa mediante a qual, simultaneamente, sublimava-se a sexualidade
masculina e se eliminava de toda consideração o corpo, em particular, o corpo
feminino” (FRANCO, 2005, p. 144), Simone de Beauvoir leva as escritores latinoamericanas a perceberem a necessidade de terem o corpo feminino, em suas mais
intimas manifestações, em suas narrativas.
Dentro desse cenário, os livros incluídos em A teus pés (1982), Ana Cristina Cesar
seguem a mesma linha da escritora peruana Carmen Ollé, no que consiste o seu projeto
de escrever o corpo feminino na literatura. No entanto, a poetisa brasileira dar um passo
além da escritora peruana, pois se Ollé “descreve as mulheres de sua geração, soluçando
diante do espelho do banheiro, 'Fui masoquista/ a sós gozadora do pranto no espelho
do WC/ antes que La muerte de la família nos alcançasse'” (FRANCO, 2005, p. 151),
ainda estar a narrar o corpo da mulher em uma perspectiva dos comportamentos sociais
domésticos. Um estudo apurado da obra da escritora peruana revela que em suas
narrativas evita abordar o corpo feminino em seus aspectos biológicos, escatológicos ou
puramente eróticos. Diferentemente, a escritora Ana Cristina Cesar elimina de sua
poética essa postura "doméstica" sobre o corpo feminino, buscando despertar a
cumplicidade do leitor, em vez do seu estranhamento diante do biológico, do
escatológico e do erótico do corpo feminino. Em Arpejos, misto de carta, diário ou
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conversa desordenada, construído entre a prosa e a poesia encontramos uma
exemplificação clara desse aspecto da literatura da autora:
Arpejos
1
Acordei com coceira no hímen. No bidê com espelhinho examinei o
local. Não surpreendi indícios de moléstia. Meus olhos leigos na certa
não percebem que um rouge a mais tem significado a mais. Passei
pomada branca até que a pele (rugosa e murcha) ficasse brilhante.
Com essa murcharam igualmente meus projetos de ir de bicicleta à
ponta do Arpoador. O selim poderia reavivar a irritação. Em vez
decidi me dedicar à leitura.
2
Ontem na recepção virei inadvertidamente a cabeça contra o beijo
de saudação de Antônia. Senti na nuca o bafo seco do susto. Não
havia como desfazer o engano. Sorrimos o resto da noite. Falo o
tempo todo em mim. Não deixo Antônia abrir sua boca de lagarta
beijando para sempre o ar. Na saída nos beijamos de acordo, dos dois
lados. Aguardo crise aguda de remorsos.
3
A crise parece controlada. Passo o dia a recordar o gesto involuntário.
Represento a cena ao espelho. Viro o rosto à minha própria imagem
sequiosa. Depois me volto, procuro nos olhos dela signos de
decepção. Mas Antônia continuaria inexorável. Saio depois de tantos
ensaios. O movimento das rodas me desanuvia os tendões duros. Os
navios me iluminam. Pedalo de maneira insensata.
(CESAR, 2013, p. 23 - Grifo nosso)

Percebemos em Arpejos que a escritora Ana Cristina Cesar busca explorar
todas as nuanças do corpo feminino, como acordes tocados sucessivamente, ou cenas do
espaço privado, agora deslocado do espaço doméstico — consolidado na modernidade
burguesa. Assim, temos as intimidades do corpo feminino, em sua esfera biológica —
normalmente ocultado nas narrativas burguesas —, no trecho: "Acordei com coceira no
hímen", bem como no trecho "Passei pomada branca até que a pele (rugosa e murcha)
ficasse brilhante". Da mesma maneira que temos as intimidades desse mesmo corpo em
seu aspecto erótico no trecho: "Ontem na recepção virei inadvertidamente a cabeça
contra o beijo de saudação de Antônia. Senti na nuca o bafo seco do susto".
Encontramos, assim, fragmentos de um discurso do espaço privado sendo propagados
em espaços públicos, pois não é esse o papel da literatura, ser pública?
As cenas desse discurso do espaço privado ressoam em diversos outras partes da
Poética de Ana Cristina Cesar, como no fragmento Nestas circunstâncias o beija-flor
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vem sempre aos milhares: “Este é o quarto Augusto. Avisou que vinha. Lavei os sovacos
e os pezinhos. Preparei o chá. Caso ele me cheirasse... Ai que enjoo me dá o açúcar do
desejo”. Desconstruindo o imaginário romântico, no qual esse espaço privado havia se
solidificado, a autora ressalta o viés erótico que também faz parte desse espaço e, que
por isso, domina parte dos livros incluídos em A teus pés, como percebemos no
fragmento Anônimo:

Sou linda; gostosa; quando no cinema você roça o ombro em mim
aquece, escorre, já não sei mais que desejo, que me assa viva,
comendo coalhada ou atenta ao buço deles, que ternura inspira aquele
gordo aqui, aquele outro ali, no cinema é escuro e a tela não importa,
só o lado, o quente lateral, o mínimo pavio. (CESAR, 2013, p. 24)

De forma mais enfática, Ana Cristina Cesar desconstrói esse imaginário romântico
do espaço privado parodiando imagens extremamente exploradas em obras literárias
que contribuíram para a construção e perpetuação desse imaginário romântico. A crítica
da autora, nesse aspecto, dirige-se principalmente ao gênero literário romance, pois não
podemos esquecer que esse gênero surgiu exatamente com o objetivo de propagar os
valores burgueses, e que esses valores burgueses são os principais responsáveis pela
reconfiguram do espaço privado e do espaço público dentro de uma lógica patriarcal.
Por isso, é como uma paródia do gênero romance que devemos ler os diversos
fragmentos que compõem Conversa de senhoras:
Não preciso nem casar
Tiro dele tudo que preciso
Não saio mais daqui/ Duvido muito
Esse assunto de mulher já terminou
O gato comeu e regalou-se
Ele dança que nem um realejo
Escritor não existe mais
Mas também não precisa virar deus?
Tem alguém na casa
Você acha que ele aguenta?
Sr. ternura está batendo
Eu não estava nem aí
Conchavando: eu faço a tréplica
Armadilha: louca pra saber
Ela é esquisita
Também você mente demais

3277

Ele está me patrulhando
Para quem você vendeu seu tempo?
Não sei dizer: fiquei com o gauche
Não tem a menor lógica
Mas e o trampo?
Ele está bonzinho
Acho que mentira
Não começa

(CESAR, 2013, p. 101-102)
Fragmentos que parecem terem sido retirados pela autora de diferentes romances,
mas que poderiam se condensar em um só, tendo em vista que a intencionalidade é a
mesma. São cacos da vida doméstica forjada pelo sociedade burguesa, cenas criadas
para limitar o espaço da mulher ao que é da ordem do banal, do rotineiro. A crítica ao
pensamento romântico parodiado no fragmento Conversa de Senhoras aparece também
em Travelling: “Tarde da noite recoloco a casa toda em seu lugar./ Quardo os papeis
todos que sobraram./ Confirmo para mim a solidez dos cadeados” (CESAR, 2013, p.
94). Nessa produção, assim como na anterior, a intenção é denunciar a estrutura
ideológica dos romances burgueses que enclausuraram narrativamente o corpo feminino
em um espaço estritamente doméstico, silenciando qualquer outro discurso da mulher. A
partir disso, Ana Cristina Cesar conduz sua produção literária para um processo de
desconstrução ideológica dessa lógica burguesa.

A assinatura de Ana Cristina Cesar
A poética de Ana Cristina Cesar também dialoga com o que nos expõe Jean

Franco a respeito da literatura de autoria feminina, a qual segundo a pesquisadora "não
é nem uma escola nem um estilo [...], o gênero e o modo como as mulheres escrevem
definem sua posição em um debate cujos termos são raramente articulados de maneira
explícita” (FRANCO, 2005, p. 133). Nesse sentido, encontramos uma autora que
contrói sua literatura por meio da apropriação de fragmentos de outros autores/homens,
como uma crítica ao silenciamento imposto as mulheres pela sociedade burguesa, pois
todas as narrativas produzidas por homens nessa sociedade não poderiam ter sido
produzidas por mulheres, caso elas não tivessem sido silenciadas? Assim, por meio de
uma escrita como conversação, como fala, compõe uma narrativa que tensiona diversos
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gêneros textuais, a prosa e a poesia, o masculino e o feminino, fragmentos de sua
autoria e fragmentos de outros autores, em um processo estético e ideológico intenso de
desmontagem.
Nessa composição fragmentária em que se apropria de textos de outros e mesclaos aos seus, Ana Cristina Cesar estabelece um jogo com o leitor, pois, conforme
Armando Freitas Filho, “só um autor de máscara ou de óculos escuros pode dialogar,
‘eticamente’, de igual para igual, com um leitor sem rosto ou disfarçado. Combina com
quem sofreu da premência, quase teatral, de ser íntima, e da fatalidade, sempre
questionada, de ser pública” (FREITAS FILHO, 1999, p. 10). Esse jogo de máscaras
tem o seu ápice no poema Índice Onomástico, no qual Ana Cristina Cesar teoricamente
revela os autores que implícita ou explicitamente utiliza em processo de colagem.
Índice Onomástico
Alvim, Francisco Augusto,
Eudoro Bandeira, Manuel
Bishop, Elizabeth
Buarque, Helô
Carneiro, Ângela
Dickison, Emily
Drabik, Grazyna
Drummond, Carlos
Freitas Fo, Armando
Holiday, Billie
Joyce, James
Kleinmain, Mary
Mansfield, Katherine
Meireles, Cecilia
Melim, Angela
Mendes, Murilo
Muricy, Katia
Paz, Octavio
Pedrosa, Vera
Rhuys, Jean
Stein, Gertrude
Whitman, Walt (CESAR, 1998, p. 84).

No entanto, trata-se de mais uma estratégia estética da autora, pois qual a melhor
maneira de esconder as autorias de uma obra se não em uma lista, ao menos em parte,
falsa? Nessa perspectiva, Ana Cristina constrói, ainda, parte de sua poética como uma
metalinguagem, na qual problematiza a própria literatura, ou seja as narrativas literárias
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que silenciaram a autoria feminina, as quais para serem publicadas e aceitas socialmente
tiveram que se esconder atrás de pseudônimos masculinos. Assim, a autora de Poética
problematiza a questão autoral feminina na sociedade burguesa de uma maneira
inusitada, deixando implícito em seu Índice Onomástico as perguntas: é possível
identificar quem é o autor do texto apenas pela escrita? Trata-se de um texto de autoria
feminina ou masculina? Pertencem ainda a esse corpus os fragmentos: Primeira lição;
16 de junho; Sete chaves; Vacilo da vocação.
Nesse processo de descoberta da autora Ana Cristina Cesar, identificamos os
aspectos que compõem sua escritura: a desconstrução das relações de poder que
delimitam o espaço privado e o espaço público, a desconstrução do pensamento
romântico e a desconstrução da supremacia das obras de autoria masculina.
Localizamos, assim, a singularidade que constitui a sua assinatura como autora. Isso
porque, conforme a pesquisadora Milena Magalhães, uma assinatura “confere também
uma marca [...], e esta, inevitavelmente, pressupõe uma totalidade que interfere no por
vir, pois tanto mapeia o que foi escrito como prescreve [...] o que será feito
posteriormente”. (MAGALHÃES, 2012, p. 118).
Além disso, cabe ressaltar que, se por um lado, a autoria escritural deve ser
definida por uma assinatura que determina limites, marca com um sinal e faz ver de
modo preciso a identidade formal do escritor inserido em uma determinada cultura. Por
outro lado, ao assinar uma escritura, o autor deve fazê-la problematicamente, para que
sua indicação, sua marca, seja a sua máxima metáfora escritural, sempre provisória do
vir a ser, ou seja, uma própria assinatura escritura. Assim, a assinatura escritura que Ana
Cristina Cesar constrói na sua obra Poética resulta da capacidade que o seu texto tem de
realizar travessias, as quais são empreendidas transmigrando discursos históricos para
impulsos artísticos, que a autora concretizou no trânsito entre gêneros textuais, vozes
autorais, linguagens, explorando diversos recursos estéticos em uma trajetória que visa
evidenciar a sua autoria escritural. Isso porque, como nos propõe Derrida:
quanto à assinatura [...], não se trata apenas de “recebê-la”, mas
também de “produzi-la”, pois a assinatura está sempre à espera do
próprio acontecimento, e o acontecimento é confiado ao outro. Em
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uma paráfrase arriscada, pode-se dizer que um escritor não se torna,
de fato, um escritor, não tem uma existência como tal, no ato da
publicação, e sim quando seu texto é contra-assinado por outro, por
outros, quase como se ao aspirante a escritor lhe fosse vedada a
performatividade de proferir a frase “eu sou um escritor”, que só
poderia ser dita por outro, através da confirmação de um outro. Há,
pois, uma tensão estabelecida com a “singularidade”, o “idioma”, o
“apelo” da assinatura do outro, num movimento incessante, que
acontece sempre, mas a cada vez e de maneira diferente. Neste
“outro” que confere autoridade à assinatura [...], a partir do que já foi
dito [...]. Torna-se tentador entrar no jogo citacional para averiguar se,
de fato, o movimento incessante de legitimação leva em consideração
a lógica do acontecimento – como o que acontece de modo inesperado
ou como o que pode e não pode acontecer. Ou se o jogo da repetição,
ao mesmo tempo que legitima, que sanciona uma posição, delimita-a
em uma espécie de clausura da qual é difícil sair. Esse resto, ou rastro,
deixado pelo texto, pela interpretação que se faz dele, pode perturbar
“os espaços de arquivamento”, como afirma Derrida, assim como, no
mesmo movimento, estes deveriam ter a chance de serem perturbados
naquilo que têm de assertivos. (MAGALHÃES, 2012, p. 117).

Dessa maneira as escolhas formais e estilísticas de Ana Cristina Cesar
demonstram a sua ética da escrita, pois conforme Barthes: “A multiplicidade das
escritas é um fato moderno que obriga o escritor a uma escolha, faz da forma uma
conduta e provoca uma ética da escrita” (BARTHES, 2004, p.73). Além disso, expõe a
sociedade uma obra que perturba não apenas os espaços de arquivamento dos textos
tidos como cânones, mas principalmente perturba os seus próprios espaços de
arquivamento. Isso porque, essa obra é ela própria a máxima metáfora escritural da
autora, pois é uma obra que só se realiza na travessia.

Considerações Finais
A reflexão realizada nesse artigo releva que as relações sociais que oprimem as
mulheres em nossa sociedade são invisíveis e extremamente estruturadas, por isso,
dificilmente identificadas. Diante disso, percebe-se que a Poética de Ana Cristina Cesar
pelos diversos recursos utilizados em sua obra, busca romper com os limites espaciais e
escriturais impostos as mulheres. Levando-nos a enxergar e ressignificar as coações
estruturais invisíveis na teia social, configurando-se, não apenas como um instrumento
de reconstrução do gênero feminino, mas também do próprio fazer literário. Isso
porque, o objetivo dessa obra é formar uma nova classe que comungue de um mesmo
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capital simbólico: a mulher vista como um ser autônomo, rompendo assim com a visão
de mundo e as operações práticas que enclausuram o gênero feminino como um Outro
inessencial e, por isso, imóvel.
Nesse sentido, a Poética de Ana Cristina Cesar firma-se como um local de
resistência da subjetividade feminina e da sua auto-representação, contribuindo na
construção de um poder simbólico capaz de formar uma nova percepção dos espaços
público e privado em relação ao gênero feminino. Percebe-se assim que o objetivo da
escritora Ana Cristina Cesar é contribuir por meio de sua obra

literária com a

transformação da visão de mundo que, mesmo com todas as conquistas feministas,
ainda é extremamente masculina, e reforça as operações estruturais que enclausuram a
mulher sempre em uma posição relativa ao homem. Por isso, a tarefa, não apenas, das
intelectuais feministas abordadas nesta análise, mas de todas as intelectuais, pela lugar
de fala que ocupam na sociedade, é demonstrar as mulheres, seja por meio de textos
teóricos, jornalísticos, literários, cinematográficos ou teatrais, que de uma forma ou de
outra todas são subjugadas por um pensamento que não as reconhece como um ser.
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NEGRITUDE E RESISTÊNCIA NA NOVELA SOCIAL “OS CORPOS E OBÁ
CONTEMPORÂNEA” (2005) DE HELENA DO SUL: DO SACRIFÍCIO DE OBÁ
AO EMPODERAMENTO DE IANSÃ
Dênis Moura de Quadros (FURG)1
Resumo: O corpo feminino da mulher negra gira em torno de duas representações: O corpo
sexualizado da mulata e o corpo renegado da mulher negra empregada doméstica dedicado a
desempenhar funções laborais. Sendo assim, compreendemos que essas representações
contribuem para a solidão da mulher negra (PACHECO, 2008). Logo, percebemos que o tornarse mulher (BEAUVOIR, 2016) e o tornar-se negra (SOUSA, 1983) operam na esteira da
negritude (BERND, 1983). Dessa forma, a literatura afrofeminina (SANTIAGO, 2012) nos
servirá de base para analisarmos a novela social “Os corpos e Obá contemporânea” da escritora
pelotense Helena do Sul (1940-2009).
Palavras-chave: Negritude; Obá; Iansã; Literatura afrofeminina.

Antes de começar, preciso demarcar que este trabalho foi financiado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Durante
muito tempo o espaço delegado às mulheres era o do lar, espaço restrito que representa
(va) a prisão e dominação das mulheres pelos pais e maridos. Com o passar dos tempos
e as inúmeras lutas do movimento feminista, como é sabido, a mulher tem conquistado
espaço e aberto novas oportunidades em vários campos. A representatividade não é,
ainda, uma das melhores visto que os salários recebidos pelas mulheres são mais baixos
do que os dos homens com a mesma escolaridade e ocupando os mesmos cargos, mas é
possível perceber a mudança dando seus ares de revolução como, por exemplo, a
chegada de uma mulher ao cargo de Presidente da República.
Quando falamos de mulheres negras a precariedade é ainda maior. Deste espaço
em que convivem diariamente, minuto a minuto, com a violência e a iminência da
morte, as mulheres negras buscam vias de resistência e de empoderamento, uma delas é
a literatura. O corpo feminino é um corpo subjugado e, em especial, o da mulher negra
que gira em torno de duas representações opostas: uma que sexualiza o corpo feminino
cristalizando a imagem da mulata e outra que renega esse corpo cuja função é
restritivamente laboral. Essas representações contribuem, ainda, para a solidão da
mulher negra, tema da tese de Ana Cláudia Lemos Pacheco (UNICAMP, 2008).
1
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Compreendemos que a ruptura dessas imagens pode/deve ocorrer através do
conceito defendido por Zilá Bernd de “negritude”. A negritude é aqui compreendida
como: “a tomada de consciência de uma situação de dominação e de discriminação e a
consequente reação pela busca de uma identidade negra” (BERND, 1984, p. 20). Essa
tomada de consciência opera na esteira do empoderamento feminino negro que começa,
habitualmente, pelo aceitamento dos cabelos cacheados e crespos antes alisados
quimicamente. Assim como não se nasce mulher, torna-se mulher (BEAUVOIR, 2015),
a negritude é o processo de “tornar-se negra” (SOUSA, 1983). Dessa forma, a literatura
afro-feminina que é a: “produção de autoria de mulheres negras que se constitui por
temas femininos e do feminismo negro comprometidos com estratégias políticas
civilizatórias e de alteridades” (SANTIAGO, 2012, p.155) nos servirá de base para
analisarmos a novela social “Os corpos e Obá contemporânea” da escritora afro-gaúcha
Helena do Sul.
A novela social conta a história de Azantewaa e sua relação com o arquétipo
mítico-religioso de Obá, Orixá que corta uma de suas orelhas para provar seu amor a
Xangô. Desse corpo mutilado, Azantewaa encontra outras mulheres dispostas ao
sacrifício corporal em troca do calor de um corpo masculino. Nesse ínterim, a
protagonista compreende que é preciso subverter Obá e é através do arquétipo míticoreligioso de Iansã que empodera essas mulheres mutiladas. A novela social é construída
em cima de relatos pessoais da autora e de outros relatos de mulheres mutiladas no que
possuem de mais precioso e poderoso: seus corpos, mas é através do corpo, também,
que a subversão ocorrerá, sendo que o corpo negro sempre resistiu, desde a escravização
africana até os dias de hoje, sendo ele, ainda, a carne mais barata do mercado.

Teoriazando: O feminismo negro como base da crítica afrocentrada

As mulheres negras, por muito tempo, tiveram seus discursos silenciados e
deslegitimados pelos dois movimentos a que pertencem: Se por um lado suas pautas não
eram ouvidas no movimento feminista e suas ondas; por outro suas vozes não faziam
coro no Movimento Negro. Neste entre lugar, em que se convergem discriminações de
raça e de gênero, racismo e sexismo (GONZÁLEZ, 1984), o feminismo negro emerge e
toma seu espaço de fala. Se nos campos das lutas igualitárias as mulheres negras são
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deixadas de lado ou como afirma Bia Ferreira em sua música Dentro do seu ap, as
pautas das mulheres negras são deixadas “para amanhã”, no campo literário elas ainda
são objetos que compõem personagens que orbitam entre duas figuras, talvez três: O
corpo erotizado e sexualizado da mulata e o corpo desprovido de erotização,
desumanizado e masculinizado da trabalhadora braçal negra. A terceira margem da
representação do corpo feminino negro é, segundo Lélia González (1984) na figura da
mucama que adentra a casa grande e alimenta, com seus fartos seios, a família branca.
Esses estereótipos são alimentados pelo mito da democracia racial que, pelo menos uma
vez ao ano, reatualiza-se no ritual chamado carnaval que, a cada ano, vem
desconstruindo essa falsa abolição da escravatura.
Esses estereótipos contribuem para a solidão da mulher negra, discorrido na tese
de Ana Cláudia Lemos Pacheco (UNICAMP, 2008) que entrevistas mulheres negras
Yalorixás e não praticantes de culto de raiz africanas, percebendo como a premissa que
intitula sua tese ainda está presente na sociedade brasileira. Junto dessa tese, há outras
defendidas e em elaboração que reiteram a solidão da mulher negra. “Mulher negra,
naturalmente, é cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostitua”
(GONZALEZ, 1984, p. 226), já nos alertava Lélia Gonzáles nas décadas de 1970 e 1980
enquanto as feministas brasileiras lutavam por trabalho, estranha pauta para as mulheres
negras que eram lotadas nas cozinhas dessas feministas.

A mulher negra tem muitas formas de estar no mundo (...) Mas um
contexto desfavorável, um cenário de discriminações, as estatísticas
que demonstram pobreza, baixa escolaridade, subempregos, violações
de direitos humanos, traduzem histórias de dor. (WERNECK, 2016, p.
13)

Jurema Werneck nos relembra que a produção das mulheres negras perpassa essas
discriminações e representam a dura realidade e a constante violência a que passam.
Enquanto as taxas de feminício forem duas vezes maiores para as mulheres negras a
pauta racial precisa ser incluída nos debates do feminismo. Além disso, suas escritas e
suas vozes, como afirma Conceição Evaristo: “ecoa versos perplexos/ com rimas de
sangue/e/fome” (EVARISTO, 2017, p. 24-25). Mas as escrita das mulheres negras não
fala apenas ou restritamente de dor e violência, mas não há como não trazer essas
marcas dos ferros e dos chicotes que insistem em permanecer. Para tanto, é preciso
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pensarmos no que é ser mulher negra, em especial, na sociedade brasileira que é, ainda,
machista e racista. E, primeiro, perpassamos a relação de tornar-se negro.

Ser negro é (...) tomar consciência do processo ideológico que, através
de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de
desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada, na qual se
reconhece. Ser negro é tomar posse desta consciência e criar uma nova
consciência que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme a
dignidade alheia a qualquer nível de exploração. (SOUSA, 1983, p.
77)

Não se nasce negro, torna-se negro, retomando as palavras de Beauvoir (2016) ao
discorrer sobre as mulheres e a construção sócio-histórica delas como Outro do homem.
Infelizmente Beauvoir, como grande parte das feministas brancas, compreendem as
mulheres negras como o Outro dos homens negros, realocando-as nas pautas feministas
que pedem o direito ao voto e ao trabalho com equiparidade salarial dos gêneros,
esquecendo as particularidades dessas mulheres. Enquanto a luta feminista se concentra
na igualdade salarial, as mulheres negras ainda ocupam os subempregos herdados da
escravidão e lotam as cozinhas alheias. A pauta por moradia ou qualidade de moradia
não perpassa as pautas feministas não, mas estão, mesmo que enviesadas, nas pautas do
Movimento Negro Unificado. As histórias ainda se repetem e o espaço negado tanto
pelo feminismo quanto pelo MNU torna-se força e resistência no movimento feminista
interseccional ou movimento feminista negro.

O que poderia ser considerado como uma história ou reminiscências
do período colonial permanece, entretanto, viva no imaginário social e
adquire novos contornos e funções em uma ordem social
supostamente democrática, que mantém intactas as relações de gênero
segundo a cor ou a raça instituídas no período da escravidão. As
mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que o
discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido,
assim como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito
da opressão sofrida teve e ainda tem na identidade feminina das
mulheres negras. (CARNEIRO, 2003, p. 20)

Sueli Carneiro clama: é preciso enegrecer o feminismo, mas é preciso, também,
enegrecer outros espaços como, por exemplo, o da Academia que nega a entrada desses
corpos negros e, ainda mais, desses corpos femininos negros. Preta Rara reflete que seu
corpo negro incomoda, mas é exatamente este seu objetivo ao colorir os cabelos,
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incomodar é afrontar a branquitude e, não esqueçamos, o movimento de negritude
objetiva revidar essa pedra. Ser mulher e negra, então, perpassa essas condições que
atravessam o corpo e que respingam na escrita de autoria de mulheres negras.
Ainda, a nomenclatura e classificação dessas produções é, ainda, problemática,
visto que incluí-las em uma literatura afro-brasileira não questiona ou legitima o gênero
e incluí-las como literatura de autoria feminina, ou de mulheres, não contribui para
pensarmos questões raciais presentes na sua produção. Logo, não busco nenhuma teoria
eurocêntrica ou de “referências” em literatura afro-brasileira que são brancas ou em
literatura negra que são homens e falam desse espaço. Sendo assim, elenco o conceito
cunhado por uma pesquisadora mulher e negra que é de literatura afrofeminina, cunhado
pela prof. Dra. Ana Rita Santiago (2012).

Nesse contexto, a literatura afrofeminina é uma produção de autoria
de mulheres negras que se constitui por temas femininos e de
feminismo negro comprometidos com estratégias políticas
civilizatórias e de alteridades, circunscrevendo narrações de
negritudes femininas/ feminismos por elementos e segmentos de
memórias ancestrais, de tradições e culturas africano-brasileiras, do
passado histórico e de experiências vividas, positiva e negativamente,
como mulheres negras. Em um movimento de reversão, elas escrevem
para (des) silenciarem as suas vozes autorais e para, através da escrita,
inventarem novos perfis de mulheres, sem a prevalência do imaginário
e das formações discursivas do poder masculino, mas com poder de
fala e de decisão, logo senhoras de si mesmas. (SANTIAGO, 2012, p.
155)

Então, ao tomar o poder da escrita nas mãos, as mulheres negras se
autorrepresentam e rompem com estes estereótipos que as marginalizam e sexualizam.
Além disso, há a preocupação com o resgate de uma memória ancestral, talvez coletiva,
dilacerada cujos pedaços boiam e resistem nos grandes quilombos chamados de
terreiros. No Brasil todo, o Candomblé se desenvolve como esses centros de cultura e
religiosidade de matriz africana que mantêm, dentro de cada assentamento, um pedaço
retirado a fórceps da Mãe África. Contudo, a constituição religiosa não é a mesma no
Rio Grande do Sul. Em pesquisa aos meus mais velhos, meus griôs, encontrei um único
terreiro que pratica candomblé no Rio Grande do Sul que é a terreira de Pai Paulinho de
Ogum Xoroquê que, a cada ciclo, retorna à Bahia para refirmar suas feituras. Os demais
terreiros praticam o que conhecemos por Batuque ou, ainda os mais arcaicos, de Nação.
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Sendo assim, a literatura afrofeminina, como reflete a própria Santiago (2012):
“não se quer repetir histórias e vivências, mas desconstruí-las, quando oportuno, afirmar
ancestralidades e práticas socioculturais afrobrasileiras, quando necessário, e inventar
memórias de autoconstituição também como narrativas de si/nós” (SANTIAGO, 2012,
p. 28). Logo, Helena do Sul recolhe as histórias que lhe contam e intersecciona com as
suas próprias para criar Azantewaa, nome que significa guerreira, de origam africana e,
ainda, retoma o mito de Obá para subverter a soberania masculina e instaurar uma nova
fase de empoderamento sob o signo do vento e da liberdade de Iansã.

Analisando Os corpos e Obá contemporânea (2005) de Helena do Sul

Maria Helena Vargas da Silveira (1940-2009) ou Helena do Sul, como é
conhecida e autodenominada. Nascida em Pelotas- RS, Maria Helena publicou sua
primeira obra, É fogo, em 1987, um compilado de ensaios, contos e crônicas. Também
são de sua autoria a obra poética Meu nome pessoa: três momentos de poesia (1989); as
antologias de contos e crônicas: O sol de fevereiro (1991); Odara (1993) e Negrada
(1994) e as novelas sociais: Tipuana (1997); O encontro (2000) e Os corpos e Obá
contemporânea (2005). Além dessas obras também publicou As filhas das lavadeiras
(2002) e Rota existencial (2007). Rompendo com a constante presença de mediação nas
obras da literatura afro-feminina, como Audálio Dantas, no caso de Carolina Maria de
Jesus, e Enid Backes, no caso de Zeli Barbosa de Oliveira, Helena do Sul, em As filhas
da lavadeiras (2002), media vinte depoimentos de mulheres que, como ela, são filhas de
lavadeiras, costureiras e empregadas domésticas.
Helena do Sul começa a sua novela apresentando-se: “Maria Helena, Helena do
Sul, Helena, Malena, Mahê e Maria porque são muitas mulheres dentro de mim,
responsáveis pela criação de Obá Contemporânea” (DO SUL, 2005, p. 7). Essa
apresentação marca que, na verdade, Helena do Sul não é apenas uma e não escreve
sobre si, mas, ao falar de si representa e permite que muitas outras vozes falem pela sua
e com a sua. Sendo assim, começa a contar em 26 capítulos a história de Azantewaa e
seu encontro com a Central Única das Obás e sua presidente Zola que opera no fim
dessa Central instaurando novos tempos.
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Os 26 capítulos são denominados a partir de um centro comum: o corpo. Começa
com corpo-mistério e encerra em corpo-Obá-contemporânea, pensando e perpassando as
inúmeras formas e rastros que os corpos femininos negros tomam e são marcados na
sociedade. Helena do Sul brinca com o silenciamento das mulheres negras e satiriza as
figuras que são permitidas pela mídia a falarem “em nome” das mulheres negras. Além
disso, traz no final do livro o ensaio do prof. Nelson Odé Inocêncio sobre o
empoderamento dos seus próprios corpos pela população que se torna negra.
O recorte deste trabalho contempla o processo de submissão a que passam as
integrantes da Central única de Obás e a subversão, através da figura mítica-religiosa de
Iansã. Para tanto, resumimos os mitos dessas duas importantes Orixás da cultura afrobrasileira. O mito que contempla Obá gira em torno de Xangô, Orixá masculino que tem
três esposas: Oxum, Obá e Iansã. Contam os ítans que Oxum era a mais amada das três,
a que cozinhava o melhor amalá2, enquanto que com Iansã Xangô saía a guerrear,
ficando sempre Obá de lado. Cansada da rejeição de Xangô, Obá pergunta a Oxum que
elemento ela utiliza para cozinhar o amalá e Oxum lhe responde que serve um pedaço
de suas orelhas. Aqui, defendo Oxum e mudo a resposta de Oxum para: “Eu sacrifico
um pedaço de mim”. Obá, então, corta uma de suas orelhas e cozinha o amalá servindoo a Xangô. Quando o Orixá chega cansado de suas guerras, senta-se com sua gameleira
e começa a comer o amalá de Obá, quando encontra uma das orelhas fica muito irado e
joga fora a comida feita com tanto esmero. Obá lhe conta que fora Oxum quem lhe
orientou a cozinhar uma de suas orelhas e, nesse interim, Oxum aparece com suas
orelhas intactas.
Na novela social de Helena do Sul, Azantewaa acompanha a passagem de um
corpo-mistério e corpo-luz todas as noites do seu apartamento. Esse corpo lhe causa
uma atração e, então, ela vai buscar formas de agradar esse corpo e de lhe fazer subir ao
seu apartamento. Uma das investidas de Azantewaa remete-nos a Obá e o amalá feito
com uma de suas orelhas. A cena ocorre no capítulo VII, intitulado “corpo-indiferença”,
e é a primeira investida de Azantewaa ao corpo luminoso que ronda suas madrugadas. A
classificação desse corpo como luminoso, talvez, dialogue com o fato de que ele
aparece sempre de madrugada e chama a atenção de Azantewaa que, a princípio, não
2

Oferenda dedicada a Xangô que é basicamente um pirão com outros elementos dependendo
da Nação e do ritual em curso na casa de Axé, mas, normalmente leva o quiabo como base.
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destaca se esse corpo-luz é homem, mulher ou mesmo homossexual, como classifica a
autora as possibilidades, ou seja, esse corpo-luz pode ser transgênero, contudo Helena
do Sul não entra na discussão desse corpo, pois, o foco é a subversão do sacrifício.
Retornando, Azantewaa cozinha vários pratos que entrega, qual oferenda de Bará (ou
Exu para quem pratica o Candomblé), na encruzilhada.

Ele custou a aparecer, o que adiou o tempo para a decepção de
Azantewaa que assistiu a um ato de violência contra seus dotes.
Testemunhou quando aquela comida bem feita deixou de ser provada
e foi jogada no lixo. O ato processado por aquele corpo para desfazerse das iguarias, contemplava competências e habilidades de quem
estava adestrado para jogar coisas no lixo, indiferente à delícia caseira
que o aguardava. (DO SUL, 2005, p. 45)

Assim, a personagem fica frustrada com a forma com que seu corpo-desejo dá ao
alimento preparado por ela com tanto esmero. Tal como Obá, Azantewaa é rejeitada
através de um prato preparado com carinho e, sobretudo, com sacrifício de um pedaço
de si, uma parte sua, utilizando toda herança deixada por sua mãe, avó e outras
Ancestrais. Azantewaa não desiste, pensa em outra estratégia, em escrever um bilhete
para esse corpo-mistério, para tanto, pede aos seus amigos e amigas que lhe ajudem a
escrever um bilhete que contemple todas as possibilidades para esse corpo. Começa
com expressões regionais, convidando o corpo para tomar um chimarrão ou uma água
de coco. Desiste dessa primeira abordagem e, com a ajuda dos amigos, escreve quatro
bilhetes, mas ao final: “Eliminou aquelas palavras e aqueles papéis do seu pensamento,
antes que queimassem em sua cabeça” (DO SUL, 2005, p. 55).
O capítulo X, “Corpo-memória”, Azantewaa resgatará dos “becos” de sua
memória uma passagem de quando ela trabalhava, junto a sua amiga Nana, nas lavouras
alheias dos brancos donos de tudo. A primeira resistência delas, tanto Azantewaa como
Nana, foram os venenos que matavam uma grande parte dos trabalhadores. A turma de
trabalho destacava-se a degradação humana, em que houve de tudo, segundo nos conta
Azantewaa, desde rouba, homicídios, prostituição, além disso, a lei não protegia (e) nem
defendia (e) esses muitos corpos que tem gênero e cor.

Nana havia sido companheira de Azantewaa na turma da lavoura,
quando aos quinze anos de idade saiu de caminhão, juntamente com
mais ou menos quarenta corpos femininos para preparar a terra e
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plantar em lugar definido de poderosos corpos latifundiários que
contratavam, sem carteira e só de boca, centenas de corpos femininos
e masculinos para que os ajudassem a aumentar suas fortunas, em
troca de comida, alguns cruzeiros que deixavam na cantina do
acampamento e a perda de saúde de tanto lidarem com veneno, com
substâncias matadoras para acabar com formigas e outros insetos que
prejudicavam a plantação. Nana e Azantewaa eram dois copos
sobreviventes da turma da lavoura. (DO SUL, 2005, p. 59)

Diferente do que conta a “História”, mantida falsamente como a dos vencedores e
a oficial, desde que o primeiro negro chegou ao solo brasileiro houve resistência, até
antes, nos porões infectos dos navios negreiros. Azantewaa conta outro período, pós1888, mas que insiste em manter-se em pleno século XXI, em especial, no Rio Grande
do Sul em que as fazendas de arroz e soja são regadas pelo sangue de seus
trabalhadores. Nessa passagem, Azantewaa deixa bem claro as inúmeras formas de
morte do grupo: pelo veneno dos pesticidas ou pelos desentendimentos entre eles que
entravam em um processo profundo de desumanização. De um lado a fome que assola e
mata também, de outro a desumanização e trabalho escravizado, em que o pouco que se
ganha retorna aos bolsos dos que enriquecem com a cantina superfaturada.
No capítulo XII, a que Helena do Sul chama de “corpo-ironia”, aparece uma
interessante personagem que personifica as representações das intelectuais negras na
mídia brasileira: mestra zum zum zum. A mestra é convidada para dar uma palestra em
um programa de TV que organiza a venda de um documentário filmado por mulheres
chamado Carussandê. As respostas da mestra são sempre muito curtas e fazem
referência ao carnaval, sua primeira resposta versa que: “Agora a gente se vê, na TV,
além da arquibancada do Carnaval” (DO SUL, 2005, p. 70), uma ironia ao
protagonismo negro já denunciado por Abdias do Nascimento.
Azantewaa receberá uma coroa em homenagem a representação de Obá na
Central, uma coroa dedicada a ela, integrante recente, que compreendera com seus
cotovelos ralados os sacrifícios a que suas companheiras estão dispostas em nome da
companhia e do casamento. Dessa forma, a solidão da mulher negra discorrida na tese
de Pacheco (2008) e de outras teses que também abarcam essa temática, se desenvolve
na novela de Helena do Sul através dessa figura mítica-religiosa e de seu ato sacrificial
de um pedaço de si. Essa orelha de obá se desdobra em outros sacrifícios exigidos às
mulheres como, por exemplo, a morte de seus sonhos em nome do cativeiro do lar.
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Azantewaa compreende, junto de outras Obás, que seus corpos trazem as muitas marcas
desses sacrifícios. Em compensação, a presidente do Centro, Zola, trabalha nas cochias
para o empoderamento dessas mulheres, empoderamento que é a tomada de consciência
da dominação a que são sujeitadas e a subversão dessa dominação, encontrando o poder
que sempre esteve dentro delas mesmas.

Zola nem bem acabara de pedir a derrubada da Central, quando começou a
soprar um vento forte que fez voar as cortinas das janelas, derrubou vasos e
rosas espinhentas, arremessou a coroa para fora do recinto. Zunia, zunia de
dar medo. As Obás cambaleavam sem ter onde se segurar, pois cada uma
tombava em diferentes posições e direção, corpos foram arrastados pelo
vento. Era o estabelecimento do caos com o caos estabelecidos de repente.
(DO SUL, 2005, p. 136)

“Era um ano qualquer do calendário, quando Iansã fez um pacto com Xangô
justiceiro, que a partir daquela data, ambos os corpos, fêmeos e machos poderiam cair
na mesma dança, pois os direitos são iguais.” (DO SUL, 2005, p. 136) É Iansã guerreira
que levanta sua espada e ecoa em coro seu grito de negritude de resistência. As Obás
não viram Iansã, ao contrário, elas se tornam Obás contemporâneas que compreendem
que não devem se sacrificar por quem também não se sacrifica, sabendo-se merecedoras
desses corpos e corpos integrantes nesse balé.

Por ora concluindo

Retomo o verbo que a literatura afrofeminina instaura para encerrar esse trabalho:
“Enegrescer”, com “s”, palavra composta que traz em seu núcleo “enegrecer”, utilizado
pela teórica Sueli Carneiro com “crescer”, movimento que tende, nesses primeiros
passos, a ser reconhecido como uma literatura autônoma. O crescer no verbo denota,
também, o empoderamento e o processo de reafricanização que chamo, como o faz Zilá
Bernd (1981), de negritude.

A literatura afrofeminina é uma escrita que evoca a negritude e busca
o empoderamento das muitas mulheres (auto) representadas nas
páginas dessas escritoras. Nosso recorte contempla um viés muito
compacto de toda uma literatura que abala e “assombra” as Casas
Grandes. Toda literatura tem um verbo, a afrofeminia além de
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“resistir” instaura em suas páginas uma voz (...) e um verbo novo:
“enegrescer”. (QUADROS, 2017, p. 142)

Vale sempre lembrar que o feminismo em suas primeiras ondas, branco de classe
média alta, nada fez pelas muitas mulheres negras que ocupavam espaço nas cozinhas
das feministas e cuidando seus filhos enquanto elas protestavam. O Movimento Negro
também não fez nada por essas mulheres de cor negra que eram deixadas de lado por
pautas “mais urgentes”. Contudo não ouve silêncio não, desde a década de 1970 e 1980
Lélia González (1935-1994) tem escrito, lutado, militado em prol de um feminismo
negro dentro do Movimento Negro e não no movimento feminista que fecha (va) suas
portas às pautas das mulheres pretas.
Helena do Sul também é Helena do Brasil e traz em sua obra Os corpos e Obá
contemporânea (2005) essas muitas vozes de suas irmãs pretas que passaram pelos
incontáveis sacrifícios em nome dos filhos, dos maridos, da honra familiar, excluídas da
sociedade e desumanizadas. Seus corpos não lhe pertencem, pertencem ao Estado que
lhes classifica como “lixo humano”, que faz desses corpos o mesmo que o corpomistério fez com a comida de Azantewaa. Azantewaa é nome de guerreira que traz o
processo de negritude e resistência ecoado pelos ventos de Oyá (como é chamada Iansã
por Xangô), a menina Oyá que é os olhos de Oxum que muito reinou na cabeça de Mãe
Menininha do Gantois (1894-1986) e que reina soberana na cabeça de muitas outras
mulheres pretas e fortes.
Obá também é guerreira, dona da lâmina que nos candomblés raspa a cabeça dos
iniciados e da roda que no Batuque faz o retorno dos herdeiros da cultura africana para a
Grande Mãe, para África. Obá Xirê Obá, que sua lâmina sirva sempre para cortar as
muitas barreiras que se levantam às mulheres negras. Eparrey Oyá! Que Iansã sopre
sempre bons ventos em favor a causa, subvertendo as condições de violência a que são
sujeitados os corpos negros e com mais ênfase os corpos femininos negros. Que Oxum,
Ora yê yê ô, venha com suas águas limpar, dar o colo necessário para os dias de luta.
Que Iemanjá, Omiô! Nos leve de volta para África, que seus mares não sejam o que nos
divide, mas o que nos liga. Ainda, que Nanã, Salubá!, Com seu barro nos encha de
segurança e de criação.
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A VERTIGEM METAFÓRICA NOS JARDINS POÉTICOS DE CLAUDIA
ROQUETTE-PINTO
Eloiza Fernanda Marani (UFMS/CAPES)1
Resumo: Poeta contemporânea, Claudia Roquette-Pinto (1963-), resgata em sua poesia temas
presentes no cotidiano de forma sutil e figurativizada, como: amor, sexualidade, feminismo,
intertextualidades, resgate da tradição, construção poética, etc. Todas as temáticas que integram
o percurso das obras da autora arquitetam o ‘jardim de poemas’ através de metáforas que
aproximam mundos distintos, contudo, convergentes no cosmos da poesia. Diante o exposto, o
presente trabalho tem como objetivo ilustrar e traçar a construção de um percurso estrutural e
metafórico que revelará a íntima relação corporal e poética presente nos versos da autora.
Palavras-chave: Literatura Brasileira; Poesia contemporânea; Metáfora Botânica.

Introdução
A metáfora, como um recurso da linguagem, vem sendo estudado por muitos
pesquisadores no mundo todo. Dentro da linguagem, tanto escrita como falada,
utilizamos o recurso da metáfora. Mesmo que (in) conscientemente esse recurso
linguístico aprimora e embeleza o discurso, formulando um significante expressivo e
envolvente na análise textual, especialmente no âmbito poético.
O lócus da metáfora é a linguagem, sendo concebida como uma figura linguística.
De uma maneira geral, no aspecto teórico, há um consenso entre estudiosos de que a
metáfora representaria, em sua essência, uma transferência de sentido de um termo “A”
para um outro termo “B”. Essa visão consensual, que implica necessariamente
transporte de sentidos, é assim enfatizada por Mendes (2010):

Etimologicamente, o termo metáfora deriva da palavra
grega metaphorá através da junção de dois elementos que a compõem
- meta que significa "sobre" e pherein com a significação de
"transporte". Neste sentido, metáfora surge enquanto sinônimo de
transporte, mudança, transferência e em sentido mais específico,
transporte de sentido próprio em sentido figurado. De fato, e tendo
como base o significado etimológico do termo, o processo levado a
cabo para a formação da metáfora implica necessariamente um desvio
do sentido literal da palavra para o seu sentido livre; uma transposição
do sentido de uma determinada palavra para outra, cujo sentido
originalmente não lhe pertencia.

1

Doutoranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas/MS – email: elo_marani@hotmail.com.
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Muitos escritores utilizam desse recurso linguístico na “carpintaria” de seus
textos, dentre esses escritores destacamos Claudia Roquette-Pinto, poeta contemporânea
que publicou sete obras, os quais serão descritos no corpo desse trabalho, e ainda
continua ativa no âmbito literário brasileiro.
Claudia Roquette-Pinto nasceu em agosto de 1963, no Rio de Janeiro. O
sobrenome ilustre vem do bisavô paterno, Edgar Roquette-Pinto, que foi, entre muitas
outras coisas, antropólogo, médico legista, professor, escritor, cientista, desbravador
(expedição Rondon), além de ser o responsável pela implantação da radiofonia no
Brasil.
A escritora cursou Letras na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de
Janeiro, especializou-se em tradução literária voltada para a língua inglesa, atividade
que exerce desde que se formou. Praticou também tradução simultânea por necessidade,
pois se tornou uma praticante do budismo tibetano.
Até o atual momento publicou os seguintes livros: Os dias gagos (1991),
Saxífraga (1993), Zona de sombra (1997), Corola (2000), Margem de manobra (2005)
e Entre lobo e cão (2014). Publicou, também, um livro voltado a literatura infantojuvenil, Botoque e Jaguar: a origem do fogo (2009).
Na configuração das obras de poesia lançadas por Claudia Roquette-Pinto há uma
persistência em retratar uma preocupação com a forma e a maneira como a poesia é
construída. Entretanto, caracteriza também temas que tratam da vida na sociedade. Uma
poeta de imagens, cujas obras mencionam flores, folhagens, obras de arte,
impessoalismo, feminilidade, violência, além da musicalidade presente em seus versos.
Este artigo tem por propósito debruçar-se sob as metáforas botânicas presentes no
percurso poético de Claudia Roquette-Pinto, para isso iniciemos com a análise da capa
da obra Corola (2000) e um panorâmico passeio sobre as obras que a compõem,
seguido da análise do poema “os frutos da terra”, presente na obra Saxífraga (1993), no
intuito de demonstrar a identidade que a escritora estabelece com analogias a flores,
folhagens e elementos da natureza como confirmação de uma ânsia pela efetivação da
essência e predileções que perfazem o universo feminino.

As metáforas imagéticas na poética de Claudia Roquette-Pinto
Um dos aspectos mais relevantes dos poemas tradicionais e contemporâneos são
as metáforas, as quais se baseiam em expressões de competência retórica que
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aproximam duas realidades distintas, ou seja, quando há a transposição de uma
linguagem real para uma linguagem figurada.
A metáfora se constrói pelo desvio das regras do discurso e, ocasionam no leitor
uma certa “estranheza”. Pode, também, ser reconhecida como ornato, ou seja, uma
forma figurada de embelezamento do discurso, um discurso velado, um enigma a ser
desvendado na forma de códigos/palavras. Sobre o enigma que a metáfora produz, Luiz
Costa Lima informa que:

Enquanto enigma velado a metáfora não é apenas uma figura de
composição estranha, cujo interesse se esgotaria nessa própria
estranheza. Muito menos dela damos conta quando acrescentamos que
seu componente de estranheza precisa se compor com a exigência de
clareza. (LIMA, 1989, p.151-152).

Sabemos que as metáforas literárias encontram justificação não só na necessidade
que o locutor tem de traduzir por palavras a apreensão de um universo interior e
exterior, que transcende a lógica e a língua, mas também na necessidade de suscitar o
interesse do leitor por meio de um discurso, cuja ambiguidade permite várias
interpretações nas competências poéticas.
A poética de Claudia Roquette-Pinto se constrói pela utilização da metáfora,
assim como muitos outros poetas. Sua construção metafórica é baseada em muitos
aspectos do cotidiano, mas a apropriação de imagens, essencialmente referências a
imagens de jardins e flores, esta presente desde sua primeira obra publicada e se perdura
até a última.
Essa poesia imagética é composta pela utilização das metáforas botânicas e por
uma sintaxe estruturada. A metáfora utilizada pela poeta visa retratar o ato de não
simplesmente escrever, mas principalmente a arte em fazer e tirar poesia de tudo.
Dentre o acervo bibliográfico de Claudia Roquette-Pinto trazemos a obra Corola
(2000) em que desde a capa, como na essência dos poemas, apresentam a utilização das
metáforas de forma sólida e significativa.
Como já dito, a poética dessa autora é repleta de imagens, desde sua primeira obra
publicada, mas é em Corola que este aspecto amadurece e ganha um significado
expressivo. A referência a imagens causam indagações desde sua capa e título, os quais
são compostos por nome e ilustração que advém de termos específicos e técnicos da
botânica associados e/ou transpostos à poesia, como exemplificado no quadro a seguir:
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Figura1 – Esquema (em cortes) das partes florais

Fonte: site Só Biologia2

Como já foi dito e visualizado no quadro acima, corola é o nome dado ao conjunto
de pétalas que envolvem o pistilo da flor. Em oposição a esse conceito temos a capa do
livro Corola composta de uma flor com apenas uma pétala em destaque, exemplificada
a seguir:

Figura 2 - Capa da obra Corola (2000)

Fonte: ROQUETTE-PINTO, 20003

2

Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Morfofisiologia_vegetal/morfovegetal8.php.
Acesso em: 01 de agosto de 2018 às 10h45min.
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Com base nessa imagem delicada e circular, presente na capa e em todo o corpo
do livro, Claudia Roquette-Pinto constrói os poemas que compõem o livro Corola, os
quais juntos restauram e formam a “grinalda de pétalas” inexistente na capa da obra.
Todos os elementos que compõem esse microcosmo encontram sua síntese na
escrita e giram ao redor da grande metáfora mãe que é a Flor, matizada aqui sob a
aparência de diversas flores.
Sobre essas indagações a respeito dos significados que circundam essa obra desde
a capa, Rodrigo Petrônio relata (Jornal de poesia, s/d):

Antes que o leitor pergunte, ou caso já esteja se perguntando, corola é
o anel que envolve o miolo das flores, sem necessariamente ser parte
dele. Com base nessa imagem Claudia Roquette-Pinto forja o conjunto
de poemas que compõem esse livro, Prêmio Jabuti de 2001, que goza
de uma grande unidade temática e de composição e onde cada peça
funciona como quadro, como cena de uma ação imaginária. Assim as
flores e objetos desses pequenos jardins suspensos vão se
desdobrando, em associações de imagens de grande beleza que captam
o leitor muitas vezes pelo inusitado de sua natureza.

Os jardins presentes nos poemas de Claudia Roquette-Pinto nada mais são do que
espelhos que refratam o mundo circundante da sociedade e a consciência desse eu
poético na construção do ato de fazer poesia, um metapoema.
A partir desses pressupostos, a obra Corola mostra a experiência urbana velada no
discurso poético. A procura do eu poético por uma identidade, que transcende a poética,
é refletida em toda a obra. Esse sentimento de busca por uma fórmula do fazer poético
retrata-se em um mundo ficcional, exaltado no jardim improvável de Corola, pois não
existem flores e sim imagens que as remetem. Entretanto no decorrer dos poemas as
flores vão constituindo-se e solidificando-se, assim como o próprio ato de fazer poesia.
A poesia imagética de Claudia Roquette-Pinto constrói-se a partir da escultura de
palavras, que transcendem a literalidade para envolver o leitor nos detalhes
arquitetônicos de sentidos e significados. A capa e os poemas que compõem Corola, de
Claudia Roquette-Pinto, envolvem uma complexidade de leitura, entretanto, a seleção

3

Disponível em: http://www.claudiaroquettepinto.com.br/livros-corola.html. Acesso em: 01 de agosto de
2018 às 16h52min.
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das palavras e imagens utilizadas pela autora remete-nos a um mundo figurativizado
pelo recurso metafórico.

A metáfora botânica como instrumento de sexualidade
A grande virtude da poesia de Claudia Roquette-Pinto é sua habilidade em lidar
com as imagens. Nesse domínio, suas comparações são agudas, aproximam elementos
distantes, enredando-os à trama delicada de sons e sentidos desse grande leque repleto
de ornamentos e pulsações telúricas.
A identidade poética que a autora estabelece com imagens de flores, folhagens e
elementos da natureza apresentam-se como confirmação de uma poesia repleta de
imagens eróticas e simbólicas, apresentadas no poema “os frutos da terra”, presente em
Saxífraga (1993), segunda obra publicada pela escritora:

os frutos da terra
(frieda kahlo)
- as espigas estão fechadas
pendem do céu suas barbas
íntimas, como em mulheres
- a berinjela emborca
brilha o dorso o rabo
(brilha o rego)

negra
negro

- a goiaba foi aberta
mora um fogo dentro dela
“que me fere. envelheço.”
- fruta branca sem vergonha
parte os lábios feito uma dona
feito uma cona
instruída
- abóbora haste em riste
a raiz da mandioca
espeta tudo que assiste
- a pele a tela não importa
o que excita
nesta natureza morta
(ROQUETTE-PINTO, 1993, p. 16)
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Claudia Roquette-Pinto mergulha nas cores e nas formas da natureza-morta de
Frieda Kahlo – confirmada pela dedicatória no poema – e absorve o que há de
revitalizador, fazendo com que dos frutos nasça o corpo em sua plenitude. A poeta
penetra na substância secreta das palavras e lança a semente poética, florescendo o
poema com o jogo metafórico.
O gênero pictórico natureza-morta preserva na sua denominação o significado de
vida imóvel, vida em suspensão, pois desde a Idade Média objetos inanimados eram
representados através da pintura. Apresentamos a seguir a obra pictórica de Frieda
Kahlo ressignificada no poema em análise.

Figura 3 - The Bride who Becomes Frightened When She Sees Life Opened
(1943), de Frieda Kahlo

Fonte: site fridakahlofans4

Frieda Kahlo, consagrada pintora mexicana, exprimiu sua sensibilidade artística
através da reinvenção pictórica que transbordava seu corpo e atingia a transcendência da
arte. Suas obras ressaltavam o inusitado da representação corpórea, fruto da percepção
feminina que desafiou os tabus da época, irrompendo uma nova versão.

4

Disponível em: http://www.fridakahlofans.com/c0440.html. Acessado em 02 de agosto de 2018 às
21h51min.

3302

No quadro The Bride who Becomes Frightened When She Sees Life Opened, os
tons sexuais são evidentes, como podemos visualizar nas imagens que remetem a
genitália masculina (bananas) e a genitália feminina (mamão aberto), e tudo se combina
em uma comunhão cíclica, uma espécie de ying e yang, de bem e mal, de puro e
profano. Dessa forma, temos uma combinação de cores e formas, as quais reforçam a
vitalidade de uma vida ativa e fecunda.
Através do diálogo intertextual, Claudia Roquette-Pinto revisita a natureza-morta
de Frieda Kahlo, pensando a vida como a capacidade de olhar para si e repudiando toda
a imobilidade que arrasta o ser para a morte. Além disso, a poeta elabora seus versos
com rigor formal e com linguagem preciosa observada na precisão vocabular da
construção de metáforas e pela musicalidade obtida na cadência poética.
No poema, “Os frutos da terra”, Claudia Roquette-Pinto aproxima-se do pictórico
e se debruça sobre a imagem, investigando a vida que palpita infinitamente dentro dos
frutos. Nesta relação natureza/corpo, a poeta penetra nos mistérios da sexualidade e
fertilidade feminina, através de uma linguagem corpórea e rica em imagens e sentidos.
Em “Os frutos da terra”, os versos “– as espigas estão fechadas/ pendem do céu
suas barbas/ íntimas, como mulheres” trazem o trabalho sonoro das rimas que se
entrelaçam aos simbolismos corpóreos. Desta forma, a descrição das espigas pictóricas
aludem aos íntimos detalhes do corpo feminino. Chevalier e Gheerbrant (2002, p. 397)
comentam que “a espiga de milho ostenta simultaneamente a cor feminina da terra
vermelha e a cor máscula do céu azul”, despertando para o crescimento e a maturidade
sexual.
O erotismo dos frutos compõe o cenário da escrita corporal que se traça no
contato com o outro. A forma e a posição da berinjela sugestionam os movimentos de
um corpo em toda sua sexualidade “a berinjela emborca negra/ brilha o dorso o rabo
negro/ (brilho o rego)”. Da mesma forma, a anatomia poética complementa-se na
terceira estrofe, onde a goiaba, inundada pelas forças da divindade do amor e da paixão,
mobiliza-se com a efervescência terrena e profana, “– a goiaba foi aberta/ mora um fogo
dentro dela/ “que me fere. envelheço.”
Neste percurso pela curva geográfica do corpo feminino, os frutos assumem uma
postura antropomórfica, permitindo o movimento dos sentidos na produção poética da
autora. A “fruta branca sem vergonha” esgarça as fronteiras que impedem o contato
erótico, “feito uma cona/ instruída”. Os versos “– a abóbora haste em riste/ a raiz da
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mandioca/ espeta tudo que assiste” apoiam-se na sensualidade dos contornos para
insinuar a culminância dos desejos que se concretiza na complementação erótica do
encontro físico.
Em “– a pele a tela não importa/ o que excita/ nesta natureza morta”, a poeta
transcende os limites do gênero pictórico natureza morta, revestindo-o da força vital dos
apelos sensoriais revelados através do erotismo vocabular que atinge a epiderme do
poema. Com efeito, o enredo poético tecido pela harmonia sonora e pelo requinte
formal comunicam-se com a singularidade artística de Frieda Kahlo, ultrapassando as
fronteiras da poesia a atingindo a plenitude do corpo – fisiológico e poético – em
constituição.

Considerações finais
As reflexões sobre as imagens e a análise das metáforas botânicas na poética de
Claudia Roquette-Pinto encontram no jardim a imagem criadora, em que jardim
apresenta-se como simulacro de privacidade, de realidade selvagem e de uma natureza
liberta de culturas.
Sendo simulacro, o jardim de Claudia é realidade além da realidade, representação
do mundo natural de forma simbólica e subjetiva. Desse modo, o percurso poético da
autora é, aparentemente, o simulacro da poesia e coexistem na materialidade de seu
jardim, o qual representa a busca incansável pela poesia, os mistérios que a cerca e a
intensa e íntima relação com a mesma.
Com a apresentação anacrônica da capa de Corola (2000) e um breve esboço
sobre seus poemas, acompanhado com a reflexão do poema “os frutos da terra”,
presente em Saxífraga (1993), podemos vislumbrar, em Claudia Roquette-Pinto, um
percurso poético repleto de metáforas botânicas, em que essas se fazem essenciais na
efetivação do poema.
Dessa forma, este estudo estabelece uma junção temporal entre os livros Corola e
Saxífraga, tendo na metáfora botânica o elo norteador e de ligação entre o processo
fisiológico que perfaz o universo do feminino, assim como também, o processo
laborioso na formação do constructo poético.
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A REPRESENTAÇÃO DO CORPO DA MULHER NEGRA NAS NARRATIVAS
DE CONCEIÇÃO EVARISTO
Francielle Suenia da Silva (UFPB) 1
Resumo: Como forma de alterar o cenário literário e dar à mulher negra uma nova
representatividade de seu corpo, a escritora Conceição Evaristo traz em seus escritos a voz de um
grupo que, por anos, teve sobre si a amálgama da objetificação pelo gênero e pela raça.
Considerando o que foi posto, o objetivo deste trabalho é analisar os contos “Quantos filhos
Natalina teve?” e “Duzu-Querença”, ambos de Conceição Evaristo e que fazem parte da obra
Olhos D’ Água (2015), quanto à representação do corpo como forma de resistência da mulher
negra. Para fundamentar a discussão, utilizaremos teóricos a exemplo de Perrot (2003), Gonçalves
(2010) e Duarte (2009).
Palavras-chave: Gênero; Raça; Literatura negra de autoria feminina; Conceição Evaristo;
Narrativa

Analisar a representação do corpo da mulher negra na literatura brasileira é perceber
dois fatores. O primeiro: tanto autores dos primeiros textos da literatura nacional quanto
os mais aclamados do século XX representam as mulheres negras como inferiores,
tratando seus corpos como objetos e negando-as o direito à maternidade. Dessa forma,
observamos que a representação desse sujeito na literatura brasileira foi, por muito tempo,
estigmatizada. A carga de preconceito e estereótipos a que mulher negra foi submetida na
sociedade refletiu-se na literatura por meio de representações machistas, sexistas e de
preconceito racial.
Culturalmente, nas sociedades, o corpo da mulher passou por represálias e forte
domínio masculino, o que acarretou em um silenciamento, como aponta Perrot (2003,
p.13): “pesa primeiramente sobre o corpo, assimilado à função anônima e impessoal da
reprodução. [...] Mas esse corpo exposto, encenado, continua opaco. Objeto dos olhos e
do desejo, fala-se dele. Mas ele se cala. As mulheres não falam, não devem falar dele”.
Não só os corpos são silenciados, mas também as suas donas que devem se resguardar,
terem pudor daquilo que carregam, daquilo que são. Além disso, o corpo feminino é o
sinônimo do desejo do outro, que, apesar de todos os adornos e todos os panos que o
cobrem, é preciso estar atraente ao olhar do homem.
Não só na Europa – local de onde a pesquisadora anteriormente mencionada situa
sua pesquisa – mas também no Brasil, as mulheres passaram (e muitas ainda passam) por
1
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um estado obrigatório de mudez. Quando nos referimos às negras, percebemos que elas
passaram por processos mais duradouros e fortes quanto ao silenciamento e subordinação
ao ser masculino, seja na esfera pública ou privada, tendo seus corpos classificados como
abjetos, tanto na sociedade quanto no texto literário. Os corpos abjetos são aqueles
considerados como não-pertencentes às regras, os que estão cultural e socialmente
marcados como fora dos moldes construídos e determinados pelo viés dominador branco
e machista, como afirmaria Judith Butler (2000). Logo, podemos afirmar que,
historicamente na literatura brasileira, o corpo da mulher negra foi subjugado, usado
como objeto de trabalho e de exploração sexual/erótico, animalizado.
O segundo fator é: considerando a literatura produzida por mulheres negras nas
últimas décadas do século XX e a literatura contemporânea, nos deparamos com uma
mudança na representação desse sujeito. Nesse caso, verifica-se a autoria da mulher negra
como variável importante para essa mudança.
Apesar das dificuldades de mercado, o que acarretou e ainda acarreta em uma
invisibilidade na produção literária, há escritoras negra produzindo – não de hoje,
pensemos em Maria Firmina dos Reis, no século XIX – textos nos quais uma dupla
condição emerge: a de gênero e a de raça. Nesses escritos, é possível perceber pontos de
resistência, militância, descrição de um modo de ver o mundo a partir do prisma de uma
mulher negra, por meio dos mecanismos próprios à linguagem literária. Dessa forma,
tem-se uma escrita evidentemente política, marcada pelas categorias sociais que o grupo
de autoras representa.
Essas considerações são relevantes, pois essas escritoras, “embora ausentes de
circuitos editoriais e literários instituídos, elas escrevem, publicam e tencionam as
interdições de suas vozes, abalando os discursos depreciativos sobre si e suas
africanidades” (SILVA, 2010, p. 19). Ampliando a afirmação posta, dizemos que existe
a necessidade de que as mulheres negras escritoras e suas obras ganhem visibilidade no
cenário editorial para que suas vozes alcancem novos leitores e propaguem um novo
discurso literário acerca desses sujeitos.
Com as articulações do Movimento Negro, juntamente com grupos de escritores no
século XX, autoras negras passaram a falar sobre o seu próprio corpo, evidenciando
aquilo que lhes fora negado por tanto tempo. Esse foi o caso de tantas mulheres como
Mírian Alves, Geni Guimarães e Conceição Evaristo. Nessas autoras,
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encontramos o redirecionamento da voz narrativa que, sem descartar a
sexualidade, está empenhada em figurar a mulher não a partir de seus
dotes físicos, mas pelas atitudes de luta e resistência, e de sua afirmação
enquanto sujeito. Nessas autoras, o ponto de vista interno à mulher
afrodescendente põe em cena o lado feminino da exclusão (DUARTE,
p. 16)

Dessa forma, percebemos a resistência da mulher negra e sua necessidade de
verbalizar poeticamente na literatura seus desejos e vivências.
Os corpos de Natalina e de Duzu
Remetendo-nos à conceição Evaristo e focando em seus textos em prosa,
percebemos como a autora das escrevivências explicita as vivências das mulheres negras,
suas experiências, perspectivas de vida e dá ao corpo desse sujeito uma representação
diferenciada.
Em um de seus ensaios disponibilizados em seu blog, a autora pontua o seguinte:
“a representação literária da mulher negra, ainda ancorada nas imagens de seu passado
escravo, de corpo-procriação e/ou corpo-objeto de prazer do macho senhor, não desenha
para ela a imagem de mulher-mãe, perfil desenhado para as mulheres brancas em geral”
(EVARISTO, 2012, p.). Esse é um dos motivos pelos quais o corpo da mulher ocupa um
espaço

importante

nos

seus

textos,

seja

evidenciando

a

maternidade,

a

sensualidade/sexualidade ou denunciando situações de violências físicas ainda
persistentes.
Para exemplificar tais características na escrita evaristiana, vejamos o conto
“Quantos filhos Natalina teve?”, presente no livro Olhos d’Água (2015):

Natalina alisou carinhosamente a barriga, o filho pulou lá de dentro
respondendo ao carinho. Ela sorriu feliz. Era a sua quarta gravidez, e o
seu primeiro filho. Só seu. De homem algum, de pessoa alguma. Aquele
filho ela queria, os outros não. Os outros eram como se tivessem
morrido pelo meio do caminho. Foram dados logo após o nascimento.
As outras barrigas ela odiara. [...] Ficava com o coração cheio de ódio.
(EVARISTO, 2015, p. 43)

Corpo e maternidade são coisas inerentemente relacionadas, tanto na vida quanto
na literatura, mas é importante perceber quando eles se assumem como forma de
resistência da mulher negra. O ponto incomum nessa narrativa é o comportamento de
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Natalina nas quatro vezes em que engravidou. Na primeira gravidez ela era ainda
adolescente e desesperou-se ao saber da gestação indesejada, fugiu de casa e, quando a
criança nasceu, Natalina a deixou com uma enfermeira. A segunda gravidez também foi
indesejada, apesar de ela tomar certas precauções. Envergonhada, contou ao homem que
estava grávida. Como ela também não queria a criança, a entregou ao pai, Tonho, que
nunca entendeu “a recusa de Natalina diante do que ele julgava ser o modo de uma mulher
feliz. Uma casa, um homem, um filho...” (EVARISTO, p. 46).
Aqui, cabe-nos pensar o que diz Djamila Ribeiro em seu livro O que é lugar de
fala? (2017) acerca do olhar colonizador sob o qual as mulheres negras são expostas.
Segundo ela, “Existe um olhar colonizador sobre nossos corpos, saberes, produções”
(RIBEIRO, 2017, p. 35) e podemos acrescentar que esse mesmo olhar recai sobre os
nossos destinos e sobre as nossas vontades, como é o caso da personagem do conto.
Esse olhar colonizador é o olhar regulador do que a mulher pode ou não pode fazer,
do que seria aceitável para ela, principalmente, quando se encontra em situações que
não seguem o que é considerado padrão, a exemplo da gravidez na adolescência ou o
fato de não querer constituir uma família. Esse olhar que regula e determina o que a
mulher deve fazer, como se comportar, o que falar e como fazer é constantemente
rompido nos escritos de autoras negras através da representação das personagens
femininas. Nos textos, como no da escritora em estudo, vemos mulheres em outros
espaços e em situações diferentes, fugindo desse olhar regulador. No conto, a forma
como Natalina refuta essa visão foi seguindo sua vida, sem marido, família e filho é um
exemplo disso. Tal atitude ratifica o que diz o pesquisador Eduardo de Assis Duarte:

uma nova mulher e um novo homem vêm surgindo aos poucos nos
escritos de autoria afrodescendente. E surgem para agregar um
perturbador suplemento de sentido ao conjunto de figurações marcadas
desde sempre pela expressão das fantasias sexuais aqui plantadas pelo
discurso colonizador (DUARTE, 2009, p. 17).

O discurso e o olhar colonizador condenam práticas de vida e sobrevivência do
povo negro. A literatura afro-brasileira emerge, portanto, nesse cenário, como uma forma
de subversão, não de submissão e subserviência.
A terceira gravidez de Natalina foi diferente das anteriores: ela serviu como barriga
de aluguel para o casal de patrões. Os sentimentos de vergonha e de dívida aumentavam
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desde o dia que a ideia lhe fora sugerida até o dia do parto e da entrega da criança aos
pais. Porém, esses sentimentos não estavam mais presentes com a protagonista durante
sua quarta gravidez.
Natalina foi surpreendida, em sua casa, por homens que procuravam seu irmão –
familiar que Natalina não sabia se tinha, uma vez que havia deixado a cidade natal há
muito tempo. Por dizer que não sabia desse suposto irmão, ela foi levada amarrada,
vendada e à força pelos criminosos, em um carro. Em um dado momento do trajeto,
Natalina foi estuprada. Conseguiu atirar no homem que a violentou, matando-o e fugindo
em seguida. Surpreendentemente, ao descobrir-se grávida, Natalina quis e esperou
ansiosa pela chegada dessa criança.
Essa liberdade de requerer para si uma criança gerada em momento de violação do
corpo da mulher suscita a discussão: até que ponto um ato que fere o corpo, o psicológico
de uma pessoa, pode ser transformado em um gesto de liberdade para uma mulher?
Podemos perceber, no conto, que a figura masculina (ou a de pertença ou de dívida a
alguém) atormentava Natalina. Pelo fato de o homem que a estuprou ter sido morto por
ela, anula-se a presença masculina – na condição de pai -, o que dá espaço para que a
protagonista retomar o controle de sua vida, sem a necessidade de se voltar a alguém para
tomar suas decisões, principalmente, quanto ao seu corpo. Diferentes das outras vezes em
que sentia vergonha, agora Natalina

Estava feliz. O filho estava para arrebentar no mundo a qualquer hora.
Estava ansiosa para olhar aquele filho e não ver a marca de ninguém,
talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma. Lembrava de Sá
Praxedes e sorria. Aquela criança, Sá Praxedes não ia conseguir comer
nunca. Um dia, quando era quase menina ainda, saíra da cidade onde
nascera fugindo da velha parteira. Agora, bem recentemente, saíra de
outra cidade fugindo do comparsa de um homem que ela havia matado.
Sabia que o perigo existia, mas estava feliz. Brevemente iria parir um
filho. Um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da
morte (EVARISTO, 2015, p. 50).

Dessa forma, ao anular a figura masculina, ela retira de si todas as dívidas sociais
que estavam sobre ela, todas as formas de opressão. Não havia pessoa ou parte da
sociedade a quem ela deveria agradecer ou prestar contas, ela estava feliz consigo mesma
e com aquela criança.
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Em “Duzu-Querença”, conto também publicado no livro Olhos D’Água,
Conceição Evaristo “subverte o conhecimento do glamour com que a literatura canônica
recobre muitas vezes a representação da prostituta” (DUARTE, 2009, p. 16) e evidencia
situações de violência. Ainda muito nova, Duzu trabalhou em uma casa de prostituição
para onde fora levada no primeiro momento com a intenção de aprender a ler, mas não
foi isso que fizeram com a menina. Nunca mais viu os pais e nunca fora alfabetizada.
Naquele lugar, ela trabalhou, inicialmente, como faxineira e depois como prostituta. Viu
naquele emprego uma forma de ganhar dinheiro, mas que não era forma de viver, pois
“Acostumou-se às pancadas dos cafetões, aos mandos e desmandos das cafetinas.
Habituou-se à morte como uma forma de vida” (EVARISTO, 2015, p. 34). O corpo de
Duzu era o corpo do prazer e da violência, no qual havia uma troca desleal: ela dava
prazer para o Outro, mas, em troca, era violentada.
Apesar das circunstâncias, Duzu teve nove filhos e muitos netos. Mesmo em
condições precárias de pobreza e prostituição, a personagem foi mãe de seus filhos. A
maternidade não lhe foi negada, assim como a continuação de sua história e da história
de seus antepassados, representada por sua neta Querença:

Os filhos de Duzu foram muitos. Nove. Estavam espalhados pelos
morros, pelas zonas e pela cidade. Todos os filhos tiveram filhos. Nunca
menos de dois. Dentre os seus netos três marcavam assento maior em
seu coração. Três netos lhe abrandavam os dias. Angélico, que chorava
porque não gostava de ser homem. Queria ser guarda penitenciário para
dar fuga ao pai. Tático, que não queria ser nada. E a menina Querença
que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido...
(EVARISTO, 2015, p. 34)

A linguagem utilizada por Conceição Evaristo, neste conto, apresenta a importância
da maternidade, tanto para que a mulher tenha descendentes, como também uma forma
de manter e passar saberes da cultura negra brasileira. Tal situação apresenta um lirismo
que tem como foco a “afetividade do sujeito que evoca frequentemente as suas relações
familiares, tendo como centro a figura materna” (GONÇALVES, 2010, p. 266). Dessa
forma, nos deparamos com a maternidade vista a partir de um viés político e literário que
dá legitimidade à mulher negra na condição de mãe dos filhos que ela deseja ter. Essa
característica concede à personagem feminina tanto a possibilidade de posicionar-se
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frente às adversidades que atingem a comunidade negra quanto a de falar sobre as
peculiaridades de ser mulher e ser negra.
Além do valor estético, a literatura negra produzida por mulheres se constitui como
uma das formas de resistência e militância, e a representação do corpo confirma isso, pois
essa categoria ocupa um espaço significante nos textos de autoria feminina negra
brasileira, seja para evidenciar a maternidade (não a procriação ou a condição de mãe de
filho de terceiros), a sensualidade/sexualidade ou para denunciar situações de violências
físicas ainda persistentes.
Com a representação do corpo da mulher negra tanto em “Quantos filhos Natalina
teve?” quanto em “Duzu-Querença”, Conceição Evaristo rompe com paradigmas da
literatura hegemônica ao construir personagens femininas que não atendem às
expectativas do posicionamento convencional esperado de uma mulher negra nos textos
literários. Essas mulheres – de autoras a personagens – desconstroem estereótipos ao
apresentarem novas formas de se estar na sociedade. Há, portanto, uma mudança de
perspectiva acerca da escrita e da representação. Dessa forma, a autoria funciona como
ato de resistência e de ressignificação da memória e do corpo da mulher negra, buscando
desconstruir formas equivocadas de se pensar e representar esse sujeito na literatura.
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O VIGORAR DO CORPO NA OBRA A PAIXÃO SEGUNDO G.H., DE CLARICE
LISPECTOR
Julie Leal1
Resumo: O corpo, na escrita de Clarice Lispector, torna-se presentificado através do seu contato e
integração com o próprio espaço que o cerca, bem como com o outro, desvelando-se nas suas
particularidades. Posto isso, propõe-se investigar o vigorar do corpo na obra de Lispector, mais
particularmente no romance A paixão segundo G.H., uma vez que, para a autora, corpo e vida são
indissociáveis e se encontram em um plano que extrapola a visão meramente orgânica ou social.
Destarte, corpo, em seu vigorar, no sentido de existir, compõe-se e recompõe-se, desfaz-se para em um
segundo momento reconstruir-se, revelando o mundo que há dentro de cada um em contato com o
outro.
Palavras-chave: Corpo; Vida; A paixão segundo G.H.; Clarice Lispector.

Introdução
O homem ama, destrói, subverte, cria, deseja, estipula regras para depois esfacelá-las,
pinta, ama, filosofa, teoriza sobre o nada, Deus, alma etc., tudo sob a égide do corpo. O corpo
está em tudo o que o homem faz, pensa, imagina, cria. Sem corpo não há matéria para a
mente processar, apropriar-se e raciocinar. Sem corporeidade não se pode falar em sensação,
estímulo, conexão. Corpo e mundo se interligam de forma indissociável. O autoreconhecimento de si perpassa pelo corpo e sua interação não apenas com as coisas, mas
também com o outro. É sobre este plano literário que dialoga também com o
filosófico/existencial que está estruturado A Paixão segundo G.H.
Em tal obra, Clarice Lispector apresenta G.H., mulher bem sucedida cujo nome não está
expresso, como um ser que, motivado por acontecimentos aparentemente banais, a saber, a
demissão da empregada e a morte de uma barata, insere-se em profundos e densos
questionamentos sobre quem é ou quem deveria ser de fato.
Com a demissão da empregada, G.H. vê-se, seis meses depois, forçada a limpar o quarto
que fora da funcionária. O vazio no qual G.H. está inserida é apresentado desde o início da
obra: ela se encontra sozinha em seu semi-luxuoso apartamento, no qual vive
confortavelmente, permeada por uma existência que não é sua, mas sim dos outros, daquilo
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que os outros diziam como deveria ser: “Naquela manhã, antes de entrar no quarto (da
empregada), o que eu era? Era o que os outros sempre me haviam visto ser,e assim eu me
conhecia. Não sei dizer o que eu era” (LISPECTOR, 2009, p. 22). E a partir desse ponto
bastante contundente, a indefinição em torno de si, procedemos a abordagem de A paixão
segundo G.H. de Clarice Lispector.
1. Não ser: silêncio, mistério
Desde o início da obra, G.H. afirma não saber quem realmente é. O fato de que os
outros a olhavam e a viam de uma determinada forma não significava dizer que este olhar
vislumbrava G.H. na sua integralidade e na sua essência, mas apresentava uma determinada
construção que visava torná-la socialmente visível e aceitável pelos demais indivíduos. Neste
ponto, percebe-se que G.H. não sabe quem realmente é ou quem deveria ser. O que entrevê
em si é o silêncio:
Às vezes, olhando um instantâneo tirado na praia ou numa festa, percebia
com leve apreensão irônica o que aquele rosto sorridente e escurecido me
revelava: um silêncio. Um silêncio e um destino que me escapavam, eu,
fragmento hieroglífico de um império morto ou vivo. Ao olhar o retrato eu
via o mistério (LISPECTOR, 2009, p. 23).

Silêncio e mistério de não poder falar quem se é justamente por não saber. Essa
indefinição conduz à fragilidade, à inconstância e impermanência. G.H não sabe dizer quem é,
mas quem ou o que não é está presente de forma sólida em seu pensamento, pois não ser pode
caracterizar-se como algo relativamente fácil de se refletir se comparado com o seu oposto.
Eu era a imagem do que eu não era, e essa imagem do não-ser me cumulava
toda: um dos modos mais fortes é ser negativamente. Como eu não sabia o que
era, então “não ser” era a minha maior aproximação da verdade: pelo menos
eu tinha o lado avesso: eu pelo menos tinha o “não”, tinha o meu oposto
(LISPECTOR, 2009, p. 31).

O não conhecimento de si conduz a um não pertencimento não apenas ao mundo, mas
também no que se refere a si mesmo, o que interpõe a questão do corpo, uma vez que é
através deste que o indivíduo se estabelece como experiência no mundo e na interação com o
outro. O corpo é o meio pelo qual o sujeito entra em contato com o externo a si, observandose, entretanto, que o próprio corpo também faz parte desta consciência das coisas, dos objetos.
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O corpo expressa a ambiguidade do ser humano, tanto como sensibilidade
subjetiva que experiencia o mundo, quanto como objeto percebido nesse
mundo. Por ser uma subjetividade irradiadora que constitui “o centro mesmo
da nossa experiência”, o corpo não pode ser entendido adequadamente como
mero objeto; no entanto, ele inevitavelmente também funciona em nossa
experiência como objeto da consciência, inclusive da consciência
corporificada do indivíduo (SHUSTERMAN, 2012, p.28).

E na linha interpretativa proposta por Shusterman, entre corpo e mundo, mas também
na relação de nossa subjetividade com aquilo que nos é exterior, e de outro lado, de nosso
corpo como instrumento de apreensão de nossa consciência que compreendemos a
experiencia de G.H. com tudo o que a rodeia e consigo mesma. Merlou-Ponty, por sua vez e
no que se refere à questão do corpo, reafirma a ligação corpo e mundo como condição para
uma efetiva existência, um estar no mundo como corpo vivente: “É a partir do corpo próprio,
do corpo vivido, que posso estar no mundo em relação com os outros e com as coisas. O
corpo é a nossa ancoragem no mundo [...] é nosso meio geral de possuir o mundo”
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 161).
Não se pode falar em conhecimento quando se ignora a relação que se estabelece entre
corpo e mundo. Pode-se dizer que somente existe mundo, como símbolo representativo de
lugar, de habitação, morada, por causa do corpo. Para se estar no mundo é necessária a
presença física, materializada através da corporeidade cujo contato com o mundo não cessa,
dando-se em um processo continuo que somente se encerra com a morte e o deteriorar e
posterior desaparecimento do corpo.
Enquanto ser que vigora, o corpo encontra-se em continuo estado de assimilação e
aprendizado. Esta presentificação do homem perante o mundo, efetuada indispensavelmente
pelo corpo, é expressa por Polack (1997, p. 35) em O corpo como mediador da relação
homem/mundo: “O homem se faz presente no mundo pelo seu corpo, não como entidade
físico-biológica, mas o corpo enquanto dimensão construtiva e expressiva do ser do homem,
sendo denominado de corpo próprio, corpo vivente”.
O corpo não é somente uma representação física dotada de determinadas especificidades
que tornariam o indivíduo um ser único. Ele é natureza e sociedade, é orgânico, mas também
social. Este último aspecto marca profundamente a concepção que se constrói e se sustenta
referente ao corpo, posto que a relação que se estabelece com este encontra-se permeada
também pelas construções culturais.
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Desta forma, o querer conhecer perpassa pela questão do corpo em um sentido bastante
amplo, pois o puro intelecto, o puro conhecimento, não podem ser concebidos desvinculados
de uma experiência que de certo modo os fundamentam ou sirvam como base. G.H quer
buscar este conhecimento. Mas o que ela quer conhecer? Quer conhecer, desvendar, quem ela
mesma é. Tarefa esta que se inicia, como já dito, com o seu movimentar-se inicial: a
arrumação do quarto. G.H. não possui nada para fazer, está estagnada, não se movimenta. O
ato de movimentação na nossa sociedade é visto positivamente: é através do movimentar-se
que as coisas podem ser alteradas. Nada se altera sem a influência de uma outra força que
provoque movimento, ação.
Neste ponto é entrevisto, mesmo em nível bastante sutil, que G.H era uma mulher que,
pode-se afirmar, não se conhece porque nunca esteve em movimento, em busca de
entendimento sobre si mesma.
Como explicar, senão que estava acontecendo o que não entendo. O que
queria essa mulher que sou? o que acontecia a um G.H. no couro da valise?
Nada, nada, só que meus nervos estavam agora acordados - meus nervos que
haviam sido tranqüilos ou apenas arrumados? meu silêncio fora silêncio ou
uma voz alta que é muda? Como te explicar: eis que de repente aquele
mundo inteiro que eu era crispava-se de cansaço, eu não suportava mais
carregar nos ombros - o quê? - e sucumbia a uma tensão que eu não sabia
que sempre fora minha. Já estava havendo então, e eu ainda não sabia, os
primeiros sinais em mim do desabamento de cavernas calcáreas
subterrâneas, que ruíam sob o peso de camadas arqueológicas estratificadas e o peso do primeiro desabamento abaixava os cantos de minha boca, me
deixava de braços caídos. O que me acontecia? Nunca saberei
(LISPECTOR, 2009, p. 43-44).

Toda e qualquer afirmação sobre si pode se constituir vã quando se compreende que o
ser

humano

não

é

algo

acabado,

mas

em

constante

processo

de

mudança,

desestruturação/reestruturação. A busca por si, o reconhecimento de quem se é exige a
compreensão da mutabilidade, da alteração constante: um acontecimento, um conselho, uma
situação triste etc.,, podem conduzir o indivíduo a reflexões que poderão resultar em um
questionamento sobre quem de fato é e qual sua posição no mundo.
O corpo participa ativamente desta busca, pois sua interação com o mundo permite a
apreensão da realidade não apenas pelo intelecto, mas também pelos sentidos, os quais
moldam a percepção sobre determinado aspecto de si e da realidade que circunda o indivíduo.
Em A paixão segundo G.H., o corpo está ausente/presente. É neste movimentar-se, nesta
saída de uma espécie de inércia de G.H que toda a história desenvolve-se: esta sai da sua
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condição de letargia, de imobilidade, saindo também da sua condição de passividade, para
outra diversa, de mobilidade e ação, tentando tornar-se alguém que, na simbologia do
movimento, busca conhecer.
É nesta tarefa que G.H. dá inicio ao seu processo de reflexão, pois é neste ambiente, o
quarto da empregada, que ela encontra uma barata. Inicia-se, com este encontro, uma espécie
de interação entre G.H e o inseto. Este representa o novo, o desconhecido, aquilo pelo qual
G.H sente, de imediato, repulsa e hostilidade.
Olhei o quarto com desconfiança. Havia a barata, então. Ou baratas. Onde?
atrás das malas talvez. Uma? duas? quantas? Atrás do silêncio imóvel das
malas, talvez toda uma escuridão de baratas. Uma imobilizada sobre a outra?
Camadas de baratas [...]. Uma barata? muitas? mas quantas?!, perguntei-me
em cólera. Vagueei o olhar pelo quarto nu. Nenhum ruído, nenhum sinal:
mas quantas? Nenhum ruído e no entanto eu bem sentia uma ressonância
enfática, que era a do silêncio roçando o silêncio. A hostilidade me tomara.
É mais do que não gostar de baratas: eu não as quero. Além de que são a
miniatura de um animal enorme. A hostilidade crescia (LISPECTOR, 2009,
p. 47-48).

A barata representa o outro aos olhos de G.H, aquele outro que nauseia, que conflita,
que parece estabelecer uma relação imediata de combate apenas pelo fato deste outro lhe ser
incompreensível. O primeiro impulso de G.H é fugir, abandonar o quarto e a barata, mas ela
resiste e reflete sobre a sua existência e como, no decorrer desta, posicionou-se somente como
elemento paciente e resignado.
Fiquei imóvel, calculando desordenadamente. Estava atenta, eu estava toda
atenta. Em mim um sentimento de grande espera havia crescido, e uma
resignação surpreendida: é que nesta espera atenta eu reconhecia todas as
minhas esperas anteriores, eu reconhecia a atenção de que também antes
vivera, a atenção que nunca me abandona e que em última análise talvez seja
a coisa mais colada à minha vida - quem sabe aquela atenção era a minha
própria vida. Também a barata: qual é o único sentimento de uma barata? a
atenção de viver, inextricável de seu corpo. Em mim, tudo o que eu
superpusera ao inextricável de mim, provavelmente jamais chegara a abafar
a atenção que, mais que atenção à vida, era o próprio processo de vida em
mim (Idem, p. 50).

Todos os seres buscam viver, até uma barata, segundo G.H e todo o corpo daquele ser
vivo irá buscar a manutenção de tal condição. Contudo, é possível falar em existência quando
em posição de passividade, de receio, de resignação diante do mundo e da vida? Pode-se dizer
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que um indivíduo está realmente vivo quando em constante temor da vida, em repetida fuga
diante do existir?
2. Nem espírito nem matéria: corpo
Para Nietzsche, o corpo sofre uma desvalorização desde a época socrática, quando se
estabeleceu a distinção entre corpo e a alma. Sobre a questão, elucida Barrenechea:
O dualismo sustenta a alteridade corporal: nele, o corpo é considerado o
“outro” do homem, o que não faz parte de sua “natureza”. Os aspectos
orgânicos seriam algo alheio àquilo genuinamente humano, já a alma seria o
próprio, aquilo que define a condição do homem. Na concepção platônica,
por exemplo, o corpo é algo transitório, aleatório, até mesmo pode ser
considerado um empecilho, uma dificuldade, uma prisão que se há de
suportar até a libertação da alma; libertação que o homem alcançaria depois
da vida terrena, num além perfeito, eterno e imutável. (BARRENECHEA,
2009, p. 17).

Esta visão platônica de corpo relegou-o a um plano secundário na história da
civilização, o que resultou em uma desvalorização do mesmo em contrapartida do que se
conceituou de alma. Há de se observar que negar ao corpo o seu devido valor é também
comprometer a relação deste com o mundo e consequentemente do conhecimento que o
indivíduo possui de si e das coisas que o rodeiam.
Tal interpretação (ou má interpretação) do que vem a ser o corpo é perpetuada não
apenas por instituições de cunho religioso, mas também pela própria filosofia, como evidencia
Nietzsche:
O inconsciente disfarce de necessidades fisiológicas sob o manto da
objetividade, da ideia, da pura espiritualidade, vai tão longe que assusta – e
frequentemente me perguntei se até hoje a filosofia, de modo geral, não teria
sido apenas uma interpretação do corpo e uma má-interpretação do corpo.
Por trás dos supremos juízos de valor que até hoje guiaram a história do
pensamento se escondem más-interpretações da constituição física, seja de
indivíduos, seja de classes ou raças inteiras (NIETZSCHE, 2012, p. 11).

A má interpretação sobre o corpo conduz o pensamento humano a esferas metafísicas
que, entre outras consequências, resulta na ruptura entre homem e mundo, pois o que será
enfatizado serão os fenômenos essencialmente espirituais, já que a ideia de um além-mundo é
algo sedutor e impregnado de ideologias que estabelecem contraposições entre o aqui e o lá,
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enfatizando-se que o físico, o terreno, o fisiológico é passível de falhas, de equívocos, além de
ser perecível e finito. A ideia de alma apaziga no homem o seu maior temor, a saber, o da
morte.
O corpo, por ser algo individual, também é depósito de inclinações, tendências,
ideologias que podem realçá-lo naquilo que lhe é mais característico, como também pode ser
negado, desprezado enquanto algo carnal.
Cada pessoa, como podemos constatar, pode ter uma relação diferente com o
seu corpo e muitas vezes pode abordar sua corporeidade de modo
ambivalente. A pessoa reconhece a si mesma como um ser sensível que
deseja, ama e sente dor e prazer graças a e em seu próprio corpo. Ao mesmo
tempo, cada um também pode ser propenso a considerar seu corpo como um
simples fardo.[...] Ainda que o corpo seja o substrato carnal de cada pessoa e
a sede das experiências individuais, nem sempre ele é aceito em sua
realidade orgânica (MARZANO-PARISOLI, 2004, p.10-11).

A negação do corpo, aliada à má interpretação do mesmo reverbera no homem uma
inexata e confusa visão que este pode ter de si e de sua representatividade no mundo,
afastando-o minimamente de uma possibilidade remota de auto-conhecimento. Negando e
ignorando seu corpo, o ser humano se posiciona e compreende confusamente a sua realidade,
aquilo que se dispõe diante de si e que deveria fornecer as bases adequadas para uma reflexão
tanto interna quanto externa.
G.H. efetua esse repensar de si através do seu corpo, no seu movimentar-se, na sua
imersão no quarto da empregada, no “quarto desconhecido”, que equivale interpretar como
um outro plano de realidade que não condiz com a sua, uma vez que o seu ambiente de
vivência é outro, e, por fim, o contato com outro corpo, o da barata, o qual exige de G.H.,
uma postura nova, um repensar da sua condição no mundo e como vê a si mesmo. O
aparecerimento do corpo da barata é nota de relevância para G.H., pois emerge da escuridão
do quarto o outro que tanto teme.
Foi então que a barata começou a emergir do fundo. Antes o tremor
anunciante das antenas. Depois, atrás dos fios secos, o corpo relutante foi
aparecendo. Até chegar quase toda à tona da abertura do armário. Era parda,
era hesitante como se fosse enorme de peso. Estava agora quase toda visível.
Abaixei rapidamente os olhos. Ao esconder os olhos, eu escondia da barata a
astúcia que me tomara - o coração me batia quase como numa alegria. É que
inesperadamente eu sentira que tinha recursos, nunca antes havia usado meus
recursos - e agora toda uma potência latente enfim me latejava, e uma
grandeza me tomava: a da coragem, como se o medo mesmo fosse o que me
tivesse enfim investido de minha coragem (LISPECTOR, 2009, p. 51).
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A barata, com seu corpo pardo, produz em G.H. uma profusão de sentimentos, dentre os
quais destaca-se o medo, mais precisamente o medo do outro que forçosamente provoca a
personagem, incitando-a a um processo reflexivo, a uma busca por respostas nunca antes
feitas, sobre quem é G.H. O temor da barata não diz quem é G.H., mas inicia o processo de
busca.
Inicia-se com este encontro entre mulher e barata, entre corpos distintos, uma espécie de
embate, entre G.H e o inseto. Este, como já dito, representa o novo, o desconhecido, aquilo
que G.H não conhece e nem buscou conhecer e por isso sente repulsa. É preciso passar por
esta fase de enfrentamento para se atingir um outro patamar no reconhecimento de si, é
preciso não somente permanecer diante do inseto, encará-lo, enfrentar aquilo que ela repassa
de doloroso para G.H., mas também, e principalmente, assimilar a barata fisicamente,
tornado-a uma só com G.H. E por que esta necessidade de G.H unir-se a uma barata?
Esta representa tudo aquilo que G.H odeia, repudia, nauseia. Se não ultrapassar estes
sentimentos, G.H nunca saberá quem é ou ao menos jamais irá iniciar o processo de
reconhecimento de si. Sem a simbiose, por assim dizer, entre G.H e a barata, aquela
continuará vazia, solitária, sem nada para fazer ou ser, restando-lhe a banalidade da
arrumação de um quarto e nada mais, estagnando neste primeiro passo.
G.H. coloca-se a tarefa não apenas de enfrentar a barata, superando inicialmente os seus
mais íntimos temores, mas também de matá-la, de retirar a vida daquele pequeno corpo em
um gesto que G.H até então desconhece. Acostumada a fugir, a abrigar-se em si diante do
outro, G.H. quer praticar um ato que aos olhos alheios parece insignificante, mas para si é um
gesto de superação, de aplicação de instintos quase primitivos, mas que revela, na sua
realização, uma grandeza que ela mesma julgava incapaz de ter ou sentir.
O medo grande me aprofundava toda. Voltada para dentro de mim, como um
cego ausculta a própria atenção, pela primeira vez eu me sentia toda
incumbida por um instinto. E estremeci de extremo gozo como se enfim eu
estivesse atentando à grandeza de um instinto que era ruim, total e
infinitamente doce - como se enfim eu experimentasse, e em mim mesma,
uma grandeza maior do que eu. Eu me embriagava pela primeira vez de um
ódio tão límpido como de uma fonte, eu me embriagava com o desejo,
justificado ou não, de matar (LISPECTOR, 2009, p. 51-52).
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O ato de matar, de ceifar a vida de outro corpo que não o seu assinala um ato grandioso
para G.H. A referida ação adquire contornos mais complexos em G.H. justamente por esta se
achar incapaz de cometer tal ato, o qual ela sempre pode cometer, mas por diversos motivos
ou valores não o fazia. Por isto G.H., diante de tal atitude, reconhece “desabrochar” em uma
“matéria desconhecida”. Este ser desconhecido, como ela mesma afirma não é outra coisa
além do seu eu. Ela, que se julgava calma e senhora de si, sente uma espécie de prazer diante
do ato de aniquilamento do corpo do outro.
Com os olhos ainda fechados eu tremia de júbilo. Ter matado - era tão maior
que eu, era da altura daquele quarto indelimitado. Ter matado abria a secura
das areias do quarto até a umidade, enfim, enfim, como se eu tivesse cavado
e cavado com dedos duros e ávidos até encontrar em mim um fio bebível de
vida que era o de uma morte. Abri devagar os olhos, em doçura agora, em
gratidão, timidez, num pudor de glória (LISPECTOR, 2009, p. 53).

Contudo, a barata não morreu. Tornara-se duas, dado o golpe do armário desferido por
G.H. Um corpo dividido em dois que ressignificavam o corpo da barata. E diante deste novo
corpo, G.H. confronta-se consigo e reavalia a si, a sua humanidade, a sua concepção
ultrapassada e equivocada de quem julgava ser.
Eu, corpo neutro de barata, eu com uma vida que finalmente não me escapa
pois enfim a vejo fora de mim - eu sou a barata, sou minha perna, sou meus
cabelos, sou o trecho de luz mais branca no reboco da parede sou cada
pedaço infernal de mim – a vida em mim é tão insistente que se me partirem,
como a uma lagartixa, os pedaços continuarão estremecendo e se mexendo.
Sou o silêncio gravado numa parede, e a borboleta mais antiga esvoaça e me
defronta: a mesma de sempre. De nascer até morrer é o que eu me chamo de
humana, e nunca propriamente morrerei (Idem, p. 64-65).

A morte do pequeno corpo situa G.H. no plano das conjecturas existenciais: a sua vida e
a da barata parecem equivaler-se, pois a vida, em ambas, é transbordante. Não há corpo que
suporte a própria vida no seu sentido mais amplo. Viver, desfrutar da vida, é repassar ao
corpo uma intensidade inexplicável e indescritível de liberdade, conforme se lê a seguir: “[...]
a barata e eu somos infernalmente livres porque a nossa matéria viva é maior do que nós,
somos infernalmente livres porque minha própria vida é tão pouco cabível dentro de meu
corpo que não consigo usá-la” (LISPECTOR, 2009, p. 123).
A aniquilação do outro também é uma aniquilação de si: G.H., desperta, se renova, se
refaz no assassinato cometido. O corpo esmagado pela porta do armário já não é o mesmo de
antes, assim como G.H. Entretanto, como gesto derradeiro de supressão de nojo pelo corpo
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esmagado da barata a viscosidade que de seu ventre saia, G.H. não podia apenas tocar na
barata, era preciso prová-la.
Provar a barata representa o novo de algo que até então era não apenas ignorado, mas
repudiado violentamente. A barata representa a abertura para a novidade, para o desconhecido
em seu sentido mais positivo. Mas a busca pelo auto reconhecimento não é tarefa para todos,
faz-se necessário força de vontade, capacidade de resistência. Não é tarefa para muitos. G.H o
faz. Já não é mais um ser condicionado pelo mundo e suas regras: aos olhos da maioria, o ato
de G.H configura-se simplesmente como uma loucura.
Provando da barata, G.H. deixa de ser impotente e se insere no universo daqueles que
buscam domar seu próprio destino, ou melhor, que buscam redenção. Em um trecho da obra,
fala G.H:
É que a redenção devia ser na própria coisa. E a redenção na própria coisa
seria eu botar na boca a massa branca da barata. Só à idéia, fechei os olhos
com a força de quem tranca os dentes, e tanto apertei os dentes que mais um
pouco e eles se quebrariam dentro da boca. Minhas entranhas diziam não,
minha massa rejeitava a da barata. Eu parara de suar, de novo eu toda havia
secado. Procurei raciocinar com o meu nojo. Por que teria eu nojo da massa
que saía da barata? não bebera eu do branco leite que é líquida massa
materna? e ao beber a coisa de que era feita a minha mãe, não havia eu
chamado, sem nome, de amor? Mas o raciocínio não me levava a parte
alguma, senão a continuar com os dentes crispados como se fossem de carne
que se arrepiava (LISPECTOR, 2009, p. 164).

G.H compara a substância viscosa da barata com o leite materno, em uma associação de
imagens bastante interessante, pois o leite materno nutre o corpo, fomenta a vida, tal como as
entranhas da barata, que se tocadas e provadas, concedem ao corajoso uma nova existência,
mais plena.
Neste processo todo, onde encontra-se o corpo? Na verdade, em tudo. Sua vigência
materializa-se, como já foi dito, com a iniciativa de G.H. em limpar o quarto da exempregada. Ato este que pode ser interpretado como um primeiro esforço de movimento, uma
saída da letargia que a domina. O corpo entra em movimento, o corpo agita-se tirando de si a
poeira da submissão aos ditames religiosos, culturais, morais, políticos, familiares.
A barata representa o teste, a prova final. Não basta somente observar e matar a barata,
é preciso passar para o outro estágio: a junção com a barata, pois ao tocá-la e prová-la, G.H
adentra em uma nova existência, indissociável da existência da barata. Esta deixou algo para
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G.H: algo novo, não decifrado, que estava oculto pelo medo e pelo nojo que G.H sentia pelo
pequeno inseto.
O corpo da barata precisa ser unido a um outro corpo para gerar um terceiro, livre de
preconceitos, valores ultrapassados e cerceantes, o inumano. O corpo da barata já não mais
representava algo puramente repugnante, mas sim uma espécie de passagem, de abertura, de
fissura no mundo aparente e superficial do indivíduo alienado pelos ditames sociais,
fundamentados simploriamente na dicotomia do certo ou errado, verdadeiro ou falso. Ao novo
corpo, ao novo ser formado pela junção dos outros dois, há a terceira margem, a autonomia de
pensar por si só, de reconhecer-se como ser no mundo, não apenas como receptáculo, mas
como agente transformador.
A secreção da barata revelou-se a sua essência, provada e assimilada por G.H. realizou
o “ato ínfimo”:
Oh Deus, eu me sentia batizada pelo mundo. Eu botara na boca a matéria de
uma barata, e enfim realizara o ato ínfimo. Não ó ato máximo, como antes eu
pensara, não o heroísmo e a santidade. Mas enfim o ato ínfimo que sempre
me havia faltado. Eu sempre fora incapaz do ato ínfimo. E com o ato ínfimo,
eu me havia deseroizado. Eu, que havia vivido do meio do caminho, dera
enfim o primeiro passo de seu começo. ENFIM quebrara-se realmente o meu
invólucro, e sem limite eu era. Por não ser, eu era. [...] Da organização geral
que era maior do que eu, eu só havia então percebi fragmentos. Mas agora,
eu era muito menos que humana – e só realizaria o meu destino
especificamente humano se me entregasse, como estava me entregando, ao
que já não era eu, ao que já é inumamo (LISPECTOR, p.178/179).

Considerações finais
O corpo deveria figurar como umas das grandes questões da filosofia, tal como a moral,
a estética, a metafísica. É através dele que o homem tem acesso ao mundo e este ao homem.
Também é a partir do corpo que o indivíduo pode estabelecer para si uma nova visão de
mundo, uma percepção diversa daquilo que compreende por real.
A forma como o ser humano assimila e apreende o mundo e as coisas que dele fazem
parte é responsável em grande parte pelo modo como se pensa, raciocina, imagina. A paixão
segundo G.H. é uma obra que apresenta tal possibilidade não como mera conjectura, mas
como algo factível. G.H é a mulher inerte, passiva, cuja vida regular e cômoda segue padrões
estabelecidos como normativos. Tal existência, banalizada, simplória, cotidiana, encontra sua
possibilidade de alteração quando do contato com o outro, no caso de G.H., a barata.
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Esta afigura-se para G.H. a essência mutável da vida diante de uma nova perspectiva de
existência, não anulada e prisioneira de convenções e regras, mas liberta, conhecedora de si.
Neste contexto, o corpo figura de forma central. Ele é o mecanismo principal que torna
possível a mudança de um estado letárgico para algo ativo, reflexivo, que questiona a si.
O novo, o diferente, nem sempre surge através de grandes guerras ou relevantes feitos.
Por vezes ele também surge na cotidianidade, na imagem de um pequeno inseto. É isto que
Clarice Lispector fala ao seu modo: destruir nem sempre significa aniquilar, pode também
representar mudança. Esta pode se apresentar nos casos mais banais da vida. Uma barata,
dependendo do olhar, nem sempre simboliza a repulsão, ela também pode ser fenda, abertura,
fissura para um mundo não idealizado, ficcional, mas palpável, concreto, como é o corpo no
seu vigorar.
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MULHERES QUE (SE) TECEM:
METÁFORAS DO BORDADO EM MARINA COLASANTI
Maisa Barbosa da Silva Cordeiro(UFMS)1
Resumo: Neste trabalho analisam-se os contos de fadas “Além do bastidor” e “Fio a fio”, de
Uma ideia toda azul (1979), de Marina Colasanti. A contística da autora, em constante diálogo
com a mitologia, é elaborada na confluência entre o imaginário coletivo e a subjetividade, e
evidencia o comportamento humano frente às vicissitudes das diegeses. Entre as temáticas
abordadas, estão as relações entre mulheres, harmoniosas ou conflituosas, apresentadas, nos
dois contos sobre os quais se debruça neste trabalho, por meio das formas de amadurecimento
sofridas pelas personagens. Parte-se da análise das metáforas do ato de tecer, que se imbricam
ao amadurecimento das mulheres representadas e à transfiguração de seus corpos.
Palavras-chave: Mulher; transfiguração do corpo; Marina Colasanti.

Marina Colasanti, feminismo e os contos de fadas
Os contos de fadas “Além do bastidor” e “Fio a fio” foram publicados em 1979,
no livro Uma ideia toda azul, livro de contos que reúne uma série de contos que
abordam diversas problemáticas advindas dos conflitos das relações sociais.
Recentemente, a autora reuniu todos os seus contos no livro Mais de 100 histórias
maravilhosas, edição usada neste trabalho. Marina Colasanti declara-se feminista, e tem
uma produção não ficcional a respeito da condição da mulher, publicada na década de
1980. No entanto, por mais que suas publicações tenham sido, cada vez mais, estudadas
pela crítica literária feminista2, que também é enfoque deste trabalho, é importante
ressaltar que suas temáticas extrapolam esse universo, que se apresenta como uma
temática de sua obra.
A reflexão sobre a mulher extrapola os textos ficcionais de Colasanti e estão
presentes em toda a sua trajetória de escritora. Entre eles, incluem-se Mulher daqui pra
frente, Uma nova mulher e Intimidade Pública, nos quais estão reunidos textos que
consistem em respostas para as cartas de leitores da revista Nova entre o final da década
de 1970 e início de 1980, em que a autora reflete acerca dos papéis sociais atribuídos e
assimilados pelas mulheres, que foram, historicamente, elaboradas como o segundo
sexo (BEAUVOIR, 2009), e, de acordo com a filósofa, constituída como o Outro: “[...]
a mulher não se reivindica como sujeito, porque não possui os meios concretos para

1

Doutoranda em Estudos Literários (UFMS), Mestre em Literatura e Práticas Culturais
(UFGD). Contato: maysa_bdasilva@yahoo.com.br.
2
No banco de teses da Capes, encontram-se quarenta e seis trabalhos em nível de mestrado e
doutorado com os termos de busca “Marina Colasanti” + “mulher”.
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tanto, porque sente o laço necessário que a prende ao homem sem reclamar a
reciprocidade dele, e porque, muitas vezes, se compraz no seu papel de Outro”.
Marina Colasanti nasceu em Asmara, capital da Eritreia, em 1937. Migrou para o
Brasil com família em 1948, e aqui permaneceu. É artista plástica, tendo atuado no
jornalismo e na publicidade. Ao longo de sua carreira, atuou, também, como tradutora
de diversos livros. Enquanto escritora, ela lançou mais de cinquenta títulos. Na
literatura, atua, em conjunto, nas artes plásticas, pois ilustra seus próprios livros. Entre
os prêmios que já recebeu, estão Jabutis, Grande Prêmio da Crítica da APCA, Biblioteca
Nacional para poesia, Portugal Telecom de Literatura 2011. Ainda se tornou hors-concours da
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), após ter sido várias vezes premiada.

Sua intensa prática de leitura a fez íntima dos livros desde sempre, e é daí,
também, que vem sua necessidade de elaborar textos ficcionais. Em entrevista ao O
Povo3, ela se diz leitura de tudo, desde a infância, pois as histórias sempre habitaram
seu mundo, e, mesmo antes de aprender a ler aos seis anos já era íntima dos contos de
fadas.
Dentro os contos da autora que versam sobre o universo do tecer, neste trabalho,
serão abordados “Além do bastidor” e “Fio após fio”, que têm a presença do bordado de
forma bastante distintas. Nas narrativas, o bordado torna-se metáfora para a tessitura das
relações entre mulheres, que, ao passo que bordam, elaboram, também, a relação entre
elas, e a configuram de diferentes maneiras. Essas relações, nem sempre de harmonia,
são, não raro, de tensão, pois a convivência entre mulheres é marcada por uma gama de
enfrentamentos.
Neste trabalho, então, o objetivo é verificar, por meio das protagonistas
analisadas, como são elaboradas as relações entre mulheres, e em que medida os
conflitos entre elas. As protagonistas, imersas nas diversas problemáticas advindas do
convívio entre irmãs, entendido aqui como metáfora do próprio convívio ente mulheres,
deixam clara a existência de laços pouco harmoniosos entre elas. Entre tentativas de
subjugação (“Além do bastidor”) e uma rede de intriga e inveja (“Fio a fio”), os contos
lidam com os confrontos nas relações das próprias mulheres ao longo da história. Com a
ausência de um final especialmente feliz, como é característico dos contos de fadas
(COELHO, 1987), os contos são um convite ao entendimento de relações conflituosas
3

Fonte:
<https://www20.opovo.com.br/app/opovo/paginasazuis/2015/11/09/noticiasjornalpaginasazuis,3530992/e
ntrevista-com-marina-colasanti-sou-uma-profissional-nao-uma-baba.shtml>. Acesso em: 22 ago. 2018.
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entre mulheres. As protagonistas tecelãs se emaranham aos fios e, em narrativas que
bebem na mitologia, elas tecem ativamente sua própria história, motivo pelo qual buscar
entender as metáforas colasantianas que permeiam o universo da costura, do bordado e
do tecer, historicamente atribuído à mulher, é, também, um modo de compreender os
percalços dessas relações.
“Além do bastidor” e “Fio após fio”: tessituras de si
“Além do bastidor é um dos contos” e “Fio após fio” são contos cuja temática gira
em torno do bordado. Nos dois contos, além de toda a trama narrativa fazer diálogo com
a questão do bordado, da tessitura, o ato de bordar é intrínseco a história das próprias
personagens, pois devido ao bordado têm seus corpos transfigurados: a protagonista de
além do bastidor é transformada em peça do próprio trabalho, ou seja, ela própria se
torna parte do tecido, e a personagem de “Fio a fio” é transformada em aranha.
Nos dois contos nota-se diálogo em relação a mitos. Por meio deles, é possível
notar a retomada dessas narrativas, que passam, na escrita colasantiana, a ressignificar a
condição da mulher. Para conceituar mito, partimos da definição proposta por Marilena
Chauí (2003), que define que:

[...] o mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa (origem
dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da
água, dos ventos, do bem e do mal, da saúde e da doença, da morte,
dos instrumentos de trabalho, das raças, das guerras, do poder, etc.)
(CHAUÍ, 2003, p. 43).

A retomada das narrativas primordiais é feita pelo diálogo com histórias que
remetem ao bordado. É importante destacar que a atividade da tessitura está associada a
toda a trajetória das mulheres. Como uma atividade realizada na esfera doméstica, a
mulher tece e borda, ao longo da história, para vestir os seus, para produzir arte e como
atividade de distração. Está, ainda, vinculada a elas também no nível dos mitos:
En la civilización occidental la diosa madre, cuyo quehacer era
precisamente el hilar, se representó dinámicamente en fases o
personae o personalidades que podía adoptar a lo largo de la vida;
cada una de las tres fases o Moiras o Parcas completan un ciclo y
tienen asignado un papel: el hilo de la vida es hilado en el huso de
Cloto, es medido con la vara de Láquesis y es cortado con las tijeras
de Átropo. (VALLE, 2012, p. 3).
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O título do primeiro conto, “Além do bastidor”, já indica um possível caminho de
alteração da realidade das personagens. O bastidor, objetivo de madeira que a pessoa
que borda prende o tecido para mantê-lo firme, é um círculo pequeno e fechado.
Notamos, então, que a narrativa irá ser conduzida para além desse pequeno círculo.
O conto é iniciado com a personagem decidindo o que irá bordar. Em meio às
dúvidas, uma única certeza: a cor verde: “Começou com linha verde. Não sabia o que
bordar, mas tinha certeza do verde, verde brilhante” (COLASANTI, 2015, p. 16).
Iniciado o bordado, logo, ele toma a forma de capim: “Um capim alto, com as pontas
bordadas como se olhasse para alguma coisa” (COLASANTI, 2015, p. 16). O cenário
que começa a tomar forma não é planejado, e simplesmente surge das mãos da
personagem.
O jardim que se origina do bordado é feito todo da mesma maneira: surge
espontaneamente das mãos da personagem, que: “[...] Obedecia às suas mãos, obedecia
ao seu próprio jeito, e surgia como se no orvalho da noite se fizesse a brotação”
(COLASANTI, 2015, p. 16). Obedecendo, então, à sua própria vontade, o bordado toma
forma, de modo não planejado. A evolução no bordado, contudo, é bastante perceptível,
já que é comparado com a brotação que surge no orvalho da noite, e que, no amanhecer,
já permite que se olhe para outra cena, diferente da que se via antes da noite cair.
O exercício de bordar da personagem é cotidiano, como se pode perceber
conforme seu trabalho vai ganhando forma: “Toda manhã a menina corria para o
bastidor, olhava, sorria, e acrescentava mais um pássaro, uma abelha, um grilo
escondido atrás de uma haste” (COLASANTI, 2015, p. 16). É, também, um ato
individual e feliz, pois ela o faz de modo voluntário e se sente satisfeita com os
resultados de seu trabalho. Nesse mundo construído por suas próprias mãos, a menina
mergulha de tal forma que nada a interessa, se não ele. Ela vai perdendo,
gradativamente, o interesse pelas coisas alheias ao universo do seu bordado “O sol
brilhava no bordado da menina. E era tão lindo o jardim, que ela começou a gostar dele
mais do que de qualquer outra coisa” (COLASANTI, 2015, p. 16).
Há, repentinamente, uma alteração no uso do verbo, que, até então, era flexionado
no passado contínuo, dando uma ideia de vagarosidade ao tempo da narrativa, para
pretérito perfeito: “Foi no dia da árvore” (COLASANTI, 2015, p. 16). A mudança
indica que algo definitivo irá acontecer: a personagem estava finalizando o bordado, e
precisava bordar a única coisa que anda faltava: os frutos: “Bordou uma fruta roxa,
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brilhante, como ela nunca tinha visto. E outra, e outra, até a árvore ficar carregada, até a
árvore ficar rica, e sua boca se encher do desejo daquela fruta nunca provada”
(COLASANTI, 2015, p. 16). A presença da fruta desperta, na personagem, novos
desejos.
A fruta bordada a conduz para um mundo de descoberta. Provado esse novo
sabor, todos os dias, a personagem busca por ele, descendo ao seu bordado. Passeava
pelo mundo criado por suas mãos cotidianamente. No seu mundo, brincava e descobria
coisas novas. Cotidianamente, bordava algo que desejava, e, depois, interagia com esse
elemento, fosse ele um animal ou uma planta.
É possível notar uma intertextualidade com a história mítica religiosa do Jardim
do Éden. Tal qual na história bíblica, há um jardim enquanto pano de fundo para o
desenrolar da diegese. A diferença é que em “Além do bastidor” a personagem sai do
seu mundo e mergulha naquele, sem a parceria de um homem, e sem ser retirada da
costela dele, mas bordando somente o que deseja. Do mesmo modo, ao provar da fruta
que tanto deseja, não é expulsa desse mundo, e, sim, permanece nele em definitivo pelas
mãos da irmã, que, tal qual Deus tem o poder de determinar a vida da mulher: se Deus
expulsou definitivamente Eva do paraíso, a irmã a manteve lá para sempre, ao cortar o
fio que vinculava os dois mundos. Não se pode dizer, contudo, que o final é feliz. A
menina está lá, imóvel, no cenário tão desejado.
Percebe-se, ainda, a abordagem do ato de bordar como um rito de passagem. O
narrador refere-se à pessoa que está bordando como menina, mas ela passa por uma
transformação ao experimentar do fruto tão desejado, e do qual prova até se sentir
saciada: “A menina não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo do galho
mais alto da árvore, catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca”
(COLASANTI, 2015, p. 16).
Ao voltar de sua imersão nesse mundo criado por ela, ela não sabe descrever de
que forma, exatamente, mergulhou nele, mas julgava que havia sido pela linha: “Na
certa tinha sido pela linha, pensou na hora de voltar para casa. Olhou. A última fruta não
estava pronta, tocou no ponto que acabava em fio. E lá estava ela, de volta na sua casa”.
(COLASANTI, 2015, p. 16).
É a linha, então, que a mantém na confluência entre os dois mundos: o real e o
ideal. Nota-se, então, a menção ao bordado, mais especificamente, à linha, elemento
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crucial para essa atividade, como recurso para a personagem se transfigurar de pessoa
humana a elemento que faz parte do tecido.
É interessante notar que o tecer, abordado nesse conto, que expressa o retorno da
personagem ao jardim do Éden, se encontra com o mito que originou o próprio bordado,
advindo do desejo de cobrir o corpo após provar do fruto proibido:
Desde que Adán y Eva fueron conscientes de que estaban desnudos
hubo el hombre de vestirse; entre el pudor y la vulnerabilidad ante las
inclemencias de la naturaleza, le correspondió al hombre primitivo
ponerse a la tarea de remediar la desnudez, y a sus descendientes, la
de explicarse los logros de una de las actividades humanas más
antiguas: el hilar con un instrumento que existe desde el Neolítico: el
huso. Así, entre los mitos que explican lo más antiguo encontramos el
origen y la causa de esta tarea humana compleja, que consiste en
transformar materiales fibrosos de la naturaleza en finos hilos que, a
través de su colocación en urdimbres y tramas, se convierten en telas.
(VALLE, 2012, p. 2).

O ato de tecer está vinculado, muito antes de ser uma atividade artística, a uma
gama de valores simbólicos por meio dos quais o homem questiona “los grandes temas
que el hombre se preguntó y se sigue preguntando, a las conceptualizaciones sobre la
vida, la muerte, el destino, la religión, la vida social, etc. (VALLE, 2012, p. 2).”
Retomando o título, então, “Além do bastidor”, nota-se que o além ao qual a
personagem é conduzida é, justamente, o próprio bastidor, que deixa de ser um restrito
círculo de madeira utilizado para firmar o tecido, mas que se torna palco para realização
das fantasias da personagem, que, finalmente, prova o fruto tão desejado, tornando-se
palco da transgressão da menina.
O próprio cerceamento imposto pela irmã da personagem àquele cenário não se dá
por maldade, mas, sim, porque ela fica admirada com a beleza da irmã no bastidor,
como se fosse um mundo ao qual ela sempre pertencesse. Nota-se esse aspecto a partir
de dois elementos: marca-se que era pela linha que a menina descia ao seu jardim, e é,
também, cortando a linha que a irmã a encerra ele. Até que o final do conto revela a
completa inserção da personagem nesse mundo:

Foi assim, de pé ao lado da garça, acariciando-lhe o pescoço, que a
irmã mais velha a viu ao debruçar-se sobre o bastidor. Era só o que
não estava bordado. E o risco era tão bonito, que a irmã pegou a
agulha, a cesta de linhas, e começou a bordar. Bordou os cabelos, e o
vento não mexeu mais neles. Bordou a saia, e as pregas se fixaram.
Bordou as mãos, para sempre paradas no pescoço da garça. Quis
bordar os pés mas estavam escondidos na grama. Quis bordar o rosto
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mas estava escondido pela sombra. Então bordou a fita dos cabelos,
arrematou o ponto, e com muito cuidado cortou a linha.
(COLASANTI, 2015, p. 17).

A possibilidade de ir e vir livremente entre os mundos é, então, encerrada quando
a irmã a borda no tecido. Ao ver a irmã naquele cenário, o julga tão bonito que logo a
coloca, em definitivo, naquele cenário.
Outro mito com o qual “Além do bastidor” parece dialogar é o das Moiras, três
irmãs, Cloto, Láquesis e Átropos, que, quase cegas, são responsáveis por tecer o destino
dos deuses e dos homens, decidindo a sorte de cada um, a duração da vida e o quinhão
de sofrimentos: “As Moîras são a personificação do destino individual, da "parcela" que
toca a cada um neste mundo. Originariamente, cada ser humano tinha a sua moîra, a
saber, "sua parte, seu quinhão”, de vida, de felicidade, de desgraça” (BRANDÃO, 1986,
p. 230) . Elas produzem belas tapeçarias, e cada fio representa a vida de um indivíduo.
Quando o fio é cortado, o dono daquela vida morre. Cloto vem do grego fiar tece a teia
do destino; Láquesis, sortear, decide o fio que será cortado, e Átropos, sem volta, corta
o fio que culminará na morte. “As Moiras evidenciam, assim, a existência da fatalidade,
da sina no destino humano, algo que o grego não podia evitar; restava a ele se debater,
com coragem, areté, numa luta incessante” (PASTORE, 2012, p. 113).
“Fio após fio” é outro conto que gira em torno do bordado, e que também narra a
história de duas irmãs. Nesse conto, ao contrário do primeiro, as personagens são
nomeadas, Nemésia e Gloxínia, nomes de flores. O enredo acontece em um castelo no
qual as duas moravam: “Todas as tardes, na torre mais alta do castelo de vidro, Nemésia
e Gloxínia bordavam” (COLASANTI, 2015, p. 27). Nota-se, então, que a costura é
posta como uma atividade compartilhada, já que as irmãs Nemésia e Gloxínia bordam
juntas.
Na oração que inaugura o conto remete-se ao lugar em que bordam: uma torre de
vidro, um elemento transparente, dando a ideia de que é possível ver, do lado de fora, o
que elas bordam, e, do mesmo modo, elas têm dimensão do que acontece no mundo
externo. Estando as duas na torre mais alta desse castelo, demarca-se uma posição de
superioridade. Ainda na primeira oração destaca-se que o bordado era uma atividade
cotidiana, já que, juntas, as irmãs bordavam todas as tardes. O próprio título remete ao
cotidiano, pois o fio após fio é posto como uma atividade em que algo é construído de
modo muito devagar, etapa por etapa, como se o bordado ao qual dão origem não
pudesse ser acelerado.
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Na segunda oração tem-se ideia do que está sendo produzido: um longo manto
branco que somente uma delas iria utilizar. Do mesmo modo, não há referência acerca
de quais das duas utilizaria tal manto: “Longo era o manto de seda branca que as duas
fadas floresciam e que uma haveria de usar” (COLASANTI, 2015, p. 27). Remete-se,
então, a uma ideia de competição entre as duas, pois não se esclarece a determinação
prévia de quem o vestiria.
As duas irmãs, que cotidianamente estavam envolvidas com o bordado, tinham
diferenças entre si: Gloxínia nunca estava satisfeita com seu trabalho, e, diariamente, o
desmanchava. Já Nemésia seguia firme em seu trabalho:

Mas Gloxínia, nunca satisfeita com seu trabalho, desmanchava ao fim
de cada dia o que tinha feito, para recomeçar no dia seguinte.
Nemésia, gestos seguros, desenhava flores e folhas de um jardim em
que todas as pétalas eram irmãs, e a cada dia arrematava o ponto mais
adiante. (COLASANTI, 2015, p. 27).

As duas, cada uma trabalhando a seu modo: Nemésia bordando incansavelmente,
dando forma a um jardim, e Gloxínia desmanchando e impedindo cada avanço, sem ver
correr os dias. A insatisfação de Gloxínia era tanta que seus dedos se machucavam, ao
desmanchar o bordado. Assim, o tecido se sujava de sangue, enquanto que à irmã nada
abalava, e o manto branco ia substituído pelo bordado: “Fio após fio feriam-se os dedos
de Gloxínia de tanto desmanchar. Sujava-se o pano. Os dedos de Nemésia, tranquilos,
brotavam o manto branco” (COLASANTI, 2015, p. 27). Enquanto que o lado do
bordado de uma irmã era sujo de sangue, o da outra era alvo.
Ao perceber que a linha se findava, Gloxínia nota que não bordou um ramo
sequer, portanto, a irmã ficaria com o manto branco que bordavam: “Caberia à irmã
acabar o manto e ficar com ele, sem que ela a nada tivesse direito por seus esforços”.
(COLASANTI, 2015, p. 27). Constata, então, que o critério para utilizar o manto seria
trabalhado nele.
Ela percebe que a única maneira de ter direito ao manto é abandonar a busca pela
perfeição, e fazer o trabalho conforme fosse possível: “De nada adiantava agora
procurar a perfeição. Abandonando por um instante a tentativa de suas pétalas, Gloxínia
aproveitou o último fio para bordar sobre a seda, letra por letra, a palavra mágica”
(COLASANTI, 2015, p. 27). Não se diz qual é a palavra mágica, mas é ela, a palavra
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bordada, que faz com que haja a transfiguração do corpo da personagem Nemésia,
transformada em aranha assim que Gloxínia termina de bordar.
A transformação de Nemésia dá a Gloxínia quanta linha fosse necessária para,
finalmente, bordar. “Paciente, Nemésia teceu o primeiro fio. Que na agulha de Gloxínia
revelou-se perfeito, permitindo um bordado certo sem precisar a irmã recorrer à
tesoura” (COLASANTI, 2015, p. 27). Pela primeira vez, Gloxínia borda sem em
continuidade, sem desmanchar seu próprio trabalho, pois o fio tecido pela irmã se revela
perfeito. Passa, então, os dias e as noites bordando, encantada pelo fio. Assim como o
fio era perfeito, o bordado se revelava da mesma maneira, já que não exigia que
Gloxínia voltasse para consertá-lo: “Colhia o fio da teia mais próxima e logo
mergulhava a agulha cantando na cadência dos pontos obedientes (COLASANTI, 2015,
p. 27-28)”.
Fiel ao bordado, a fada passava dias e dias, sem necessidade de recorrer a outras
atividades. A tarefa, contudo, fez com que Gloxínia deixasse de perceber a irmã,
fornecedora de seu fio, e se prendesse somente ao resultado de seu bordado. Com o
passar dos anos, ela somente com o fio ofertado pela irmã.
Finalizado o bordado, chegou o dia de Gloxínia finalmente usaria o manto
perfeito. A irmã, transformada em uma aranha, não foi sequer lembrada. Após um
trabalho que durou anos, ela se apresentaria e surpreenderia a corte:

Chegou o dia do último ponto. Gloxínia acabou uma pétala, arrematou
um espinho, e percebeu num sorriso que nada mais havia para bordar;
a primavera desabrochava no manto e a seda desaparecia debaixo das
ramagens. Guardada a agulha, Gloxínia levantou-se. Usaria o manto,
surpreenderia enfim a corte. Prendeu as fitas largas no pescoço,
ajeitou a cauda e virou-se para a porta. (COLASANTI, 2015, p. 28).

Ao voltar-se para a porta, contudo, Gloxínia não notou que o trabalho de anos
realizado ao lado da irmã havia tomado todo o quarto que habitavam. As teias da irmã, a
bordadeira paciente, estavam por todos os lados, e, em vão, Gloxínia procurou a saída.
Presa no emaranhado de linhas, ela os rasgava somente para se ver presa em outras
linhas “Mas onde estava a porta? Ao redor de Gloxínia, as teias de Nemésia. Teia
encostada em outra teia, que Gloxínia rasgava sem chegar a lugar algum, somente a
outras e mais teias” (COLASANTI, 2015, p. 28).
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Nemésia já estava do lado de fora da corte, bordando, quando a irmã percebeu que
estaria presa ali para sempre: “Ao redor da corte, ao redor das salas, ao redor do castelo
e dos jardins, lá fora fiava e tecia a paciente Nemésia, esquecida da corte, esquecida da
irmã para sempre prisioneira do seu casulo de prata” (COLASANTI, 2015, p. 28).
Nemésia, então, se viu ali para sempre, aprisionada pela irmã, que, por sua vez, ficou
presa no quarto em que bordou, pacientemente, por anos. Nenhuma das duas usaria o
manto, cada uma aprisionada de uma forma distinta.
Fio a fio”, então, parece dialogar com o mito de Aracne. Aracne era filha de
Ídmon, um rico tintureiro de Cólofon. Ela bordava e tecia de forma tão perfeita que as
ninfas dos bosques vinham para contemplá-la. Era considerada discípula de Atena, que,
justamente, era a deusa dos trabalhos da fiação, da tecelagem e do bordado. Aracne,
vaidosa, desafiou Atena, que aceitou: mas apareceu-lhe sob a forma de uma anciã,
aconselhando-a a que depusesse sua hýbris, sua démesure, seu descomedimento, que
não ultrapassasse o métron, que fosse mais comedida, porque os deuses não admitiam
competição por parte dos mortais. A jovem, em resposta, insultou a anciã. Ao ser
vencida, pois o trabalho de Aracne era perfeito, Atena a transforma em aranha, que é
obrigada a tecer pelo resto da vida (BRANDÃO, 1986).
Já em “Além do bastidor”, há duas personagens irmãs. Uma, que tece
incessantemente de acordo com seu desejo, e que de suas mãos brota tudo o que desejar.
Ela, contudo, se apaixona tanto pelo fruto de seu trabalho que parece revelar sua
humanidade: ao provar do fruto proibido, tal como Eva, no Éden, já não pode mais
voltar a seu lugar de origem; seu lugar é ali, no mundo que originou. Sua irmã, ao vê-la
ali debruçada, corta a linha, e encerra, assim como Átropos, o fio que ligava a irmã ao
estado anterior. Antes, tecelã, e, agora, tecido, ao se revelar humana, ela fará parte da
tapeçaria.
As relações dialógicas, das quais Bakhtin se ocupa, não dizem respeito ao diálogo
face a face, mas, sim, às posições sociais que a interação evidencia. No caso da obra de
Colasanti, evidencia-se o que José Luiz Fiorin (2016) chama de segundo conceito de
dialogismo na obra de Bakhtin. Bakhtin define que uma das formas por meio das quais
o dialogismo se manifesta é enquanto forma composicional, que diz respeito aos modos
por meio dos quais outras vozes estão incorporadas no discurso. As vozes incorporadas
nos textos analisados são, justamente, os textos provenientes das narrativas fundadoras,
como de Adão e Eva, das Moiras, ou mesmo o mito de Aracne.
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A manifestação de outras vozes no discurso pode ser direta e evidente, ou, interna,
indivisível, e é nesse caso que se encontra a presença dos mitos nos contos de fadas.
Esse dialogismo, que aparece imbricado de questionamento em relação ao discurso
sobre o lugar social da mulher, tão presente nos contos de fadas tradicionais, é possível
devido ao terceiro conceito de dialogismo, que postula que o sujeito apreende os
discursos de acordo com a realidade heterogênea na qual está imerso, e em contato, ou
seja, a multiplicidade de vozes sociais com as quais tem contato. É essa heterogeneidade
de vozes sociais que permite que o sujeito reelabore, durante sua existência, discursos,
pois cada experiência é única.
Nos dois contos, que abordam a temática do bordado de formas distintas, percebese que o bordado é utilizado enquanto uma atividade vinculada ao universo da mulher,
mas que, no conto, serve para questionamento das relações entre mulheres. A presença
do bordado no mundo da mulher é já antigo, e foi reafirmada ao longo da história. Para
Flores (2000) “Esses valores atravessaram os séculos, destinando espaço mais acanhado
à mulher que para o homem. Entre nós, cabia ao homem a provisão da família e a
expansão geográfica da colônia, ficando a mulher restrita à administração interna do
lar” (FLORES, 2000, p. 88). Em “Fio a fio”, a paciente fada bordadeira também é
transformada em aranha ao ter a inveja da irmã despertada, porém, a teia que prende a
aranha no castelo também é a teia que aprisiona a irmã, que nunca mais consegue
libertar-se para vestir o belo manto.
Dialogam, ainda, com aspectos relacionados ao feminino, bem como a sua
emancipação. Os contos de fadas de Marina Colasanti abordam uma série de questões
associadas ao imaginário coletivo, como é comum aos contos de fadas, mas também às
formas de libertação (dos sujeitos. As narrativas da autora deixam entrever cenas nas
quais as personagens representadas modificam seu entorno ao modificarem a si
próprias. No que tange aos dois contos aqui analisados, eles evidenciam, ainda, alguns
pontos fundamentais associadas ao processo de amadurecimento representado:
modificamo-nos no contato com o outro. É no dialogismo (BAKHTIN, 2003) que
podemos vislumbrar o outro e, nesse processo, imprimir, por meio da responsividade,
na relação dialógica, nossas perspectivas em relação ao outro. Tais fatores são
esclarecidos, nos contos, de modo bastante particular: a relação entre irmãs.
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CORPO: UM PAÍS DESCONHECIDO
Sue Helen da Silva Vieira (UFRJ)1
Resumo: A poesia de Ana Martins Marques recupera o lirismo amoroso em seus versos e faz
crítica ao amor banalizado, por vezes, toma a ironia como traço distintivo para questionar este
sentimento. O corpo, que está em transformação, seja pela ação do tempo, seja pela reação entre
o ser amante e o ser amado, aparece em seus versos como condutor da trama amorosa. No
poema “Hospitalidade”, inserido no livro A vida submarina, lê-se que “o seu corpo é um país
desconhecido/ que não sei como visitar” (MARQUES, 2009, p.139). O corpo atua como locus
do desenlace amoroso, nele ocorrem as modificações tanto no agir como no pensar. Cabe aos
leitores embarcar nesta viagem pelo corpo em transformação pelas vias do desejo e descobrir
como a poeta faz para entrelaçar amor, corpo e poesia.
Palavras-chave: poesia; corpo; amor; lirismo amoroso.

Ao falar sobre a poesia da mineira Ana Martins Marques, percebe-se que a poeta
constrói um entrelaçamento entre o amor e o fazer poético e seus poemas, direta ou
indiretamente, falam sobre este assunto, conforme reitera no verso “Todos os poemas
são de amor” (MARQUES, 2009, p. 28). Contudo, subitamente, o leitor cai em uma
armadilha e descobre que “O poema aprende com o mar/ a colocar os corpos em perigo”
(MARQUES, 2009, p 27), e o leitor precisa ficar atento ao jogo que arma e desarma as
palavras. Ao recuperar o lirismo amoroso em seus versos, vê-se, ao mesmo tempo, a
impregnação de ironia como traço distintivo com o intuito de refletir sobre aquela
questão. No fragmento 69 de Ideias em O dialeto dos fragmentos Friedrich Schlegel
afirma que a “ironia é consciência clara da eterna agilidade, do caos infinitamente
pleno” (SCHLEGEL, 1997, p.153). Logo, à ironia caberiam a clareza das ideias e a
lucidez dos elementos e é usada, principalmente, como elemento questionador que
permite a parábase das discussões poéticas amorosas. O corpo, na poesia de Ana, é um
país desconhecido que não se sabe visitar, por isso propõe-se uma viagem rumo à arte
das palavras, a fim de desvendar o incógnito.
De maneira geral, o corpo na poesia de Ana Martins está em (trans)formação,
que se mostra por meio de uma escrita sinuosa como tentativa de operar o corpo através
da própria palavra, que para a persona lírica “são apenas/ a sombrinha / do equilibrista”
(MARQUES, 2011, p.43), podem ajudar, mas não salvam da queda. É uma eterna
1
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construção de jogos contrários. Segundo Octavio Paz em O arco e a lira, “duas forças
antagônicas habitam o poema: uma de elevação ou desenraizamento, que arranca a
palavra da linguagem; outra de gravidade, que a faz voltar” (PAZ, 1982, p. 47). A
linguagem na poesia de Ana é como uma forma ardente do desejo que proclama sua
decepcionante impossibilidade de concretização. A todo o momento, essas forças
contrárias lutam entre si para ludibriar o leitor e fazê-lo acreditar que é possível viver
esses instantes de vida.
O corpo, em diversos poemas, surge como elemento do desconhecido e esse
processo é aos poucos desenvolvido de maneira que haja uma tentativa de descoberta,
em um dos seus poemas o eu lírico diz “eu devia/ costurar meu nome ao meu corpo”
(MARQUES, 2011, p. 58) e a imagem da Penélope salta à memória, como a figura
feminina que tece a trama no dia e desfaz o fio à noite. Esse movimento de fazer e
desfazer é contínuo também na poética da autora, o corpo, na representação da figura de
Penélope, está sempre à espera de um encontro, “De dia, malhas/ de noite, falhas”
(MARQUES, 2009. p. 89), no dístico do poema “Penélope (I)” observam-se rimas
consoantes, com vocábulos que apresentam ambiguidade gramatical, malhas e falhas
podem ser substantivos no plural ou verbos na segunda pessoa do singular tu malhas/ tu
falhas. Os versos ressaltam dois instantes de uma poesia autocrítica, que apresenta
dualidades em todos os aspectos. Essa apreensão do conflito é corriqueira na poesia de
Ana Martins, com o intuito de o leitor refletir sobre a cena amorosa. O amor é
questionado como um jogo de batata quente, seria trocado, guardado ou passado
adiante? Essa forma irônica de analisar o amor é uma busca de fundir indivíduos
opostos. É uma relação dialógica progressiva do autor consigo mesmo que deve ser
contemplada pelo viés da ironia, que acaba frustrando a expectativa da significação e a
esperança de encontrar um sentido uníssono no discurso.
No poema “Hospitalidade” em A vida submarina, lê-se os versos

Hospitalidade
Minha boca recebe a sua como receberia
uma língua estrangeira
com a mesma atenção e a mesma inépcia
o seu corpo é um país desconhecido
que não sei como visitar
a hospitalidade é uma virtude tão antiga
quanto o desejo de partir
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se você fosse um grego
me acolheria sem perguntas
e ofereceria sua cama
para o meu corpo cansado do mar.
Mas você não é.
(MARQUES, 2009, p 139)

O poema é o resultado da frustração. É uma tentativa de completude que não se
realiza. Uma boca recebe a outra, como uma “língua estrangeira”, algo fora do que lhe é
comum, com “atenção” e inépcia”, mas no quarto verso, se apresenta o corpo como país
desconhecido, completando a ideia da língua que não é a sua. É fato que o eu lírico não
sabe como visitar esse corpo estranho. A hospitalidade é questionada, já que o uso do
verbo no pretérito imperfeito do subjetivo sugere uma hipótese que não se concretiza no
último verso. O eu lírico esperava ser acolhido “sem perguntas” e receber uma cama
para descansar, mas não é isso que acontece. Esse incógnito é o estopim da palavra que
anseia ser compreendida, mas que permanece no intervalo à espera de significação. E a
hospitalidade, título do poema é questionada.

Da arte das armadilhas
O seu corpo para o meu:
seta,
precisamente

Inaudível
o mundo mudo
aciona o fecho
da flor
Há desilusão
mas não há
fuga
O caçador está preso
à presa
(MARQUES, 2011, p 83).

No último poema do livro, há uma relação entre linguagem e amor, embora não
haja referência direta ao primeiro, que por sua vez fica subjacente. Mas existe uma
relação entre amor e erotismo.
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No primeiro verso, a palavra “para” é construída de forma a causar ambiguidade,
já que pode se referir à preposição ou ao verbo parar. Tanto um quanto outro sentido se
completam. A seta, presente no segundo verso, é o símbolo do instrumento da figura
mitológica do Cupido, que atinge o alvo do amor; mas também, pode representar o falo
masculino.
Na segunda estrofe, a presença do “inaudível” é completada pelo “mundo
mudo”, trata-se de um lugar que não se pode ouvir e nem se pode falar, a aliteração
provocada pelo fonema /m/, acarreta essa sensação de impossibilidade de fala. Em tal
lugar se “aciona o fecho/ da flor” que é a metaforização do elemento feminino. Pela
leitura erótica há uma relação entre a seta e a flor, masculino e feminino,
respectivamente. Segundo Octavio Paz em A dupla chama, “o erotismo é antes de tudo
e sobretudo sede de outridade” (PAZ, 1994, p. 20). A armadilha sempre está à procura
do outro que é alcançado no mundo afônico. A flor é atingida pela seta sem nenhuma
tentativa de fuga. Ela se entrega à desilusão, pois reconhece que não há saída.
Na última estrofe, surpreende a presença do caçador não como algoz, mas como
aquele que foi capturado pela trama de sua própria armadilha. O adjetivo “preso” se
contrasta com o substantivo “presa”. Há uma inversão dos papéis, uma vez que a
imobilidade está condicionada a ele. Na mancha gráfica da página, essa relação é
construída através do enjambement, presa e caçador estão em níveis diferentes dentro
do poema, o sintagma verbal “está preso” aparece junto ao caçador no mesmo verso,
enquanto que a presa aparece solitária no último verso do poema. A relação existente
entre o caçador e o corpo de outrem é a de que ele (in) voluntariamente acionou a seta
para a flor e para si mesmo. Ambos foram atingidos pela palavra. Tanto a linguagem
quanto o amor armam armadilhas.
A imagem erótica no poema transpassa o curso natural para além de atingir à
presa e ao caçador, acerta em cheio o leitor que se aprisiona também na armadilha
elaborada pela poeta. Segundo Paz em A dupla chama, “a relação entre erotismo e
poesia é tal que se pode dizer, sem afetação, que o primeiro é uma poética corporal e a
segunda uma erótica verbal” (PAZ, 1994, p. 12). A poesia é a erotização da própria
palavra. Na armadilha do amor, caçador e presa estão no mesmo patamar. No poema
“Caçada”, lê-se “a pressa/ da presa/ em/ perder-se” (MARQUES, 2011, p.41), a presa
tem pressa em se entregar ao caçador (amor). Como saber se as armadilhas são sempre
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as mesmas? Há o desejo do corpo no outro corpo, que se reconhece e se perde ao
mesmo tempo. Existe uma oscilação entre malhar e falhar, pois no instante em que se
prepara o fio da rede que captura o alvo, ocorre a falha e o caçador se aprisiona nela
mesma.
A ironia presente no poema se apresenta na dupla operação em que a reflexão
crítica salta na criação literária. A partir de Friedrich Schlegel, a ironia representa a
problematização artística, pela qual a atitude autocrítica diante de sua própria obra é
uma forma de reflexão filosófica. A ideia paradoxal, como pressuposto da ironia, é
visível no poema “Da arte das armadilhas”. É um constante refletir sobre sua própria
condição no contexto literário.
O poema “Tenho quebrado copos” é um dos exemplos do espaçamento do
sujeito e a sua associação com o lugar na poesia de Ana Martins.

Tenho quebrado copos
Tenho quebrado copos
é o que tenho feito
raramente me machuco embora uma vez sim
uma vez quebrei um copo com as mãos
era frágil demais foi o que pensei
e não: eu fui feita para quebrar
em geral eles apenas espatifam
na pia entre a louça branca e os talheres
(esses não quebram nunca) ou no chão
espalhando-se então com um baque luminoso
tenho recolhido cacos
tenho observado brevemente seu formato
pensando em como é fácil destroçar
tenho embrulhado os cacos com jornal
para que ninguém se machuque
como minha mãe me ensinou
como se fosse mesmo possível
evitar os cortes
(mas que não seja eu a ferir)
tenho andado a tentar
não me ferir e não ferir os outros
enquanto esgoto o estoque de copos
mas não tenho quebrado minhas próprias mãos
golpeando os azulejos
não tenho passado a noite
deitada no chão de mármore
estudando as trocas de calor
não tenho mastigado o vidro
procurando separar na boca
o sabor do sangue o sabor do sabão
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nem tenho feito uma oração
pelo destino variado
do que antes era um
e por minha força morre múltiplo
tenho quebrado copos
para isso parece deram-me mãos
tenho depois encontrado
cacos que não recolhi
e que identifico por um brilho súbito
no chão da cozinha de manhã
tenho andado com cuidado
com os olhos no chão
à procura de algo que brilhe
e tenho quebrado copos
é o que tenho feito
(MARQUES, 2015, p. 101, 102)

A paisagem manifesta o corpo, desta forma, o ser que se sente natureza ao seu
redor se dissolve no mundo como se o universo o absorvesse. Neste poema, o fato de
quebrar copos e andar pelos cacos, recolhê-los, observá-los, embrulhá-los “para que
ninguém se machuque” é uma noção de que o exterior foi absorvido pelo interior;
quebrar copos é apenas a exteriorização da ruptura interna, o mundo externo é um
espelhamento do se passa por dentro. Segundo Collot

em Poética e filosofia da

paisagem, “o objeto não é senão a representação do sujeito; por outro lado, o sujeito que
se transforma no objeto da intuição torna-se esse mesmo objeto” (COLLOT, 2013, p.
88). Essa fusão resulta um duplo movimento pelo qual o objeto requisita a atenção do
sujeito que se abre para ele, sendo assim, a paisagem é o lugar que se processa a troca
entre o eu que se objetiva e o objeto que se interioriza, como nos versos “tenho andado
com cuidado/ com os olhos no chão/ à procura de algo que brilhe/ e tenho quebrado
copos/ é o que tenho feito”.
O fato de quebrar os copos atua na persona lírica como uma válvula propulsora
de sua existência, a fim de testar sua capacidade em não se ferir ou o contrário. O
poema apresenta uma segunda parte em que a presença da negação, a partir do 25º
verso, “mas não tenho quebrado minhas próprias mãos” é uma tentativa de mascarar
suas ações inconsequentes, como golpear azulejos, passar a noite deitada no chão e
mastigar vidro. O espaço e o eu lírico se fundem em ações contínuas, motivadas “por
um brilho súbito/ no chão da cozinha”. Parece um círculo vicioso, quebrar copos,
recolher cacos, embrulhá-los e depois novamente quebrá-los. No fragmento do verso
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“eu fui feita para quebrar” há uma imbricação entre o objeto e o corpo, qual dos dois é
mais quebrável?
Existem estados da alma tão densamente escondidos na intimidade do sujeito
que não podem, paradoxalmente, se manifestar, a não ser projetando-se para fora. É
uma saída para o lirismo moderno, estar fora de si é um dos movimentos que mostram a
perda do controle sobre seu eu. Como forma de resolver essa questão, o sujeito lírico se
projeta para fora, tornando-se espaço. O chão da casa, repleto de cacos reluzentes, com
pedaços espatifados em várias partes, é a representação metafórica da persona lírica do
poema, a paisagem bagunçada da casa é a expressão do corpo.
A partir da leitura e análise dos poemas, vê-se na poesia de Ana Martins
Marques uma relação com o corpo, que se apresenta como dardo e alvo, visões díspares
e complementares, em uma poética que traz o lirismo amoroso como modo
questionador de um amor banalizado.
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LITERATURA NA SALA DE AULA: RESISTÊNCIA EM MEIO AO CAOS

Ana Carolina Miguel Costa (UNESP)1

Resumo: Literatura é um direito de todos e “instrumento poderoso de instrução e educação”.
Esses pensamentos de Antonio Candido (2004) são referências ao pesarmos a importância que a
literatura tem na vida de todos. Em um mundo globalizado, fragmentado, de incertezas e
indagações no campo educacional, ela surge como resistência, como libertação. Atividade
racional e emocional, capaz de quebrar paradigmas e transcender o mundo das urgências
cotidianas, a literatura, desde Platão, é questionada por seu potencial reflexivo e crítico, motivo
por que o acesso a ela é cada vez mais escasso. Em vista disso, a escola deveria ser um dos
ambientes a conceder esse direito, tendo o professor como mediador. Entretanto, o texto
literário ocupa espaços diminutos ou é a condição de pretexto para o ensino de conteúdos
específicos, como a gramática ou as técnicas de redação. Muitos docentes estão preocupados em
sintetizá-los e reproduzi-los para exames vestibulares e, muitas vezes, não acreditam na
capacidade de seus alunos. Na verdade, na maioria das vezes, os estudantes são vistos como um
receptáculo, seres passivos que devem obedecer, seguir todas as instruções de seu professor,
sem ter o direito de opinar, discordar ou apresentar outras possíveis leituras e interpretações. É
postergado que estes deveriam ser os protagonistas, seres ativos, capazes de criticar, criar,
produzir, inquirir, de renovar ou até mesmo quebrar os padrões e normas enraizados
concernentes à educação. Pretendemos, então, refletir sobre o fato de que a literatura não é
apenas um instrumento para outros fins e planear métodos para aproximar os alunos dos textos
literários. Queremos mostrar como ele pode ser planejado e trabalhado na sala de aula, as
possibilidades de reflexão, crítica e os seus benefícios. Além disso, almejamos evidenciar a
importância do papel do professor como mediador entre o leitor e a obra literária e ratificar que
o aluno deve ser o protagonista nessa construção de sentidos do texto. Desse modo,
apresentaremos alguns resultados obtidos com nossa atual pesquisa que tem por foco o
estabelecimento de métodos de seleção dos textos literários, leitura em sala de aula e análise dos
resultados. O projeto está pautado na elaboração de questões epilinguísticas, conforme proposto
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa (1997), para incitar a
reflexão sobre o texto e seus recursos expressivos. Cada encontro foi gravado em áudio para
posterior análise de conteúdo e verificação da qualidade de leitura dos alunos, sendo que para
isso utilizamos o método quantitativo e qualitativo proposto por Laurence Bardin (1977).
Palavras-chave: Literatura; Texto literário; Leitura; Ensino.

Introdução
Para iniciar este trabalho, é muito bem-vinda uma reflexão a cerca de um célebre
pensamento de Antonio Candido (2004, p.243), quando ele nos diz que a literatura é um
direito de todos e “instrumento poderoso de instrução e educação”. Provavelmente a
maioria das pessoas concorda com a afirmação, mas será mesmo que todos estão
realmente tendo esse direito assegurado?
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Vivemos em um mundo globalizado, fragmentado, de isolamento, de incertezas
e indagações no campo educacional, e a literatura surge exatamente como resistência,
libertação. Para sairmos desse obscurantismo e chegarmos à luz um dos meios é a
escola. É nesse ambiente que o aluno poderá ter contato com livros, textos, autores, e,
por meio destes, imaginação, criação, senso crítico e reflexivo, entre outras coisas.
Porém, o contato que os discentes têm com a leitura é extremamente escasso e
não efetivo, pois, segundo dados do PISA (Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes), que foi lançado pela OCDE (Organização para a Coordenação e
Desenvolvimento Econômico), em sua última avaliação, que ocorreu no ano de 2015,
mostrou que “no Brasil, 51,0% dos estudantes estão abaixo do nível 2 em leitura –
patamar que a OCDE estabelece como necessário para que o estudante possa exercer
plenamente sua cidadania”. Cabe ressaltar que são estabelecidos sete níveis da escala de
proficiência em leitura.
Além disso, o Instituto Pró-Livro (IPL) realizou em 2015 a quarta edição da
pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, coletando diversos dados a respeito da leitura
no Brasil. Quando os entrevistados foram questionados se gostavam de ler, 23%
responderam que não, 43% um pouco e 30% que gostavam muito. Ademais, apenas
13% dos entrevistados consideraram a leitura como uma atividade prazerosa, 7%
informou que foram os professores que influenciaram o gosto pela leitura e 18%
emprestaram livros em bibliotecas escolares.
Ou seja, os dados apresentados são extremamente alarmantes. As pessoas até
possuem certo contato com os livros, mas a escola e os professores que deveriam ser os
meios de acesso estão quase nulos.
Até aqui apontamos dados sobre a leitura em geral, mas o problema se agrava
quando pensamos na leitura de textos literários, isto é, ao considerarmos o termo
literatura como discurso estético canonizado, considerado literário pela crítica.
Percebemos que o contato dos discentes com obras literárias é quase rara. Os livros de
que eles têm acesso são as apostilas, livros didáticos, paradidáticos, com valor utilitário.
Então, poderia ser questionado que dentro desses materiais educacionais há muitos
textos literários. Em partes.
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Em muitos casos, as editoras encomendam textos de determinados autores para
colocarem em seus materiais e, dessa forma, não precisam pagar para utilizar as obras
consideradas canônicas, o que gera uma rentabilidade maior a essas empresas. Além
disso, a maioria dos textos encontrados nos materiais educacionais são utilizados para
diversas finalidades, exceto para o que realmente deveria ser usado, com um fim nele
mesmo.
O texto é empregado para exposição de conteúdos, para o ensino da gramática e
técnicas de redação, para decorar conteúdos que serão cobrados em exames
vestibulares, mas, como aponta Todorov (2009, p.31) “[…] em nenhum caso o estudo
desses meios de acesso pode substituir o sentido da obra, que é o seu fim”. Acreditamos
que o professor precisa trabalhar o texto com um fim nele mesmo, ou seja, trabalhar o
sentido da obra, suas interpretações, análises, possíveis leituras e discussões. Quando
ele acredita na capacidade de seus alunos e os leva a desvendar os prazeres e benefícios
da leitura, todos têm a ganhar.
Como aponta Neide Luzia de Rezende em Memórias da Borborema 4:
Discutindo a literatura e seu ensino (2014), em seu artigo “A formação do leitor na
escola pública brasileira: um jargão ou um ideal?”, que teve sua origem no XIII
Encontro Internacional da ABRALIC, realizado em Campina Grande, Paraíba, entre 8 e
12 de julho de 2013, “[…] ensinar Iracema pode responder a muitos objetivos, mas é
difícil crer que vai despertar ou acentuar no aluno o gosto pela leitura” (p. 52).
Há de se convir que o pensamento da autora fica coerente quando ponderamos
que o que pretendemos não é fazer com que o aluno seja obrigado a ler algo que não
sente prazer, que não está familiarizado, que é obrigado a adotar como verdade, que não
se reconhece. Pelo contrário, como continua Rezende, devemos “conhecer o leitor que
habita o aluno, dar a ele oportunidade de ser lido pela literatura, sem apenas impor
interpretações que chegam a ele sem sentido […]” (2014, p.52).
Dessa maneira, tentamos elaborar uma intervenção que abarcasse os problemas
supracitados: aproximar os estudantes do livro, da leitura, mas, em especial, dos textos
considerados literários. Deveria ser algo simples, pois soluções milagrosas que
prometem resolver todos os problemas não existem.
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Assim, propusemos mostrar possibilidades de leitura do texto literário na sala de
aula, através de pesquisa de campo, com a qual levaríamos obras previamente
escolhidas e seguidas de elaboração de questões epilinguísticas, conforme proposto
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa (1997), para
incitar a reflexão sobre elas e seus recursos expressivos e na leitura em voz alta dos
textos - e estudos teóricos, sendo a análise de conteúdo pautada no método quantitativo
e qualitativo proposto por Laurence Bardin (1977). Tanto a escolha dos textos quanto a
qualidade da leitura foram baseadas nas escolhas e gostos dos alunos.
É importante frisar que quando dizemos “gostos dos alunos”, isso diz respeito a
assuntos e temas que os discentes preferem, como, por exemplo, livros de aventura,
investigação, amor, entre outros. Através de um questionário respondido por eles, o
professor seleciona as obras literárias, pois, como já dito anteriormente, o estudante não
pode ser obrigado a algo, ele tem que ser conquistado e é desse modo que considerar
seus gostos e preferências ajuda nesse primeiro contato com as obras.

Detalhamento da pesquisa de campo
A pesquisa de campo foi realizada em uma escola particular, quinzenalmente,
durante as aulas de redação, seguindo as seguintes etapas:
a) Elaboração de uma coletânea de textos literários. Cada aula teve um ou mais
textos literários, sendo estes escolhidos conforme andamento das aulas para
que, assim, pudessem ocorrer prévias modificações, levando em
consideração os critérios explanados anteriormente, pautados fortemente nas
preferências dos alunos.
b) Entrevista inicial sobre a qualidade e quantidade de leitura de cada
participante. Aplicação de questionário individual sobre a capacidade de
leitura, interpretação e crítica textual.
c) Apresentação dos textos em uma aula de 50 minutos. O projeto foi
executado nessa frequência para não comprometer o desenvolvimento dos
conteúdos apostilados da matéria do professor, pois durante os encontros de

3348

leitura do texto literário, houve interrupção dos conteúdos habitualmente
ministrados nas aulas de redação.
d) Os textos literários foram previamente analisados pela pesquisadora para
elaboração de questões epilinguísticas, conforme proposto nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa (1998). Essa análise
prévia focou na necessidade de incitar a reflexão sobre o texto e seus
recursos expressivos.
e) Leitura do texto: a professora realizou a leitura do texto em voz alta, focando
no plano expressivo da palavra estética, marcada pela entonação, ritmo,
ênfase a determinados vocábulos, frases ou imagens.
f) Discussão sobre o texto: o texto foi trabalhado de forma crítica, reflexiva,
interpretativa; incentivando os alunos à exposição de seus pontos de vista,
sentimentos e reflexões. O professor foi mediador do conhecimento e das
reflexões dos alunos. Cabe ressaltar que não era esperado que os alunos
passassem das questões epilinguísticas para as metalinguísticas. Como
proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais: ao terceiro e quarto
ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa (1997, p. 30):
A análise lingüística refere-se a atividades que se pode classificar em
epilingüísticas e metalingüísticas. Ambas são atividades de reflexão
sobre a língua, mas se diferenciam nos seus fins.
Nas atividades epilingüísticas a reflexão está voltada para o uso, no
próprio interior da atividade lingüística em que se realiza. [...]. Em se
tratando do ensino de língua, à diferença das situações de interlocução
naturais, faz-se necessário o planejamento de situações didáticas que
possibilitem a reflexão sobre os recursos expressivos utilizados pelo
produtor/autor do texto — quer esses recursos se refiram a aspectos
gramaticais, quer a aspectos envolvidos na estruturação dos discursos
—, sem que a preocupação seja a categorização, a classificação ou o
levantamento de regularidades sobre essas questões.
Já as atividades metalingüísticas estão relacionadas a um tipo de
análise voltada para a descrição, por meio da categorização e
sistematização dos elementos lingüísticos23. Essas atividades,
portanto, não estão propriamente vinculadas ao processo discursivo;
trata-se da utilização (ou da construção) de uma metalinguagem que
possibilite falar sobre a língua. Quando parte integrante de uma
situação didática, a atividade metalingüística desenvolve-se no sentido
de possibilitar ao aluno o levantamento de regularidades de aspectos
da língua, a sistematização e a classificação de suas características
específicas. [...].
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Os alunos deveriam refletir e fazer uma análise crítica do texto, mas não havia
expectativa de alcance de uma categorização de seus elementos. Se essa categorização
ocorresse, deveria ter caráter espontâneo.

g) Gravação das aulas para transcrição de aspectos relevantes para a análise dos
dados.
h) Aplicação de entrevista final sobre a prática de leitura de cada participante.
Aplicação de questionário individual sobre a capacidade de leitura,
interpretação e crítica textual.
i) Análise dos dados obtidos.

Análise do conteúdo
Foi utilizado para análise do conteúdo obtido na pesquisa de campo a obra
Análise de conteúdo (1977), de Laurence Bardin. Para este projeto, dentre as diversas
possibilidades de análise apontadas pelo autor, a que mais se enquadraria era a análise
temática. Sobre isso, Bardin explica que:
Fazer uma análise temática, consiste em descobrir os <<núcleos de
sentido>> que compõem a comunicação e cuja presença, ou
frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objeto
analítico escolhido.
O tema, enquanto unidade de registro, corresponde a uma regra de
recorte (do sentido e não da forma) que não é fornecida uma vez por
todas, visto que o recorte depende do nível de análise e não de
manifestações formais reguladas. Não é possível existir uma definição
de análise temática, da mesma maneira que existe uma definição de
unidades linguísticas.
O tema é geralmente utilizado como unidade de registro para estudar
motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de
tendências, etc. As respostas a questões abertas, as entrevistas [...]
podem ser, e são frequentemente, analisados tendo o tema por base.
(BARDIN, 1977, p.106, grifo do autor).

Deste modo, após a seleção do texto literário que seria analisado no encontro
com os alunos, houve pré-seleção de temas e realce de aspectos do texto sobre os quais
era esperado que os discentes realizassem discussões e novas especulações, favorecidas
pela mediação do professor.
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Para a análise do conteúdo dos encontros com os estudantes era preciso cumprir
três etapas: 1ª Pré-análise, 2ª Exploração do material e 3ª Tratamento dos resultados
obtidos e interpretação.
Na primeira etapa, Bardin (1977) propõe a “leitura flutuante”, que consiste nas
impressões acerca do material a ser analisado. O autor orienta a escolha dos documentos
e, no caso da pesquisa aqui apresentada, o corpus consiste da transcrição da fala dos
participantes do projeto. Na segunda etapa da análise de conteúdo, foi recortado partes
do corpus para classificação das categorias temáticas presentes.
Na última etapa, houve a interpretação e sistematização dos dados obtidos, como
explica Bardin: “o analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode
então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou
que digam respeito a outras descobertas inesperadas” (BARDIN, 1977, p. 101).
Assim, podemos dizer que a pesquisa foi qualitativa, pois as aulas foram
gravadas, o conteúdo foi transcrito e os dados obtidos analisados e, quantitativa, pois foi
aplicado testes iniciais e finais para comparação de dados e comprovação ou não da
eficácia da participação dos alunos no projeto.

Considerações finais
Por a pesquisa ser extensa, não coube aqui esmiuçar todos os resultados obtidos.
Notamos, de modo geral, que os alunos fizeram uma construção coletiva das obras
literárias apresentadas. Cada estudante apontou suas perspectivas sobre cada obra,
contribuindo para agregar no conhecimento e entendimento do outro; todos puderam
participar de modo democrático, concordando ou discordando com o que era
questionado, um ajuda a completar, complementar ou reformular o pensamento do
outro.
É importante salientar que o papel do professor foi de muita importância, pois
era ele o mediador entre o texto e os estudantes; ele tinha o papel de levantar
questionamentos, mas sem interferir com respostas ao que era interpretado; deveria
tentar manter os alunos no texto, fazendo-os retornarem quando fugiam para suas vidas
particulares durante as discussões.
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Em todas as aulas os objetivos foram alcançados, na verdade, muitas vezes,
superaram as expectativas, mostrando que os discentes são capazes de ler, interpretar,
refletir, criticar diferentes obras literárias com distintas especificidades. É notório que
não apenas resultados positivos foram encontrados, principalmente, quando os discentes
migravam para exemplos de suas vidas particulares ou utilizavam a imaginação
demasiadamente.
Além disso, foi notável a dificuldade quanto à sistematização das nomenclaturas
teóricas concernentes à literatura, como foi previsto no projeto, que visava,
inicialmente, às questões epilinguísticas para, com o tempo e a aquisição de maturidade
dos alunos como leitores, focar nas questões metalinguísticas (sistematização). Os
estudantes gradualmente foram tecendo e compreendendo as estruturas e formas
presentes no texto, como, por exemplo, o narrador e o eu lírico, passando, então, das
questões epilinguísticas para as metalinguísticas.
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PROJETO DE EXTENSÃO CAFÉ COM LETRAS
Ângela da Silva Gomes Poz (IFF)1

Resumo: Este Projeto consiste em ações contínuas visando à formação de leitores e incentivo
à leitura, especialmente literária, tendo como eixo principal a realização de reuniões mensais
de um grupo misto de pessoas, para compartilhar a leitura de livros escritos em língua
portuguesa e promover reflexões e debates sobre temas relevantes. Esses encontros sempre
se encerram com um amistoso “café”. Realizam-se outras ações, sempre unindo pessoas de
variados perfis em torno da literatura, na promoção do conhecimento, da tolerância e da
humanização. Garantindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o Projeto
apresenta resultados positivos na comunidade, que já frui de seus benefícios.
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Formação; Leitores.

Introdução
Amplas pesquisas divulgadas na obra “Retratos da leitura no Brasil 4” (FAILLA
org., 2016) revelam a carência de leitura de livros em nosso país e os problemas que
isso acarreta, constituindo um desafio social transformar essa realidade. Mesmo
havendo atualmente um crescente interesse e maior discussão acerca de meios para
promover e fortalecer a formação de leitores, percebe-se ainda a ineficácia de práticas
tradicionais em salas de aula nesse sentido e pouco se nota nos meios educacionais a
consciência da extraordinária importância da leitura. Referimo-nos aqui “não apenas à
leitura de mensagens, e-mails, documentos, à leitura meramente utilitária, circunstancial
e informativa; e sim à leitura literária” (MARIA, 2016, p.11). No século vigente, em
cujo limiar já se consolida a era da globalização, saber ler (entender o que se lê) é
também enfrentar os inúmeros desafios que à contemporaneidade se impõem, uma vez
que a leitura e o bem-estar social se afinam. Numa sociedade hierarquizada, com base
em classes, como a nossa, “a distribuição desigual de técnicas de acesso aos bens
simbólicos reforça e realimenta as características excludentes” (FOUCAMBERT, 1994,
p.75). A escola, envolvida em imensos currículos e uma gama de conteúdos a “dar
conta” acaba por, em todos os anos, formar mais alunos apenas alfabetizados e não
letrados, que comporão, em muitos casos, uma multidão de analfabetos funcionais. E,
tragicamente, a exclusão reservada aos analfabetos – que nunca aprenderam a
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decodificar os sinais gráficos, será também destinada a esses apenas alfabetizados: “...
tanto os alfabetizados quanto os analfabetos são frutos do mesmo processo de exclusão.
[...] Para aqueles que socialmente vivem essas condições de exclusão, o destino é [...]
num caso ou noutro, a não-leitura” (Idem, 1994, p.75).
Cientes dessa realidade, pretendemos, com o Projeto CAFÉ COM LETRAS,
reservar um tempo primordial para a leitura, para a prática da leitura de textos literários,
de modo a atingir suas funções, no sentido do papel que a literatura desempenha nas
sociedades: fazer sonhar, provocar reflexão, divertir, ajudar a construir nossa identidade,
“ensinar a viver”, denunciar a realidade, num relacionamento deleitoso com o leitor, que
não será “cobrado”, não lerá para cumprir obrigação, para fazer testes ou provas, como
muitas vezes acontece na escola. O Projeto, nascido na escola e a inerente à mesma,
vem possibilitando a seus participantes a vivência e a intimidade com os livros, o amor
a eles, por meio de encontros mensais informais e atraentes, previamente organizados,
encerrando-se com “cafezinhos”, criando um clima de camaradagem num ambiente
agradável, onde todos se sintam importantes e capazes de aprender, de pensar, de se
expressar, de opinar. “Para fazer a inclusão social, necessitamos fazer a inclusão mental,
e a literatura oferece essa possibilidade [...]” (MORIN, 2014, p.17). Promover essa
inclusão é papel fundamental da educação, e, ao tratar a Literatura como mera disciplina
escolar, com tempo escasso para o real contato direto com o texto literário, ocorre, em
muitas vezes, o contrário: em vez de passar a valorizar os livros, os alunos passam a
aborrecerem-se com eles, deixando de fruir desse direito que os levaria à emancipação
intelectual, com autonomia nas pesquisas. “Se os jovens não gostam de ler, a culpa não
é deles” (ALVES, 2015, p.44), à escola cabe o seu papel de promover a leitura de
maneira atraente, destacando a beleza do texto literário – a beleza de descobrir o mundo
e descobrir-se, de estabelecer diálogos para além do tempo e do espaço – essa
abordagem pode conquistar os jovens. Importa lembrar que alunos de hoje serão os
professores de amanhã. Os alunos e professores, educando-educadores e educadoreseducandos, precisam aprender a amar os livros. “Ensinar inexiste sem aprender”
(FREIRE, 1996, p.26), quem aprende a amar os livros poderá ensinar a outrem como
descobrir e desenvolver esse amor.
Diante das desigualdades e injustiças de nosso tempo, atuando em escolas e
constatando que essas mazelas se perpetuam, urge tomarmos atitude, e a deste Projeto é
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o de continuar a democratizar a leitura, acessibilizar a Literatura àqueles que talvez
nunca tenham entrado em uma biblioteca pública ou em uma livraria, despertar aqueles
que passam todos os dias diante da porta da biblioteca escolar e nunca entram nela,
nunca visitam suas estantes e sequer têm uma ficha lá em seu nome, porque
simplesmente ignoram o imenso poder dessa ação. Consiste num projeto de caráter
libertário e transformador. “A literatura não diz nada aos seres humanos satisfeitos com
a sua sorte, que se contentam com a vida tal como vivem. Ela é alimento de espíritos
indóceis e propagadora de inconformidade” (VARGAS LLOSA, 2004, p.387). Por meio
da leitura, dos diálogos, da interação com o outro, das ações do Projeto, intenta-se
ajudar a pensar, a buscar caminhos e soluções mediante os problemas da vida – como
reprovações bimestrais dos alunos, dificuldades de aprendizagem nas diversas
disciplinas, sensação de incapacidade dos professores em suas relações com o ensino e
com os alunos, dos pais com os filhos, dos profissionais no ambiente de trabalho, e
assim por diante, pois o texto literário abrange a vida como um todo, ele permite o
diálogo com o outro e consigo mesmo, uma interação entre as pessoas que vai além do
tempo e do espaço, provando que os anos passam e os lugares onde se vive podem ser
diferentes, mas os dramas humanos são os mesmos. “A literatura não nasce do vazio,
mas no centro de um conjunto de discursos vivos, compartilhando com eles numerosas
características; não é por acaso que, ao longo da história, suas fronteiras foram
inconstantes” (TODOROV, 2016, p.22).
Pretende-se, com as ações permanentes de incentivo à leitura, promover não o
“ensino da literatura”, mas a “educação literária”, como refere Colomer (2007, p.32),
levando o leitor a ter ciência dos problemas da sua comunidade, de sua região, estado e
país, da importância de sua ação para a transformação dessa realidade, da busca por
novas tecnologias e por um desenvolvimento social sustentável, por meio da capacidade
de criação que os conhecimentos provenientes da palavra escrita podem suscitar e dos
diálogos que dela advirão.
O projeto CAFÉ COM LETRAS, ao irmanar leitores – nos encontros mensais,
alunos do Ensino Médio Técnico e de Ensino Superior, professores, outros servidores e
pais de alunos; nas ações externas - apresentações artísticas para públicos mistos em
espaços culturais e em escolas - para crianças; e em outras diversificadas ações
planejadas, possibilita e possibilitará, a cada participante, a tomada de consciência de
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que não está só no mundo, de que há uma interação entre os seres e que esses podem
ajudar-se mutuamente. A percepção e a sensação de que “Todos são leitores, e seus
gestos, sua arte, o prazer, a responsabilidade e o poder que derivam da leitura, tudo tem
muito em comum comigo. Não estou sozinho” (MANGUEL, 2010, p.17).
Como bem denota Pennac em seu “Diário de Escola” (2008), há urgência em
formar leitores e oportunizar o encontro dos alunos (e, por extensão, de todas as
pessoas) com a Literatura. Isso pode salvá-los em muitos sentidos. Se “a vida líquidomoderna é uma encenação diária da transitoriedade universal” (BAUMAN, 2013, p.22)
e nesta era líquida “Tudo que nasce ou é feito, humano ou não, é dispensável e até
segunda ordem” (Idem, p.23), neste presente que nos suscita desesperanças, o Projeto
CAFÉ COM LETRAS apresenta-se como uma proposta coletiva e transdisciplinar, que
visa à valorização dos valores humanos, esses que devem ser eternos, pois “Nada ensina
melhor que a Literatura a ver, nas diferenças étnicas e culturais, a riqueza do patrimônio
humano e a valorizá-las como uma manifestação da sua múltipla criatividade” (MARIA,
2016, p.113).
Objetivo geral
Formar leitores de Literatura, por meio de leituras individuais e compartilhadas
de obras literárias escritas em língua portuguesa, e outras ações que envolvam textos
literários, desenvolvendo neles a capacidade de compreensão leitora, autonomia de
pesquisa e ações positivas, ampliação do léxico, do conhecimento do mundo e de si
mesmos.
Objetivos específicos
Promover a formação de leitores por meio de círculos de leituras e debates sobre
temas relevantes (Gênero, Racismo, Testemunho, Identidade, Memória, Resistência,
Diversidades, Trabalho, Linguagens, Culturas, História, Artes, a própria Literatura,
entre outros), a partir da leitura prévia individual e análises compartilhadas de textos
literários escritos em língua portuguesa;
Realizar outras ações internas e externas, como Seminários, Palestras,
Minicursos, Fóruns, Recitais, Saraus, Cirandas poéticas, Exposições, Encontros com
Escritores e Poetas – locais, regionais, brasileiros e (se possível) estrangeiros,
Contações de histórias, Apresentações artísticas, entre outras, envolvendo a Literatura;
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Ampliar o quantitativo de leitores e escritores na cidade e na região, a fim de
aprimorar a comunicação, a linguagem oral e a escrita dos participantes;
Expandir a ação educativa e cultural da formação de leitores, de modo a abranger
diferentes classes, idades e perfis de pessoas da comunidade local e regional, atentando
às necessárias adequações aos públicos;
Possibilitar a difusão de conhecimentos nas classes regidas pelos professores
participantes, que serão multiplicadores das ações do Projeto;
Fomentar a união da comunidade escolar, na partilha de conhecimentos e
vivências;
Oportunizar aos membros da comunidade escolar do IFF Campus Bom Jesus do
Itabapoana a extensão de suas ações educativas e culturais às comunidades local e
regional, também de outros campi, bem como o retorno vindo da sociedade, numa
construção conjunta e continuada de uma rede de saberes, tendo como eixo norteador o
texto literário, de linguagem universal.
Metodologia de execução do Projeto
O Projeto é desenvolvido por meio de encontros mensais abertos à comunidade
escolar do campus e das demais instituições educacionais e culturais locais e regionais
que desejarem participar, mediante ampla divulgação prévia, especialmente visando a
grupos de pessoas interessadas em leitura, literatura, cultura e arte. Esses encontros são
realizados em um dia fixo de cada mês: a primeira quarta-feira, das 16h30 às 19h, no
campus (Sala de Leitura que o campus nos concedeu, a pedido deste Projeto, e em
outros espaços internos quando necessário e possível) e também, eventualmente, em
espaços externos, como nas sedes de instituições parceiras, a pedidos ou por coerência
com ações – como por exemplo, Contação de histórias numa escola de Educação
Infantil e Ensino Fundamental, um Sarau no Espaço Cultural da cidade, entre outros.
Nesses encontros, fazendo jus ao título do projeto, haverá sempre um “cafezinho” (de
preferência organizado de acordo com as obras lidas e as temáticas discutidas) para ser
compartilhado no início, durante ou ao final do encontro, num ambiente agradável e
acolhedor. Para que todos se sirvam e partilhem dos encontros de forma agradável, são
inscritos, anteriormente, cerca de, no máximo, 50 (cinquenta) participantes por
encontro, sendo abertas 30 (trinta) vagas para a comunidade interna e 20 (vinte) vagas
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para a comunidade externa, de acordo com as demandas. Para as outras ações do
Projeto, não há limites de participantes.
Os livros a serem lidos são sugeridos pela Coordenação do Projeto (buscando a
máxima diversidade possível de obras e autores e as maiores condições de acesso), que
combinará anteriormente com os bolsistas, para a aquisição de alguns títulos por meio
de empréstimos com a Biblioteca do campus – para serem usados nos encontros – e
também escolhidos pelo grupo de participantes, que será ativo em todas as ações e na
escolha de temas relevantes, na sua concepção.
Os participantes são estimulados a efetuarem cadastros nas bibliotecas públicas,
escolares e comunitárias, também, na medida do possível, a comprarem livros em
livrarias e/ou livreiros locais ou regionais, em sebos, através da internet (a fim de
formarem e/ou aumentarem suas bibliotecas particulares) e de consultas a sites públicos
como www.dominiopublico.org.br, a troca de livros e empréstimos entre os
participantes – no chamado “círculo de livros”, entre outras formas de acesso possíveis.
Mediante o bom andamento do Projeto e seu crescimento, por ocasião da visita do
Reitor na inauguração do novo Bloco do campus, quando também inauguramos nossa
Sala de Leitura, o mesmo nos ofereceu a concessão de 40 (quarenta) tablets para uso
dos alunos leitores do Projeto, o que aceitamos, com muita satisfação, prontamente,
procedendo então com os trâmites necessários para essa importante conquista. O
objetivo é de que esses leitores baixem programas como o Kindle, para terem acesso
mais fácil a obras que sugerimos e eles escolheram ler – que nem sempre estão
disponíveis em livrarias on line, também considerando as poucas livrarias físicas em
nossa região e que a maioria dos alunos participantes do Projeto – que só aumenta a
cada mês – pertence à classe média baixa, são filhos de trabalhadores e grande parte
deles vive em situação de vulnerabilidade econômica e social. Outrossim, nessa ocasião,
mais entidades manifestaram o desejo de serem parceiras do Projeto e já estamos
estabelecendo novas parcerias. Dos tablets supramencionados, 30 (trinta) já chegaram
ao campus, 20 (vinte) encontram-se no Setor de cadastramento dos mesmos para
proceder com os trâmites devidos, a fim de que logo cheguem às mãos de nossos alunos
participantes do Projeto, que ainda não os receberam – porque 10 (dez) já forma
entregues – o que ainda mais impulsionará o crescimento do número de leitores, tendo
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maior acessibilidade a obras africanas de língua portuguesa, por exemplo, tão
apreciadas e já lidas no decorrer das ações do Projeto, desde agosto de 2017.
Também são realizadas outras ações envolvendo a linguagem literária, como, por
exemplo, a ação “Com Verso no intervalo”, envolvendo alunos e professores na
recitação de poemas durante os intervalos de aulas, inclusive em parceria com a Rádio
escolar para essa ação e outras, pelo menos uma vez a cada bimestre; a ação “Sopa de
Letrinhas”, consistindo em Contação de histórias para crianças de Educação Infantil e
Ensino Fundamental em suas escolas ou no próprio campus, terminando com uma
merendinha de sopa de macarrão com formato de letrinhas, pelo menos uma vez, na
Semana da Criança – anteriormente promovendo leituras e oficinas sobre Contação de
histórias; realização de encontros com autores locais e outros, em apresentações
poéticas, musicais e palestras sobre leitura e temas literários; organização de Saraus e
Recitais temáticos, em datas e ocasiões específicas como a Mostra do Conhecimento ,
no Dia Nacional da Poesia (14 de março), entre outras; também promovemos e
promoveremos Gincanas literárias em salas de aula, em parceria com os professores
participantes e apoiadores do Projeto; exibição de filmes e documentários de temas
literários – como adaptações para o cinema de grandes clássicos, e de audição de
clássicos da MPB, para estimular debates, inclusive em parceria com outros Projetos
desenvolvidos no campus; encontros com escritores e poetas locais e regionais,
exposições e divulgação de suas obras; como já fizemos: viagens culturais como a ida à
Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro, e ao Teatro do SESI, para assistir a
uma peça realizada por um dos parceiros do Projeto (“Companhia Musical Corre
Coxia”), em 2017, entre outras.
Visamos a estabelecer uma relação de partilha cultural no IFF campus Bom Jesus
do Itabapoana, envolvendo seus diversos setores e projetos, e estendendo esses laços
para além de seus muros, por meio da reunião em torno da leitura literária, cumprindo
nossa missão de ensino, pesquisa e extensão.
Realizamos, no início do Projeto, em 2017, um evento de lançamento,
concedendo ao mesmo maior visibilidade e, por consequência, maior envolvimento da
comunidade. Obtivemos muito sucesso com essa ação, que conciliamos com a abertura
da V Mostra do Conhecimento: Ensino, Pesquisa e Extensão, sempre procurando
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divulgar nossas ações, que se entrelaçam com todas as demais ações do Instituto, uma
vez que a leitura e a harmonia são elementos essenciais para o trabalho educacional.
Para tanto, contamos com o apoio da Direção do campus e de toda a sua equipe
administrativa, dos demais membros da comunidade escolar e hoje já podemos dizer
que podemos contar com o apoio do IFF e da comunidade externa.
Resultados esperados
Ampliação da cultura de leitura na escola, na cidade e na região;
Crescimento dos níveis de resultados em todas as disciplinas cursadas pelos
alunos participantes do Projeto e da melhoria da prática pedagógica dos professores
também participantes, que passam a inserir a leitura em sua práxis;
Melhor qualidade de vida e trabalho a todos os participantes, mediante suas
leituras, vivências e saberes partilhados nos encontros e demais ações do Projeto;
Maior integração entre o IFF campus Bom Jesus do Itabapoana com a
comunidade local, outras instituições de ensino, outros campi, instituições culturais,
escritores, poetas e outros artistas (locais e de outros lugares), de modo a fomentar a
plena integração escola-comunidade-sociedade.
No tempo de funcionamento do Projeto – iniciado em agosto de 2017, estando em
andamento, pudemos constatar êxito em todos os resultados esperados supracitados, o
que nos recompensa e estimula a continuar. Registros vêm sendo feitos e poderemos
concluir levantamentos após o final de seu primeiro ano de execução, conforme
planejamos. Embora cientes de que jamais poderemos mensurar o poder e o alcance da
leitura e da memória construída coletivamente, por meio das ações deste Projeto.
Benefícios à sociedade
Ampliação do número de leitores, consequentemente de cidadãos mais críticos,
conscientes e atuantes;
Formação continuada dos professores participantes, levando-os a aprimorar sua
prática pedagógica, contribuindo para um maior êxito nos resultados dos alunos,
diminuindo os problemas de evasão e repetência;
Conscientização e atitudes construtivas dos participantes frente às demandas
artísticas, ambientais, econômicas, políticas e humanas em geral, que se apresentam no
cotidiano da cidade;
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Despertamento da autonomia e da capacidade de ações conjuntas em cada
participante do Projeto na busca de soluções para os problemas pessoais e coletivos, a
partir da prática da leitura e da consciência de que ele é um agente transformador na
construção de uma sociedade mais igualitária.
Relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão
O Projeto CAFÉ COM LETRAS atua no cerne da relação entre Ensino, Pesquisa
e Extensão, uma vez que:
A formação de leitores envolve ensino e aprendizagem, que são duas realidades
distintas: “A aprendizagem é uma atividade própria do indivíduo; o ensino é uma
intervenção externa. O aprendizado é um processo contínuo. O ensino é aleatório: seu
tempo de ação é curto” (FOUCAMBERT, 2008, p.52), sendo, assim, o ensino, uma
ajuda ao aprendizado. Quando, em nossos encontros mensais, promovemos a leitura
literária, os saberes que envolvem o seu alcance e os debates em torno de temas que
permeiam as obras lidas, estamos promovendo o ensino. No decorrer do mês em que o
leitor participante do Projeto, individualmente, lê a obra, estabelecendo múltiplos
diálogos com ela e consigo mesmo, ele está no período da aprendizagem, que independe
do ensino para existir, mas que, no entanto, é muito favorecida quando ajudada por ele.
O ato de ler individualmente durante um período maior e as pesquisas em outras
obras e fontes que esse ato de leitura suscita consistem no tempo da aprendizagem, que
evolui à medida que o participante frequenta os encontros e se envolve com as outras
ações, tendo contato com textos de variados gêneros literários, compartilhando com
outras pessoas, quando se dá, então, o ato do ensino “que tem um início, enquanto a
aprendizagem teve início há muito tempo, e cessa, enquanto a aprendizagem evolui,
desde que aconteça em situações funcionais” (Idem, p.52). Interessante destacarmos
aqui a inovação deste Projeto, no sentido de que, com sua dinâmica, aprende-se e
ensina-se de forma solidária e coletiva durante todo o tempo, até mesmo durante as
pesquisas individuais, que fazem-se em livros escritos por outrem e, em muitas vezes,
na busca junto a amigos, bibliotecas escolares e públicas e em outros âmbitos que são
buscados pela motivação da participação no Projeto.
O ato de ensinar exige pesquisa. É necessário a todos os participantes do Projeto
lerem e interagirem. Nossos alunos bolsistas atuam como leitores e, cada um por dois
encontros, como mediadores. Essa interação se concretiza nos encontros e nas demais
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ações. “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando
[...] Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo”
(FREIRE, 1996, p.26). Ao se definir a obra que será lida e posteriormente abordada por
todos, no primeiro encontro do mês e, nesse instante, havendo o estímulo a outras
leituras que dialoguem com essa obra e ajudem a esclarecê-la, durante o período de um
mês, o participante será pesquisador, porque sentirá a necessidade de saber mais, de
continuamente buscar respostas aos questionamentos instigados pelo livro e pelos temas
discutidos nos encontros. O Coordenador e toda a equipe do Projeto necessariamente
têm de ser pesquisadores, antes, durante e após as ações, quando não só ampliam seu
número de obras lidas, mas também buscam informações sobre como formar leitores,
como incentivar o hábito de leitura e os modos de acompanhar e avaliar melhor projetos
como este. No decorrer do tempo e das experiências, novas técnicas de divulgação serão
criadas, maneiras inovadoras de chamar a atenção do público para os livros, dentro do
campus e fora dele. A própria dinâmica do Projeto é toda baseada em pesquisa: uma vez
que ensina, que realiza ações e que analisa o campo de ações, no campus e na
comunidade externa.
A extensão efetuada pelo Projeto é condição sine qua non para sua execução.
Uma vez que o mesmo objetiva a relação da comunidade escolar com outras
comunidades, da abertura e estímulo para que professores, alunos e outros cidadãos não
ligados diretamente ao IFF campus Bom Jesus do Itabapoana venham a ele no mínimo
uma vez por mês e se envolvam com suas ações, conheçam sua realidade e se aliem a
ele em sua missão extensiva, também sediando ações, multiplicando os saberes
compartilhados no Projeto em suas comunidades e compartilhando as suas vivências
com o Instituto Federal Fluminense.
Longe de esgotar os argumentos que sustentam a articulação e trabalho do Projeto
CAFÉ COM LETRAS na garantia da indissociabilidade das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, salientamos que, conforme exposto, a própria feitura do Projeto se
constrói a partir dessa relação inerente ao fazer acadêmico.
Estratégias e instrumentos de avaliação do Projeto
A ampliação do quantitativo de leitores e de livros lidos será avaliado através de
pesquisas de campo e registrada em relatório final: levantamento do número de
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cadastros nas bibliotecas escolares de onde são oriundos os participantes e na biblioteca
pública da cidade, também por meio de questionários aplicados aos participantes no
início e no final da execução do Projeto, pelos bolsistas, orientados pela Coordenação
do Projeto.
O crescimento dos níveis de resultados em todas as disciplinas cursadas pelos
alunos participantes do Projeto será observado junto aos seus professores e Equipe
Pedagógica do campus e de outras instituições de ensino, onde estão matriculados
alunos participantes do Projeto, ao término da sua execução..
A melhoria da prática pedagógica dos docentes será observada por meio de
entrevistas com os docentes e com suas turmas - mediante autorização dos referidos
professores, para avaliar os resultados da inserção da leitura de textos literários na aulas
e estudos indicados pelo professor, ao final do Projeto.
Os benefícios sociais diversos advindos da ampliação da visão de mundo dos
participantes será avaliada por meio de depoimentos dos próprios participantes e de
outros membros da comunidade que convivem com ele, elencados pelos bolsistas do
Projeto, sob orientação da Coordenação do mesmo, ao final do Projeto.
A maior integração do IFF campus Bom Jesus do Itabapoana com a comunidade
local, na região e alhures, será avaliada por meio do levantamento da participação de
representantes dessas comunidades nos encontros e nas demais ações do Projeto,
utilizando-se o registro de assinaturas de presentes em cada evento realizado, e no
término da execução, no relatório final, anexando fotografias e outros registros para
efeitos de confirmação e análise.
O Projeto será avaliado também continuamente, por meio de reuniões da equipe
(coordenação, bolsistas e voluntários), antes e depois de cada encontro e de cada ação,
aspirando a melhorias em sua execução e ao alcance de seus objetivos.
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O ENSINO DE LITERATURA AFRICANA EM LÍNGUA PORTUGUESA E
SUAS PERSPECTIVAS
Cristiane da Silva Umbelino (UNB)1
Danglei de Castro Pereira (UNB)2

Resumo: O estudo tem o objetivo de discutir aspectos teóricos/metodológicos relacionados ao
ensino de literaturas africanas em língua portuguesa. Centraremos nossa abordagem na
legislação destinada ao ensino de literaturas em língua portuguesa nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), entre outras e na
Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura
afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até
o ensino médio.
Palavras-chave: Literatura africana; Ensino; Lei 10.639.

Ensino de literatura, literatura e ensino, literatura enquanto transversalidade,
leitura obrigatória, são todas questões pertinentes e intrínsecas, uma vez que a
culminância das pesquisas e/ou estudos ligados a estes temas, é de fato a preocupação
em propagar e sustentar a ideia de que a literatura deve ter seu espaço definido dentro da
escola. E a literatura africana em língua portuguesa, deve fazer parte destes
entrelaçamentos, pois seu valor cultural é de grande importância na formação do leitor.
Ensinar a literatura africana em língua portuguesa ou a propor na sala de aula, é
considerar formas de vivência e prática diante do texto literário e de todas as suas
variáveis. É a realização do ato da leitura propriamente dita. É sobre partir do
enfrentamento do mesmo, buscando as possíveis abstrações que estão ali apresentadas.
Talvez, para alguns, isso não seja considerado propriamente um ensino, e para evitar
esse tipo de conotação, devemos concretizar mais ação, do que apenas termos e/ou
nomenclaturas, para que seja possível uma reflexão em todos os níveis.
O próprio conceito de literatura é difícil de discutir e entra nessa esfera. A
discussão sobre conceito e definição sempre aconteceu e sempre estará aberta, uma vez
que tentar precisar, talvez a tornaria mais hermética e fugiria as tantas possibilidades de
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reflexão que a mesma traz em si. Porém, conceituá-la é uma necessidade, não que seja
uma tarefa fácil, pois ao realizar esse tipo de análise, haverá por sua vez o
posicionamento do sujeito crítico, o que acarretará uma série de diferenças e
antagonismos.
Porém é preciso compreender que que as definições ou conceitos do que é
literatura e principalmente ao que diz respeito ao seu ensino, por si só, não são
suficientes para dar conta dos sujeitos contemporâneos, inseridos na sociedade atual, e
que buscam a compreensão da infinidade de informações que são recebidas, a todo
momento. Desta forma, é crucial que a literatura, não apenas as de africanas de
expressão portuguesa, aconteça na escola, urgente e repetida, para que venha ao
encontro dessas aspirações.
Pensando que o aluno venha pronto de casa, leitor formado e em ascensão,
conhecedor de contos, romances, poesias, HQs. Capaz de discutir e levantar questões
que girem em torno da leitura realizada. Ou ainda em iniciação, conseguindo replicar
uma fábula, um conto de fadas, que ouviu. Pesando nesse sujeito, talvez a discussão
aqui seria outra, porém precisamos também, pensar naquele que não teve acesso a
nenhum tipo de literatura, e a escola, obrigatoriamente será o lugar para esse encontro.
Para Rocco (1999), a escola é o ambiente no qual a leitura pode e deve ser
exercitada e organizada. Enquanto uma instituição formal deve proporcionar práticas
ligadas à ampliação do universo cultural do aluno, bem como às aprendizagens de
diferentes campos do saber. Nesse sentido, todos os textos que circulam na sociedade
necessitam também estar presentes na escola. E a literatura africana deve ser
apresentada, para que não fique a margem, perante outras consideradas de maior valor.
Sendo a escola o ponto de partida, há então que se criar meios para o exercício da
leitura, e estes devem englobar a maior quantidade possível de subsídios para que, de
fato a prática da leitura se concretize. Para isso, deve-se organizar um ambiente de
leitura, onde os protagonistas sejam o texto e o leitor. Preocupações com logística,
espaço, tempo, devem ser secundárias. É preciso focalizar o texto literário, este sim
pode e deve chegar de várias formas, por meio do livro, da revista, do jornal, das
plataformas e aparelhos digitais disponíveis, dentre outros.
Outro fator a ser considerado, é a participação efetiva da gestão escolar perante os
alunos, professores e comunidade. Ações e projetos que incentivem e apoiem o
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exercício da leitura, devem fazer parte do calendário escolar. E a junção desses três
grupos é primordial no acolhimento dessas ações. Uma vez que a escola, seja a
promotora em organizar intervenções, onde o aluno visualize a importância da prática
literária, onde o professor receba material de apoio para tal e a comunidade seja
conscientizada, o resultado será positivo.
No que tange a literatura africana de língua portuguesa, é válido salientar, que a
escola não a trate apenas sob um viés de raça e etnia. E sim, que além desses fatores que
já lhe são intrínsecos, o texto precisa ser discutido. A estética e a literariedade do
mesmo, devem ser consideradas, não ficando na esfera de ações da escola que visem
somente questões relacionadas ao racismo, ao dia da consciência negra, entre outros. É
necessário, uma junção desses elementos, porém o texto, deve sempre prevalecer.
É importante ressaltar, que essas práticas de leitura precisam ser sistematizadas.
Regina Zilbermam fala da importância do papel da escola perante a essas questões,
destacando o fato de se tratar a literatura, além de apenas uma tradição, ou
decodificação de dados:
O exercício dessa função [...] é delegado à escola, cuja competência
precisa tornar-se mais abrangente, ultrapassando a tarefa usual de
transmissão de um saber socialmente reconhecido e herdado do
passado. Eis porque se amalgamam os problemas relativos à
educação, introdução à leitura, com sua conseqüente valorização, e
ensino da literatura, concentrando-se todos na escola, local de
formação do público leitor (ZILBERMAN, 1991, p.16).

Desta forma, é preciso compreender que um dos caminhos para atingir o aluno, e
que o leve ao direcionamento da literatura, é o enfrentamento do texto, e enfrentar aqui,
significa leitura propriamente dita, o leitor e o texto, sem amarras ideológicas, sem
arestas, sem preocupações com o clássico e o marginal. A princípio o texto precisa ir ao
encontro do sujeito, para que este venha a ser um leitor.
E quem será o leitor da literatura africana em língua portuguesa? Todos, pois a
experiência da leitura de vários escritores africanos, possa significar a reaproximação
dos estudantes com as culturas desses continentes, de maneira rica e produtiva,
passando por uma fronteira entre os domínios da história e da literatura. A obra literária
deve ser autônoma, e não precisa ser reduzida ao um único reflexo da realidade, apesar
de sua construção acontecer a partir da tensão com o real.
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Desta maneira, entendemos que é possível uma aprendizagem sobre cultura e
história, pelos caminhos das narrativas literárias, e que isso se dá tanto pela experiência
de vida, como pelo aspecto temático ou histórico. Assim, a leitura do texto, pode ser
focalizada nos meios capazes de alcançar o âmbito do simbólico e do imaginário, no
viés da linguagem, pois para que essa ação tenha sucesso, estes itens são fulcrais.
E este simbólico e imaginário, de certa forma, ainda está em falta, dentro do
trabalho de ensino de literatura nas escolas. Tais instrumentos têm faltado, de modo
geral, nas escolas brasileiras. O que ocorre, é a predominância de um ensino de períodos
históricos e em características de época, deixando em segundo plano, a especificidade
da construção artística dos autores e obras. Desta forma, muitas vezes, não há uma
preocupação com o literário, ocorrendo uma difusão das obras por época e local.
Sob esse viés, o ensino de literaturas africanas na escola, deve acontecer, primeiro
na discussão dos seus aspectos teóricos/metodológicos, focalizando na legislação
destinada ao ensino dessa literatura. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), entre outras e na Lei
10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e
cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino
fundamental até o ensino médio.
Num segundo momento, deve se pensar em promover a democratização do saber
e a diversidade na abordagem dos gêneros discursivos em ambiente escolar, entendidos
como heterogêneos. Ao interagir com os diferentes gêneros textuais/discursivos, o
escrevente incorpora as modalidades organizacionais da linguagem e constrói o
emaranhado de manifestações discursivas identificáveis na tradição da Língua
Portuguesa (LP).
Concomitante a essas ações, é necessário um enfoque sobre a discussão de como
a literatura africana em língua portuguesa é tratada em textos, direcionadores do fazer
pedagógico associado ao ensino de literaturas, ara verificação e discussão de um
possível silêncio relacionado a essa cultura. Nossa hipótese é a de que a literatura em
língua portuguesa produzida na África não é abordada na Educação Básica, para além
de questões étnicas, o que prejudica a valorização cultural via literariedade dos textos.
Para pensar a literatura como fonte de expressão cultural, vamos tentar
focalizar a situação do ensino de literatura em língua portuguesa em um desdobramento
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com a situação dos textos ligados ao ensino de literatura brasileira para uma melhor
compreensão do tema. E assim realizarmos algumas reflexões para possibilitar esse
entendimento para que se encaminhe o leitor na construção do seu universo literário.
Recorremos a João Alexandre Barbosa:
Situado entre a leitura e a crítica, o ensino de literatura, é proposto,
por um lado, como decorrência da (leitura) e por outro, como
encontrando seu prolongamento na crítica. Desse modo a qualificação,
quer de leitura, quer de crítica, é instrumento essencial para que se
possa pensar o ensino de literatura. (BARBOSA, 1996, p.59)

Nunca se discutiu tanto sobre o ensino de literatura e quais caminhos ele deve
seguir. No meio desse processo, desse prolongamento citado por Barbosa, entra também
toda a questão cultural que está de certa maneira caminhando e evoluindo junto com a
questão do ensino de literatura. Uma vez que uma, necessita da outra, em alguns
aspectos, para que se consiga estabelecer um tipo de eixo, um tipo de ligação que
permaneça e sirva de apoio e base para as reflexões sobre o tema.
Quando se abre uma discussão sobre cultura e literatura, já fica sinalizado que
a cultura será entendida como um saber coletivo em que os indivíduos definem cada um
a sua realidade, no meio em qual estão inseridos e essa situação reflete-se de forma
potencializada nos diálogos com uma dimensão igualmente complexa que é a literatura.
E para ilustrar essa ideia de uma possível complexidade da literatura, segue outro trecho
de João Alexandre Barbosa:
(... )o leitor interage vivamente com o texto, na medida em que não
apenas lê decifrando, mas desconstrói o cifrado pelo movimento da
releitura. A leitura termina por exigir do leitor não apenas a
experiência do texto em que está sendo lido, mas uma convivência
com a própria linguagem para que se possa avaliar o trabalho
realizado pelo autor do texto. (BARBOSA, 1996, p.59)

Se fizermos a pergunta de por que relemos certas obras, talvez uma das
respostas, seria a de que elas sempre terão novos elementos a serem discutidos, mesmo
permanecendo com seu núcleo sem alterações. Existirão novas leituras, novos
entendimentos, alguns acréscimos, mas ela sempre oferecerá uma novidade marcada
pela sua época de origem. Barobosa (1996) exemplifica brilhantemente essa ideia:
Cada século teve o seu Dante, o seu Shakespeare, o seu Cervantes,
sem que, entretanto, sejam autores inteiramente diferentes daqueles
que foram lidos e apreciados por seus públicos imediatos. São obras
que atravessam épocas...e estabelecem um grau de valor com
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referência a leitura ou a releitura que delas venham a ser feitas. Nesse
sentido essa leitura, é quase sempre uma releitura daquilo que
significa a literatura, para o presente em que se situa o leitor.
(BARBOSA, 1996, p.61)

A constante releitura da tradição, concordando com Barbosa (1996) indica um
caminho remissivo na leitura da tradição. Cada nova leitura é uma ampliação da leitura
anterior e justifica a valorização de obras literárias como simulacro de aspectos culturais
relacionados a um determinado recorte histórico, reavaliados e atualizados pelo leitor
em seu presente histórico.
Este aspecto é importante, retomada de novas obras em leituras constantemente
revistadas, para compreender a importância de apresentar novos textos a leitores em
formação e, no caso de nossa investigação, compreende o esforço de apresentar textos
da tradição em Língua Portuguesa na África como aspecto importante no diálogo
intercultural na perspectiva lusófona.
A ideia da obra literária como espaço de transmissão de valores culturais ganha
força na linha argumentativa que propomos para este estudo. Ao compreendermos
cultura, na aresta de Todorov (1998), ou seja, como transmissão de valores ligados a
uma determinada formação social de maneira a estabelecer elos de influência e diálogos
entre diferentes camadas da sociedade ao longo do tempo de forma a percebermos a
progressão e transmissão desses valores de geração em geração, somos impelidos a
compreender que uma vez matizados em formações artísticas os valores culturais
encontram na arte, não só na arte literária, mas na arte em um sentido mais amplo; um
espaço producente para a ampliação do conhecimento de mundo e a perpetuação de
traços de cultura.
É nesse sentido, fator de construção e transmissão de valores culturais, que a
literatura, aqui a literatura em Língua Portuguesa produzida na África, é um caminho
importante para que leitores em formação no Brasil consigam dialogar com valores
culturais africanos e, com isso, ampliar seu espaço de formação cultural; traço que
julgamos importante ao pensarmos no ensino de Literatura africana de expressão de
Língua Portuguesa.
Lembrando sempre da obrigatoriedade do ensino da História e Cultura AfroBrasileira na Educação Básica e adoção de ações afirmativas e de medidas de
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discriminação, não deixamos de lado em momento algum, as questões de raça e etnia,
fator primordial de discussões que destaca - se no parecer e no Projeto de Resolução do
Conselho Nacional de Educação, o reconhecimento e valorização da história, cultura e
identidade dos afro-brasileiros, o reconhecimento do racismo e todos os tipos de
discriminações praticadas que atingem os negros, com o ensino de História e cultura
Afro- Brasileira e Africana nas instituições de ensino que compõe o escopo desta
investigação.
Se a língua é viva, a literatura é vida, e não há barreiras ou limites que a impeça
de ser lida e construída a partir do surgimento da tensão com a realidade. Aprender a
língua e a história de um povo, através da literatura sempre aconteceu e deve continuar
de maneira a aproximar culturas, através das experiências que um escritor consegue
deixar em seus textos, e isso torna-se de grande importância na formação de um leitor.
Vale ressaltar que estamos unidos ao continente africano, por razões históricas,
porém uma série de fatores, os quais podemos citar principalmente a política e a
economia, rebaixaram a sua importância, e urge uma necessidade enorme de retomar
esses laços, como peça fundamental em um processo de conhecimento de um “eu
brasileiro”, que também busca suas raízes, e a literatura é um excelente caminho para
esse encontro.
Contudo, não devemos moralizar o literário, no âmbito de apenas historicisar as
questões africanas, somente pelo viés de raça e etnia, mas buscar dentro da literatura
marcas, e registros de uma história que seja problematizada, e não inserida apenas como
contexto histórico.
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PENSAR O ENSINO DE LITERATURA PELA ÓTICA DA ESCRITA
CRIATIVA: PROPOSTAS E PERSPECTIVAS
Diego Grando (PUCRS-PNPD/Capes)1
Resumo: A Escrita Criativa, enquanto campo acadêmico, surgiu no Brasil nos anos 2000, e desde
então vem se expandindo, ao passo que o país vive uma crise da leitura que é, por extensão, uma
crise do ensino de literatura e, consequentemente, da formação de professores. A partir da
constatação de que a Escrita Criativa pode ser entendida como uma forma de ensino prático
reflexivo, de acordo com as concepções de Schön (1983, 2000), proponho uma reflexão sobre as
diferenças das bases epistemológicas dos cursos de Letras e Escrita Criativa, sublinhando as
contribuições que esta última teria a oferecer à formação inicial de professores. Assim, sustento
a importância da entrada do campo da Escrita Criativa na discussão sobre ensino de literatura.
Palavras-chave: Escrita Criativa; Ensino de Literatura; Formação de professores

A Escrita Criativa e os cursos de Letras
O campo acadêmico da Escrita Criativa surgiu, tanto nos Estados Unidos, ainda na
década de 1930, quanto no Brasil, já nos anos 2000, como um campo de estudos que visa
à formação e à qualificação de escritores, bem como sua inserção no sistema literário. A
especificidade de um curso de Escrita Criativa, em relação aos cursos tradicionais da área
de Letras, está em proporcionar ao estudante uma formação voltada também para a prática
da criação literária, o que tem se dado, em termos de organização curricular, basicamente
de duas maneiras: a oferta de disciplinas em formato de oficina, nas quais predominam
os exercícios em torno da criação literária, e a realização de projetos de pesquisa-criação,
transformando Dissertações e Teses em trabalhos que aliam a criação de uma obra
literária a uma reflexão sobre algum aspecto (formal, temático, teórico, linguístico,
processual) relacionado a ela. Isso significa que a Escrita Criativa, enquanto campo de
conhecimento, assenta-se sobre alguns pressupostos teóricos e didático-pedagógicos
diferentes daqueles atualmente estabelecidos nos cursos de Letras, ainda que nem sempre
sejam enunciados explicitamente ou discutidos em profundidade dentro do próprio
campo.
Não deixa de ser estranho o fato de que o campo da Escrita Criativa, no Brasil,
esteja em plena expansão num momento em que se fala de crise da leitura e, por extensão,
crise no ensino de literatura. Rildo Cosson (2016, p.20), por exemplo, afirma que “o lugar
da literatura na escola parece enfrentar um de seus momentos mais difíceis”, num quadro
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de “falência do ensino da literatura” (COSSON, 2016, p.23). Como sintomas disso,
Cosson detecta o predomínio, no ensino fundamental, de uma postura de relativização da
especificidade do objeto literário, que gera a preferência da leitura de todo e qualquer
gênero discursivo em detrimento da literatura; e, no ensino médio, a prevalência de uma
abordagem historicista, caracterizada por uma “sucessão dicotômica entre estilos de
época, cânone e dados biográficos dos autores, acompanhada de rasgos teóricos sobre
gêneros, formas fixas e alguma coisa de retórica em uma perspectiva para lá de
tradicional” (COSSON, 2016, p.21), ficando os textos literários em segundo plano, como
algo acessório.
Uma das possibilidades de explicar esse estado de coisas estaria no fato de o ensino
escolar estar contaminado, segundo Todorov (2012), por uma visão universitária da
literatura, na qual o estudo da disciplina em si, isto é, “as abordagens, os conceitos postos
em prática e as técnicas” (TODOROV, 2012, p.41), estaria se sobrepondo ao estudo do
objeto, ou seja, a leitura, a fruição, o contato direto com o texto. Podemos tomar para nós
a pergunta de Todorov, junto com sua hipótese de resposta:
Como aconteceu de o ensino de literatura ter-se tornado o que é
atualmente? Pode-se, inicialmente, dar a essa questão uma resposta
simples: trata-se do reflexo de uma mutação ocorrida no ensino
superior. Se os professores de literatura, em sua grande maioria,
adotaram essa nova ótica na escola, é porque os estudos literários
evoluíram da mesma maneira na universidade: antes de serem
professores, eles foram estudantes. (TODOROV, 2012, p.35)

Assim, o complexo movimento de “interiorizar o que aprendeu na universidade,
mas, em vez de ensiná-lo, fazer com que esses conceitos e técnicas se transformem numa
ferramenta invisível” (TODOROV, 2012, p.41), que deveria constituir a prática do
professor de literatura na educação básica, nem sempre se realiza. Algo acontece, ou deixa
de acontecer, durante sua formação, para que a ferramenta seja tomada como o próprio
objeto de ensino.
Constatações muito semelhantes, em análises específicas da realidade brasileira,
são feitas tanto por Benedito Antunes, que menciona a tendência dos professores “a
reproduzir na sua atuação profissional aquilo que receberam na universidade”
(ANTUNES, 2015, p.16), quanto por Segabinazi, que detecta “o reflexo das abordagens
críticas e teóricas no ensino médio daquilo que a Academia produz, além da transposição
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da mesma sistemática dos conteúdos, isto é, a periodização literária” (SEGABINAZI,
2011, p.229), concluindo que o ensino universitário funciona como “uma via de mão
única e, por isso, o ensino médio reproduz” (SEGABINAZI, 2011, p.229). Vão na mesma
linha os trabalhos de Mazanatti (2007) e Castanho (2012).
Em Ler como escritor para ensinar literatura, Benedito Antunes defende que, para
que o professor da educação básica se torne efetivamente um formador de leitores, e aja
“como aquele que é capaz de intervir amplamente no processo de comunicação literária”
(ANTUNES, 2008), ele deve
desprender-se do papel externo que lhe é atribuído pelos métodos
tradicionais de ensino e deslocar-se no esquema de interação entre autor
e leitor para assumir alternadamente, ao menos enquanto perspectiva, o
papel de cada um deles e assim atuar como verdadeiro mediador de
leitura. Para que a mediação ocorra de modo eficaz, é preciso que o
professor domine o princípio fundamental do objeto da interação entre
autor e leitor: a construção/desconstrução do texto literário.
(ANTUNES, 2008)

Desse modo, as crises da leitura e do ensino escolar de literatura colocam em
evidência a necessidade de uma reformulação das práticas usuais em sala de aula, o que
significa, por extensão, uma reformulação da (e na) própria formação oferecida aos
futuros professores de literatura. Nas palavras de Antunes, (2015, p.16), “cabe aos cursos
superiores capacitá-los para o convívio inteligente e interessado com o texto literário”.

A Escrita Criativa e o ensino prático reflexivo
A questão que pretendo colocar, a partir disso, é a das possíveis contribuições que
o campo da Escrita Criativa teria a dar às licenciaturas em Letras. Para tanto, faz-se
necessário refletir sobre as especificidades dessa concepção de ensino de literatura,
considerando os resultados obtidos e as pesquisas realizadas, e cotejá-la com as formas
tradicionais do ensino superior e da formação de professores de literatura.
Primeiramente, e pensando junto com Donald Schön (1983, 2000), filósofo e
pedagogo norte-americano, há que se assinalar o modelo da racionalidade técnica como
a “epistemologia da prática predominante nas faculdades” (SCHÖN, 2000, p.7). Trata-se
de uma “epistemologia da prática derivada da filosofia positivista, construída nas próprias
fundações da universidade moderna, dedicada à pesquisa” (SCHÖN, 2000, p.15). A
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racionalidade técnica, valorizando o “conhecimento sistemático, de preferência
científico” (SCHÖN, 2000, p.7), pauta-se pela separação dos saberes em áreas/disciplinas
específicas e pela cisão entre teoria e prática, com ampla preferência dada àquela.
Não é difícil perceber como o paradigma da racionalidade técnica se manifesta nos
cursos de Letras: as licenciaturas priorizam a formação teórica e histórica, deixando em
segundo plano tanto a leitura literária quanto a discussão sobre as práticas, os objetivos e
as funções do ensino de literatura. De um lado, e em maior escala, a teoria, na
problematização do objeto literário, no estudo histórico, na leitura dos comentadores; de
outro, e em menor escala, a prática, no exercício da leitura literária e na vivência da
relação entre o ensino e a aprendizagem. A constatação de Segabinazi e Lucena (2016,
p.447) confirma esse quadro:
Mesmo diante de componentes curriculares do curso de Letras com
ementas que focalizam a leitura, a oportunidade de ler que é dada ao
futuro professor ainda é muito insignificante, o que prevalece é a leitura
de textos teóricos, muitas vezes sobre a própria leitura em detrimento
de textos que levam à fruição da leitura para que aconteça não só no
espaço escolar.

E, em outro momento:
Em geral, os professores universitários conseguem dar um bom suporte
teórico aos seus alunos, de forma que os egressos dominam muito os
conteúdos específicos a respeito das concepções e importância da
leitura e da literatura e estão bem preparados para a pós-graduação.
Significa dizer que a formação acadêmica é ideal para a pesquisa, mas
não para a formação didático-pedagógica do professor de Português e
Literatura, que necessita, especialmente, das experiências de leitura
para acumular um repertório significativo e saber como e por onde
caminhar na formação de novos leitores. (SEGABINAZI; LUCENA,
2016, p.448)

Uma das carências que fica evidenciada aqui é a da literatura como experiência, a
da intimidade com o texto literário, requisitos básicos para a formação de um leitor
autônomo. E essa parece ser uma consequência, do ponto de vista epistemológico, do
modelo vigente da racionalidade técnica.
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No pensamento de Schön, a alternativa à racionalidade técnica é a prática reflexiva,
calcada no que ele chama de ensino prático reflexivo e voltada, consequentemente, para
a formação de profissionais reflexivos. No seu entender, é preciso que as universidades
aprendam a partir de tradições divergentes de educação para a prática,
tais como ateliês de arte e projetos, conservatórios de música e dança,
treinamento de atletas e aprendizagem em técnicas de artesanato, os
quais enfatizam a instrução e a aprendizagem através do fazer (SCHÖN,
2000, p.7-8).

Isso porque, nesses tipos de formação, ocorre uma combinação do “ensino da
ciência aplicada com a instrução, no talento artístico da reflexão-na-ação” (SCHÖN,
2000, p.8, grifo do autor). Talento artístico, segundo Schön (2000, p.22), é o “exercício
de inteligência, uma forma de saber” que se manifesta nas performances dos profissionais
competentes. É um tipo de conhecimento que, “embora possa ser diferente em aspectos
cruciais de nosso modelo-padrão de conhecimento profissional [...] não é inerentemente
misterioso, é rigoroso em seus próprios termos” (SCHÖN, 2000, p.22), e sobre o qual se
pode aprender “através do estudo cuidadoso das performances mais competentes”
(SCHÖN, 2000, p.22). A reflexão-na-ação, por seu turno, consiste na habilidade que esses
profissionais competentes têm de “refletir no meio da ação, sem interrompê-la” (SCHÖN,
2000, p.32), como estratégia para lidar com situações que desafiam suas expectativas e
padrões conhecidos. O que Schön propõe, portanto, é que a formação do profissional
reflexivo seja voltada para o desenvolvimento desse talento artístico, uma formação na
qual teoria e prática estejam articuladas, sem que uma preceda (ou prevaleça sobre) a
outra.
Assim, Schön define o ensino prático reflexivo como um “ensino prático voltado
para ajudar os estudantes a adquirirem os tipos de talento artístico essenciais para a
competência em zonas indeterminadas da prática” (SCHÖN, 2000, p.25). Não seria isso,
em boa medida, o que se pretende e pratica no campo da Escrita Criativa? Nesse caso, já
temos, no que se refere ao ensino de literatura, uma “tradição divergente de educação para
a prática”, como define Schön, e essa tradição já está consolidada em diversos países
(Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, França), e em vias de consolidação no
Brasil.
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O que venho propondo, portanto, é que a Escrita Criativa seja entendida como uma
metodologia de ensino, dentro, por sua vez, do paradigma do ensino prático reflexivo,
que pode trazer aportes significativos aos cursos de Letras. Isso não significa pretender
que uma licenciatura em Letras passe a querer também formar escritores, antes o
contrário: significa dizer que a Escrita Criativa, enquanto metodologia de ensino, pode
proporcionar ao estudante uma forma de experienciar o texto literário que não vem
ocorrendo dentro da lógica hoje estabelecida.
Ressalte-se, aliás, que o surgimento do campo da Escrita Criativa teve justamente
como parâmetros as tais “tradições divergentes” de ensino de outras expressões artísticas,
nas quais prática e teoria convivem de maneira mais equilibrada e integrada ao longo da
formação. Isso se dá inclusive dentro das universidades, nos próprios cursos de
licenciatura em Artes Plásticas, Música, Dança e Teatro, e nem por isso se pretende que
os estudantes venham a se tornar artistas: a prática artística é simplesmente uma forma de
aprendizado. É mais, portanto, uma premissa didático-pedagógica do que uma finalidade
formativa.

A Escrita Criativa e a experiência do texto literário
Que outra experiência do texto literário a Escrita Criativa pode proporcionar? A da
escrita, evidentemente. Mas a escrita não anda só. Paul Dawson, em seu paradigmático
livro Creative Writing and the New Humanities (2005), no qual faz um balanço do campo
da Escrita Criativa desde seu surgimento, faz o seguinte comentário sobre o ensino da
escrita literária:
A melhor maneira de aprender a escrever, de acordo com a maioria dos
professores de Escrita Criativa, é lendo. [...] No entanto, deve haver
mais do que isso na Escrita Criativa, ou ela não passaria de um clube de
leitura institucionalizado. Deve haver um método específico de leitura
que é ensinado. E há. Estudantes de Escrita Criativa são estimulados a
ler não por mera apreciação literária, mas a fim de ajudar a sua escrita.
Isto é o que entendemos pela expressão ler como um escritor: ler com
o objetivo de descobrir maneiras de aperfeiçoar a própria escrita.
(DAWSON, 2005, p.90-91, grifos do autor)2

2

Tradução minha. No original: “The best way to learn how to write, according to most teachers of Creative
Writing, is to read. […] There must be more than this to Creative Writing, however, or it would be no more
than an institutionalised book club. There must be a particular method of reading which is taught. And there
is. Students of Creative Writing are encouraged to read not merely for literary appreciation, but in order to
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Partindo daí, o primeiro ponto a assinalar sobre o ensino de Escrita Criativa é a
indissociabilidade entre escrita e leitura. Ler de forma minuciosa, com o foco nos
procedimentos construtivos do texto literário, em seus mecanismos de produção de
sentido, com vistas a poder testá-los de outra posição, a de autor-aprendiz, é
substancialmente diferente do modelo que contempla a leitura do texto literário
acompanhada de leitura de texto crítico-interpretativo sobre ele (ou, por vezes, em lugar
dele). O estudo de Assis Brasil et al. (2017) confirma essa relação entre leitura e escrita,
ao constatar que “desenvolver a capacidade de leitura crítica de obras literárias” é uma
das atividades “consideradas pelos alunos [de Escrita Criativa da PUCRS] como mais
importantes para a formação do escritor” (ASSIS BRASIL et al., 2017, p.153).
Mas os ganhos com a realização de atividades de criação literária, a partir de
disciplinas em formato de oficina, não se restringem ao pretendente a escritor. Violaine
Houdart-Mérot, uma das iniciadoras da Escrita Criativa na França, fazendo uma análise
de sua experiência de seis anos à frente de um atelier d’écriture destinado a alunos do
terceiro ano do curso de Letras da Université Cergy-Pontoise, também assinala
[...] a importância, para os estudantes de Letras, de entrar em contato
com a escrita literária, em toda a sua diversidade, de adquirir assim um
maior domínio da expressão escrita, uma maior desenvoltura, um maior
prazer, sabendo que muitos deles, em suas vidas profissionais, serão
confrontados com modos de escrita muito mais diversificados que
apenas a escrita de comentários críticos, quer eles se orientem em
seguida para uma carreira jornalística, quer para as áreas da arte, da
comunicação, do turismo ou da edição, sem falar do ensino, se
considerarmos a necessidade de se ter uma experiência pessoal de
escrita para poder ensinar a escrever, e ensinar a escrever todos os tipos
de textos. (HOUDART-MÉROT, 2008, p.127)3

aid their writing. This is what we understand by the term reading as a writer; reading with the aim of
discovering ways to improve one’s own writing.”
3
Tradução minha. No original: “[...] l’importance, pour des étudiants de lettres, de se frotter à l’écriture
littéraire, dans toute sa diversité, d’acquérir ainsi une plus grande maîtrise de l’expression écrite, une plus
grande aisance, un plus grand plaisir, sachant que beaucoup d’entre eux, dans leur vie professionnelle,
seront confrontés à des modes d’écriture beaucoup plus diversifiés que la seule écriture de commentaire,
qu’ils s’orientent ensuite vers une carrière journalistique ou bien vers les métiers du livre, de la
communication, du tourisme ou de l’édition, sans parler des métiers de l’enseignement, s’il est vrai qu’il
importe d’avoir soi-même une expérience d’écriture pour pouvoir à son tour faire écrire, et faire écrire
toutes sortes de textes.”
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E, complementando suas reflexões, a professora e pesquisadora reafirma as
potencialidades desse tipo de ensino, enfatizando também os seus limites:
A experiência de escrita em oficina é, de fato, preciosa, eu ousaria dizer
indispensável, para penetrar no processo de criação. Não se trata,
evidentemente, de dar a ilusão a todos os estudantes que uma carreira
de escritor se abre para eles, mas de permitir que escrevam melhor, que
utilizem a escrita para si mesmos, para pensar melhor, para se conhecer,
para melhor compreender e apreciar a literatura. (HOUDARTMÉROT, 2008, p.136)4

Também dessa ordem foram as minhas percepções enquanto ministrante de oficinas
de poesia, nos últimos cinco anos, em contextos diversos (oficinas privadas, ensino de
português como língua estrangeira, estágio de docência no ensino superior, atividades de
extensão universitária). A perspectiva de escrever, de tentar produzir algo que ao menos
se assemelhe a um poema, de compartilhar o que se produziu, além de instaurar uma
dinâmica diferente em sala de aula, gera descobertas sobre a natureza e o funcionamento
da poesia que nem a discussão teórica, nem a leitura de textos crítico-interpretativos,
conseguem dar conta. E não porque teoria, crítica e interpretação não estejam presentes
numa oficina – já que efetivamente estão, mas como ferramentas a serviço da leitura e da
escrita –, mas porque outra maneira de experimentar o fenômeno literário está sendo
proposta.

Considerações finais: propostas e perspectivas
O ensino de Escrita Criativa tem sido responsável por colocar em prática, no nível
superior, uma das propostas de Benedito Antunes para a educação básica:

o próprio aluno deve experimentar, na sua fruição, algo semelhante à
experiência da criação literária.
Uma das possibilidades de tornar viável essa interação é associar à
recepção literária a produção textual. Se o fundamental na obra literária
é a construção de um objeto autônomo, é preciso fazer com que essa
dimensão textual seja vivenciada e não apenas comentada. Não se trata
de transformar as aulas de literatura em aulas de criação literária, mas
4

Tradução minha. No original: “L’expérience d’écriture en atelier est en effet précieuse, j’oserais même
dire indispensable, pour pénétrer le processus de création. Il ne s’agit pas bien sûr de donner l’illusion à
tous les étudiants qu’une carrière d’écrivain s’ouvre à eux, mais de leur permettre d’écrire mieux, d’utiliser
l’écriture pour eux- mêmes, pour mieux penser, pour se connaître, pour mieux comprendre et apprécier la
littérature.”
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sim de instituir práticas que permitam aos alunos experimentar o
potencial de linguagem. (ANTUNES, 2008)

Se esse tipo de prática ainda está longe da maioria das escolas – e assim retornamos
a ponto de partida dessa reflexão – é porque os professores que lá atuam não vêm sendo
preparados para isso na universidade. É, então, dentro desse quadro teórico e pedagógico,
num momento de consolidação da Escrita Criativa como área acadêmica, no Brasil, e
considerando que é, de certo modo, inevitável algum nível de reprodução, por parte do
professor da educação básica, dos métodos de ensino a que teve acesso enquanto aluno,
durante sua formação universitária, que venho assinalando a importância da inclusão
sistemática de atividades de criação literária nos cursos de Letras, que se somariam às
formas canônicas praticadas (aulas expositivas, análise de textos, produção de resenhas,
provas, trabalhos monográficos, etc.).
Já há, afinal, indícios consideráveis de que ensinar com/pela criação literária, além
de aperfeiçoar a capacidade de escrita, pode levar a uma maior compreensão de conceitos
teóricos, a uma ampliação da visão e da sensibilidade sobre o fenômeno literário e,
principalmente, a um desenvolvimento da capacidade de leitura crítica de obras literárias.
Assim, discordando pontualmente de Antunes, acredito que se trate, sim, de transformar
algumas aulas de literatura em aulas de criação literária: e isso deve se dar, primeiro, no
ensino superior.
Essa transformação, como espero ter deixado claro, envolve questões teóricas e
didáticas importantes, que precisam ser mais conhecidas, discutidas, aprofundadas e
divulgadas. Como lugar por excelência do ensino via atividades de criação literária, a
Escrita Criativa tem muito a contribuir no debate sobre ensino de literatura e formação de
professores. Cabe a ela, primeiramente, dispor-se a isso.
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AS QUALIDADES INDISPENSÁVEIS DE UM PROFESSOR DE
LITERATURA: UMA PROPOSTA DE TRABALHO PARA O ENSINO MÉDIO
Sílvia de Paula Bezerra (UNIVERSIDADE MACKENZIE - SP) 1

Resumo: O objetivo deste trabalho é, partindo de nossas leituras e da experiência em turmas do
ensino médio de escola pública municipal, estabelecer um diálogo entre o que pontua (FREIRE,
2016) na sexta carta da obra Professora, sim; tia, não.
não Cartas a quem ousa ensinar
sinar e o que
dizem estudiosos da atualidade acerca da leitura literária na escola, como (DALVI, 20
2013) e
(COLOMER, 2007). Buscamos
uscamos, por meio deste texto, ampliar as discussões e a troca de
experiências que podem auxiliar os professores de língua portuguesa e literatura em sua
formação e no trabalho difícil e ao mesmo tempo prazeroso, de aprofundar a relação entre os
estudantes e a leitura literária.

Palavras-chave: Literatura;
a; Leitura; Ensino; Estratégias
O ensino de literatura e de leitura literária vem sendo discutido por diversos
autores como (TODOROV,
ODOROV, 2009), (PERRONE-MOISÉS,
MOISÉS, 2016), (ROUXEL, 2015)
entre outros. E essa discussão se deve ao fato de que mudanças são necessárias para que
a escola consiga realizar um trabalho mais efetivo na construção de novos leitores,
principalmente, no ensino médio uma vez que neste período a independência leitora dos
estudantes deve ser consolidada, conforme pontua (ROJO,
(RO
2009), visando não só o
mercado de trabalho, mas também a ampliação de suas visões de mundo e de sua
cidadania.
Por isso, os estudos desses autores reconhecem a importância da formação de
professores para que essa tarefa alcance êxito. Afinal, são leituras
leituras e obras escolhidas por
esses profissionais que moldam, em um primeiro momento, as escolhas feitas pelos
estudantes. Assim, pensamos que falar acerca da formação de docentes é lembrar a obra
de Paulo Freire e sua atualidade, pois: “[...] Com obras publicadas
blicadas em mais de vinte
países, Freire continua a desempenhar importante papel na formação de professores,
comprometidos com a utopia de um Brasil melhor [...]” (VASCONCELOS, 2016,
p.109).
Assim, ao nos aprofundarmos na leitura da obra desse educador e de outros
estudos a respeito do trabalho em sala de aula, bem como nas experiências que

1
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MACKENZIE),
Doutoranda em Letras (MACKENZIE)
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realizamos com estudantes do ensino médio, percebemos que a aproximação entre teoria
e prática é, não só possível como também muito proveitosa para formar leitores fluentes
flue
e, por conseqüência, cidadãos mais preparados.
Na sexta carta da obra Professora, sim; tia, não que nomeia este trabalho, Paulo
Freire menciona as oito qualidades indispensáveis de um professor.
professor. Desse modo,
partindo de seu ponto de vista e da leitura que fizemos, estabelecemos um diálogo com
a prática em sala de aula conforme pontuaremos a seguir.
A primeira característica citada pelo educador é a humildade, uma vez que:
“ninguém
ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo”
tudo (FREIRE, 2016, p.121).. Por isso, de acordo
com o que pensamos, o professor precisa conhecer e respeitar as leituras prévias e o
mundo cultural de seus alunos. Infelizmente, essa não é uma realidade quando falamos
do ensino de literatura. Por isso, o que foi afirmado por Freire é retomado por Colomer
ao falar sobre o trabalho com a literatura em sala de aula
aula:
Os alunos gostam de determinadas manifestações literárias. Não há
dúvidas sobre isso, embora possa ocorrer que se divirtam repetindo as
conhecidas metáforas de uma canção da moda, ou lendo, um atrás do
outro, os títulos de uma coleção banal e estereotipada de contos de
mistério, enquanto se mantém impenetráveis ante um soneto de
Petrarca ou um conto de Edgar Allan Poe. Temos de saber “onde
estão” para ajudá-los
ajudá los a ampliar progressivamente sua capacidade de
fruição. Não saltarão de repente de um tipo de corpus a outro. (2007,
p.67)

Logo, ao compararmos as falas de ambos, percebemos que concordam no sentido
de que o ensino por meio de trocas entre professor e alunos é muito mais produtivo.
Assim, quando o docente busca saber sobre o universo cultural em que
qu os estudantes
estão inseridos pode encontrar os meios de, partindo desses conhecimentos e
referências, levá-los
los a ampliar sua capacidade de fruição.
Então, de acordo com nossa interpretação, podemos dizer que a humildade está
atrelada à amorosidade, próxima qualidade mencionada pelo estudioso da educação e
que deve, segundo ele, ser demonstrada: “não
“não apenas aos alunos, mas ao próprio
processo de ensinar” (FREIRE,
FREIRE, 2016, p.123). De acordo com o educador, é preciso q
que
o professor goste do que faz e acredite em seu trabalho, mesmo diante das dificuldades
que enfrenta.
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Por essas razões,, um profissional que demonstra interesse e respeito pela realidade
cultural de seus alunos tem grande chance de conseguir
conseguir fazer com que a leitura literária
aconteça de maneira satisfatória, conforme assevera Rouxel:
As pesquisas atuais em didática da literatura, fundadas no estudo
muito preciso de transcrições de curso, mostram que é a atenção dada
ao aluno, enquanto
enquanto sujeito, a sua fala e a seu pensamento construído
na e pela escrita que favorece seu investimento na leitura. A
importância do clima estabelecido no interior da comunidade
interpretativa (a classe, o professor) é enfatizada: um contexto onde
reinam a confiança,
confiança, o respeito e a escuta mútuos é propício ao
encontro com os textos literários – e é mesmo determinante. (2013,
p.31)

A autora enfatiza a importância do clima,
clima, isto é, de um bom ambiente de trabalho
que, de acordo com nossa experiência, vai sendo construído
construído ao longo do tempo e das
aulas porr meio dos diálogos entre professor e aluno
aluno.. Sabemos que não basta apenas
respeitar o gosto dos estudantes e permanecer nele, quer dizer, ler apenas as obras dos
estilos com os quais eles estão acostumados, mas sim partir desse contexto para, em
seguida, buscar a sua ampliação.
Desse modo, para que o docente consiga atingir esse objetivo, o autor pontua a
terceira característica: coragem. De acordo com as ideias defendidas por ele
ele, ao longo
de nossa prática em sala de aula é normal
norma que sintamos medo uma vez que:

[...] por em prática um tipo de educação que provoca criticamente a
consciência do educando necessariamente trabalha contra alguns
mitos que nos deformam. Ao contestar esses mitos contestamos
também o poder dominante pois que esses mitos são expressões desse
poder, dessa ideologia
ideologia. (FREIRE, 2016, p. 125)

Assim, acreditamos que a contestação de mitos mencionada pelo educador
acontece quando há o questionamento tanto parte do professor, por exemplo, ao ler uma
das obras de que os estudantes gostam e encontrar qualidade e caminhos para apresentar
outras leituras, como também por parte dos alunos que, entre outras coisas, podem
pensar que a Literatura não é para eles:

[...] reiterando a ideia de que literatura é algo para gente “genial” (que
consegue entender aquilo que é incompreensível para a maioria),
“ociosa” (que tem tempo de ficar discutindo “o sexo dos anjos”) ou
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“viajante” (que fica delirando/inventando/imaginando coisas onde não
há nada para ser visto/percebido) ((DALVI, 2013, p.75)

Por conta de todos esses julgamentos, o professor apresenta certo receio, por
exemplo, de associar obras canônicas à realidade dos alunos, de partir do conhecimento
e do gosto literário e artístico
tístico dos estudantes para atingir seus objetivos pedagógicos, de
ser criticado por seus colegas e de que o seu trabalho não dê certo. Entretanto, ainda que
reconheça que o professor lide com vários medos, Paulo Freire afirma que “o que não
posso permitir é que o meu medo me imobilize” (FREIRE, 2016, p.125),
p.125) isto é, o
docente deve seguir em frente apesar da insegurança e buscar cada vez mais
conhecimentos que viabilizem
m a sua prática.
Além disso, aproximar o ensino de literatura e a leitura literária da realidade dos
alunos e buscar resultados positivos a partir da relação entre teoria e prática são tarefas
que vão exigir o exercício constante da próxima qualidade elencada por Freire: a
tolerância. De acordo com o educador, essa capacidade:
capacidade “é a virtude
de que nos ensina a
conviver com o diferente. A aprender com o diferente, a respeitar o diferente”
diferente” (FREIRE,
2016, p. 126).
Ao tomarmos contato com esse modo de pensar, podemos perceber que o
educador volta a falar do respeito e enfatiza a convivência com o diferente. Na leitura
que fizemos, baseada em nossa prática educativa, trazemos essa virtude para o momento
em que os alunos dão, por exemplo, uma resposta
respos equivocada a uma pergunta do
professor ou quando extrapolam a interpretação para além do texto. Em situações assim
temos, além das palavras de Freire,
Freire o que pontua Rouxel:
De todo modo, o entretenimento e a compreensão e a interpretação do
texto esperados em classe resultam de uma negociação que se espera
suficientemente liberal, capaz de admitir variações que não alterem o
núcleo semântico do texto, de modo a deixar aberta a polissemia.
(2013, p.29)

Podemos dizer que o pensamento da estudiosa coincide com o de Freire no sentido
de buscar sempre a abertura ao diálogo e à construção de um ambiente
ambiente que colabore
para que o maior número de possibilidades de leitura da obra literária seja abarcado.
Achamos válido lembrar que, ao falar da tolerância, o educador enfatiza que ela não é
um favor ou uma doação, mas a consequência de uma postura responsável,
nsável, amorosa e
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competente por parte do professor, isto é, uma atitude leva a outra e todos ganham. Por
isso, acreditamos que essa virtude pontuada por Freire diz respeito também à questão da
avaliação uma vez que, para atingir os resultados pretendidos, o docente deve::

Avaliar sem punir, avaliar para promover a aprendizagem e
principalmente a aproximação e o respeito, avaliar com rigor, mas sem
desprezar a “rugosidade” inerente ao próprio processo de avaliação,
avaliar com critérios claros e enunciáveis,
enunciáveis, avaliar a partir do diálogo,
avaliar avaliando a própria avaliação: a efetividade e a qualidade da
leitura são as únicas coisas realmente importantes. (DALVI,
DALVI, 2013,
p.83)

Desse modo, quando da impossibilidade de deixar de lado a temida prova do
livro, o professor precisa exercitar a flexibilidade para valorizar a leitura e a
interpretação dos alunos e, dentro do possível, procurar compreender o caminho
interpretativo seguido por eles, mesmo quando as notas não forem tão boas. Assim, para
que esse e outros
os modos de avaliar e de utilizar os resultados das avaliações como
maneiras de reflexão a respeito do trabalho realizado sejam possíveis,
possíveis, vamos precisar da
próxima qualidade: a decisão.
Ao definir o que pensa a respeito dessa competência, Freire (2016)
(
) a relaciona
com a segurança, baseada em conhecimento, que o professor deve ter para tomar
decisões. O estudioso vai relacionar essa qualidade com o que ele chama de “disciplina
intelectual” (FREIRE,
FREIRE, 2016, p. 129), ou seja, o poder de decidir deve estar embasado
emb
em firmeza e boa formação.
Assim, entendemos que durante a realização do seu trabalho o professor sempre
irá deixar claro sua autoridade e,
e tendo como base seu repertório cultural,, decidir as
leituras a serem realizadas,, além de estabelecer e divulga
divulgar o que levará em consi
consideração
ao avaliar seus alunos pois,

O professor tem de saber traçar cuidadosa e prudentemente a fronteira
entre a leitura legítima e a liberdade de leitura e a confusão e o
“relaxo” interpretativo-analítico-crítico
interpretativo
crítico (e faz isso a pa
partir de sua
experiência e repertório como sujeito leitor e de sua formação sólida,
tanto inicial quanto continuada) (DALVI, 2013, p.79)

Portanto, percebemos
ercebemos que ambos os autores tratam do mesmo tema: quanto maior o
conhecimento do professor e quanto melhor a sua formação, mais segurança ele terá em
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suas escolhas e maior será a sua capacidade de decisão.
decisão. Desse modo, essa postura será
transmitida aos alunos
lunos ao longo das aulas, construindo uma sólida relação de confiança.
Ao trabalhar constantemente para atingir os objetivos mencionados anteriormente,
o docente precisará exercitar mais uma das qualidades valorizadas
valorizada por Freire. Na
realidade, duas: paciência e impaciência. De acordo com a nossa interpretação, a
primeira palavra relaciona-se
se com o respeito ao tempo dos alunos e também às questões
inerentes à estrutura que a escola oferece para que o docente realize seu trabalho.
trabalho
Acreditamos que a paciência aliada à tolerância são necessárias para fazer dos
estudantes bons leitores e também para cobrar dos gestores escolares boas condições de
trabalho, como a existência de uma sala de leitura e a aquisição de livros, por exemplo.
Por outro lado, a impaciência deve ser evitada para que o professor não corra o
risco de “perder-se
se entre táticas e estratégias”
estratégias (FREIRE, 2016, p.130). O educador
insiste na ideia de que o docente precisa dosar as duas características para alca
alcançar os
resultados pretendidos.
retendidos. E, concordando com essa visão temos:

A leitura dos textos literários, na escola, deve ser guiada pelo
professor com segurança, mas com delicadeza e com discrição, de
modo que o aluno seja efetivamente um leitor com identidade própria,
isto é, um leitor que leia com sua memória, sua imaginação, sua
experiência vital, suas expectativas e seus conhecimentos
conhecimentos lingüísticos
e literários (DALVI,
(
2013, p.80)

Por isso,, pensamos que a paciência e a impaciência devem ser dosadas. Tanto no
trabalho em sala quanto fora dela. Desse modo, o professor irá realizar seu trabalho da
melhor maneira possível: sem ser conformado de tão paciente,
paciente ou totalmente intolerante
por conta de seu oposto. E assim, podemos dizer que o equilíbrio entre essas duas
qualidades resultam na próxima
próxima, que é a parcimônia verbal.
Essa virtude diz
iz respeito ao que o professor fala e ao modo como fala. Ter um
discurso coerente com a prática e procurar não alternar momentos extremamente
permissivos com outros de autoridade máxima. Relaciona-se
Relaci
com a já mencionada
aproximação entre paciência e impaciência e também com a amorosidade sempre
defendida por Paulo Freire, para quem:
quem “amar não basta, precisamos de saber amar”
(FREIRE, 2016, p.131).
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Nas
as aulas de literatura, essa qualidade está diretamente ligada ao respeito mútuo e
ao trabalho do professor que deve,
deve ao longo de suas aulas, privilegiar as obras em si e
não aquilo que os críticos e ele próprio poderiam
poderia dizer sobre elas. E quanto à ideia do
saber amar,, acreditamos que o docente deve
deve sempre lembrar que os elogios devem ser
feitos em público e as críticas em particular. Em turmas do ensino médio como as em
que lecionamos e com adolescentes de modo geral, essa atitude é extremamente
importante porque, ao fazer o oposto, o professor pode
pode perder todas as conquistas que
tenha feito até o momento.
Logo, de acordo com a leitura que fizemos,
fizemos temos que a parcimônia verbal
nomeada por Freire (2016) diz respeito ao trato diário do professor com os alunos,
alunos ao
conteúdo que deverá ser transmitido, à qualidade que esse contato deve ter e chega até
as formas pelas quais o profissional irá avaliar
avaliar os resultados do seu trabalho, isto é, o
equilíbrio entre discurso e prática deve ser uma busca constante.
Para finalizar temos a característica que julgamos
julgam das mais necessárias ao
a trabalho
dos profissionais de educação:
educação a alegria de viver. Em seu texto, Freire (2016) reitera a
necessidade de continuarmos acreditando que é possível sermos bons educadores apesar
das dificuldades que enfrentamos. Além dos problemas citados pelo autor e que
abrangem questões políticas, econômicas e sociais do país,
país os obstáculos específicos
que o professor de literatura precisa transpor em sala de aula são:

Além da má formação pregressa, a aprendizagem engessada das
“escolas”
as” literárias, o pouco tempo dedicado à leitura literária e à
constituição do sujeito-leitor,
sujeito leitor, a fragmentação da disciplina de língua
portuguesa em gramática-literatura-produção
gramática
produção de texto, a pequena
carga horária destinada às aulas “de literatura”, a pressão
pressão dos exames
e processos de seleção e a adoção de resumos canhestros das obras
que deveriam ser lidas, tudo isso vem coroar uma história de
“fracasso” ou “insucesso” [...] (DALVI, 2013, p.75).

Entretanto, encontramos não só em Paulo Freire, mas nos demais
demais estudiosos que
lemos ao longo de nossa pesquisa,
pesquisa a defesa veemente de que professor siga otimista e
encontre meios de realizar o seu trabalho de maneira cada vez mais significativa para si
e para seus alunos.
Ao procurar vencer cada uma das dificuldades
dificuldades listadas acima, mesmo que não seja
em um curto prazo e nem todas de uma só vez, o docente deve exercitar as virtudes
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elencadas pelo estudioso e encontrar o seu próprio meio de seguir fazendo o que
acredita, aliando formação e sentimento.
Ademais, mesmo que saibamos, de acordo com a nossa experiência, que essa não
é uma tarefa simples, reforçamos nosso ponto de vista com a seguinte frase: “é a minha
entrega à alegria de viver, sem que esconda a existência de razões para tristeza na vida,
que me prepara para
ra estimular e lutar pela alegria na escola” (FREIRE, 2016, p.132)
p.132).
E a literatura,bem como as artes em geral, também pode contribuir para que essa
alegria de se descobrir e ser capaz de refletir e de seguir em frente, seja cada vez mais
difundida, o que, conforme defendemos é um dos principais objetivos do trabalho de um
professor.
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ENSINO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITORES: A
REPRESENTAÇÃO DO OUTRO NA LITERATURA
Vanessa Rita de Jesus Cruz (UFT)1

Resumo: Sabemos que a Literatura não se constitui como a única forma de proporcionar prazer
e conhecimento, mas os textos literários representam uma possibilidade de, além do deleite,
fazer com que os sujeitos questionem discursos produzidos e impostos por uma parcela da
sociedade. Este trabalho tem como objetivo pensar algumas questões sobre o modo como o
texto literário, ao possibilitar a formação de leitores críticos, representa o outro e qual a
contribuição desses textos para a formação do leitor. A Literatura, suas diferentes temáticas e
personagens podem ajudar na compreensão das diversas subjetividades; a ficção pode propiciar
ao leitor uma melhor compreensão e entendimento da realidade.
Palavras-chave: Literatura; Funções da literatura; Formação de leitores; Representação do
outro.

Considerações iniciais

Para uns, a literatura é um perigo e apenas instrui (PLATÃO, 2007), para outros, a
literatura proporciona prazer e instrui (ARISTÓTELES, 1988), para outros, ainda, ela é
elemento humanizador (CANDIDO, 2004; COSSON, 2011; STEINER, 1988), e é para
outros mais, a vida (COMPAGNON, 2009). Ao longo do tempo, a literatura foi
recebendo conceitos e funções distintas e, a partir daí, diferentes graus de importância.
Antonio Candido (2004) coloca a literatura como um “bem incompressível”, ou seja,
como algo que não pode ser negado a nenhuma pessoa. O autor a concebe como uma
“necessidade universal”, um direito, afirmando a impossibilidade de existir um homem
que possa viver sem ela. Para ele, a literatura é “fator indispensável de humanização”
(CANDIDO, 2004, p. 175).
A partir de Compagnon (2009), podemos questionar: “Quais valores a literatura
pode criar e transmitir ao mundo atual? Ela é útil para a vida? Por que defender sua
presença na escola? (...) Há realmente coisas que só a literatura pode nos oferecer? A
literatura é indispensável, ou ela é substituível?” (COMPAGNON, 2009, p. 20). A
literatura não é o único meio de proporcionar deleite e conhecimento, mas “é no
exercício da leitura e da escrita dos textos literários que se desvela a arbitrariedade das
1
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regras impostas pelos discursos padronizados da sociedade letrada e se constrói um
modo próprio de se fazer dono da linguagem que, sendo minha, é também de todos”
(COSSON, 2011, p. 16).
Para nós, por meio da literatura, é possível a formação de um sujeito crítico,
autônomo e humanizado, capaz de reconhecer-se e reconhecer o outro no mundo que o
cerca, desde que a ele seja oferecido os meios de a ela achegar-se.

Algumas considerações sobre a literatura, a formação de leitores e a
importância do professor no processo formativo do leitor

Em meio aos vários tipos de textos de que a sociedade tem ao seu alcance como
meio de comunicação, encontra-se o texto literário; um discurso que reclama um papel
social, é permeado de literariedade e plurissignificação. O ato de ler serve como um
mediador entre o “eu” e o “mundo” e entre o “eu” e o Outro: “Somos todos feitos do
que os outros seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos
cercam; a literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por
isso, nos enriquece infinitamente” (TODOROV, 2010, p. 23-24). O texto literário lança,
ainda, ao leitor, o desafio de desvendar o mundo que existe condensado em sua
tessitura, em que, não raras vezes, se vê obrigado a travar embates com suas próprias
crenças, valores e preconceitos etc.
Assim, o ensino de literatura proporciona o desenvolvimento humano, a
autonomia intelectual e o pensamento crítico. É elemento essencial para a humanização,
como afirma Antonio Candido: “A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade
na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade,
o semelhante” (CANDIDO, 2004, p. 180). Daí o papel social da Literatura.
Por isso, revela-se a necessidade da formação de leitores de literatura. A escola,
espaço que pode desenvolver um discurso cultural e político que valorize o ato de ler,
deveria dar mais atenção ao estudo do texto literário, em sua plurissignificação, e não
somente transmitir ao educando conteúdos sobre épocas e escolas literárias. De acordo
com Tzvetan Todorov, “pode ser útil ao aluno aprender os fatos da história literária ou
alguns princípios resultantes da análise estrutural. Entretanto, em nenhum caso o estudo
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desses meios de acesso pode substituir o sentido da obra, que é o seu fim” (TODOROV,
2010, p. 31 – grifos do autor).
A escola representa, hoje, o espaço privilegiado para o contato entre o leitor e os
textos literários. Nesse ambiente, cabe ressaltar o papel essencial pelo qual o professor é
responsável: desenvolver nos alunos a competência comunicativa, a sensibilidade para o
texto literário. As estratégias e os métodos utilizados em sala de aula, tais como
resumos, fichas de leitura, questionários, provas, fragmentação de obras, de que o
professor, às vezes, se serve com outras finalidades, pode não incentivar os educandos à
leitura literária. Com isso, o ensino de literatura exige do professor constante reflexão
sobre sua prática.
Em se tratando de texto literário, que abusa dos pressupostos e subentendidos,
faz-se necessária a adequada participação do docente para ajudar o aluno a descobrir
quais leituras são possíveis e quais não são, tendo em vista que um texto pode permitir
muitas leituras, mas não todas. É importante que a intermediação do professor
possibilite ao estudante lançar mão dos recursos disponíveis para ler a obra e não o
contrário, como explica Todorov:

ao ensinar uma disciplina, a ênfase deve recair sobre a disciplina em si
ou sobre seu objeto? E, portanto, em nosso caso: devemos estudar, em
primeiro lugar, os métodos de análise, ilustrados com a ajuda de
diversas obras? Ou estudarmos obras consideradas como essenciais,
utilizando os mais variados métodos? (...) Ora, essa mesma escolha se
apresenta para a literatura; e a orientação atual desse ensino, tal como
ela se reflete nos programas, vai toda no sentido do “estudo da
disciplina”, ao passo que poderíamos ter preferido nos orientar para o
“estudo do objeto” (TODOROV, 2010, p. 27-28).

Ressaltamos que a intermediação realizada pelo professor não pode impedir a
liberdade do aluno em todas as fases da leitura, tendo em vista que ela é fundamental.
Há de se considerar, também, a livre escolha no processo de leitura literária.
Para alcançar os objetivos pretendidos é importante, a princípio, que o professor
tenha a preocupação e o cuidado com a seleção – o aluno pode e deve participar desse
processo –, a organização e o tratamento dos textos: “Se o objetivo é, pois, motivar para
a leitura literária e criar um saber sobre a literatura, é preciso considerar a natureza dos
textos e propor atividades que não sejam arbitrárias a essa mesma natureza” (BRASIL,
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2006, p. 71-72). Ele precisa, ainda, adequar os textos às diferentes etapas do
desenvolvimento infantil e juvenil, considerando suas especificidades e o grau de leitura
dos educandos.
Leitura e atividades reprodutoras, que “pregam” a passividade, a normatização e a
permanência do status quo não farão com que os educandos sejam autônomos, ativos e
críticos. No mais, é importante que o leitor tenha um relacionamento mais profundo e
frutífero com o texto.
Conforme pesquisa realizada em dissertação (CRUZ, 2011), nas décadas de
cinquenta e sessenta do século XX era comum que se utilizasse o texto literário para a
realização de atividades gramaticais, prática que foi substituída por atividades
simplificadas de análise literária, com perguntas sobre personagens, tempo e espaço do
texto. Considerando-se algumas alterações, ainda hoje essa prática é encontrada nas
nossas escolas. Em outros casos, os próprios livros infantis trazem sugestões de
atividades e quando não as apresentam, os professores as solicitam. A leitura escolar
acaba sendo padronizada: são as mesmas sugestões de atividades para todas as salas de
todas as escolas que adotam o mesmo livro. Algumas dessas propostas de atividades
sugerem criatividade e inovação, mas na realidade acabam por tratar o ato de leitura de
forma superficial.
Não estamos defendendo que o uso de tais encartes e sugestões de atividades seja
descartado ou que eles são ruins. Queremos, sim, mostrar que eles podem, dependendo
do que veiculam, servir para alienar professores – que não mais terão a responsabilidade
de planejar suas aulas de leitura – e educandos, patrocinando ideologias que não vão ao
encontro da emancipação do leitor.
O professor não pode ser direcionado por roteiros feitos por terceiros. Ele pode
selecionar aquelas atividades – dentre as possíveis e permitidas – que acredita serem
mais adequadas para seus alunos, pode descartar as que não interessarem, pode
reformular outras. Tudo isso considerando as peculiaridades e as necessidades de seus
alunos, e a partir daquilo que sabe sobre literatura, leitura e ensino.
Para além dessa sistematização mediada pelo professor, devemos considerar no
processo de leitura literária e de formação de leitores, sobretudo no ambiente escolar, a
motivação pessoal, a livre escolha e os interesses particulares de cada aluno, cabendo ao
professor, a partir das obras, discutir e problematizar questões diversas inerentes ao ser
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humano. Sabemos que a sistematização da leitura, mediada por diferentes metodologias,
às vezes, pode afastar o leitor, mas ela ainda se faz necessária para que o aluno aprenda
a sistematizar seus conhecimentos acerca do que está lendo.
Esperamos que, ao tomar a palavra, o leitor possa romper com o dito e transgredilo como discurso institucionalizado e cheio de “verdades” do poder dominante. Assim,
ele será capaz de ousar falar por si mesmo, de pensar e repensar o discurso que se dá
como pronto e como correto.
Todo esse processo de leitura transforma o leitor em um ser ativo, que pensa e
repensa, questiona e transforma o que está ali no texto e a si mesmo.
Vivemos em uma sociedade marcada pela diversidade. As diferentes polarizações,
a rigidez dos conceitos e suas dissoluções acabam por expor as fissuras de nossa
sociedade. Fala-se da liberdade de escolhas, mas sabemos que nem todas as opções,
identidades, opiniões e desejos são respeitados e aceitos. As contradições e os
paradoxos experimentados e perpetuados dia a dia põem em xeque conceitos arraigados,
sobretudo os referentes às identidades em constante devir. Acreditamos que uma das
formas de questionar essas contradições e paradoxos pode se dar por meio da literatura.
Nesse contexto, é salutar que questionemos de que maneira a literatura infantil e
juvenil se constrói como arte e qual o seu papel na formação de crianças e de jovens
leitores: “Na dinâmica do tempo atual, era da liquidez, da simultaneidade e do
imediatismo, o livro oferece ao leitor uma possibilidade criativa de construção da
subjetividade na formação de valores mais permanentes e sólidos” (TURCHI, 2008, p.
214).
Diversas obras proporcionam conhecimento e formação de valores aos leitores,
além de representarem protestos contra o poder dominante, aumentar a sua capacidade
de argumentar, ser mais responsável, ir à luta contra as injustiças e colocar-se no lugar
do outro. Os leitores podem identificar-se com as personagens, podem aderir às suas
causas, podem discutir os valores transmitidos pelo texto. Tudo isso é essencial no
processo de formação do sujeito, que se inicia na infância. Segundo Maria Zaira Turchi
(2008), a obra literária, enquanto “patrimônio cultural humano”, deve persistir na sua
função formativa, contribuindo para a humanização do homem.
A função formativa da literatura não deixa de ser um aspecto inerente ao texto
literário. Quando da sua origem, a literatura infantil possuía uma função moralizante, de
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teor apenas pedagógico. A intenção do autor era inculcar valores e ensinar
comportamentos tidos como certos. O sentido que estamos atribuindo à literatura diz
respeito ao seu papel de humanizar o leitor e problematizar questões presentes em nosso
dia a dia; não é simplesmente transferir e inculcar valores sociais e morais, mas levar o
leitor à reflexão, ao rompimento com as “verdades” estabelecidas pelo poder dominante.
Tanto Candido (2004) quanto Steiner (1988), aos quais nos referimos neste trabalho,
propõem uma literatura que se difere daquela estritamente pedagógica.
Como arte que provoca sentimentos e atitudes, mas que também é capaz de
reforçá-los e atenuá-los, a literatura pode transformá-los, ou seja, pode construir,
disseminar e transformar valores, atitudes e comportamentos.
Cabe a todos nós um papel ativo, colaborando para que a relação da literatura com
a escola não termine por sufocar a autonomia dos professores e dos leitores e não torne
a leitura uma prática alienada, não permitindo que a ideologia do “mais forte” esmague
a diversidade (de pensamento, gênero, sexual, etnia...) tão presente na nossa sociedade.
É importante que a escola deixe de ser um espaço reprodutor para se transformar
em um espaço libertador, que leve os educandos ao conhecimento e ao acesso aos bens
culturais; os professores necessitam de uma formação mais abrangente e continuada,
que lhes possibilite uma maior compreensão do que preveem os documentos
educacionais e que os auxilie a colocar as diretrizes desses documentos em prática, não
postulando somente os seus valores e ideologias à frente dos interesses dos alunos e do
exercício de sua cidadania; os alunos precisam ter acesso à literatura; os autores devem
ter cuidado com os valores e as ideologias que disseminam e perpetuam em suas obras.
É salutar que a escrita desses autores seja pautada pela ética; o mercado editorial
também deve ser mais ético, patrocinando obras que se preocupem com as diversidades
presentes em nossa sociedade.
Alguns questionam se haverá, nesse mundo tecnológico e informatizado, lugar
para a literatura infantil – ou para a literatura de um modo geral. Alguns dirão que não
há. Tomando de empréstimo a esperançosa frase de Nelly Novaes Coelho (2000, p. 15):
“Estamos com aqueles que dizem: Sim”. Acreditamos que a literatura não interromperá
um de seus papéis, qual seja, o de formar crianças e jovens leitores, seja na leitura
solitária, seja na leitura partilhada no ambiente escolar, para uma consciência autônoma,
crítica e ativa.
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Assim, tendo a literatura uma função também social e humanizadora, é natural
que os textos literários representem conflitos sociais, daí ser importante que o escritor e,
também, o professor tenham a consciência de verificar quais os conflitos e que sujeitos
estão sendo representados nesses textos, que tipo de formação esses textos têm
oferecido para que o leitor seja crítico e autônomo.

Considerações finais

O

texto

literário

permite

que

se

trabalhe

a

transversalidade

e

a

interdisciplinaridade, trazendo à cena aspectos culturais e sociais da realidade. O que a
sociedade prega como “correto” foi constituído culturalmente, ao longo dos séculos.
Essa representação que se faz do outro se dá considerando fatos culturais, sociais e
históricos, portanto, a desconstrução de estereótipos também pode se dá por meio do
social e do cultural. Assim, o texto literário, rico em plurissignificação e em construção
de sentidos, ao abordar determinadas temáticas, pode ajudar a desconstruir
(pré)conceitos construídos por uma sociedade patriarcal, heterossexual e branca, que
inclui certas identidades e exclui outras.
A representação que o texto literário faz do outro pode auxiliar na desconstrução
ou perpetuação do preconceito e das definições já enraizadas na sociedade, permite-nos
questionar padrões vigentes de modelos fixos de identidade, abrindo espaço para que o
leitor, de forma crítica, perceba as ideologias e o envolvimento do social, do histórico e
do cultural na elaboração do sentido e dos valores criados e transmitidos no texto.
Se o texto literário permite uma abordagem interdisciplinar é possível, sim, a
formação do leitor crítico para a diversidade, desde que a ele sejam dados os meios de
dialogar com o texto literário e com esse outro instaurado no discurso. Mas obras que
tratam essa temática nem sempre chegam à escola e às salas de aula.
Quando o professor discute com seus alunos uma narrativa literária que aborda
questões não somente heterossexuais – na maioria das vezes privilegiando o homem, o
branco, o cristão – ele abre espaço para a diversidade, para o diálogo com outras
identidades, permitindo que os sujeitos leitores conheçam, questionem e reflitam a
respeito do outro.
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A literatura, como forma de conhecimento, é um meio de se adquirir “noções,
emoções, sugestões, inculcamentos” (CANDIDO, 2004, p. 179), porém é também um
meio de contestar “verdades” e discursos proferidos por quem detém o poder. Para
concluir, gostaríamos de pontuar que é importante, na construção do texto literário, não
somente o conteúdo, mas também a estética, o fazer poético, o gosto. A literatura tem
várias funções e pode agir de modos diversos na transformação do homem.
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O FANTÁSTICO ESTABELECIDO A PARTIR DA FIGURA DA MULHER EM
CONTOS DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
Nathália Hernandes Bergantini1

Resumo: O fantástico, segundo David Roas (2006; 2011; 2013), ocorre quando um mundo fictício,
que imita o tido como real, é assaltado por um fenômeno que rompe com a normalidade, este
acontecimento destrói as convicções que o leitor possuía, gerando medo e incerteza. Os contos
escolhidos para este trabalho são todos de Gustavo Adolfo Bécquer (El beso, La ajorca de oro, La
cueva de la mora, Los ojos verdes e La corza blanca). Nas histórias selecionadas, a responsável
pelo estabelecimento do sobrenatural é a mulher, principalmente por sua caracterização feminina,
pois, na maioria das vezes, não é humana. Essas mulheres contribuem no estabelecimento do
fantástico nas histórias e são responsáveis pela punição destinada às personagens masculinas.
Palavras-chave: fantástico; figura da mulher; punição.

O autor das obras em destaque neste artigo, Gustavo Adolfo Bécquer nasceu em 17
de fevereiro de 1836, em Sevilha, Espanha. Morreu aos 34 anos de idade, depois de
permanecer por um tempo enfermo. Deixou um número bastante considerável de obras, se
considerarmos sua curta vida. Ele ficou bastante famoso por sua poesia e posteriormente
por seus contos, aos quais ele chamou de leyendas (lendas), escritas em formato de conto.
O autor trouxe inovações para a época, pois antes de Bécquer, as lendas eram escritas
preferencialmente em verso. Suas obras foram escritas em um período tardio do
Romantismo, conhecido na Espanha como Pós Romantismo.
Este artigo discorrerá sobre como as mulheres nos cinco contos escolhidos por nós,
ocasiona o efeito fantástico a partir de eventos sobrenaturais ligados a sua figura feminina.
Logo, trazemos, para melhor compreensão deste trabalho, breves resumos dos cinco contos
em destaque.
Iniciamos com La ajorca de oro. Neste conto a personagem Pedro é apaixonada pela
bela María. Ela, vaidosa e fútil, deseja ardentemente o bracelete da Virgem do Sacrário na
Catedral de Toledo (Espanha). Pedro explica a María que, por ser aquela santa a padroeira
da cidade, ele não poderia roubá-lo para ela, María fica em estado de extrema tristeza ao
1
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saber que não poderia ter o bracelete. Então, contrariando seu bom senso e sua própria
crença, Pedro vai até a Igreja, depois que findam todas as celebrações da noite, e retira o
bracelete de ouro da santa. Logo após o ato, ele sente uma mão descarnada e gélida
prendendo-o, posteriormente é assaltado por terríveis visões de santos, anjos, demônios,
todos o rodeando. Desesperado, cai desmaiado. No outro dia é encontrado por funcionários
da Igreja, porém, está louco.
A segunda lenda, intitulada Los ojos verdes, traz como personagem principal
Fernando de Argensola, primogênito da casa de Almenar, que logo no início da história não
segue o conselho de Iñigo, um homem conhecedor das terras onde ambos (acompanhados
de outros homens) caçavam. Iñigo havia aconselhado Fernando a não seguir o cervo que
acertara, pois o animal seguira para a fonte dos Álamos, lugar conhecido por ter como
habitante um ser sobrenatural em forma de bela mulher. Fernando não crê em Iñigo, que
arrisca a própria vida na tentativa de detê-lo, em vão. Fernando segue o cervo e vê os olhos
mais incríveis na fonte dos Álamos. Tal visão tira sua paz e o moço fica estranho e
melancólico. Iñigo conversa com o rapaz e tenta convencê-lo a voltar-se para sua família,
que o amava; Fernando, porém, só pensa em voltar para a fonte dos Álamos. E é o que ele
faz, e logo encontra a criatura, que assume ser um ser sobrenatural e até mesmo um
demônio, que porém, diz amá-lo e aos poucos o convence com seu fascínio a segui-la.
Fascinado, hipnotizado pela beleza de sua forma de mulher, Fernando dá alguns passos e
cai nas águas do lago, de onde não sai mais.
Em La cueva de la mora, um guerreiro cristão é preso pelos mouros. Durante sua
prisão, conhece a filha do mouro dono do castelo onde ele estava preso. Ao conhecê-la se
apaixona perdidamente. Sua família paga o resgate e o moço volta para sua vida normal,
mas não consegue esquecer a jovem. Planeja então atacar a fortaleza moura para ter
consigo sua amada. Ele a encontra e descobre que seu amor é correspondido, ela também o
ama. No entanto, ele recebe um ferimento mortal dos mouros que combatiam aquela
invasão, a moura o leva para um esconderijo, uma gruta. Porém, ela, ao buscar água para o
seu ferido amado, também recebe um golpe fatal, uma flechada. Antes de morrerem, o
guerreiro batiza a amada, na esperança de que, se salvo, a amada também seja. Ambos
morrem, porém permanecem como espíritos naquela gruta, da qual todos tem medo de se
aproximar.
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O próximo conto/ lenda é La corza blanca. Esta narrativa se passa em Aragão
(noroeste da Espanha), mais ou menos no ano de 1300, segundo o narrador. Vivia em retiro
em sua torre um famoso cavalheiro de nome dom Dionís, cujo lazer era caçar. Esse homem
tinha uma bela filha, Constanza, de apelido Açucena, devido a sua alvura. A moça possuía
um criado, de nome Garcês. Um dia, todos se reunem após uma caçada e vem até eles um
caçador chamado Esteban, que começa a narrar suas aventuras no mundo da caça e até a
aparição de animais de existência duvidosa, como um grupo de corças liderado por uma
corça branca. Garcés não consegue desprender sua atenção da história de Esteban, pois
pensava na possibilidade de caçar a corça branca e presenteá-la a Constanza, a única
maneira, ele pensava, de tê-la em seus braços, pois ele era apaixonado pela moça. Assim,
após a volta de todos ao castelo, e sem que a história saísse de sua mente, Garcés investiu
na caçada, armou-se e adentrou a floresta. A noite avançava e quase a ponto de desistir da
falida busca, Garcés avista um grupo de corças que se banhava no rio e, entre elas, a corça
branca. Após várias investidas para caçá-la e após vários bramidos de súplica da corça para
que não a matasse, Garcés consegue, por fim, acertá-la. No entanto, só ao vê-la banhada em
seu próprio sangue é que Garcés se dá conta de que se trata de sua amada Constanza.
Surpreendentemente, Constanza era a corça branca.
E por último El beso. Nesta lenda temos a chegada de um grupo de soldados
franceses à conquistada Toledo. Eles não conseguem encontrar alojamento, e por isso vão
dormir em uma igreja velha e abandonada. No dia seguinte, o capitão da equipe está
conversando com outros colegas e diz a eles que durante a noite havia visto uma mulher
linda. Aquela mulher era uma estátua de mármore de um túmulo, estátua da falecida Dona
Elvira, além disso, havia outra estátua, a do marido dela, da qual o capitão parece sentir
ciúmes. Seus amigos riem dele e ele os convida naquela noite para pegar algumas garrafas
de champanhe e verem a estátua. Quando a noite chega e estão se embriagando, o capitão
se aproxima da estátua do homem e cospe em seu rosto de mármore e tenta beijar a estátua
da bela mulher. Quando ele está prestes a fazê-lo, ele cai no chão, sangrando pelos olhos,
boca, nariz e rosto. Os soldados veem a estátua do homem dando-lhe uma bofetada com sua
luva de mármore para que ele não beijasse os lábios de Dona Elvira.
Nestas cinco histórias, chamadas por seu autor de lendas, as personages de
caracterização

feminina

têm

grande

responsabilidade
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no

estabelecimento

dos

acontecimentos fantásticos; o fantástico, que é de grande importância para pensarmos os
relatos deste escritor espanhol.
Sobre o caráter lendário destas narrativas bécquerianas, Roas (2002) trata dos relatos
fantásticos lendários, que trazem o desenvolvimento de uma história baseada em alguma
lenda ou de uma história que se pareça com uma, mesmo que tal lenda não seja verídica.
Nestes relatos temos a intensificação do componente sobrenatural, para que assim a
sensação de medo possa ser maior, pois uma lenda normalmente é baseada em algo que se
acredita ser verdadeiro. Podemos assim pensar em Gustavo Adolfo Bécquer como um
escritor deste tipo de relatos. Temos conhecimento, inclusive, de que Bécquer pesquisava
acontecimentos sobrenaturais em diversos locais da Espanha.
Segundo Sebold (2011) existem dois elementos fundamentais nos contos fantásticos
de Bécquer: a ação sobrenatural e a ambientação realista. É possível dizer que a união de
tais características garante às lendas maior verossimilhança; pois há o retrato do mundo
real, e neste mundo ocorrerão ações sobrenaturais, fator importante no sentido de causar
maior sensação de medo, pois, é mais fácil para as pessoas aceitarem acontecimentos
sobrenaturais em um mundo fictício, que não remeta ao seu. Já os ambientes retratados nos
contos do autor se assemelham aos do nosso mundo, são caracterizados assim, para que seja
construída uma imagem de um mundo familiar. De acordo com Roas (2011), para que uma
obra seja considerada fantástica deverá ser ambientada em um espaço que imite o mundo
real, porém isso depende do que se considera real, pois o fantástico vai depender sempre
daquilo que consideramos real ou possível.
O fantástico traz também atrelado a si a insegurança. David Roas (2001), explica que
o fantástico seria “um fenômeno transtornador da estabilidade”, um fenômeno que nos faz
perder a nossa segurança diante do mundo real, colocando o leitor de frente com o
desconhecido, com o que conhecemos como sobrenatural. É neste momento que este leitor
passará a se interrogar sobre o que é possível ou não e desta forma sentirá insegurança, pois
o conhecido por ele como mundo real, foi questionado. Neste momento o leitor se coloca
no lugar da personagem e se pergunta o que faria em uma situação tão fora do que conhece
por comum; é normal ele perder a segurança que tinha sobre o próprio mundo.
Os contos de Bécquer são, em sua grande maioria, contos que podem ser classificados
como fantásticos. Inclusive, os cinco contos escolhidos para este trabalho. Em todos eles temos
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como palco o nosso mundo, e em todos ocorrem ações sobrenaturais: Estátuas ganham vida em El
beso; um homem é enlouquecido por terríveis visões após roubar um bracelete de ouro de uma santa
(La ajorca de oro); um jovem se apaixona por uma moura, tenta roubá-la, morre com ela e por ela e
depois o fantasma da moça assombra o lugar onde morreu (La cueva de la mora); um demônio
feminino seduz e mata um homem que teimou em conhecê-lo (Los ojos verdes); uma moça,
contrariando as leis humanas, pode se transformar em corça (La corza blanca).

Nas histórias selecionadas, a responsável pelo estabelecimento do sobrenatural é a
mulher, principalmente por sua caracterização feminina, pois, na maioria das vezes ela não
é, nestes contos, uma mulher real, humana. Traremos agora, além de explicações sobre os
eventos fantásticos nos contos, trechos destas histórias que comprovam estes
acontecimentos sobrenaturais2.
Em Los ojos verdes, por exemplo, ela é um demônio que habita as águas e usa a
beleza feminina para atrair suas vítimas: homens, que inevitavelmente sentir-se-ão
fascinados por sua forma física, assim, é, nesta história, a partir de sua presença que temos
o estabelecimento do fantástico. No trecho abaixo, Fernando questiona o objeto de sua
paixão sobre se seu amor é correspondido e também se ela realmente é uma mulher:
—¡No me respondes! —exclamó Fernando al ver burlada su esperanza—.
¿Querrás que dé crédito a lo que de ti me han dicho? ¡Oh, no!... Háblame;
yo quiero saber si me amas; yo quiero saber si puedo amarte, si eres una
mujer...
—O un demonio... ¿Y si lo fuese?3 (2010, p. 225)

O leitor pode ser surpreendido nesta passagem, pois, poderia esperar que o
demônio/mulher negasse veementemente ser um demônio, o que não ocorre. Ela é um ser
fantástico e deixa clara esta possibilidade. Fernando estar consciente de que sua amada
pode ser um demônio não modifica seu destino, a morte:

2

As traduções dos trechos dos contos são de nossa autoria.
-Você não me responde!- Fernando exclamou, vendo sua esperança retirada. -Você quer que eu acredite no
que me disseram sobre você? Ah, não! ... Fale comigo; Eu quero saber se você me ama; Eu quero saber se eu
posso te amar, se você é uma mulher ...
Ou um demônio ... E se eu o fosse?
3
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Fernando dio un paso hacía ella..., otro..., y sintió unos brazos delgados y
flexibles que se liaban a su cuello, y una sensación fría en sus labios
ardorosos, un beso de nieve..., y vaciló..., y perdió pie, y cayó al agua con
un rumor sordo y lúgubre. Las aguas saltaron en chispas de luz y se
cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose,
ensanchándose hasta expirar en las orillas4. (2010, p. 226)

Em El beso isso é mais sutil, a mulher é uma estátua, também extraordinariamente
bela, e é exatamente esta extraordinária beleza que inicia os eventos fantásticos, o clima
sobrenatural é instaurado por sua presença, ainda que o evento principal (o golpe contra o
comandante francês) seja dado pelo marido. Se o comandante francês não houvesse
primeiramente se encantado pela estátua, não teria recebido a agressão no final da narrativa.
Na parte do conto selecionada abaixo, percebemos como a estátua parecia viva, como
sua beleza parece real e inumana ao mesmo tempo, o que contribui com o estabelecimento
do sobrenatural no conto e logo, do fantástico:

No podéis figuraros nada semejante, aquella nocturna y fantástica visión
que se dibujaba confusamente en la penumbra de la capilla, como esas
vírgenes pintadas en los vidrios de colores [...] Su rostro ovalado, en
donde se veía impreso el sello de una leve y espiritual demacración, sus
armoniosas facciones llenas de una suave y melancólica dulzura, su
intensa palidez, las purísimas líneas de su contorno esbelto [...] su traje
blanco flotante, me traían a la memoria esas mujeres que yo soñaba
cuando casi era un niño. ¡Castas y celestes imágenes, quimérico objeto del
vago amor de la adolescencia! Yo me creía juguete de una alucinación
[...]Ella permanecía inmóvil. Antojábaseme, al verla tan diáfana y
luminosa que no era una criatura terrenal, sino un espíritu que, revistiendo
por un instante la forma humana, había descendido en el rayo de la luna
[...]. 5(2010, p. 378-379)

4

Fernando deu um passo em direção a ela ..., outro ..., e então sentiu braços finos e flexíveis que se atavam
ao seu pescoço, e uma sensação fria em seus lábios ardentes, um beijo de neve ..., e ele hesitou. ., e perdeu o
equilíbrio e caiu na água com um ruído abafado e sombrio. As águas saltaram faíscas de luz e se fecharam
sobre seu corpo, e seus círculos de prata se ampliaram, alargando-se até fecharem-se nas margens.
5
Você não pode imaginar nada parecido, aquela visão noturna e fantástica, desenhada confusamente na
penumbra da capela, como aquelas virgens pintadas em vidros coloridos [...] Seu rosto oval, onde se via
impresso o selo de uma ligeira e espiritual palidez, suas feições harmoniosas cheias de uma doçura suave e
melancólica, sua palidez intensa, as linhas puras de seu esbelto contorno [...] seu vestido branco flutuante, me
lembraram daquelas mulheres que eu sonhei quando eu era quase uma criança. Imagens castas e celestes,
objeto quimérico do amor vago da adolescência! Vi-me como o brinquedo de uma alucinação [...] Ela
permanecia imóvel. Eu imaginava, vendo-a tão diáfana e luminosa que não era uma criatura terrena, mas um
espírito que, usando por um momento a forma humana, desceu no raio da lua [...].
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O comandante francês vê-se completamente seduzido pela beleza da estátua que ele
demorou a descobrir não ser uma mulher verdadeira, tamanha a semelhança da estátua com
uma mulher verdadeira, e, além disso, o que é ainda mais relevante para explicar as ações
do francês: ela é belíssima! É o marido que golpeia o comandante, mas é sua mulher quem
primeiramente o seduz, uma mulher-estátua, que inicia os eventos sobrenaturais da
narrativa em questão.
Em La ajorca de oro há duas figuras femininas: uma humana, a bela María,
responsável pela ação de Pedro, ação esta que depois desencadeia os efeitos fantásticos;
outra divindade: a Virgem do Sacrário, que é a responsável pela punição da personagem
masculina (que afinal, estava roubando-a) e participa dos eventos fantásticos. No trecho
abaixo percebemos como o sorriso da santa, antes pacífico, de repente, ante a realidade do
roubo próximo, torna-se tudo, menos tranquilizador:

Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil que lo tranquilizara un
instante concluyó por infundirle temor, un temor más extraño, más
profundo que el que hasta entonces había sentido. Tornó empero a
dominarse, cerró los ojos para no verla, extendió la mano, con un
movimiento convulsivo, y le arrancó la ajorca, la ajorca de oro [...] Ya la
presea estaba en su poder; sus dedos crispados la oprimían con una fuerza
sobrenatural; sólo restaba huir, huir con ella; pero para esto era preciso
abrir los ojos, y Pedro tenía miedo de ver [...] Al fin abrió los ojos, tendió
una mirada, y un grito agudo se escapó de sus labios. La catedral estaba
llena de estatuas, estatuas que, vestidas con luengos y no vistos ropajes,
habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia y
lo miraban con sus ojos sin pupila.Santos, monjes, ángeles, demonios,
guerreros, damas, pajes, cenobitas y villanos se rodeaban y confundían en
las naves y en el altar. A sus pies oficiaban, en presencia de los reyes, de
hinojos sobre sus tumbas, los arzobispos de mármol que él había visto
otras veces inmóviles sobre sus lechos mortuorios [...] todo un mundo de
reptiles y alimañas de granito, quiméricos, deformes, horrorosos.6 (2010,
p. 203, 204)
6

Em contrapartida, aquele sorriso silencioso e imóvel que o acalmou por um momento terminou em incutir
medo, um medo estranho, mais profundo do que o que ele até então sentira. Esforçou-se a dominar-se, fechou
os olhos para não vê-la, estendeu a mão convulsivamente, e tirou da santa o bracelete, o bracelete de ouro [...]
com o objeto já em seu poder; seus dedos contraiam-se e oprimiam o bracelete com uma força sobrenatural;
só restava fugir, fugir com ele; mas para isso era necessário abrir os olhos, e Pedro estava com medo de ver
[...] Por fim, ele abriu os olhos, olhou, e um grito agudo escapou de seus lábios. A catedral estava cheia de
estátuas, estátuas, trajando vestes longas, que tinham descido de seus lugares e ocuparam todo o escopo da
igreja, e olhavam para ele com seus olhos sem pupilas. Santos, monges, anjos, demônios guerreiros,
senhoras, pagens, cenobitas e vilões rodeavam-se e confundiam-se sobre as naves e sobre o altar. A seus pés
oficiavam, na presença de reis, ajoelhados sobre suas sepulturas, arcebispos de mármore que ele havia visto
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Logo o temor domina Pedro que experimenta imediatamente após o roubo, visões
terríveis, que acabam por leva-lo à loucura. A bondosa santa era também vingativa. E é a
responsável por trazer terríveis visões a Pedro, assim, sendo responsável pelo sobrenatural,
é a responsável pelo estabelecimento do fantástico no conto.
A próxima narrativa curta, La cueva de la mora traz uma bonita mulher humana, que
termina a história como fantasma, o conto leva o seu nome: A cova da moura em tradução
livre; a responsabilidade pelo sobrenatural e logo pelo fantástico já está então em evidência
no título. É a cova da moura, não do cristão. Ela é a responsável por tornar aquele lugar
assombrado, como podemos comprovar no trecho abaixo, do começo da narrativa:

-El ánima de la hija de un alcaide moro que anda todavía penando por
estos lugares, y se la ve todas las noches salir vestida de blanco de esa
7
cueva, y llena en el río una jarrica de agua.
(2010, p. 326)

E, em La corza blanca, como o nome do conto ilustra, a mulher pode se transformar
em um animal, neste caso, em uma corça. Como para nós, uma mulher se metamorfosear
em um animal é algo fora do domínio do real e aceitável, este é o efeito fantástico que o
conto traz, a partir da figura de Constanza (ou Açucena), a mulher que, apenas ao final do
conto, descobrimos ser a corça branca, responsável pelo sobrenatural.
Garcés, moço apaixonado por Constanza, tenta caçar a famosa corça branca para dar
de presente à sua amada. É, porém, surpreendido pela transformação do animal em mulher,
a moça por quem se enamorara. E isso ocorre quando ele finalmente consegue caçar a
criatura, ferindo-a mortalmente:

¡Dios mío! -exclamó Garcés al percibir aquellos lamentos angustiosos-.
¡Dios mío, si será verdad! Y fuera de sí, como loco, sin darse cuenta
apenas de lo que pasaba, corrió en la dirección en que había disparado la
saeta, que era la misma en que sonaban los gemidos. Llegó al fin; pero al
llegar, sus cabellos se erizaron de horror, las palabras se anudaron en su
garganta, y tuvo que agarrarge al tronco de un árbol para no caer a tierra.
algumas vezes imóveis em seus leitos mortuários [...] um mundo de répteis e alimária de granito, quiméricos,
disformes, horríveis.
7
A alma da filha de um chefe mouro que ainda está penando nesses lugares, e ela é vista todas as noites, sair
vestida de branco daquela caverna, e encher no rio uma jarra de água.
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Constanza, herida por su mano, expiraba allí a su vista, revolcándose en
su propia sangre, entre las agudas zarzas del monte. 8(2010, p. 368)

Essas mulheres sobrenaturais, sendo inumanas, marcam o estabelecimento do
fantástico nas histórias. Nestes contos, o feminino é aproximado ao sobrenatural, de forma
a mostrar a figura feminina como responsável pela punição destinada a uma personagem
masculina, seja essa mulher boa ou má, ela acaba por trazer o castigo ao homem, que por
amá-la desafiou alguma lei ou tradição. Além disso, esta figura é nos casos principalmente
de El beso, La ajorca de oro e Los ojos verdes, mais voltada ao mal; enquanto em La cueva
de la Mora, a mulher apesar de boa e virtuosa, acaba, ainda que não intencionalmente,
contribuindo para a morte daquele que a amava; e em La corza blanca, o fato de a mulher
estar ligada ao sobrenatural, acaba por causar sua morte, também um castigo para o
homem. Ou seja, de qualquer forma, sendo boa ou não essa mulher sobrenatural causa
prejuízos às personagens masculinas. Pois, nas lendas de Bécquer, ocorre com frequência
um esquema punitivo para aqueles personagens que cometem transgressões, principalmente
as personagens masculinas. Fica perceptível que, por escolher a mulher em detrimento de
religiões e tradições, o homem passa a merecer o castigo.
De alguma forma, desrespeitando tradições e sua religião (no caso dos contos, a
católica), a personagem masculina traz para si mesma a punição, a partir da mulher a qual
ele não pôde resistir e pela qual transgrediu leis, religiões e/ou tradições. Nestes contos não
há apenas a idealização da mulher com relação à beleza, há também a idealização da
tragédia que ela traz consigo. E os eventos sobrenaturais também ocorrem devido à sua
presença nas histórias.
Assim, podemos concluir que a figura da mulher nestes cinco relatos de Gustavo
Adolfo Bécquer, possibilita o funcionamento do efeito fantástico, por trazer a figura
feminina relacionada ao sobrenatural em sua caracterização. E consequentemente resulta na
punição da personagem masculina, que ao invés de fugir do sobrenatural encarnado na
8

Meu Deus! exclamou Garcés, percebendo aquelas lamentações angustiadas. Meu Deus, se é verdade! E fora
de si mesmo, como um louco, sem notar o que estava acontecendo, correu na direção em que disparou a seta,
que era a mesma em que os gemidos vinham. Enfim, ele chegou; mas chegando, seus cabelos se arrepiaram
de horror, as palavras emudeceram em sua garganta, e ele teve que agarrar o tronco de uma árvore para evitar
cair no chão. Constanza, ferida por sua mão, expirava ali à sua vista, chafurdando em seu próprio sangue,
entre os arbustos afiados da montanha.
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mulher, cedeu a sentimentos como o amor e a paixão, que os levaram à morte (Los ojos
verdes, La cueva de la mora, El beso), à loucura (La ajorca de oro) e ao assassinato (La
corza blanca).
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A MODULAÇÃO DO OBSCENO NOS EUFEMISMOS PARÓDICOS DE
“DIGA... NÃO DIGA...”, DE PIERRE LOUŸS
Eider Madeiros (UFPB)1
Hermano de França Rodrigues (UFPB)2
Resumo: Pierre Louÿs apresenta, no último capítulo do Manual de civilidade destinado às
meninas para uso nas escolas (2005), um pequeno guia de eufemismos que brinca jocosamente
com a ordem pública dos bons costumes quando esta tenta estabelecer, através das figuras de
linguagem, os devidos modos de falar, os dizeres adequados às femininas representantes do
pudor como virtude social. Este ensaio se propõe a pensar o fator obsceno como imprescindível
à compreensão da instância pornoerótica, diante de sua capacidade de movimentar e qualificar o
limiar entre as ordens morais e os princípios de prazer, entre o impedido e o permitido, entre o
implícito e o explícito, sem escapar da sua própria ambivalência destrutivo-produtiva.
Palavras-chave: Literatura pornoerótica; Obscenidade; Ambivalência; Psicanálise; Pierre
Louÿs.

Introdução
O puritanismo burguês na Belle Époque francesa entre-séculos (~1871-1914),
estivesse em maior ou menor relação contemporânea e política com a Era Vitoriana
(1837-1901) do império britânico – que influenciou cultural e profundamente o
conhecido universalmente por puritanismo sexual moderno –, ainda mostrava fortes
sinais de sua vigência enquanto preceito moral no desenrolar da primeira metade do
século XX. Se as transformações culturais e a prosperidade anunciadas a esta bela
época expandiam a economia, as formas de comunicação e os meios de divertimento,
elas não ocorriam sem a preocupação com os limites que estas mudanças trariam aos
valores do romantismo e da moral sexual. Ou seja, o ideal estético e o ideal amoroso
românticos se reduziam pragmaticamente àquilo que Gay (1990, p. 9) denominou de
“reserva erótica” do amor e da moralidade burgueses.
Comedido em suas práticas, subordinado ao matrimônio e delineado pelas
relações parentais dominadas assimetricamente pelo poder do homem-pai, o modelo de
amor burguês vem a se tornar o padrão daquela época. Sem dúvida, em maior ou menor
grau, o puritanismo vitoriano continua pulverizado como padrão no pensamento
conversador, intrinsecamente burguês, sobre os costumes até os dias de hoje; dias estes
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ainda ensaiados a partir das ideias da classe dominante burguesa (MARX; ENGELS,
2007, p. 47).
O autocontrole e a autovigilância sobre as paixões, evitadas, mas, que não
deixavam de assolar o corpo viril e exemplar do homem burguês de outrora – por sinal,
o único com permissão e responsabilidade para demonstrar o seu caráter masculino no
convívio social público – buscavam determinar “os caminhos aceitáveis para o amor
[conjugal]”. Os ideais burgueses de castidade, monogamia e pureza “estavam
claramente demarcados e eram fortemente vigiados” no contrato social do casamento e
na instituição da família nuclear, com vistas à manutenção de uma “sociedade
respeitável” (GAY, 1990, p. 9; 178).
Fruto dessas práticas de controle da sociedade respeitável patriarcal, os manuais
de civilidade se dirigiam a um público que, ao contrário do homem-pai, pertencia à
dimensão do privado e representava a extensão duplicada mais intransigente desse
ordenamento. Se as boas maneiras eram cultivadas no próprio processo de formação
pública da índole heroica e nobre dos homens viris, elas passariam a vigorar junto às
mulheres e meninas, esposas e filhas, através do manuscrito das regras de conduta e dos
códigos de educação feminina.
Os manuais, desta forma, traduziam consideravelmente a máxima domesticação
dos instintos, restritos e exclusivamente aprimorados para ditar também os costumes à
parcela feminina da população, enobrecendo os lares e tornando estes lugares
domésticos em ambientes tão exemplares e distintos quanto os perseguidos fora de casa
por aqueles homens da sociedade civilizada e idealizada pelo mito civilizatório. As
mudanças sinalizadas pelo progresso da Belle Époque “para muita gente, [...] não
constituíam uma ameaça, e sim uma promessa” (GAY, 1988, p. 43) que, porém,
exigiam, em contrapartida, um refinamento do comportamento, um gerenciamento dos
corpos e dos gestos, um domínio sobre as pulsões, uma reprimenda no relativo ao
sexual.
A concretização dessas práticas, contudo, não ocorria de forma tão simples,
sobretudo por conta da dupla moral burguesa se complicar diante, por exemplo, da
prostituição como um “mal necessário”. O sexo, nestas vias, não teria como ser
puritanamente reprimido, pois, de certo modo, se os prostíbulos permaneciam ativos,
estavam a serviço daquilo que transbordava dos excessos masculinos dominantes.
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Instituição que desmascara a hipocrisia desse puritanismo, a prostituição auxiliava
na preservação das instituições familiares, ao desviar os incontroláveis institutos sexuais
masculinos, mais ou menos perversos, do recatado ambiente doméstico. Dela também
se revelaram as múltiplas disparidades na objetificação das mulheres, do privado ao
público. Como afirma Badinter (1986), a “mulher de família” era tão objeto quanto a
“mulher da vida”: ao mesmo tempo que a primeira era instrumento de alianças sociais
em casamentos por interesse, também era um corpo ao qual se tomava posse para
reprodução da prole, enquanto a segunda servia como uma forma de distração e
permissividade sexual.
Em Manual de civilidade destinado às meninas para uso nas escolas, publicado
em Paris em 1926, mas escrito quase uma década antes, Pierre Louÿs dialoga com esse
cenário pudico, mas hipócrita, parodiando os rigorosos e moralistas manuais utilizados à
época. Nesse breve livro, considerado a obra mais subversiva do autor francês, o tom
predominante é satírico, incisivo e cru, evidentemente pornográfico, e busca dar conta
de temas incestuosos, heréticos e, principalmente, perversos, em virtude de se permitir a
sugestões sexuais que se voltam a leitoras implícitas que fariam o texto ser censurado
por razões de pedofilia.
Dentro de nossa proposta de análise, nos limitamos ao capítulo final “Diga... Não
diga...”3, por sua caracterização linguageira significativa da força enunciativa que o
obsceno traz ao desmantelar as falsas moralidades que guiam o restante do livro, em
seus ataques sarcásticos à cultura burguesa puritanamente dúbia da Belle Époque.

A modulação do obsceno e o eufemismo paródico
O obsceno carrega, sob todo e qualquer olhar que se pense lançar acerca dele, uma
capacidade qualificativa bastante peculiar tanto de seu funcionamento adjetivo quanto
de sua substantivação. Ao nomear algo, substantivamente, esse ato de linguagem,
arbitrário na medida em que se busca elaborar qualquer fundamentação comunicativa,
evoca a necessidade de um uso para aquele significante que nem sempre sucede de
Mantivemos a ordem “Diga... Não diga...” tal como que se encontra no título do capítulo da edição de
1947 a qual tivemos acesso e que fora publicada em Londres: “Dites... Ne dites pas...”. Apesar de a ordem
no sumário (table) estar invertida da mesma forma como se apresentou a tradução de Plínio Augusto
Coêlho, da editora brasileira Imaginário, e a própria ordem de imperativos nas linhas do texto original e
traduzido estarem na sequência de primeiro a negativa e depois a afirmativa, optamos por fazer essa
inversão por seu exemplo de modulação. Alterar a ordem dos fatores sem afetar o produto é um aspecto
caro ao axioma matemático, mas também serve ao obsceno como um resultado de certa desordem.
3
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maneira satisfatória, porque pode vir a dizer de um vir-a-dizer repleto de outras
naturezas. Como bem pontua Eco (1991, p. 114-115), desde este momento de
expressividade que envolve fonética, semiose, enunciação, interlocução – da semântica
à pragmática – e trata do “liame arbitrário entre significante e significado”, ao falarmos,
nos abrimos à representação de algo que, mesmo tendo sido dito na perspectiva do
emissor, pode não ter sido mais que um mero embaralhado semasiológico, mais que um
jogo de comutação alternada por escolhas interpretativas nem sempre moduladas pela
linguagem explicitada.
Ao caracterizar algo, adjetivamente, implementamos aspectos de juízo de valor
que tiram ou trazem à cena associações capazes de minimizar ou maximizar nosso nível
de impessoalidade para com o que estamos a elaborar.
O obsceno, por exemplo, é tido, conforme o glossário etimológico de Portella
(1984, p. 115) como o “oposto à cena”, significado que se associa objetivamente com o
que se presentifica perante o olhar, ao visto, ao “que não se pode levar ao palco por
atentatório à moral”. Já Moraes (2003, p. 123) resgata o sentido original de “mau
agouro” do vocabulário latino obscenus, que nos conota ao que não deve ser
pronunciado, que deve ser calado pelo efeito que sua própria enunciação acarretaria.
Entre o olhar e o falar, observamos duas dimensões que fazem uso do obsceno
enquanto modulação e nos permitem reconhecer que os produtos oriundos dessa
adjetivação tendem a uma infinidade imaginativa considerável. A partir disso, pensamos
refletir melhor sobre como se dariam estes funcionamentos junto à teoria psicanalítica.
Na mesma esteira comum de substantivação de adjetivos pela qual muito se
exercita o vernáculo psicanalítico, como se pode perceber desde o fulcral “inconsciente”
freudiano – assim como em “perverso”, “neurótico”, “psicótico”, até os “simbólico”,
“imaginário”, “real” lacanianos –, o “obsceno” pode ser apropriado por este campo de
saber como um sintagma nominal e categórico de análise.
Segundo o linguista Perini (1997), os adjetivos possuem essa flexibilidade junto
aos substantivos de forma mútua, uma vez que dentro da concepção de linguagem
enquanto ferramenta de múltiplas funções interlocutórias e diversos usos contextuais e
pragmáticos, essas classes gramaticais podem se reversar semanticamente.
Nesse terreno lexical, à luz de Basílio (2007), podem surgir sintagmas nominais
que comprovam esse movimento de idas e vindas, tais como os substantivos com
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função adjetiva (nominativos de agente que passam a qualificar: como em “pai
castrador” ou “discurso fetichista”), os adjetivos denominais (que derivam de
substantivo e mudam de sentido de acordo com a sufixação, mas que não se desprendem
do significante radical de suas bases, como em “obra hilstiana” e “membro carnudo”),
as gírias substantivas qualificadoras (como em “mulher gata” ou “filho puto”) e, que
mais nos interessam, os adjetivos substantivados (que se ora apenas qualificavam,
passaram a designar coisas).
Essa digressão linguística se fez necessária para pontuar que, antes mesmo de
partir para o plano discursivo, o obsceno está enredado em um quadro linguístico de
implicações redundantes intensas, desde já um fenômeno de linguagem. Se vem nomear
ou adjetivar, aquilo que a exibição visual (não-verbal) não deveria remeter ou o que a
linguagem explícita (verbal) não deveria dizer, pois já o obsceno do obsceno, não
podemos desconsiderar que, nesse próprio exercício lexical, é possível que tais
elementos se confundam, se imbriquem, sem perder o seu efeito.
Antes de retomarmos a reflexão dentro do alicerce psicanalítico que elegemos
como eixo teórico principal, é importante destacar a concepção que o obsceno
empreende para com o discurso da moralidade que trouxemos introdutoriamente.
Ao citar, coincidentemente, a tradição francesa, em nomes como Sade,
Lautréamont e Bataille, como a que vem questionar o obsceno para além de uma mera
convenção social daquilo que busca tornar vil as funções e os prazeres sexuais, Sontag
(1987) pontua que:
Seus trabalhos [da tradição francesa] sugerem que “o obsceno” é uma
noção primal do conhecimento humano, algo muito mais profundo
que a repercussão de uma aversão doentia da sociedade ao corpo. A
sexualidade humana é, à parte as expressões cristãs, um fenômeno
altamente controverso e pertence, ao menos em potencial, mais às
experiências humanas extremas que às comuns. Por domesticada que
possa ser, a sexualidade permanece como uma das forças demoníacas
na consciência do homem – impelindo-nos, de quando em quando,
para perto de proibições e desejos perigosos, que abrangem do
impulso de cometer uma súbita violência arbitrária contra outra pessoa
ao anseio voluptuoso de extinção da consciência, à ânsia da própria
morte. [...] O obsceno, isto é, a extremidade da experiência erótica, é a
raiz de energias vitais. (SONTAG, 1987, p. 54; 56).
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Entremeado que está pelos adjetivos substantivados do erótico e do pornográfico,
o obsceno – dentro do que preferimos fundir como instância pornoerótica a partir do que
Rodrigues (2015) elabora sobre a indissociabilidade daqueles primeiros – encontra
nessa posição uma raiz parcialmente inconsciente aproximada tanto da noção pulsional
do que é reprimido, elaborada por Freud ([1915] 1996b) junto ao aparelho psíquico,
como do que Foucault ([1976] 2017, p. 11) cogita que “se o sexo é reprimido, isto é,
fadado à proibição, à inexistência e ao mutismo, o simples ato de falar dele e de sua
repressão possui como que um ar de transgressão deliberada”.
Nesse sentido, Rodrigues (2015, p. 14) resume que:

A pornografia, além de conter tudo o que é erótico, concentra algo a
mais, da ordem do irrepresentável, de um gozo mortífero, sedutor e
inevitável. Contra ela, o máximo que o sujeito poderá fazer é negá-la.
E recorrendo a esta artimanha, estará alimentando-a mais e mais.

Dentro das linhas fronteiriças entre o reprimido, o interdito e o negado, o obsceno
em “Diga... Não diga...” apresenta a figura de linguagem dos eufemismos e a releitura
cômica do estilo paródico como um demonstrativo formidável da palavra enquanto
elemento desvelado e manifesto daquilo que mantemos latente no território dos desejos
e da representação da coisa sem palavra correspondente, sempre recalcada na
estruturação do nosso inconsciente.

O obsceno nas reentrâncias da linguagem cômica e interdita
Nos valendo da imaginação pornográfica, podemos conceber um certo nível de
inquietação caso nos defrontássemos com a cena em que uma menina obedecesse à
seguinte regra de etiqueta louÿsiana: “Não diga: ‘Estou com vontade de foder.’ Diga:
‘Estou nervosa’”. (LOUŸS, 2005, p. 107).
Essa interdição da fala obscena substituída pelo eufemismo tolerável só possui
algum efeito porque somos apresentados àquilo que não foi dito. No âmbito dos
discursos a partir da psicanálise, a inquietação que pensamos conceber se transmuta, em
verdade, na maioria das vezes, na satisfação diante de um dizer espirituoso, diante de
um chiste. O chiste serve, nos eufemismos paródicos de Louÿs, para falar de algo que
não pode ser dito, ou não pode aparecer como tal. Mas, caso aparecesse seria de um
valor superior, pois verdadeiramente exposto, por mais obsceno que fosse.
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Para Freud ([1905] 1996a, p. 188) “a paródia e o travestismo realizam de outra
forma a degradação de algo eminente: destroem a unidade existente entre o caráter de
uma pessoa, tal como o conhecemos, e seus discursos e atitudes, substituindo as figuras
eminentes ou suas enunciações por outras, inferiores”. Nessa perspectiva, os
imperativos dos dizeres velam a hipocrisia do puritanismo que jocosamente Louÿs
busca perverter brincando.
Ainda segundo Freud ([1905] 1996a, p. 98):

Pela enunciação de palavras obscenas a pessoa em questão é
compelida a imaginar a partir do corpo ou o procedimento em questão,
ao mesmo tempo que lhe é mostrado o que o assediante, ele próprio,
está imaginando. Não se pode duvidar de que o motivo original do
[chulo] [...] seja o desejo de ver desmascarado o que é sexual.

Entretanto, por termos o obsceno como característico aos efeitos que esse interdito
nos explicita, vemos que não estamos diante deste chiste como mero mecanismo de
fuga de algo que ele encobre, mas como uso da palavra para esgaçar o oposto de seu
processo de recalcamento. A palavra não dita, que antecede a que deve ser usada
eufemisticamente, ganha função dissidente. Louÿs quer induzir que o não-dito é
exatamente aquele que deveria ser dito. É ao designar a coisa interditada com o seu
sentido chulo, mais elucidativo, que a palavra como pertinência e dissidência ganha
potência. Digamos, n’importe quoi!
É exatamente daí que fomos capazes de perceber uma semelhança dessa
modulação do obsceno, na raiz de energias vitais (cf. SONTAG, 1987) e em sua face
negativa implícita ao que ele mesmo explicita, com o funcionamento do discurso
consciente de acordo com pensamento inconsciente defendido pelo setting psicanalítico.
Para Perez (2017, p. 53) “o pensamento inconsciente surge no meio desse discurso
da consciência revelando a verdade do sujeito, que o implica em cena”. A rejeição a
uma forma de significação enunciativa em detrimento de outra aceitável à moralidade já
deduz que, para a psicanálise, não é exatamente essa palavra escolhida que mais
importa, mas aquelas que, em circunstâncias de livre associação, encobrem as que
carregam verdadeiramente a implicação do sujeito em seu lugar diante da cena
inconsciente.
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O que interessa à psicanálise é que o discurso da consciência não é
unívoco, não ordena unidirecionalmente, senão equívoco, o que não
tem relação com equivocado, mas com polissêmico. Há um curtocircuito entre aquilo que penso, aquilo que acho que penso, aquilo que
digo o que penso e aquilo que queria ter dito quando disse o que
pensava”. (PEREZ, 2017, p. 103).

Diante disso, nos pondo frente às enunciações imperativas de Louÿs, tal como:
“Não diga: ‘É a maior puta da terra.’ Diga: ‘É a melhor menina do mundo.’” (LOUŸS,
2005, p. 108); somos capazes apenas de perceber, na afirmação do interdito, o
reconhecimento de que entre negar um dizer e dizê-lo, buscamos semelhantemente
reproduzir na sociedade a ilusão do controle puritano sobre os corpos sob a mesma
medida em que os equívocos na vontade de “querer” dizer algo por meio da linguagem
não dá conta do que “queríamos” dizer.

Alguns dizeres à guisa de conclusão
À essa altura, precisamos ressaltar que o presente trabalho ganhou novos
contornos diante de leituras empreendidas no intervalo entre a submissão de sua
proposta de apresentação e após a sua comunicação oral. Isso decorreu da compreensão
de que a proposta não seria minimamente satisfatória, caso persistíssemos atrelados ao
conceito, inicialmente cogitado, de “coisa-em-si” a partir do aparato psicanalítico que
delineamos como suporte teórico. O obstáculo que seria manter-se nos arredores desse
segmento, de base lacaniana, foi evitado mediante a compreensão de que a “coisa-emsi”, que se supunha ser relativa à manifestação de um significante de impacto obsceno,
na verdade trata de outra relação objetal, inatingível enquanto experiência fenomênica,
pois dialoga com uma noção absoluta de coisa ulteriormente insuperada, mas
eternamente buscada em uma origem que conduziria sentido a tudo.
Como estratégia de exposição de nossa proposta, a leitura do pequeno texto de
“Diga... Não diga...” aos demais participantes do grupo de trabalho serviu de exemplo
dos efeitos que essa modulação do “obsceno obsceno” é capaz de causar. O experimento
nos possibilitou a confirmação de como o arbitrário cultural e moral, ao qual o
pornográfico rompe ao se materializar nas interlocuções, torna o mal-estar civilizacional
tão evidente quanto agente da tensa marginalidade dos interditos. Se a centralidade da
dimensão inconsciente é barrada por uma primazia da razão dos bons costumes, ela não
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deixa de precaver-nos da parcela significativa daquilo que está sorrateiramente à mostra
entre a carne e a palavra.
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A VIOLÊNCIA E A HOMOAFETIVIDADE REPRIMIDA NO CONTO O
OFICIAL PRUSSIANO, DE D. H. LAWRENCE.
Iêda Carvalhêdo Barbosa (UFC/IFCE)1
Resumo: Busca-se, no presente estudo, analisar um dos contos mais emblemáticos de Lawrence,
O Oficial Prussiano, no que respeita à homoafetividade reprimida de dois personagens da trama,
Herr Hauptmann, um oficial, e um jovem soldado sob seu comando, Schöner, que só conseguem
exprimir seus desejos por meio da violência física e psicológica. Esta é uma narrativa marcada
pela relação entre o poder e o erotismo com tendências sadomasoquistas. A referida pesquisa
intenta provocar uma reflexão sobre a impossibilidade da transgressão sexual e a consequente
adequação comportamental às normas das representações sociais, baseando-se em Freud (1972),
Bataille (1985), Costa (1992) e Wanderley (1994).
Palavras-chave: Violência; Homoafetividade; O Oficial Prussiano; D. H. Lawrence

A preocupação com o inconsciente, a emoção e o desejo subconsciente do homem
é marcante na obra do escritor do Modernismo inglês D. H. Lawrence (1885-1930). Seus
escritos são espontâneos e abordam de forma franca e desinibida assuntos tabus na
Inglaterra pudica e vitoriana como o sexo, chocando muitos de seus contemporâneos e
fazendo de Lawrence um autor de mais afinidades com a segunda metade do século XX
do que com seus decênios iniciais quando produziu sua obra.
O erotismo marca todo o seu trabalho por meio do qual Lawrence pretendia eliminar
os extremos tanto da aparente modéstia vitoriana como da decadência e mecanização
modernas de seu tempo, mostrando a necessidade de uma mudança revolucionária no que
diz respeito às atitudes sexuais.
Dois de seus romances, O arco-íris (1915) e O amante de Lady Chatterley (1928),
foram proibidos e associados à pornografia por suas polêmicas descrições de relações
sexuais e também por ataques ácidos às convicções morais vigentes da sociedade inglesa.
Para burlar os costumes da época e promover, ao lado do controle e da repressão,
formas um tanto excêntricas de prazer, Lawrence fez uso de técnicas narrativas guiadas
pela psicanálise, pelo fluxo de consciência e por discussões morais.
Vale ressaltar que o escritor inglês, em Pornography and Obscenity (1973), afirmou
que o sexo, desde o Renascimento, fora tratado erroneamente devido ao medo de doenças
e à dissociação entre a mente e a função do corpo, levando a um tipo equivocado de
1
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segredo. O autor acreditava que

eliminar o “segredinho sujo” era essencial para a

liberdade humana e para o desenvolvimento do ser como um todo.
Dessa forma, procura-se investigar neste trabalho a homoafetividade em um dos
contos de Lawrence, O Oficial Prussiano. A referida narrativa é uma história de ódio e
paixão, brutalidade e assassinato. Um oficial do exército prussiano, Herr Hauptmann, frio,
impessoal e severo, sente-se fortemente atraído por um jovem soldado a ele subordinado,
Schöner, cujo nome em alemão significa “mais bonito”, porém essa pulsão homossexual
é considerada pecaminosa pela sociedade e pelas próprias personagens que não a aceitam.
A consequente supressão do contato físico desejado gera uma relação de amor e ódio
baseada na violência. O capitão humilha Schöner e o espanca frequentemente, fazendo o
rapaz compreender que, para manter sua integridade física e, principalmente, psicológica,
é necessário assassiná-lo. O soldado o executa, porém depois sofre delírios e também
morre.
O oficial era um aristocrata falido, arrogante e despótico, contudo se envolve
amorosamente com alguém de uma classe menos culta, visto que o oficial era
extremamente intelectualizado, enquanto seu subalterno não possuía aspecto elevado
nesse sentido. Ainda assim é em Schöner que Hauptmann encontra seu objeto de desejo.
A união entre o intelectualizado e o primitivo é muito frequente nas obras de
Lawrence, pois o autor inglês busca mostrar que, para a pulsão ou desejo erótico, a
diferenciação de classe é indiferente, completamente nula (RAMOS; NEPOMUCENO,
2010, p.108).
A força atrativa que impulsiona Hauptmann na direção de Schöner e vice-versa está
bem caracterizada nas seguintes passagens:
Aos poucos, o oficial foi tomando consciência da presença insensível,
vigorosa e jovem do ordenança à sua volta. Ele não podia fugir dessa
presença enquanto estivesse trabalhando. Era como uma chama cálida
sobre o corpo rígido, tenso do homem mais velho, que se tornara quase
sem vida, fixo. (LAWRENCE, 2018, p. 221)
(...) o oficial se levantou de repente, praguejando, e seus olhos azulados
como o fogo se fixaram por um momento nos do rapaz confuso. Foi um
choque para o jovem soldado. Sentiu algo penetrar-lhe bem no fundo
da alma, num local onde nada jamais havia tocado. Ficou bastante
perplexo e atônito. Parte de sua natural autossuficiência desaparecera,
dando lugar a uma leve intranquilidade. E, desde essa ocasião, um
sentimento oculto existia entre os dois homens (LAWRENCE, 2018, p.
222).
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Contudo as personagens estão cercadas por um código que proíbe a exposição dos
seus sentimentos homoafetivos por considerá-los transgressores das representações
sociais. A relação com o código é de implacável fechamento: se o indivíduo discrepa, o
código não o aceita.
Buscando adequar seu comportamento às normas do universo circundante, o oficial
rejeita a paixão que sente por seu subordinado:
Havia alguma coisa tão livre e independente no rapaz, e algo em seu
movimento, que fazia o oficial notá-lo. E isso irritava o prussiano. Ele
não resolvera se interessar pela vida por causa de seu criado. Poderia,
facilmente, ter mudado de ordenança, mas não o fez. Agora, raramente
olhava de frente para ele e mantinha o rosto desviado, como se quisesse
evitar vê-lo (LAWRENCE, 2018, p. 221).

O mesmo acontece com o ordenança: “Mas, agora, se fosse forçado a um
intercâmbio pessoal com seu superior, seria como um animal selvagem enjaulado,
sentindo que devia fugir” (LAWRENCE, 2018, p. 223).
Hauptmann é um pêndulo, oscilando entre sua verdade íntima e pessoal e o
cumprimento dos ditames externos. Esse conflito o leva a procurar uma mulher, visando
a reafirmação da sua masculinidade e o esquecimento de seus anseios inconfessáveis. O
encontro com o ser feminino, no entanto, não o satisfaz, pois a satisfação não busca
previamente a distinção sexual como lei:
(...) Sentindo seus próprios nervos destroçados, decidiu ir passar alguns
dias com uma mulher. (...) Foi um simulacro de prazer. Ele
simplesmente não a queria. Mas permaneceu todo o tempo disponível.
Finalmente voltou, em uma agonia de irritação, tormento e infelicidade
(LAWRENCE, 2018, p. 230).

O soldado também procura acalmar sua inquietação frente à estranha e intraduzível
relação que mantém com o capitão, partilhando de contato físico com a namorada:
O soldado tinha uma namorada, uma garota das montanhas,
independente e primitiva. Os dois caminhavam juntos, em silêncio. Ele
a procurava não para conversar, mas para ter seu braço ao redor da moça
e pelo contato físico. Isso o acalmava, tornava mais fácil para ele
ignorar o capitão; porque podia descansar com a cabeça dela segura
contra o peito (LAWRENCE, 2018, p. 228).

A autocoibição da fome que vergasta seu corpo transforma o oficial num homem
violento, o qual dirige sua intensa irascibilidade contra o próprio objeto do seu desejo,
principalmente quando, enciumado, descobre que este tem uma namorada. A violência,
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inicialmente, é de cunho psicológico - Schöner não pode mais se encontrar com sua
bem-amada:
— Está com pressa? — perguntou o oficial, observando o seu
semblante preocupado e nervoso. O criado não respondeu. — Quer
responder à minha pergunta? — insistiu o capitão.
— Sim, senhor — replicou o ordenança, de pé com a pilha de pratos
fundos do Exército.
O capitão esperou, olhou para ele, depois perguntou de novo:
— Está com pressa?
— Sim, senhor — soou a resposta, que encolerizou o ouvinte.
— Por quê?
— Eu ia sair, senhor.
— Preciso de você esta noite. (. . .)
— Precisarei de você na noite de amanhã também. Na verdade, pode
considerar suas noites ocupadas, a menos que eu lhe dê licença para sair
(LAWRENCE, 2018, p. 231) .

A violência passa a ser representada pela força bruta quando o subordinado se
recusa a responder o motivo de ter colocado um lápis atrás de sua orelha. Hauptmann,
então, o chuta várias vezes até fazê-lo admitir que usara o lápis para escrever um poema
para a namorada:
— E por que tem um lápis na orelha?
O ordenança hesitou, depois continuou seu caminho sem responder. (...)
Andara copiando um verso para o cartão de aniversário da namorada.
Voltou para acabar de tirar a mesa. Os olhos do oficial dançavam, e ele
tinha um sorriso curto, vivo.
— Por que tem um pedaço de lápis na orelha? — perguntou.
(...) Em lugar de responder, virou-se, atordoado, para a porta. Quando
se agachava para pousar os pratos foi atirado para a frente por um
pontapé. As vasilhas desceram em corrente pela escada, ele se segurou
nos suportes do corrimão. Enquanto se erguia, foi chutado com força,
repetidas vezes, de forma que continuou agarrado fracamente ao
balaústre por alguns instantes.
(...)
O tom de voz do oficial queimava como ácido.
— Por que tinha um lápis na orelha?
(...)
Viu o peito do rapaz arfar enquanto se esforçava por encontrar palavras.
— Eu estive escrevendo.
— Escrevendo o quê?
De repente, um sorriso se iluminou como uma chama no rosto do
oficial, e um pontapé atingiu fortemente a coxa do ordenança. O jovem
se moveu para um lado. Seu rosto tornou-se sem vida, com dois olhos
negros, fixos.
(...)
A boca do jovem ficara seca e sua língua roçou nela como em um papel
pardo, áspero. Acionou sua garganta. O oficial ergueu o pé. O criado
enrijeceu.
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— Uma poesia, senhor — veio o som partido, irreconhecível de sua
voz.
— Poesia. Que poesia? — perguntou o capitão com um sorriso
repugnante.
(...)
— Para minha namorada, senhor — ele ouviu o som seco, inumano
(LAWRENCE, 2018, p. 232-236).

As obscuras relações entre o agressor e sua vítima são descritas magistralmente por
Lawrence em O Oficial Prussiano. Essa angustiante fusão de amor e ódio, raiva e
aceitação não ocorre por acaso, uma vez que, segundo Pasolini (1990, p.155), “não existe
plano de carrasco que não seja sugerido pelo olhar da vítima”. E é exatamente essa
cumplicidade que o texto sugere, pois o capitão e o soldado encontram um tipo de
satisfação na violência, seja ela dada ou recebida.
Essa estranha ambivalência de sentimentos pode ser percebida quando Hauptmann
lança seu cinto na face de Schöner: “Por fim, arremessou a fivela de seu cinto contra o
rosto do criado. Quando viu o jovem recuar, lágrimas de dor nos olhos e o sangue na
boca, sentiu imediatamente uma emoção de profundo prazer e vergonha” (LAWRENCE,
2018, p. 229-230).
Quando há a inversão dos papéis, o soldado transforma-se no carrasco para poder
continuar vivo:
Agarrou-se à situação — de que o capitão não existia — para que ele
próprio pudesse viver. (...) E quando o capitão estava a cavalo, dando
ordens, enquanto ele próprio permanecia de pé com o rifle e a mochila,
aflito de dor, sentiu que deveria fechar os olhos — que deveria fechar
os olhos para tudo. Foi somente a agonia prolongada de marchar com a
garganta seca que o encheu de uma única, adormecida e firme intenção:
salvar- se (LAWRENCE, 2018, p. 242).

Este, ao matar seu opressor com suas próprias mãos, experiencia um grande prazer
e, ao mesmo tempo, uma sensação que sua vida não tinha mais importância:
Em um segundo, o ordenança, tendo o rosto sério, grave, e falando
entre os dentes, havia colocado o joelho sobre o peito do oficial e
pressionava-lhe o queixo para trás, contra a ponta mais distante do cepo
da árvore, forçando, com todo o seu coração em uma exaltação de
alívio, a tensão dos pulsos estranha com o desafogo. Com a base das
palmas das mãos, empurrava o queixo com toda a força. E era bom,
também, ter aquele queixo, o maxilar rijo já um pouco áspero com a
barba, entre as mãos. Não relaxou um só segundo, mas, com toda a
energia de seu sangue exultando com o ataque, empurrava a cabeça do
outro para trás, até que houve um pequeno “cacarejo” e uma sensação
de esmagamento. (...) Agradava-lhe manter as mãos pressionando o
queixo para trás, sentir o peito do outro ceder, sucumbindo ao peso de
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seus joelhos fortes e jovens, sentir as crispações penosas do corpo
prostrado sacudindo toda a sua própria estrutura pressionada sobre ele.
(...)
Bem, acontecera. No íntimo, estava satisfeito. Havia odiado o rosto do
capitão. Estava extinto agora. Havia um grande alívio na alma do
ordenança. Era como devia ser. Mas não suportava ver o corpo
comprido do militar, jazendo dobrado sobre o toco da árvore, os belos
dedos crispados. Queria escondê-lo.
(...)
O rapaz sentou-se próximo ao corpo por alguns momentos. Ali
terminava, também, sua própria vida. (LAWRENCE, 2018, p. 255258).

Num nível mais complexo, a luta entre os antagonistas é uma clássica exposição
do sadismo e do masoquismo, forças aparentemente opostas mas correlatas.
Primeiramente, o capitão é o sádico e Schöner, o masoquista. Depois, os papeis são
trocados. O sofrimento do soldado com os maus tratos do seu superior não podem ser
evitados; como soldado, sua capacidade de desobedecer ao seu líder é limitada. No
entanto, como já citado, Lawrence lança pistas ao leitor a fim de que ele perceba que,
mesmo diante do sofrimento, o soldado é misteriosamente atraído pela energia erótica do
capitão.
Em seu estudo O problema econômico do masoquismo (1972), Freud faz
referências a dois termos: o masoquismo que consiste no prazer em sentir a dor e receber
a agressão, e o sadismo, no prazer em proporcionar a dor e a agressão. Nesse ensaio,
afirma que há três modos de masoquismo, e o mais grave deles é o masoquismo moral ou
violência moral.
A relação amorosa velada entre o oficial Hauptmann e o soldado Schöner é
embasada na negação do desejo erótico. Segundo Freud, esta é uma técnica de defesa, um
destino dado à pulsão, que afasta o fato da consciência para manejar o conflito. A paixão
entre os dois homens é inconsciente, exatamente por não poder ser concebida
conscientemente por eles, assim é canalizada para a violência. A tensão mantém-se em
toda a narrativa, evidenciando o conflito intimista sentido pelos personagens.
Nesse sentido, o masoquismo moral, definido por Freud, que permeia a relação
entre os dois, está desempenhando o papel inconsciente da culpa; há aí uma feroz
agressividade do superego contra o id. A agressividade é a manifestação da pulsão de
morte, ou seja, há a concepção da tentativa de destruir o desejo sexual, algo que passa a
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ser reprimido, dilacerando o sujeito contra si mesmo; nesse caso, o sofrimento do oficial
se desdobra no sadismo, já que ele sente prazer em espancar o soldado.
Vale lembrar que o prefácio escrito pelo tradutor Aníbal Fernandes acerca desse
conto de D.H. Lawrence para o português, editado em 1987 pela Hiena Editora, tem
como título 'Senhor e Servo'. Não ao acaso, pois um dos aspectos mais significativos deste
conto prende-se à questão do poder e da sua relação com o erotismo.
O que é verdadeiramente analisado nesse conto é a relação de codependência entre
o senhor e seu servo. A sexualidade desviada para a agressividade origina um jogo doentio
de poder e agressão de que ninguém pode sair vencedor, porque o servo, ao ser vítima,
tem também poder, quando muito o poder de fazer do oficial o seu senhor. Por isso, não
há uma concretização do desejo, pois anularia o jogo, tornando iguais senhor e servo. O
mesmo acontece com a morte, essa, sim, consumada. O servo mata o seu senhor, mas
percebe que a sua vida acabou também e termina por definhar, ficando lado a lado com o
seu senhor na morgue.
Para Brian Finney (1989, p.15), Lawrence usa o toque e o olhar em várias situações
para simbolizar a batalha entre as forças conscientes e inconscientes presentes nas suas
personagens. O toque conecta as correntes emocionais mais profundas das personagens,
ao passo que o olhar representa o impacto penetrante do intelecto.
Nesse conto, o uso da força bruta por Hauptmann é empregado como expressão de
uma sexualidade pervertida, a qual causa sua morte quando o soldado a dirige contra ele.
As forças do inconsciente são suficientemente poderosas para matar quem se opõe a elas.
O olhar é utilizado para sugerir a presença da mente consciente. O penetrante olhar
do capitão força o ordenança a uma indesejável consciência do seu desejo homoerótico.
Para restaurar a vida dos sentidos inconscientes, é preciso, então, eliminar o oficial.
Depois do assassinato, o soldado é morto pelo sol, fonte de luz, que simboliza a
conscientização de uma sexualidade fora dos trilhos habituais, a qual o assusta e o faz
mergulhar no desespero de sonhos delirantes:
Deitou-se imediatamente e fechou os olhos, sua percepção continuando
a correr sem ele. Uma grande pulsação da doença palpitou nele, como
se latejasse por toda a terra. Ele estava queimando com o calor árido.
Mas estava ocupado demais, excessiva e violentamente ativo na corrida
incoerente do delírio, para notá-lo (LAWRENCE, 2018, p. 260).
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Jorge Wanderlei, referindo-se a esse conto de Lawrence, afirma que nesse texto a
noção de homoafetividade está completa e marcante na mente de um dos componentes
do par, gerando uma sentença dupla: morte, morte:
Aqui, alguém se sabia, alguém sabia do indizível, do impossível, do
inconcebível. Então, morte. Como se o código das representações
sociais, nesse contexto, fosse capaz de proferir máximas, e reinasse,
declarando: a consciência é que mata (1994, p.118).

Assim, o toque aparece, nesse conto, sob a forma de gestos e atos violentos por se
tratar de uma relação doentia, condenada pelo mundo exterior e pela moral puritana das
próprias personagens que não podem acariciar-se e revelar sua paixão, restando a elas
tocaram-se e comunicarem-se por meio da agressão física.
Costa (1992, p.52), ao classificar as relações homoeróticas encontradas na literatura
no século XIX e no início do século XX, denomina o conto lawrenciano de um
homossexualismo de quartel, em que a repressão sexual produz monstros.
Sobre essa classificação, o psicanalista brasileiro comenta o seguinte:
(...) nos ambientes inflexíveis, rígidos e impiedosos das casernas,
militares homoeroticamente inclinados entregam-se a verdadeiras
orgias de brutalidade contra as “vítimas” de suas aspirações sexuais. O
desejo amoroso torna-se uma descida aos infernos. As personagens
vivem uma atmosfera de aflição e desespero que só o assassinato e o
suicídio vêm remediar (1992, p.52).

Tem-se no conto em análise uma contraposição a uma das teses centrais da obra
lawrenciana como um todo, a de que o instinto se revela superior às convenções. Aqueles
que tentam burlar as pulsões do corpo e da vida, negando suas energias naturais ou sexuais
como é o caso do oficial Hauptmann e de seu subordinado, terminam por ocasionar
terríveis desastres pessoais.
Para Bataille (1985, p.161), a entrada na vida social produz “o horror da impotência
humana” no indivíduo. Tão proeminentes são os efeitos do medo e da culpa no sujeito
moderno que o prazer acaba por derivar-se da segurança, mas o prazer verdadeiro é
encontrado em momentos em que a identidade se libera. No conto em questão, nenhum
dos personagens encontra o prazer real, pois negam o risco erótico em favor de uma
estabilidade social, que os acaba levando à morte.
No entanto, vale lembrar que, apesar da moralidade burguesa do início do século
XX, o erotismo sempre esteve ao lado da repressão que, embora dominasse os discursos
acerca da sexualidade, não foi capaz de suprimir obras artísticas que explorassem os
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desejos humanos e estabelecessem uma crítica acerca dos parâmetros sociais da época as
quais estava relacionada, como fez Lawrence.
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AS FILHAS DE SAFO: AMOR E HOMOSSEXUALIDADE À LUZ
DA PSICANÁLISE
Ivanildo da Silva Santos (PPGL/UFPB)
Orientador: Prof. Dr. Hermano de França Rodrigues (UFPB)
Resumo: A psicanálise, ao examinar as razões do amor, indica, de maneira, esquematizada, o
que os filósofos e poetas já sabiam: o amor é uma felicidade indizível. Nossa compreensão do
amor foi moldada pela cultura. Assim, propomo-nos examinar o conto Primeiras Vezes, escrito
por Natalia Borges Polesso, cujo enredo centra-se numa moça e seu desejo amoroso pelo
mesmo sexo. Seu comportamento busca a extraordinária sensação de abraçar o estranho, como o
enigmático caminho da descoberta de si, livre de opressões e imposições. O amor mostra-se
como o álibi para a concretização do desejo. Almejamos identificar os percursos, de modo a
compreender os signos que cercam o desejo, gozo e amor da protagonista. Para tanto,
recorreremos aos estudos de Sigmund Freud (1920), Betty Milan (1983) e Jean Bellemin- Noel
(1978).
Palavras-chave: Psicanálise; Literatura, Sexualidade

INTRODUÇÃO
A literatura ocidental introduz os lugares do discurso: o do amante e do amado,
representando a linguagem solitária do sujeito amoroso. O conhecimento psicanalítico,
por sua vez, confronta-nos com o Outro, ao qual dirigirmos o amor: um vínculo
amoroso que fornece respostas mais adequadas em comparação àquilo que encontramos
no cotidiano. Sendo assim, verificamos a influência do imaginário sobre os significados
atribuídos ao amor. No discurso moralista sobre o amor, podemos notar as imposições
colocadas às mulheres e sua sexualidade.
Mas o que é o amor? Como se inscreve em nosso consciente? São algumas das
questões que nos propomos a dialogar durante este trabalho. Delinear um traço em torno
de alguns pontos importantes sobre a construção do mito do amor em nossa sociedade é
relevante para entendermos, como os padrões de moralidade foram determinantes para
validar ou não uma forma de amar em detrimento das demais. O amor é sublime e
carrasco, porque não aceita promessas. Mas entregamo-nos as suas juras e incertezas,
como se dele extraíssemos o sentido da vida. O amor é impossível? O amor impõe
condições? Qual a forma correta de amar?
É com esse ensejo e com o auxílio de teóricos como Sigmund Freud (1915/2016)
e Betty Milan (1983) que buscamos analisar as múltiplas faces do amor no conto
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Primeiras Vezes (2015), da escritora Natalia Borges Polesso, com a pretensão de revelar
os principais pontos da narrativa que represente o amor sáfico.

1. LER FICÇÃO COM OS OLHOS DA PSICANÁLISE

Abrir-se ao domínio do Inconsciente que é o primeiro e antes de
tudo o seu inconsciente, condição essencial para falar do
inconsciente dos outros, nem que sejam os dos textos literários.

JEAN BELLEMIN- NOEL
Quando pensamos nas relações estabelecidas entre literatura e psicanálise,
delimitamos dois campos de conhecimento exclusivos, distintos e peculiares, embora
haja possíveis diálogos, sobre certas premissas.

Desde as primeiras formulações

freudianas há uma aproximação dos estudos psicanalíticos e as análises literárias. É
importante destacarmos a articulação existente entre as possibilidades do reencontro da
teoria psicanalítica no texto literário, trocas provenientes das descobertas de um diálogo
estabelecido

como

uma

condição

de

relançamento

da

escrita

através

da

intertextualidade. Nos textos de Sigmund Freud encontramos as impossibilidades e
possibilidades desta relação entre estes dois eixos do conhecimento humano. Todavia,
deparamos com alguns impasses iniciais, os pesquisadores e estudiosos que tentam
delimitar um espaço e conceito para ambas, pois a psicanálise não é considerada como
ciência, e a literatura permanece, em alguns momentos, rodeada de conceitos flexíveis e
insolucionáveis.
Mas em que a literatura “instrui” a psicanálise? E o que a psicanálise “explica” a
literatura?

Para o poeta e o escritor, o seu ofício, é a escrita. É através de um jogo

comparável à criança que, em sua dedicação ao brincar, cria seu próprio mundo
transpondo as coisas concretas da realidade para uma ordem que mais a agrade,
investindo muito afeto. E o poeta e o escritor fazem o mesmo que a criança: reinventam
um mundo de fantasia e o tomam com seriedade, mesmo provendo muita afetividade a
sua ocupação, conseguem o separar do real. Eles atendem uma demanda de uma
expressão, sublimam sua pulsão. E com este desejo de expressão, utilizam as palavras
como se estivessem envolvidos em um jogo, fazendo da linguagem e estética literária
seus objetos e instrumentos para por seu intermédio, mostrarem-se. Por este motivo, o
mestre vienense, Sigmund Freud (1908/1996), alia a prática literária e a escrita ao ato de
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brincar de uma criança, pois “os escritores, não menos, já que criam um mundo de
fantasias, que por sua vez também é revestido de cargas de emoção elevadas, bem como
sabem perfeitamente distinguir o mundo exterior do por eles criado”. Como uma
expressão do inconsciente, a literatura estimula a livre associação e o imaginário do
leitor. Ela aguça a curiosidade do leitor que, instigado pela leitura de um poema,
romance ou demais expressões literárias, buscará os discursos que estarão além, no
nível do não dito na escrita. Esta tarefa assemelha-se ao trabalho de um analista, que
buscará os significantes das histórias contadas por seus pacientes, apreendendo o que
não está no enunciado. Mas a literatura com suas concepções superiores proporciona
aos sujeitos uma consciência de sua humanidade. A escrita exerce uma função de
“formadora”, enquanto a fala restringe, apenas a informa-nos. Só através de algo como a
literatura que o homem questiona sobre si mesmo, seu universo, seu passado histórico e
desempenho social e mental. Como afirma Jean Bellemin-Noël (1978), a literatura
“deforma-nos necessariamente, já que o que foi escrito nos vem de outro lugar, longe ou
perto na ausência e de um outro tempo, de outrora ou de há pouco: nunca daqui e de
agora, onde falar é o suficiente”. (p.12)
Desta forma, a relação entre psicanálise e literatura não é algo recente. Pois
Sigmund Freud, fundador da psicanálise, desde sua infância apreciava a literatura. Seu
meio social permitiu que tivesse acesso aos mais variados autores de seu tempo e antes
dele, inclusive com nacionalidades distintas. Com isto, o pai da psicanálise adquiriu sua
uma formação intelectual a partir de autores como, Dostoievsky, Shakespeare, Schiller,
Hoffmann, Goethe, Cervantes e outros contemporâneos de sua época. Na obra de Freud,
encontramos várias conexões com estes autores, pois o fascinava como seus textos
conseguiam prever e explicar muitas inquietações humanas. Além de utilizar diversas
citações para tornar seus textos mais claros, é visível a admiração que sentia em notar a
proximidade das narrativas ficcionais a seus conceitos teóricos, desenvolvidos e
elaborados na sua desafiante experiência clínica. Destacamos que a relação literatura e
psicanálise não se trata de interpretações literárias e muito menos da vida do autor, mas
acompanhar as peculiaridades e proximidade entre o trabalho do escritor e analista, pois
ambos desejam desvendar a complexidade dos conjuntos de discursos particular do
humano, pois “tudo isto se encontra alojado em nós, no nosso pensamento, na nossa
linguagem” (NOEL,1978,p.12). Eles buscam os sentidos do imprevisível e
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desconhecido, nas paixões, desejos, triunfos, contradições, tentando chegar mais
próximos do enigmático e obscuro inconsciente. Já que “os escritores são homens que,
escrevendo, falam, sem o saberem, de coisas que literalmente “eles não sabem”. O
poema sabe mais que o poeta.” (NOEL,1978, p. 12).
A presença destes autores influenciaram muitos dos estudos teóricos de Freud
sobre a formação do sujeito, como por exemplo, o Complexo de Édipo, inspirado na
obra sobre o mito do Rei Édipo, de Sófocles. O contato pessoal com a literatura
proporcionou a Freud uma base para sua produção a respeito do que se ocupam os
escritores na escrita e produção literária. Sendo assim, encaminhou-se em pesquisar as
motivações e a capacidade de elaboração do autor para a criação de suas obras, pois
compreendia a literatura como “uma linguagem diferente, que não dizia apenas, nem
exatamente nem verdadeiramente, o que parecia dizer” (NOEL,1978, p.12). Sem querer,
envereda por uma teorização sobre a capacidade criativa literária do autor em suas
obras, porque a literatura, como resultado da subjetividade e como meio sublimatório da
pulsão, proporciona elementos que constituem uma mensagem com mais de um sentido
evidente. Ele sempre admitiu que a arte e a literatura sempre prenunciava e corroborava
com as investigações da clínica psicanalítica.
É neste momento que surge uma das linhas de diálogos entre literatura e
psicanálise, devido “o fato literário só vive de receptar em si uma parte de
inconsciência, ou de inconsciente” (NOEL,1978, p.13). A psicanálise empenha-se a
assimilar o excedente fluxo de sentidos que o texto possui, tentando desvendar o interior
dos personagens, investigando seus conflitos, paixões e desejos.
A psicanálise apropria-se de referências, extraindo metáforas proporcionando aos
literatos um maior aprofundamento para o processo criativo, ou seja, de liberação do
inconsciente. As obras literárias oferecem um conjunto essencial para compreender a
realidade do homem e seu meio, apresentando discursos que deixam revelar partes do
inconsciente. A psicanálise e seus conceitos procuram aprofundar um maior
conhecimento do psiquismo humano, através de análises que buscam reconstruir este
“inconsciente” e seus efeitos. Desta maneira, a aproximação entre ambas torna-se
evidente, pois agem como “instrumentos de interpretação”, funcionando como leituras,
já que “literatura e psicanálise “lêem” o homem na sua vivência quotidiana tanto quanto
no seu destino histórico” (NOEL,1978, p.13).
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Por muito tempo, Freud se dedicou a investigar as diversas manifestações do
inconsciente. Nesta perspectiva, ele se preocupou com o desenvolvimento da
sexualidade humana, encontrando explicações para o imprevisível e o desconhecido no
indivíduo na sociedade, na cultura e no desenvolvimento da psique. Nessa esteira
investigativa, inicia seus estudos sobre o desenvolvimento do fenômeno amoroso,
afirmando inclusive que bem antes de sua puberdade “já está desenvolvida na criança a
capacidade de amar” (FREUD apud RAVANELLO & MARTINEZ, 2013, p.160).
Deste modo, Freud possibilita a psicanálise uma abordagem sobre o tema do amor,
articulando sexualidade e amor na constituição de sua teoria. No seu texto Sobre o
narcisismo: uma introdução (1914), o amor dar-se a partir da escolha de objeto. Em As
pulsões e suas vicissitudes (1915) é exposto segundo as dicotomias e relações com as
pulsões. Já em Psicologia de grupo e análise do ego (1921), Freud apropria-se dos
conceitos de identificação e idealização para diferenciar dois tipos de amor, entre outros
textos ao longo da constituição de sua teoria. Mesmo que as inquietações dos filósofos,
poetas e escritores a respeito da natureza do amor fossem evidentes no enaltecimento
em seus versos e frases, em torno do contentamento e da dor de amar. Os estudos
desenvolvidos no campo freudiano procuraram evidenciar um olhar mais aguçado sobre
os enigmas e fantasias que cingem o amor. Assim, Freud tornou o tema amoroso
relevante para sua teoria psicanalítica. Sua preocupação com o tema é demonstrado
significativamente em seus textos. Ele estende a diferentes campos da natureza humana,
um assunto em que a literatura exerceu forte influência.
Neste cenário, o conceito de amor, na teoria freudiana, circunscreve-se próximo
de conceitos como gozo, desejo, pulsão, sexualidade, libido, afeto e outros. O mito do
amor ainda é conservado. Um exemplo é o grande sucesso das telenovelas que seguem a
estrutura clássica do folhetim romanesco: lamentações, incidentes e final feliz. O amor
estimula a busca pela verdade (conhecimento) mais que qualquer outra coisa. Em seus
seminários, Lacan defendia a estreita conexão entre amor e verdade, explicando que,
entre ambos, existe uma estrutura de ficção, ou seja, são elementos que possuem a
função de erguer um muro diante dos enigmas sem solução. Por isso, o amor apresentase na figura do enigmático e indecifrável sentimento.

2. OS TRANSBORDAMENTOS DO EN(AMOR)AMENTO SÁFICO
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A literatura homoerótica nunca foi considerada vertente literária, por muito
tempo, relegada a um material inferior e de conteúdo “underground”. No Brasil,
inúmeros autores abordaram a temática em suas obras, tais como: Adolfo Caminha
(1985), Guimarães Rosa (1956), Lya Luft (1980), Lygia Fagundes Telles (1973), João
Silvério Trevisan (1986), Caio Fernando Abreu (1982), entre outros. Todavia, a maior
escritora sobre o tema, é a escritora Cassandra Rios (1948), devido sua dedicação à
exposição de uma narrativa que priorizava o amor entre mulheres. A literatura lésbica
contemporânea brasileira apresenta-se como uma estratégica retórica para subverter os
regimes impostos à identidade e sexualidade feminina.
Nesse contexto, a coletânea de contos AMORA (2015), da autora Natalia Borges
Polesso, pode apresentar um deslocamento dos conceitos apregoados ao amor. O título
escolhido para obra remete-nos a uma maneira de amar específica, a palavra “a” no final
da palavra “amor” dá a possibilidade de um feminilizar do sentimento amoroso. E a
palavra amora é o feminino do substantivo amor. O livro é dividido em duas partes:
Grandes e Sumarentas e Pequenas e Ácidas. São 33 contos que versam sobre o amor,
paixão, descobrimento e o extraordinário estupor das descobertas.
Examinaremos o conto Primeiras Vezes. O texto gira em torno do
autodescobrimento e paixão entre o personagem-narrador e sua amiga Letícia. O
narrador projeta-se em primeira pessoa e não se apresenta com um nome próprio,
deixando resquícios ao longo do enredo que é do sexo feminino. A narradora do conto
inicia abordando sua insatisfação com a cobrança em torno da sua virgindade, pois
então não aguentava mais aquilo de ser virgem. Dezessete anos e parecia um pecado.
(p.14). Não conseguia mais diferenciar a verdade dos fatos, em razão de tanto recitar a
mentira da sua primeira vez às amigas. E o fato de ainda ser virgem a atormentava, pois
cada dia que passava acrescentava dados aleatórios a sua mentira.
A intensidade de todo seu movimento desejante entrelaça o erotismo, interdição e
transgressão, porque a narradora vê todo o seu ambiente de rebeldia adolescente como
um espaço para quebra de leis e regras. Ela permitia-se faltar às aulas, visitar os bares ao
redor do colégio e à experiência com drogas lícitas e ilícitas. Como indica, com concisa
precisão:
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Três bares nos arredores da escola: 1) boteco sinistro onde péssimas bandas
faziam covers igualmente péssimos com instrumentos desafinados, bebia-se
catuaba, porque era barato e era o que tinha, a mistura de catuaba e fanta uva
tinha se estabelecido como a nova moda, havia a certeza de que ali começaria
a degradação do fígado daquela geração; 2) bar de skatista onde se vendia
cerveja por preço razoável e todos os tons de licor bols, consumiam-se drogas
ilícitas diante dos olhos de todos, sendo que maconha era a mais comum – ela
não, não gostava de drogas ilícitas até então; 3) conveniência do posto onde
se comprava um combo de litro de vodca barriga mole mais coca- cola e se
podia usufruir das instalações do local, leia-se área coberta, banheiros
imundos e mureta de tijolos atrás do lava jato. Resultado: bares cheios, escola
vazia. (POLESSO, 2015, p. 15)

Nesse ambiente aberto a paradoxos, aceitação de indiferenças e contrariedades
conhece Letícia. Sua amiga a convida para fumarem nos fundos de um bar, e ela não
fumava. ela não gostava de cigarro. (p.15) Verificamos seu impulso para impressionar
Letícia, a fez prova do cigarro que detestava. Percebemos que o sentimento passional
domina o amante a ponto de não mais conseguir ser dono do seu próprio desejo, já que
o seu próprio desejo se realiza no do outro. A psicanalista Betty Millan (1983) diz “no
ser do amado realiza-se o do amante que sem aquele ficaria despojado de si mesmo e
não quer pois separar, reconhece no desejo do outro o próprio e já não hesita em ceder”
(p. 16).
Ela namorava Luís Augusto, e admitia que o que sentia por ele era inversamente
proporcional à sua nota em física. era ruim em física. era boa em gostar dele. (p.16)
No Dicionário de Psicanálise, de Roland Chemama, o amour é definido como um
“sentimento de afeição de um ser por outro, às vezes profundo, violento mesmo, mas
sobre o qual a análise mostra que pode ser marcado pela ambivalência e, sobretudo, que
não exclui o narcisismo”. Ou seja, ama-se uma imagem idealizada de si, no caso da
narradora e Luís Augusto acontece o contrário já que não vê nada de si nele.
No texto Sobre o narcisismo: uma introdução (1914), o amor é colocado como
pretextos para melhor compreensão sobre o narcisismo. O amor é denominado como um
reaparecimento das relações primárias do sujeito infantil, sendo uma forma de reviver as
impressões outrora vivenciadas. Através de uma perspectiva econômica sobre o
fenômeno amoroso, Freud (1914) postula que há um empobrecimento do ego no estado
da paixão, em consequência do transbordamento excessivo de energia do objeto. Na
narrativa, assinalamos a submissão da narradora diante do seu objeto amado, Letícia,
uma vez que nota nela parte de si mesma. Em consequência disso, compartilha todos os
seus segredos a Letícia, inclusive “o assunto nunca tocado” (p.16).
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Há um investimento libidinal no seu objeto amado (Letícia), e, com isso,
entendemos que amar verdadeiramente alguém é acreditar que ao amá-lo, alcançará
uma verdade sobre si. amamos aquele que conserva a resposta, à nossa questão: quem
sou eu? (MILLER, 2008, p.3) O psicanalista lacaniano, Jacque-Alain Miller (2008),
explica que, quando estamos apaixonados por alguém, inconscientemente o que mais
desejamos é ter mais conhecimento de quem nós somos. Desta maneira, constatamos a
ocorrência de processos identificatórios ao estarmos enamorados por alguém.
Reconhecemos partes de nós no outro, visto que acreditamos que o outro seja igual a
nós. Projetamos no outro aquilo que gostaríamos de ser, ou ter sido. É aquilo que nos
falta e que temos a esperança que o outro possa nos completar.
No livro A paixão silenciosa, a psicanalista Maria Helena Barros e Silva (2002)
diz:
O apaixonado projeta, no objeto de sua paixão amorosa, o ego ideal, forjado
segundo o modelo onipotente do narcisismo infantil. O trágico, porém, é que
esta onipotência ilusória do apaixonado não é mais do que uma defesa, criada
para protegê-lo contra a angústia do desamparo e contra o fracasso, por ele
vivido, na constituição de um narcisismo de base, capaz de oferecer-lhe o
suporte de sua autoestima, de sua autoconfiança e de sua abertura para as
escolhas que serão feitas na vida. Sem esta abertura para alteridade, o que lhe
resta é a experiência da eterna repetição do mesmo e do medo das diferenças
numa relação dual e fusional, na qual sujeito e objetos são apenas um,
fechados numa díade sem abertura para a alteridade. (SILVA, 2002, p. 13)

Ou seja, os objetos de investimentos sexuais da criança são provenientes de suas
primeiras experiências de satisfação, fundamentadas sobre as funções vitais. Essas
experiências de satisfação se dão com a mãe, ou com aquele que se responsabiliza pela
criança, que a alimenta e protege. Para Freud (1914), as escolhas amorosas posteriores
têm sua gênese nesses primeiros objetos de investimentos sexuais da criança, criando a
matriz que moldará todas as relações afetivas do sujeito. Há duas escolhas dos objetos
amorosos: a narcisista e a anaclítica. Segundo o tipo narcísico, na escolha de objeto, o
objeto amoroso é o próprio eu. Em contrapartida, o modelo anaclítico, ou de apoio, os
objetos serão escolhidos mediante a satisfação das necessidades vitais, isto é, amamos
se somos cuidados, alimentados ou protegidos. No conto, a narradora permanece na
ambivalência das duas escolhas de objeto, dado que sua relação com Letícia possui
tanto um enaltecimento do objeto quanto uma sensação de acolhimento e proteção.
No trecho abaixo a narradora apresenta sua relação com Letícia como sendo um
sentimento de libertação, desejo, acolhimento e identificação.
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Oito sextas-feiras antes daquela em que conhecera Luís Augusto Marcelo
Dias Prado, estivera com Letícia, sua colega fumante, e, meio bêbadas no
sofá da casa dela, comentaram sobre Mandala, a bichinha do terceiro ano; e
depois sobre o lugar em que ela fazia shows; e depois sobre a possibilidade
de um dia ir até lá; e depois sobre a explosão das lésbicas da novela no
shopping; e depois sobre como o mundo era bizarro; e depois sobre como não
podiam controlar seus sentimentos; e depois sobre como ela tinha vontade de
beijar a boca vermelha de Letícia; e depois sobre como Letícia gostaria que
aquilo acontecesse desde que Vitor estivesse junto; e depois sobre como
precisava estudar um pouco mais para prova de física. Aquilo tinha se
enraizado intensamente nas suas sensações diárias. (POLESSO, 2015, p. 16)

Na narrativa, a personagem-narradora compartilha suas primeiras experiências
sexuais. São momentos em sua vida bastante peculiares. A primeira relação relatada é
com seu namorado Luís Augusto sendo descrita com indiscutível dissabor. Vejamos:

A calcinha dela era bordô. Não comeram batata frita. Ela nem teve tempo de
tirar o sutiã. Tudo já tinha acabado. Concluiu que todo o antes tinha sido
melhor do que o durante. Depois foi até o banheiro e notou que tinha a
mesma cara virgem. Uns cabelos pretos escorridos para trás das orelhas, nada
de maquiagem, ombros pontudos de tão magros, um pouco de sangue entre as
coxas. Saiu do banheiro gostando muito mais de física do que antes e pediu
para ir embora. (POLESSO, 2015, p. 17)

Indiscutivelmente, seu desejo de “provar” sua sexualidade no padrão
heterossexual não propicia prazer, uma vez que sente que seu gozo não foi nem
parcialmente satisfeito. Comparando a sua experiência com o namorado a algo frígido,
insípido e sem transitoriedades em sua rotina, e até enfatizou que passou a apreciar a
física já que parecia ser mais empolgante do que o sexo com Luís Augusto. Ela
compartilha com Letícia a decepção de sua primeira vez, e por sua vez confessou todos
os desejos que sentia pela amiga. Porém, Letícia não quis tocar no assunto. Sua amiga é
sua igual, a única capaz de entendê-la. Vemos, aqui, mais uma vez uma faceta do
sentimento amoroso. Dado que de dois fazer um, desejo do amor que precisa suprimir a
diferença, igualar os amantes. Se o outro não se assemelha a mim, se eu nele não
reconhecesse a minha imagem, não o amaria. O amor é narcísico na sua essência.
(MILAN, 1983, p.15)
Por outro lado, a sua primeira experiência sexual lésbica dividida com Letícia
mostra-se como sua primeira vez. Já que o momento encarregou de desprender as
expectativas, seguindo os atropelos comuns a primeiros momentos. O sentimento é a
mestra chave para a fricção dos seus corpos, dedos, lábios, línguas e afagos. E elas se
entregam a um começo, a um início de muitos outros em suas vidas.
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Letícia sacudiu alguma coisa na frente de seus olhos. Era uma chave. No
chaveiro estava escrito Voyage verde musgo. Encontraram. Letícia abriu a
porta e foi para o banco de trás. Ela seguiu, procurando não ser enganada por
uma expectativa que seria apenas sua. Não tinham carro nem idade para
dirigir. O Voyage não tinha rádio, portanto não tocava 4 Non Blondes. A
calcinha de Letícia era roxa e tinha renda, a dela era cinza e o algodão estava
esgarçado para além dos limites do bom senso. Nenhuma das duas teve
tempo de tirar o sutiã. Foi tudo desajeitado, como são geralmente as
primeiras vezes. Cheias de dentes que batem e movimentos de desencaixe.
(POLESSO, 2015, p. 19)

A descoberta do inconsciente possibilitou aos sujeitos a condição de impor sua
subjetividade, pois sabemos que ninguém vivencia o amor da mesma maneira. Por essa
razão, as personagens do conto Primeiras Vezes, em meio a toda transitoriedade da vida,
encontram a chave de encaixe para o autodescobrimento de amar e sentir prazer. Uma
vê na outra, a capacidade de ser ouvida e sentida diga-me o quanto você é capaz de
escutar e eu direi o quanto você é capaz de ser amado (MILAN, 1983, p.18).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Antes de a psicanálise ser criada por Sigmund Freud, os filósofos se perguntavam
sobre a gênese do sentimento amoroso. Os escritores criavam histórias trágicas e de
amor, e os poetas enalteciam, em seus versos, a coragem, desilusão e desejos dos
amantes. Contudo, ao longo dos séculos, o sentimento amoroso adquiriu as imposições
fixas impostas pelas ideologias de cada época, que o limitou, em suma, a casais
heterossexuais que perpetuassem filhos para suster o materialismo. Mas, como definir o
que se impõe como enigma? Então, o sentimento amoroso possui suas variantes, jamais
se orientando por leis prefixadas.
O amor nos faz ver o mundo com olhos de criança desejosos de descobrimento e
surpresa de viver. Por conseguinte, amar é permitido a todos aqueles que se autorizem
surpreender. Jacques Lacan diz “amar é desejar ser amado, e que o amor é sempre
recíproco”, o que ele ensina é que sempre existiria algo no outro que desperte a paixão
amorosa em mim, algo com o qual eu me identifico, mas que é proveniente desse outro.
Porquanto para amarmos, é necessário reconhecermos em nós nossa falta, sempre nos
falta “alguma coisa”, inclusive a verdade sobre nós mesmos. De modo algum, é
impossível amar e não ter de experimentar a ambivalência do amor e ódio, os
desencontros, devaneios e desilusões a que estão expostos os enamorados. Que os
amantes continuem na busca da chave para sair do labirinto do amor.
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Consequentemente, faz-se necessário abordagens sobre a temática amorosa,
principalmente no que tange às relações homossexuais.
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O MENINO DO GOUVEIA: ENTRE O GOZO E A LEI
Jaqueline Lupi Seabra da Silva (UFJF)1

Resumo: O menino do Gouveia (1941) é considerado o primeiro conto gay do Brasil e relata a
história de Bembém, adolescente com seus treze anos, o qual deseja ser iniciado sexualmente.
Este artigo tem como objetivo analisar o conto pornográfico publicado em 1941, por dois vieses
principais. Em primeiro lugar, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/1990 – em
que o ato sexual entre adulto e adolescente é considerado crime e, em segundo lugar, o conto pode
ser analisado por um retorno à Grécia antiga em que o ato sexual entre homens mais velhos e
adolescentes era considerado normal, o que permitia, portanto, a entrada desse jovem na
sociedade grega adulta (BREMMER, 1995).
Palavras-chave: O menino do Gouveia; Sexualidade; Homossexualidade

A sexualidade é um aspecto que está presente na vida de todas as pessoas. Segundo
Catherine Millot (1987) pode-se observar que já na infância há a presença de zonas
erógenas no corpo infantil. Passando pelas fases da adolescência em que os hormônios se
manifestam mais intensamente até a fase adulta e a terceira idade, a sexualidade está
presente nas fantasias, piadas, imagens nas mídias e surge também em discussões mais
sérias como a gravidez na adolescência, o aborto, a redefinição sexual dentre outros
temas.
O que se tem percebido atualmente é um grande debate sobre as questões de
sexualidade – em geral – e em específico, questões de gênero, muitas vezes confundida
com a ideia da ideologia de gênero. A primeira teoria afirma que as identidades sexuais
são construídas socialmente e culturalmente, isso quer dizer que nossas ideias préconcebidas do que seja “homem” e “mulher”, suas características marcantes na sociedade
são construídas dentro desse mesmo grupo. Já a ideologia de gênero, ao contrário, é um
termo construído pela religião e se contrapõe ao que os estudos de gênero vêm
pesquisando (MAIA, 2015). Diferentemente das discussões sobre o gênero, a ideologia
de gênero supõe que o sujeito vai descobrir e decidir, após algum tempo, se é homem ou
mulher. Percebe-se, portanto, que a discussão sobre ideologia de gênero se reflete na área
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educacional, trazendo grandes prejuízos ao debate sobre a sexualidade, e
consequentemente, fazendo de nossa sociedade mais retrógrada e conservadora.
Como diz Ana Cristina Nascimento Givigi (MAIA, 2015), quem defende a
ideologia de gênero faz uma associação entre a ideia de refletir sobre os direitos aos
gêneros e a ideia de geração da pedofilia, incesto e a zoofilia na nossa sociedade. Como
explica a pesquisadora, “quero dizer que pedofilia, incesto, dentre outras, são práticas
humanas que são rejeitadas por contratos sociais, mas são práticas humanas, não se
associam à defesa de vida aos gêneros” (2015, s/p), a associação, portanto, entre essas
práticas e a defesa aos diferentes gêneros é errônea e superficial.
Se observamos empiricamente nas diversas mídias, há uma crescente notificação
sobre casos de pedofilia e incesto. Desse modo, retornando aos anos de 1990, o governo
promulgou o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
– que veio trazer uma regulamentação para os abusos realizados contra crianças e
adolescentes no Estado brasileiro. Direitos e também deveres estão contidos no Estatuto,
como o direito à educação, à saúde, à proteção contra maus tratos e abusos de qualquer
ordem, assim como as punições para jovens infratores.
Ao falar de adolescentes e a proteção que o Estatuto traz sobre eles, o presente
artigo pretende discutir a sexualidade e, em específico, sobre a homossexualidade do
jovem Bembém, protagonista do conto O menino do Gouveia (2017) que será analisado.
Ao mesmo tempo que se fará um breve histórico sobre a homossexualidade, o conto será
analisado por dois vieses principais: a ideia de rito de iniciação do jovem grego e o
Estatuto que vem proteger e, porque não dizer, tornar as crianças e adolescentes como
seres totalmente assexuados.
Breve histórico sobre a homossexualidade
Para fins deste artigo, destacam-se três momentos principais em relação a
homossexualidade: o pecado, o crime e a doença. Esses três aspectos, negativos, estão
presentes na vida de muitos homens que possuem a orientação homossexual. Quando
retornamos à subida da burguesia ao poder, acontece uma moralização na sexualidade a
qual não havia antes: se antes as bobagens sexuais eram vistas por todos, agora o quarto
dos pais era o local propício para o “crescei-vos e multiplicai-vos”, o casal hétero,
portanto, torna-se o padrão a ser seguido (BÍBLIA, 1969; FOUCAULT, 2014). Aqueles
que não seguem o padrão são discriminados e sofre muitas vezes violência física, moral,
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sexual até o assassinato, além da orientação diferenciada levar o indivíduo ao suicídio
devido mesmo a pressão da sociedade (FOUCAULT, 2014; MOTT, 2003).
O aspecto pecado está relacionado à Bíblia Sagrada judaico/cristã. Exortações
sobre a abominação de homens deitarem-se com homens encontram-se no livro de
Levítico, fazendo com que se possa desprender a ideia de que a conduta sexual humana
é naturalmente, heterossexual. Desse modo, Andrew Sullivan (1996) aponta que “de fato,
na Bíblia [...] há apenas um punhado de injunções contra atos sexuais entre pessoas do
mesmo sexo, como uma clara perversão ou desvio da atividade central da sexualidade
humana, que é o intercurso marital macho-fêmea” (p. 30). E, ainda segundo Sullivan
(1996), ser homossexual é se posicionar contra a própria ordem do universo e sob a
proteção da Igreja Católica Romana, essa visão proibicionista está por trás das leis que
refletem esse ponto de vista (veto ao casamento civil, por exemplo).
O segundo aspecto que se destaca é o crime2. O caso mais conhecido em relação
ao crime de “ser homossexual” foi o que levou Oscar Wilde, escritor britânico, para a
cadeia. A. L. Rowse (1981), ao contar a vida de homossexuais durante um bom recorte
da História, aponta que o caso Wilde se tornou uma hipocrisia inglesa:
O próprio Macaulay pensava “que não existia espetáculo mais ridículo
que o do povo britânico envolvido em uma dessas lutas periódicas em
prol da salvaguarda da moral”. A época vitoriana finalizaria com um
dos mais grotescos escândalos desse tipo – se não fosse por suas
trágicas consequências! – o caso Wilde, que converteu ao público
britânico no faz me rir de toda Europa, e acabou convencendo ao
continente da realidade da hipocrisia inglesa (ROWSE, 1981, p. 183,
grifo do autor, tradução nossa).

Através da citação, pode-se inferir o motivo do deboche: as pessoas que mais
perseguiam a moralidade, era tão ou mais propensas a “escândalos” do que o próprio
Wilde. Portanto, segundo João Silvério Trevisan (1986) “ser homossexual significa
automaticamente ser criminoso” (p. 115).
Já no caso brasileiro, nos anos de 1940, o Código Penal foi escrito com um capítulo
específico versando sobre o homossexualismo. O artigo 258 apontava que atos
libidinosos entre homens seriam reprimidos quando causassem escândalo público. Esse
artigo não foi introduzido no Código, mas aqueles delinquentes “homo” de certas classes
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sociais eram encaminhados para o Laboratório de Antropologia Criminal do Instituto de
Identificações de São Paulo, onde a medicina se encarregava de pesquisar sobre as
origens (sociais e biológicas) da homossexualidade (FRY, 1991; TREVISAN, 1987).
O terceiro aspecto que se deve apontar é a relação entre homossexualidade e
doença.

Existe muita controvérsia no que tange a semântica das palavras

homossexualidade e homossexualismo: qual termo seria o “politicamente correto”?
Acredita-se que o sufixo ismo traz a ideia de patologia, o que liga a homossexualidade a
doença, desse modo, o ideal seria usar o termo homossexualidade em detrimento a
homossexualismo. No ido século XIX surge tanto na Europa quanto no Brasil, uma
preocupação da área médica em se curar a homossexualidade, são os médicos, portanto,
que a transformam em doença (FRY, 1991; TREVISAN, 1987). Como os especialistas
diriam: “para os invertidos, tratamento; disso é que eles precisam. Que se deixe ao
médico e ao educador a cura dos males orgânicos e psíquicos, porque são eles os
competentes” (apud TREVISAN, 1987, p. 113, grifo do autor).
Diante desses três aspectos, destaca-se um status negativo acerca da
homossexualidade. No que se refere aos adolescentes gays, a temática gira em torno da
alta taxa de suicídio de jovens que se defrontam com uma sociedade preconceituosa e a
relação entre homens mais velhos e mais novos também está vinculada a aspectos
negativos, aqui surge o termo pederasta – palavra de origem grega que significa então, a
relação entre homens mais velhos com mais novos, em extensão, homossexual masculino
(MOTT, 2003). No próximo tópico, o debate girará em torno da lógica da iniciação – o
gozo – e o Estatuto da Criança e do Adolescente – o que se denomina a lei neste trabalho.
Entre o gozo e a lei
Para fins deste artigo, é necessário que o leitor compreenda a narrativa. O conto O
menino do Gouveia (1941) narra a história de Bembém, um adolescente dos seus
quatorze anos. Depois do sexo e ainda entre carícias, Bembém conta para Capadócio
Maluco, seu amante, as picantes aventuras sexuais, as quais deixaram o amante mais
excitado. O rapaz relata então que tinha muita vontade de fazer sexo com o tio, sempre
o observava na cama com a tia. Um certo dia, apareceu frente ao tio e pediu o pediu que
o iniciasse, mas o tio recusou e o rapaz praticamente foi expulso de casa. Então, quando
estava na rua, um homem maduro – o Gouveia – se aproximou e começou a conversar.
Logo os dois estariam no quarto e o rapaz, finalmente, conseguira o que desejava, sua
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iniciação: “o Gouveia ergueu-se, foi a um armário e trouxe uma garrafa dum magnífico
Moscatel e dois copos para, segundo ele dizia, celebrar a minha iniciação no batalhão de
Cupido” (MALUCO, p. 42).
Como mencionamos anteriormente, a pederastia – palavra que carrega um teor
negativo, muitas vezes é confundida com pedofilia – se trata da relação entre adultos com
crianças, expressão que pode se relacionar tanto a homossexuais quanto a pessoas com
orientação heterossexual e, segundo Mott (2003) “[...] o tabu e a repressão às relações
sexuais entre adultos e jovens se escoram em dois preconceitos: que sexo tem idade certa
e legal para começar e que toda relação entre alguém mais velho e alguém mais jovem
implica necessariamente violência e opressão” (p. 79). Isso posto, é necessário voltar a
Grécia antiga para entendermos o relacionamento entre homens mais velhos e os jovens.
Jan Bremmer (1995) relata que a palavra homossexualismo não surge antes da
metade do século XIX. Isso significa que o termo brota no período em que a medicina
encara o homossexualismo cujo campo a psicopatologia sexual deveria estudar. Ao voltar
a Grécia antiga, o autor aponta que diferente do que entendemos hoje sobre a
homossexualidade moderna, na Grécia havia a relação entre homens mais velhos e
adolescentes para que esses entrassem na vida adulta daquela comunidade, portanto, esse
relacionamento era um rito de iniciação: “ora, demonstração de status e posição social é
exatamente o que esperaríamos encontrar em ritos de iniciação. Esses ritos devem
socializar o adolescente e mostrar a ele sua (baixa!) posição social no mundo dos adultos
(BREMMER, 1995, p. 25, grifo do autor).
Quanto se volta ao presente, no contexto brasileiro, há hoje o Estatuto da Criança
e do Adolescente, que em seu artigo 241 – E fica vedado o sexo explícito real ou simulado
que envolva crianças e adolescentes, sendo, segundo o próprio documento, adolescentes
aqueles com idade entre doze e dezoito anos. Na nova edição da editora O sexo da
palavra, a força do estatuto incide sobre as fotos que ilustram o texto: rapazes nus
aparecem com os rostos e os genitais vedados por uma faixa preta.
Por outro lado, o conto em si responde a um ideal de iniciação sexual em que os
dois parceiros se doam, respeitam e sentem prazer um com outro. Bembém é o sujeito
que vive plenamente sua sexualidade. O rapaz é representado como um ser sexual, que
resplandece e dá vazão ao seu desejo, diferentemente da concepção que o próprio
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Estatuto tem ao tratar adolescentes como seres assexuados, percebe-se, portanto, o teor
desconstrucionista do conto.
De forma geral, O menino do Gouveia (2017) se aproxima à lógica grega no que
tange a iniciação sexual. Não há nenhum tipo de violência no encontro amoroso entre os
dois e Gouveia é o homem adulto que com um “longuíssimo beijo e depois num terno
chupão” faz a felicidade sexual do jovem. E a descrição segue quando Bembém fala de
como “é saboroso um beijo de homem sorvido assim lábio a lábio!” e que a relação sexual
foi uma “verdadeira ternura” (p. 40-41). Bembém continua a descrição, contando ao
Capadócio que o moscatel foi servido para “celebrar a minha iniciação no batalhão de
Cupido” (p. 42) e que aquele foi um “[...] doce momento!” (p. 44).
A vivência amorosa e sexual está presente no cotidiano dos adolescentes
brasileiros, o que pode ser observado, por exemplo, nas escolas. Mas ainda há um longo
caminho para dialogar com os jovens sobre a sexualidade, já que impera um silêncio
diante desse assunto, Maria America Ungaretti (2009) corrobora com essa ideia quando
diz que:
[...] mesmo reconhecendo que no Brasil as crianças e os adolescentes
têm sexualidade e vivem relações de afetividade, a discussão sobre o
exercício de sua sexualidade encontra ainda muitas interdições,
permeadas de tabus, preconceitos, discriminações, violações ou não
realização de direitos (p. 82).

Considerações finais
A violência sexual, psicológica e física, além da “saída” do suicídio (MOTT, 2003)
é um mal enraizado em nossa sociedade machista, misógina e homofóbica. Bembém
conta sua história para o Capadócio3 Maluco e faz sexo com ele enquanto narra, Gouveia
também é o adulto carinhoso que abre o caminho para uma saudável vivência sexual para
o rapaz. Desse modo, ambos, lidos pela lente do Estatuto da Criança e do Adolescente,
respeitam o artigo 17 que diz: “o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade
e da autonomia.”

3

Capadócio era um termo usado no Brasil para designar aquele que era charlatão, trapaceiro. Interessante
a escolha do autor em nomear um personagem homossexual.
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O conto ainda permite muitas leituras que não foram feitas neste trabalho: a questão
do humor presente no texto e, principalmente, o estudo das palavras chulas que Bembém
pronuncia enquanto narra sua história. É preciso dizer ainda que em um conto erótico
como O menino do Gouveia (2017) é natural que se encontre palavras obscenas e com
isso, não há aqui um julgamento negativo a respeito do uso – ou não – dessas palavras.
Para finalizar, o conto desconstrói a ideia de que adolescentes são seres assexuados
e, principalmente, traz a ideia do relacionamento entre pessoas mais velhas e mais jovens
como algo natural e saudável, ato esse tão condenado pela sociedade atual. O conto
demonstra também que é possível existir relacionamentos entre homens – jovens e
adultos – em que o carinho, o respeito e a empatia estejam presentes. É o que se deseja,
portanto, para todos os relacionamentos, independentes se hétero ou homo.

Referências
BÍBLIA, Português. A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento. Tradução de João
Ferreira de Almeida. Edição rev. e atualizada no Brasil. Brasília: Sociedade Bíblia do
Brasil, 1969.

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente: Lei federal nº 8069, de 13 de julho de
1990. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002.

BREMMER, Jam. Pederastia grega e homossexualismo moderno. In: ______ (org.). De
Safo a Sade: Momentos da história da sexualidade. Tradução Cid Knipel Moreira.
Campinas, São Paulo: Papirus, 1995, p. 7-26.

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber. São Paulo: Paz e
Terra, 2014.

FRY, Peter; MACRAE, Edward. O que é homossexualidade. 7. ed. São Paulo:
Brasiliense, 1991.

3448

MAIA,

Pedro.

Gênero

é

uma

construção.

Disponível

em

<

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/05-07-2015/genero-e-umaconstrucao.html> Acesso em: 15 jun. 2018.

MALUCO, Capadócio. O menino do Gouveia. Uberlândia (MG): O sexo da palavra,
2017.

MILLOT, Catherine. Freud antipedagogo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1987.

MOTT, Luiz R.B. Crônicas de um gay assumido. Rio de Janeiro: Record, 2003.

ROWSE, A. L. Homosexuales en la historia: un estudio sobre la ambivalencia en la
sociedad, la literatura y las artes. Barcelona: Planeta, 1981.

SULLIVAN, Andrew. Praticamente normal: uma discussão sobre o homossexualismo.
Tradução Isa Mara Lando. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

SULLIVAN, Andrew. Praticamente normal: uma discussão sobre o homossexualismo.
Tradução Isa Mara Lando. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

TREVISAN, João Silvério. Devassos no paraíso. São Paulo: Max Limonad, 1986.
UNGARETTI, Maria America. Fluxos operacionais devidos – instrumento para
aprimoramento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente no contexto
dos direitos humanos. In: Enlaçando Sexualidades. MESSENDER, Suely Aldir;
MARTINS, Marco Antônio Matos (orgs.). Salvador: EDUNEB, 2009. v. 1. p.71-96.

3449

NEGAÇÃO E LEGITIMAÇÃO DA PSICANÁLISE EM A CASA DOS BUDAS
DITOSOS, DE JOÃO UBALDO RIBEIRO
Jhonatan Leal da Costa (UFPB)1
Orientador: Prof. Dr. Hermano de França Rodrigues (UFPB)

Resumo: Ensejamos perceber a maneira paradoxal como A casa dos budas ditosos, ao
mesmo tempo em que nega a psicanálise, também a legitima: tudo através dos atos de
fala de sua protagonista. Para tal empreitada, faremos uso dos estudos defendidos por
Sigmund Freud (2016), Elisabeth Roudinesco (2000), Daniele John (2015), dentre outros.
Em nossas considerações, apresentaremos questões relacionadas à enredo, elaboração e
temporalidade psicanalítica.
Palavras-chave: Psicanálise. Erotismo. João Ubaldo Ribeiro.

Das ambivalências
O trabalho que por ora se apresenta surge como uma tentativa de diálogo com o
simpósio de número 55 do Congresso Internacional da Associação Brasileira de
Literatura Comparada - ABRALIC, no ano de 2018. Intitulado de “O império do sexo:
gozos literários, leituras psicanalíticas”, o simpósio propõe reflexões sobre como as
representações ficcionais de práticas sexuais reverberam na cultura, na história, na
subjetividade, nos discursos, e nas dimensões inconscientes pelas quais se constituem o
sujeito.
Obedecendo a este recorte discursivo, ensejamos, nesta oportunidade, trilhar, dentro
das limitações de tempo e espaço impostas por um artigo acadêmico, as veredas
pornográficas abertas pelo baiano João Ubaldo Ribeiro, mais especificamente, através das
linhas perversas de A casa dos budas ditosos, obra encomendada pela editora Objetiva
para a categoria “Luxúria”, da Coleção Plenos Pecados, publicada em 1999.
Relato de 163 páginas, escrito em primeira pessoa, A casa dos budas ditosos é
apresentada por Ubaldo, no prefácio do livro, como a transcrição de um depoimento
recebido por ele em seu local de trabalho.

1

Mestre em Literatura e Interculturalidade pela UEPB. Doutorando em Letras, na linha de Literatura e
Psicanálise, pela UFPB. Contato: jhonatan_leal@hotmail.com.
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Ainda que saibamos das estratégias narrativas e dos pactos ficcionais engendrados
na concepção de obras literárias, capazes de, conforme já o fizeram autores como José de
Alencar e Machado de Assis, elaborar prefácios que são em si mesmos matérias de ficção,
não nos interessa, nesta pesquisa, esmiuçar as técnicas utilizadas em literatura para
aproximar o leitor da narrativa literária.
Nesse sentido, o testemunho impresso nesse depoimento, retalhado por lembranças
e reflexões sobre a infância, a juventude e a maturidade daquela que narra, será
compreendido, nesta ocasião, como a verdade psíquica desse sujeito representado: uma
idosa beirando os 70 anos, baiana, que no presente da diegese reside no Rio de Janeiro e
carece do desejo de alicerçar, através da fala, eventos, recordações, ideias, pensamentos,
impressões e pontos de vista para compartilhá-los com o Outro.
Como as ideias duras e negativas que ela possui em relação à Freud e a psicanálise,
expostos, em diferentes passagens, ao longo de todo o livro: “E, quanto a Freud, deixou
essa herança desarvorada de falantes nebulosos e nervosos, que praticam seitas obscuras
e dedicam as vidas à infelicidade palavrosa” (RIBEIRO, 2001, p. 142).
Como o fio que costura e unifica o relato e as experiências desta senhora, estão o
sexo e a pornografia, surgidos como temas e formas centralizadoras do dizer despudorado
dessa mulher que, apesar de estar à beira da morte, assegura que partirá satisfeita, pois,
enquanto viva, quebrou quase todos os tabus a respeito da sexualidade.
Com um aneurisma cerebral, essa idosa reconstrói sua biografia resgatando
lembranças, suas e de outros, que envolvem incesto, lesbiandade, sexo grupal, adultério,
pedofilia e zoofilia, narrando como se apenas a fala fosse capaz de curá-la. Não a cura de
sua doença fisiológica. Mas a cura pela fala batizada por Anna O. e reverberada por
Sigmund Freud e Josef Breuer em Estudos sobre a histeria (2016).
Sendo assim, determinamos como principal objetivo, para este trabalho,
compreender a maneira paradoxal com que A casa dos budas ditosos, ao mesmo tempo
em que nega a psicanálise, também a legitima: tudo através dos atos de fala de sua
protagonista.
Para tal empreitada, em um primeiro momento, daremos voz a estudiosos como
Elisabeth Roudinesco (2000), Ricardo Goldenberg (2006), Denise Maurano (2010) e o
próprio Sigmund Freud (2010), para entendermos algumas das motivações por trás de
discursos que deslegitimam a psicanálise. Em seguida, apresentaremos as teorias
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defendidas por Daniele John (2015) a respeito da narrativa na clínica psicanalítica para
assimilarmos os modos como a referida obra de João Ubaldo Ribeiro também tende a
legitimar a psicanálise.
Desse modo, a análise deste artigo se deterá em perceber a maneira como a narrativa
proferida pela protagonista de A casa dos budas ditosos, ao mesmo tempo em que nega a
psicanálise no plano do enunciado, a legitima no campo da enunciação, ao se aproximar
dos modos como os sujeitos (re)constroem suas histórias e experiências em divãs de
psicanalistas.
Nas considerações, exporemos resultados que nos levam a refletir que, mais do que
negar ou legitimar a psicanálise, a literatura pornográfica em tela denuncia o mal-estar
imperado em nossos tempos. Tempos das forças de Eros, de Narciso, do temor a solidão,
do vivido que não tem como ser mensurado, do experienciado que precisa ser dito, dos
afetos sufocados pelas dimensões do indizível e pela necessidade de se fazer existir
através da fala.

Falam bem, falam mal, falam de mim
A psicanálise sofre ataques e enfrenta posições antagônicas desde a sua fase
embrionária. Os adjetivos negativos que em geral lhe atribuem frequentemente se
direcionam, também, à figura de seu criador, como se atacar a pessoa de Freud fosse
suficiente para desmerecer a própria linha clínico teórica elaborada por ele.
Em artigo publicado em 1925, intitulado “As resistências à psicanálise”, Freud (Cf.:
2011, pp. 253-4) responde os seus perseguidores sem levantar-se da poltrona por detrás
do divã: argumenta que, por alguma razão ainda não estudada, as pessoas tendem a reagir
de maneira negativa em relação ao que é novo. Defende que no trabalho científico não
deveria haver lugar para temor ao desconhecido, e reconhece que a psicanálise, mesmo
depois de 30 anos de seu surgimento, ainda amargurava, por parte do púbico, uma
acolhida particularmente ruim.
Freud detalha que, em princípio, a psicanálise foi apenas um tratamento terapêutico
que buscava novos métodos para lidar com as enfermidades neuróticas, mas que não
tardou a crescer e estabelecer uma nova base para a compreensão da vida psíquica,
adquirindo importância para todas as áreas do saber fundamentadas na psicologia. “Após
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ser completamente ignorada por uma década, de repente a psicanálise tornou-se objeto do
interesse geral – e desencadeou uma tempestade de rejeições indignadas” (FREUD, 2011,
pp. 254-5).
Em conformidade ao que expusera Freud há quase 100 anos, vários são os
estudiosos – dentre eles historiadores, sociólogos, filósofos e psicanalistas – que
denunciam a perseguição e as motivações pelas quais a psicanálise é, até hoje, negativada
por grupos, correntes, sujeitos e discursos.
Para Ricardo Goldenberg (Cf.: 2006, p. 17), a psicanálise sempre tivera dificuldade
em ser aceita pelas mais diferentes correntes políticas, ainda que ela nunca tenha buscado
essa aceitação. Para ele, os socialistas acusaram os psicanalistas de fazerem o jogo da
burguesia, fornecendo bem-estar privado a preço de ouro, enquanto os conservadores de
direita, por outro lado, tinham dificuldade em confiar numa prática que questiona toda
forma de idealismo, incluindo os ideais de pátria, de família, de tradição e de propriedade.
A psicanálise é “tomada por subversiva durante as ditaduras, e tachada de
reacionária na era dos grandes ideais”, reflete Goldenberg (2006, p. 38). Ao se recusar a
apontar salvadores da pátria, se estreitar a partidos políticos, e a defender caminhos onde
se encontraria o “Bem”, a psicanálise, que reconhece os altos níveis de subjetividade
contidos em cada uma dessas questões, passa a ser erroneamente compreendida como
apolítica ou a ser injustamente percebida como defensora do status dominante.
No campo da psicologia, estudiosos da TCC (Terapia Cognitivo Comportamental)
publicaram em 2005, na França, O livro negro da psicanálise, com o subtítulo de “Viver
e pensar melhor sem Freud”, publicado, no Brasil, pela Civilização Brasileira. Em um
dos artigos desse volume, Borch-Jacobsen (2014, p. 41), ao analisar o caso de Anna O.,
em tom de revelação, afirma que “a famosa talking cure, modelo original de todos os
tratamentos analíticos do mundo, foi um fiasco total e Breuer sabia muito bem disso”.
A história de Bertha Pappenheim, eternizada pelo pseudônimo de Anna O., viria a
se tornar lendária e, ao contrário do que deixa a entender Borch-Jacobsen, não é ignorada
pelos psicanalistas. Elisabeth Roudinesco (2000, p. 27), por exemplo, reconhece que não
podemos atestar se Bertha, de fato, foi curada de seus sintomas histéricos através dos
procedimentos de Breuer. Roudinesco reforça que a própria Bertha, mesmo após não ser
mais afligida por seus sintomas, nunca se pronunciou publicamente a respeito dos
benefícios da psicanálise em sua vida.
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Mas na trincheira contra a psicanálise, também são apontadas, tanto pela TCC
quanto pelas demais terapias em moda na contemporaneidade (como os serviços de
coaching), o prolongado tempo de seu tratamento e a necessidade de fazer o paciente
retomar eventos do passado.
Em lugar das paixões, a calmaria, em lugar do desejo, a ausência de desejo, em lugar
do sujeito, o nada, e em lugar da história, o fim da história. O moderno profissional
de saúde – psicólogo, psiquiatra, enfermeiro ou médico – já não tem tempo para se
ocupar da longa duração do psiquismo, porque, na sociedade liberal depressiva, seu
tempo é contado. (ROUDINESCO, 2000, p. 41).

É o que corrobora Daniele John (2015, p. 20), ao alegar que algumas práticas
“terapêuticas inserem-se aí nessa mesma alegação, afirmando diferenciarem-se da
psicanálise justamente por forcarem o trabalho no agora. Curiosa formulação essa de que
seria possível pensar um sujeito feito só de presente!”
Sempre em movimento, o sujeito, aos olhos da psicanálise, passa a ser marcado pela
passagem do tempo se referindo a todas as cenas que constituem a sua vivência,
elaborando uma história que está em constante processo de construção, reconstrução,
desconstrução e ressignificação. Nesse sentido, ao longo do tempo, um sujeito “ocupa
diferentes posições em relação a sua história, tem acesso a novos níveis de compreensão
que vão dando a ele outros recursos para poder contar-se”, explica Daniele John (2015,
p. 38).
Nesse processo, o ato de ressignificação, conforme John (2015, p. 56), “não é o
mesmo que trazer algo para o campo representacional pela primeira vez, mas refere-se a
dar novo sentido a algo que já estava lá”. Dessa forma, a análise não se coloca, ao
contrário do que acreditava Foucault, como uma substituta da confissão católica, pois se
no confessionário admitimos o que já sabíamos, na análise dizemos o que ainda não
sabíamos ao nosso próprio respeito.
Falar, contar, escolher as palavras, ser escolhido por elas, rememorar, integrar,
digerir, assimilar e elaborar, são operações fundamentais no trabalho psicanalítico desde
os seus primórdios, conforme já expunham Freud e Breuer ao tratarem da ab-reação.
Feita de restos, de imagens, de buracos, e de ficções, as narrativas dos que se dispõem a
deitarem no divã psicanalítico trazem muito da forma e do conteúdo dos relatos,
depoimentos e desabafos dos que ainda insistem em negar a psicanálise.

A cura pela fala
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“Essa noite eu tive um sonho. Grande bobagem, nada disso. Não era assim que eu
queria começar, não é assim. Essa noite eu tive um sonho – parece diário de colégio de
freiras, eu tive um sonho. Um sonho inesperado, com aqueles dois budazinhos ali”
(RIBEIRO, 1999, p. 13), inicia o relato da narradora de primeira pessoa de A casa dos
budas ditosos.
O sonho revelado por ela bem que poderia ser passível de análise psicanalítica:
sonhara com dois budazinhos que comprara em um camelô, mas não demorou a associálos a um texto que havia lido sobre dois budas, “um macho e uma fêmea fazendo sexo”.
A cadeia de eventos associativos continua, e a narradora se lembra que, em algum lugar,
havia uma espécie de templo chamado a Casa dos Budas Ditosos, onde os noivos, antes
do casamento, iam lá para venerar as estátuas e passar as mãos nos órgãos genitais delas.
Se, conforme ensinara Freud (2001, p. 135) a respeito do método da interpretação
dos sonhos, “quando o trabalho de interpretação se conclui, percebemos que o sonho é a
realização de um desejo”, não é difícil imaginarmos para quais direções os desejos da
mulher representada se dirigiam em estado onírico. É o que expõe Denise Maurano (2010,
p. 12-4), ao argumentar que parece “que estamos mesmo sob o império de Eros. E Eros
não é apenas o deus do amor, mas, tal como propôs a psicanálise, é sobretudo a tendência
à promoção de laços, tendência a estabelecer ligações”, de modo que, em conformidade
ao que sonhara a protagonista em tela, “tudo vai no sentido de sanar aparentemente,
apaziguar imaginariamente, as pressões que movem esse apelo feito a Eros.”
Após relatar o sonho, porém, a personagem, que fala de maneira ininterrupta,
emendando assuntos sem aviso prévio, se queixa da Igreja, da Bíblia, dos Papas, e de todo
o cerceamento comportamental imposto pela religião: “Prefiro eu mesma ler a Bíblia e
pensar do que leio o que me parece certo pensar [...] Certos papas, todo mundo sabe o que
foram certos papas, todos infalíveis e tantos safados. Enfim, não vou falar mais nisso”
(RIBEIRO, 1999, p. 15). Em tom de desabafo, continua a expor a angústia de ter de
controlar os seus instintos: “já estou cansada de não dizer o que me vem à cabeça e olhe
que nunca fui muito de agir assim” (ibdem).
Para além da angústia da personagem frente as repressões culturais de seus
instintos, detalhadamente denunciadas por Freud em O mal-estar na civilização, é
passível de análise, também, o esforço que ela faz para elaborar um discurso coerente,
tentando ordenar sua narrativa em uma cadeia de sentido, ainda que seja traída pela
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própria linguagem: “Não era assim que eu queria começar, não era assim”, “Enfim, não
vou falar mais nisso”, “já estou cansada de não dizer o que me vem a cabeça”.
Ao longo de sua fala, ela se “esquece”, “engana”, “equivoca”, se arrepende do que
diz, e revela, na própria linguagem, o que lhe escapa, lhe é estrangeiro, e fala por ela:
Meu método de exposição é a digressão. Eu sei que estou muito longe de estar senil.
Evidente que eu delirei um pouco, mas eu sempre delirei, e São Gonçalo me fascina,
eu tinha razão em lembrar o sonho. Claro, é por causa do título. Tire isso da gravação.
Aliás, não, depois você tira tudo da gravação, a gravação inicial só começa quando eu
disser. Não tire nada agora. Deixa que eu tiro, quando você passar tudo para o papel.
É melhor, vamos deixar fluir, depois eu faço a triagem, boto ordem etc. Não sei nem
por que este... Como é o nome disto, que nós estamos produzindo? Vamos dizer, um
depoimento socio-histórico-lítero-pornô, ha-ha. (RIBEIRO, 1999, p. 17).

O método de exposição através da digressão, pelo o qual diz e segue a narradora da
obra ficcional em estudo, é similar ao método da associação livre desenvolvido por Freud
para com seus pacientes, os quais eram encorajados a dizer tudo o que viesse à sua mente,
inclusive lembranças de sonhos, tão rememorados pela personagem em questão.
Para Daniele John (2015, p. 93), no divã, o discurso “tende a ser fragmentado,
alusivo, desordenado, cheio dos volteios característicos de uma temporalidade
heterogênea”, assim como o relato da idosa representada por Ubaldo, no qual as
manifestações do inconsciente parecem vir de um discurso alheio, excêntrico, que sempre
encontra brechas para escapar aos domínios da consciência.
A possibilidade de se sentir livre para se expressar de qualquer maneira, expor os
mais inadmissíveis pontos de vista, e tratar sobre os assuntos mais abjetos, sem censuras
ou julgamentos, também são características das narrativas encontradas na clínica
psicanalítica e verificada no discurso dessa personagem: “Sou fixada na fase oral, fase
oral canibalista certamente, adoro qualquer forma de ingestão. Nessa época, eu já estava
bem fixadinha, hoje isso é perfeitamente claro. Não sou chegada à psicanálise”
(RIBEIRO, 1999, p. 24).
Ainda que se aproprie, com as devidas brincadeiras e distorções, da terminologia
técnica cunhada pela psicanálise no momento de falar de si (“sou fixada na fase oral”), a
idosa representada por Ubaldo (1999, p. 142) insiste em negar Freud e o seu legado
teórico de maneira passional: “[os psicanalistas] Nunca provaram efetivamente nada e
nunca geraram nada de aproveitável além de uns dois filmes de Woody Allen, mas estão
aí para ficar, sempre estarão, como as cartomantes e videntes e conselheiros
sentimentais”.
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Para Freud (2011, p. 259), acusações deste tipo eram injustas, ainda que
frequentes. O liame em que posicionara a psicanálise, entre a medicina e a filosofia, era
percebida, por ele, como um forte contribuinte para a marginalidade de sua prática, visto
que ela passava a ser recebida com ressalvas tanto por médicos quanto por filósofos. Os
primeiros a considerava meramente especulativa, sem rigor científico, ao passo que os
segundos acreditavam que ela partiria de premissas impossíveis e reprovavam seus
conceitos principais.
Já para Elisabeth Roudinesco (2000, p. 77), os que acusam a psicanálise de se
estruturar em fundamentos frágeis, em geral são os mesmos que acreditam que a
infelicidade está inscrita em genes e neurônios, recaindo no imbróglio de acreditar que o
nosso destino psíquico está todo decidido de antemão. Desconsideram que “cada sujeito
tem uma história singular, e esta o faz reagir diferentemente de outros em situações
idênticas”. Assim, “a psicanálise foi a única doutrina psicológica do fim do século XIX a
associar uma filosofia da liberdade a uma teoria do psiquismo. Ela foi, de certo modo, um
avanço da civilização contra a barbárie” (ibdem, p. 70).
Barbárie que se desvela por entre as confissões da mulher representada em A casa
dos budas ditosos, para quem os ditames da civilização parecem não ter vigorado no que
se refere à esfera da sexualidade: “Em relação a irmão, posso dar meu testemunho pessoal,
eu comi muito Rodolfo, meu irmão mais velho, até ele morrer a gente se comia, sempre
achamos isso natural” (p. 53); “Olhando pra trás, vejo que Deus sabe mesmo o que faz,
porque eu não ia dar para mãe, ia ser uma mãe horrenda e talvez até comesse meu próprio
filho” (p. 52); “Quando cheirava, já fiquei excitada vendo a foto de uma mulher muito
bonita chupando o pau de um cavalo e já pensei muito em dar para um jegue” (p. 127);
“Como ela me chupava! Mulher sempre chupa xoxota muito melhor do que homem” (p.
137); “Eu sei que achava o meu pai o maior tesão e tinha ciúmes dele e raiva dela e talvez
tenha sido por isso que eu tenha feito aquilo com meu tio Afonso” (p. 75); “Quando tio
Afonso me sentou no colo e ficou de pau duro, eu ainda devia ter uns doze ou treze anos
e o filho da puta ficou de pau duro comigo no colo, mas eu deixei” (p. 83).
A quebra de regras sexuais culturalmente impostas, na perspectiva de Maurano
(2010, p. 53), “fazem com que o proibido seja tomado como a ‘Coisa’ que falta para a
plenitude do sujeito. ‘Coisa’ esta que é, na verdade, impossível, mas que, quando posta
como proibida, deixa a esperança de ser atingida através da transgressão”.
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Nesse contexto, ao tratar da cultura, Freud assevera que a civilização humana está
apoiada, de um lado, nos domínios das forças da natureza e, de outro, na restrição de
nossos instintos:
Escravos acorrentados carregam o trono da rainha. Entre os componentes instintuais
assim aproveitados, os instintos sexuais – no sentido mais estrito – sobressaem pela
força e selvageria. Ai se fossem libertados! O trono seria derrubado e a soberana,
pisoteada. A sociedade bem o sabe – e não quer que se fale disso. (FREUD, 2011, p.
262).

Acusado de, por trazer essas questões à tona, levantar a bandeira em favor de
manifestarmos todos os nossos instintos, Freud (ibdem) se defende: “a psicanálise jamais
se pronunciou a favor da liberação dos instintos socialmente perniciosos; pelo contrário,
advertiu e recomendou melhoras”. Por outro lado, critica o alto ideal de moralidade
(restrição dos instintos) exigido pela civilização, visto não considerarem o quanto pode
ser difícil, para o indivíduo, seguir tantas obediências – obediências essas que, alega ele,
dificilmente serão recompensadas. Sendo assim, “a psicanálise desvela as fraquezas desse
sistema e recomenda sua alteração. Ela propõe que se reduza a severidade da repressão
instintual e que se dê mais ênfase à veracidade” (FREUD, 2011, p. 263).
Apesar disso, o discurso da referida protagonista de Ubaldo, ao menos no que se
refere à psicanálise, possui dificuldades de ir para além do que fora calcificado no senso
comum:
Ouvido de aluguel sempre teve um grande mercado, a Igreja tem sacadas geniais,
vamos reconhecer, a confissão auricular foi uma delas. Freud não chegou a substituir
isso, nunca será suficiente e, além do mais, não se pode perdoar o progenitor do maior
acúmulo de asnices labirínticas jamais despejado sobre a Humanidade e de bichas
francesas que não entendem o que elas próprias escrevem (RIBEIRO, 1999, p. 143).

Quando se deparava com esse tipo de reação, Freud (2011), além de argumentar
que a negação tende a ser a defesa para algo que é afirmado no plano do inconsciente,
ponderava que, aqueles que se opunham de maneira tão agressiva a sua prática, estavam
sendo movidos por determinações afetivas, e não intelectuais. Isso porque, as teorias
sobre a sexualidade infantil e as que dizem respeito sobre o complexo de Édipo foram
outros importantes fatores, na perspectiva de Freud (FREUD, 2011, p. 264), para que se
indispusessem como a psicanálise:
enfureceram-se quando a psicanálise quis levantar o véu de amnésia da sua infância.
Houve apenas uma saída: o que a psicanálise afirmava tinha que ser falso, e essa
suposta nova ciência devia ser uma urdidura de fantasias e distorções. As poderosas
resistências à psicanálise não eram de natureza intelectual, portanto, e se originavam
de fontes afetivas.
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Não por acaso, a idosa representada por Ubaldo, em meio a seus relatos e devaneios,
começa a se questionar: “Será que estou fazendo psicanálise? Pavor, ouvido de aluguel,
pavor. Bem, de certa forma, você e esse gravador são ouvidos de aluguel”. E o medo de
reconhecer que sente a necessidade de falar e de ser ouvida, no ato da fala, acaba por
escapar-se e termina por ser aceito. Nesse sentido, Goldenberg (2006, p. 35) acrescenta
que “quem se dirige a mim o faz decerto para comunicar-me algo, mas também, e
fundamentalmente, para mandar uma carta a si mesmo”.
Ao corroborar essa linha de raciocínio, Cesarotto & Leite (1992, p. 76), a respeito
da análise psicanalítica, pontua que:
A pessoa termina por ‘confessar’ o que sempre soube mas não queria aceitar. Ela
termina, também, por não receber o oráculo que revelaria sua última verdade. Porque,
mais que respostas, descobre seus próprios enigmas e percebe que a chave para
decifrá-los é sua própria história.

Ainda que a contragosto, a narradora de A casa dos budas ditosos, enfim, admite:
“A gente fica a mesma e não fica a mesma. Ih, chega, preciso botar alguma ordem nisto
e até os delírios precisam ser pelo menos um pouco organizados sob algum critério, é
preciso dar método à loucura”. (RIBEIRO, 1999, p. 25).
E Freud concordava com ela.

Considerações
Para muito além da obra A casa dos budas ditosos, de João Ubaldo Ribeiro, está o
desdém e o desmerecimento dos que insistem em negar as contribuições de Freud e da
prática psicanalítica para a compreensão dos sujeitos e das civilizações que se estruturam
em torno dos ideais da modernidade.
Como observamos ao longo desta oportunidade, discursos que tentam deslegitimar
os saberes inicialmente constituídos por Sigmund Freud, não tardam a cair em
contradição e reforçar as defesas apregoadas pela própria psicanálise.
Com o mérito de expor esses paradoxos e contradições, tão comum ao sujeito
freudiano, João Ubaldo Ribeiro nos deixou uma obra capaz de representar o humano
dentro de suas hipocrisias, mazelas, inseguranças, desejos, maledicências, rabugices,
intransigências, medos, dissimulações, mentiras, egoísmos, volúpias e traições.
Sua narradora personagem, na tentativa passional de negar a psicanálise, legitimoua. Expôs a necessidade que tem o sujeito contemporâneo de se expressar, falar de si,
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comunicar-se com o outro, dizer de suas angústias, exorcizar suas culpas, confessar seus
pecados, permitir-se o erro para, só então, reconhecer-se humano.
Contraditória e, por isso mesmo, coerente, A casa dos budas ditosos restaura a ideia
de que a liberdade do homem só pode ser experienciada através da sua fala, ao provar que
os destinos dos sujeitos não se restringem ao seu ser biológico. Obra pornográfica da
literatura brasileira, ela cumpre o papel de resistir contra as pretensões obscurantistas que
reduzem o homem a figura da máquina, os pensamentos a neurônios e os desejos a
secreções químicas.

Referências
BORCH-JACOBSEN, Mikkel. In: MEYER, Catherine (Org.). O livro negro da
psicanálise. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2014.
CESAROTTO, Oscar & LEITE, Márcio Peter de Souza. O que é psicanálise. São Paulo
: Brasiliense, 1992.
DOLTO, Françoise. Quando os pais se separam. Rio de Janeiro : Zahar, 2011.
FREUD, Sigmund. “As resistências à psicanálise”. In: Obras completas, volume 16: O
eu e o id, “autobiografia” e outros textos (1923-1925). Tradução Paulo César de Souza
– São Paulo : Companhia das Letras, 2011.
__________. “O romance familiar do neurótico”. In: Obras completas, volume 8: O
delírio e os sonhos na Gradiva, Análise da fobia de um garoto de cinco anos e outros
(1906-1909). Tradução de Paulo César de Souza – São Paulo : Companhia das Letras,
2015.
__________. Obras completas, volume 2: Estudos sobre a histeria. Tradução Laura
Barreto. São Paulo : Companhia das Letras, 2016.
__________. A interpretação dos sonhos. Tradução de Walderedo Isamael de Oliveira.
Rio de Janeiro : Imago, 2001.
GOLDENBERG, Ricardo Davi. Política e psicanálise. Rio de Janeiro : Zahar, 2006.
JOHN, Daniele. Reinventar a vida. São Paulo : Ideias & Letras, 2015.
KEHL, Maria Rita. “Minha vida daria um romance”. In: BARTUCCI, G. (Org.).
Psicanálise, literatura e estéticas da subjetivação. Rio de Janeiro : Imago, 2001.
MAURANO, Denise. Para que serve a psicanálise? Rio de Janeiro : Zahar, 2010.

3460

RIBEIRO, João Ubaldo. A casa dos budas ditosos. Rio de Janeiro : Objetiva, 1999.
ROUDINESCO, Elisabeth. Por que a psicanálise? Rio de Janeiro : Zahar, 2000.
__________. O paciente, o terapeuta e o Estado. Rio de Janeiro : Zahar, 2005.

3461

O EROTISMO POÉTICO DE GILKA MACHADO E SIMONE TEODORO

José Antonio Santos de Oliveira (UNEAL)
Luiz Felipe Verçosa da Silva (UNEAL)

Resumo: O presente artigo investiga a construção estética do erótico nos poemas: Fecundação
de Gilka Machado (do livro Sublimação, 1938) e Profanação na teia de Simone Teodoro (do
livro Distraídas Astronautas, 2014). Considerando, no primeiro poema, a escrita marcante de
uma sensualidade inscrita na palavra poética, em que verso e ato sexual se confundem em um
jogo metafórico e metapoético. No segundo, o erotismo concretiza-se na figuração plástica
(entoada na metáfora da aranha) da relação sexual homoafetiva. Nesse sentido, a análise centrase no eixo temático do erotismo enquanto representação da voz e do desejo feminino.
Perspectiva discutida através de Bataille (2014).
Palavras-chave: Erotismo; Gilka Machado; Simone Teodoro.

Introdução

Os desdobramentos da Literatura Comparada (LC) vão abranger os estudos de
mais de uma Literatura, estabelecendo relações de proximidades ou dicotomias com as
idiossincrasias que compõem essas culturas literárias. O objeto de estudo pelo qual esse
trabalho vai se constituir é avesso ao viés tradicional das perspectivas da LC, pois se
estudará autoras de uma mesma Literatura, porém mostram-se distintas em momentos
literários e históricos, o que influencia o modo de representação da temática da relação
amorosa erótica, surgindo na palavra metapoética em Gilka Machado e no
desmascaramento do gozo homoafetivo na poesia contemporânea de Simone Teodoro.
Assim, de um lado o tema surge como símbolo e do outro como o trans-aparecimento
de uma perspectiva de sexualidade como intuitiva dos valores de liberdade da
construção do desejo feminino.
Visto isso e percebendo essa transição literária, entende-se que se estudar
comparativamente as nuances eróticas de Gilka Machado, poetisa simbolista do século
XX e de Simone Teodoro, poetisa contemporânea do século XXI, é totalmente
pertinente para entendermos as diferentes formas do desejo feminino inscrito na palavra
poética como engajamento político de uma voz reiterada no corpo e na ação do prazer.
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Partindo do pressuposto de mostrar o erotismo dentro de uma perspectiva que o
enquadre não em um comportamento, e sim, como uma condição inerente do ser
humano, entendendo que esse erotismo se caracteriza como um sentimento oriundo dos
estímulos genéticos, mas que atribui aos mesmos um campo de significação, pelo qual
se instaura uma presença marcadamente libertadora do ser, como compreendemos na
poética feminina aqui estudada. Com efeito, apresentando-o não como uma ação
libidinosa de caráter vulgar, que é imoral com os valores estabelecidos pela sociedade, o
que fez com que o sexo e as literaturas que o representaram ficassem à margem, como A
vênus das peles, de Sacher-Masoch, que não aparece no cânone romântico, justamente
por desvelar a psiquê do desejo masoquista.
Nesse sentido, considerando o tabu criado em torno do sexo, Durigan (1985,
p.11) afirma que o interdito “obrigou o erótico a refugiar-se no domínio do implícito, do
não-dito, das entrelinhas, do sussurro, [...]”. Daí a chave de compreensão do erótico
posto nas entrelinhas metafóricas da poesia, linguagem dos não ditos que melhor
articula o gesto estético do erotismo. Por isso, Aparecida Fontes (2017, p.131) nos diz
que: “enquanto o erotismo é metáfora da sexualidade, a poesia é erotização da
linguagem, a língua miserável e eterna”. Uma linguagem em tensão: em extremo de ser
e em ser até o extremo. Na poesia de Gilka Machado e Simone Teodoro o erotismo é
essa linguagem que apresenta a natureza feminina em sua totalidade: expondo as suas
mais intensas particularidades e turbulências existenciais.
Tecendo o erotismo num caráter mais humano e o desenquadrando dessa linha
de banal e ilícito, o que dá margem para dizer que o erotismo aplicado na poesia de
Gilka Machado e Simone Teodoro é uma ferramenta contra o preconceito e o machismo
da sociedade, que ainda reprime e põe a mulher em condição de submissão e
vulnerabilidade. Nesse caso, o erotismo é onde a mulher vai ter voz toante para
denunciar esses enclausuros, sendo essa voz plural e dialógica como identificamos nos
poemas a partir de representações distintas do erótico, mas interligadas pelo mesmo
objeto, o desejo feminino. Segundo Barros (1994, p. 3) o dialogismo se estabelece a
partir do momento em que “o sujeito perde o papel de centro e é substituído por
diferentes (ainda que duas) vozes sociais, que fazem dele um sujeito histórico e
ideológico”. Então, a partir do momento em que duas escritoras, viventes de um país
que ainda se encontra alicerçado em culturas retrogradas, no que diz respeito a valores
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morais e sociais, começam a manifestar suas inquietações, outras leitoras (mulheres)
vão incorporar esses discursos poéticos e reverberá-los, assim como parafraseando
Bataille (2014) vai explicar que, é pelo erotismo que a mulher pode afrontar piamente a
sociedade.

A Literatura Comparada

O texto literário permanece em constante diálogo com outros textos, seja pelas
temáticas, oriundas de perspectivas artísticas similares, seja devido à escrita, que
remete, de certo modo, a de seus antecessores no processo criativo da Literatura. Isso
cria caminhos para possíveis críticas e comparações de diversas obras, encontradas no
campo literário. Desse modo, compreende-se que a obra literária, quando estudada a
partir da comparação, fomenta sentidos profícuos, uma vez que abstrai os aspectos
semelhantes/diferentes entre os textos, de modo a exaurir múltiplos elementos, antes
despercebidos em leituras avulsas, em outras palavras, este método analítico objetiva
investigar as relações de influência, presentes no cerne de cada obra literária, cuja
contribuição pode ser vista na própria construção da literatura.
De acordo com Carvalhal (2006, p. 86) “a investigação de um mesmo problema
em diferentes contextos literários permite que se ampliem os horizontes do
conhecimento estético ao mesmo tempo em que, pela análise contrastiva, favorece a
visão crítica das literaturas nacionais”. Com efeito, ao confrontar um determinado
assunto em mais de uma obra, é factível perceber, além das idiossincrasias dos autores
trabalhados, os recursos estilísticos, sensações e desejos, que os escritores se utilizaram,
a fim de externar suas percepções de mundo, mediante o momento, no qual estavam
inseridos.
Por esse motivo, o método comparativista constrói pontes significativas de
análise, levando o pesquisador a desbravar tanto as entrelinhas dos textos, quanto os
aspectos intrínsecos de intertextualidade, afinal esta constitui-se como objeto de
pesquisa devido à sua presença recorrente na produção literária. Ademais, Croce (1994,
p. 46-47) explica que “[...] a natureza da história da literatura comparada encontra-se
somente no seguinte: penetrar na essência dos fenômenos literários individuais através
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da comparação de fenômenos análogos; desvendar as leis que são responsáveis pelas
semelhanças bem como pelas diferenças”. Depreende-se, consequentemente, que a LC,
como método interpretativo e crítico da literatura, buscará investigar os princípios
regentes no interior das obras literárias, cujos resultados estabelecem relações de
aproximação e distanciamento.
Nesse sentido, a presença dos traços semelhantes/diferentes é determinante para
eficácia do método comparativo, de tal modo que esses aspectos norteiam a análise da
literatura comparada e mostram-se pertinentes para pensar as poesias escolhidas por este
trabalho especifico, tendo em vista que, são justamente esses elementos análogos,
transmitidos a partir da evasão dos desejos sexuais das autoras estudas e encontrados
neste corpus de análise, responsáveis pela compreensão das obras que serão esmiuçadas
nas próximas páginas.

O erotismo como sentimento de totalidade: A Fecundação de Gilka Machado

Teus olhos me olham numa tortura
de alma que quer ser corpo,
de criação que anseia ser criatura

A fluminense Gilka Machado (1893-1980) foi uma das primeiras mulheres a
desnudar o universo da poesia erótica na Literatura Brasileira, tendo papel
circunstancial na solidificação de uma nova literatura feita pelo sexo feminino, pois a
partir de seus escritos, outras mulheres se encontraram e puderam transcender as suas
próprias (e outrora enclausuradas) percepções sensoriais de mundo e de sentimentos
sexuais, o que favoreceu as suas metamorfoses carnais para a contemplação máxima do
mundo, entendendo assim como Durigan (1985, p.15) que “ [...] os comportamentos
sexuais ficaram sendo tão-somente a consequência “natural” da maneira específica de
assumir e de se relacionar com o mundo, para, com tal procedimento, obter mais
quantidade (de) e mais intensidade de prazer. [...]”. Promovendo sistematicamente com
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essa “germinação”, uma autonomia no que diz respeito à condição dessas mulheres em
seu meio social, existencial e principalmente sexual.
Tendo Gilka Machado exercido mais do que uma poesia de cunho intimista, que
a possibilitava de retirar, das entranhas do seu interior, tudo aquilo que despertava os
seus estímulos sexuais e a colocava na condição erótica, entendendo que “o erotismo
equivale à contemplação poética: é considerado como uma experiência ligada à da
vida.” (BATAILLE, 2014, p. 35). E sim uma poesia libertária, que instauraria um
veículo onde outros seres (nesse caso mulheres) pudessem compreender as
idiossincrasias que perpassavam pelo âmago de sua carne, dando-os (as) a possibilidade
de transgressão e transcendência por meio do texto erótico, pois segundo Durigan
(1985, p.38):
Ao contrário do pornográfico – que procura introduzir o leitor no seu
universo textual, para fazê-lo participar, em busca de prazer, como um
dos atores do espetáculo –, o texto erótico afasta o leitor e mediatiza
uma relação em que ele capta, através da representação textual, um
saber sobre o prazer, o prazer do saber (DURIGAN, 1985, p,38).

Então, por mais que a poética de Gilka Machado seja alicerçada dentro de uma
perspectiva literária (Simbolista) “que legou do Parnaso a paixão do efeito estético”,
assim como aborda Bosi (2015, p.279), a poetisa fluminense conseguiu conceituar e
revelar, dentro de seus pormenores poéticos e nas suas entrelinhas, o verdadeiro sentido
do erótico, disseminando o erotismo para a nossa cultura literária e estabelecendo por
meio da subjetividade de seus versos, uma relação de ressignificação do interdito,
entendendo que “sem o interdito não poderíamos chegar à consciência clara e objetiva”.
(BATAILLE, 2014, p.61). Mesmo escrevendo numa época ainda tão dependente de
uma Literatura, que em geral, esquivava-se de apresentar a figura da mulher em sua
totalidade, insufla a voz do corpo como marca de uma existência inscrita.
A partir da observação cautelosa do título do poema Fecundação, já se pode
remeter por alusão imediata, ao entrelaçamento carnal de dois seres, que pela sua
natureza, precisam se comunicar no encontro amoroso para suprir as necessidades de
sua existência, fecundando em seu coito a esperança de continuidade e de imortalidade
genética. Nesse caso, pode-se dizer, que o eu-lírico em seus desdobramentos
contextuais, direcionará as suas intenções a algo ou alguém, que despertou os seus
sentidos sexuais e o fez fissurar-se por sua languidez anatômica, apresentando de forma
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sincrônica, o passo a passo do envolvimento natural entre dois seres, que estão no cio de
seu sexo e buscam compreender aquilo que está orgasmatizando os seus poros carnais.
Num jogo intenso entre carne que anseia transcender, numa agonia paradoxal que deseja
sempre mais e mais. Transformando e revelando a nossa real natureza animal,
entendendo que todos os seres humanos, por mais racionais e complacentes em suas
posturas morais, sociais e religiosas, são no sexo, predadores insaciáveis, que
freneticamente querem atingir uma epifania para contemplar as lascívias do gozo
supremo, pois “o erotismo do homem difere da sexualidade animal por colocar em
questão a vida interior”. (BATAILLE, 2014, p.53).

Tem teu mórbido olhar
penetrações supremas
e sinto, por senti-lo, tal prazer

Nesse caso, o eu-lírico em Fecundação mostra-se provocado por olhares
libidinosos, que a atraem como um imã, fazendo com que esse eu-lírico conjecture em
delírios sexuais, a penetração desses olhos (que metaforicamente entende-se como o
órgão reprodutor masculino) em sua vagina, que se enroscam como sucuris em um só
corpo e viajam numa Odisseia de prazer, desencadeando uma Fecundação.

O erotismo e a desconstrução do interdito: Simone Teodoro e o discurso do
profano

Percebe-se, na poesia da mineira Simone Teodoro, uma preocupação estética e
delicadeza no trato para com a palavra, onde cada partícula de uma letra, na clara
intenção de produzir um sentido impactante dentro do contexto pelo qual o eu-lírico
manifestará as suas minúcias e intimidades, se estabelece como uma molécula, que ao
modo que se constitui, vai se ramificando e produzindo sentidos plenos e consistentes,
vomitando literalmente tudo aquilo que incomoda as entranhas do eu-lírico, afrontando,
através desse jogo com a linguagem, padrões morais e sociais, traço marcante dessa
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poética teodoriana. O que dentro dessa Nova Literatura foi possível graças, segundo
Kolontai (2011, p.63) as relações sociais dessas mulheres, pois “[...] a vida, nas últimas
décadas, forjou, na luta pesada da necessidade vital, outra mulher de tipo psicológico
completamente desconhecido até agora. Uma mulher com novas necessidades e
emoções”. O que empiricamente influenciou nesse novo perfil da mulher na Literatura,
que a desenquadrava desse cubo de submissão e a oferecia recursos para instaurar uma
autonomia existencial.
Nesse sentido, o erotismo aparece como uma forma de externar os desejos
íntimos de um autor, seu caráter transgressor fundamenta-se na antítese da moralidade
social com aquilo, inerente ao ser humano, isto é, ao afrontar os aspectos pudicos da
sociedade, os escritores eróticos rasgam a moral, além de mostrar as pulsões sexuais,
enraizadas em seu âmago. Por esse motivo, essa escrita erótica é uma maneira de gozar
por meio das palavras, uma vez que o prazer, a liberdade, e a afronta encontram-se
decisivamente nesse tipo de produção literária. Segundo Bataille (2014) “A experiência
do erotismo funde a angústia criada pelo interdito com o desejo de transgredi-lo”. De
fato, depreende-se que o artista se encontra insatisfeito em relação aos padrões
estabelecidos socialmente, isto o incita a perpassar essa realidade, de modo que sua obra
absorve os elementos do interdito com o objetivo de ultrapassá-lo sistematicamente e,
nesse caso específico, realizar-se a partir da poesia.
Basta-se levar em consideração o título do poema Profanação na teia. Nele,
pode-se observar resquícios claros do uso dos mecanismos da moral, já que o termo
profano se opõem ao sagrado, aquilo que está isento da mancha do pecado, em outras
palavras, Simone lacera a religiosidade, ratificando que permanece disposta a viver suas
vontades sexuais, embora de certa forma, esse mesmo termo esteja atrelado às próprias
angústias existenciais da autora referida. Desse modo, o erotismo poético da Simone
Teodoro usa esses traços da moral, pois, sem eles, não haveria sentido discutir a sexo
nessa perspectiva transgressora da literatura. Antelo (2014, p. 24) explica que “é preciso
o interdito para dar valor àquilo que arranha o interdito ou, em outras palavras, o
interdito, que jamais abdica de seu fascínio, é a própria condição para existência do
sentido”. Realmente, o poema teodorano granjeia inúmeros significados à medida que
coaduna os elementos religiosos às suas letras crivas, construindo, por conseguinte, um
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diálogo sistemático e critico entre o interdito e seu objeto censurado, este último,
manifesta-se na relação homoerótica presente no poema.
Além disso, percebe-se no verso enquanto a lua vermelha arde, uma
despreocupação do eu-lírico frente a um possível fim de mundo, já que este tipo de lua
está associado à ideia de finais de tempos e, por esse motivo, o interdito espera o
arrependimento e a não prática da relação homoerótica, outra vez, Simone Teodoro se
utiliza da moral para enfatizar seus desejos, de modo que suas vontades se mostram
superiores, um erotismo transgressor. Por outro lado, de acordo com Chevalier (1998,
p.564) a lua, na poesia, “diz respeito à divindade da mulher”. Nesse caso, alegoria da
lua está associada à essência do símbolo feminino, no qual a mulher vive suas paixões
enraizadas. Com suas pulsões a flor da pele, ela não precisa se preocupar com os
castigos de um determinado deus de uma sociedade moralista, isto é, torna-se deusa de
suas próprias vontades, eclodindo então suas forças no ato sexual.
Quanto aos aspectos estruturais que formam o poema, observa-se o uso da
gradação no início das três primeiras estrofes, concretizada nos verbos nas respectivas
conjugações de infinitivo: tirar, romper e contrair, esta figura da linguagem direciona o
leitor para a construção da relação sexual, partindo, consequentemente, da primeira
parte do sexo (quando os sujeitos ficam despidos de suas vestes), à ultima, ou seja,
descreve as etapas da relação até o seu clímax: o próprio sexo.

Tirar a roupa dela
enquanto vermelha lua arde.

Romper cascas, desfiar casulos.
Contrair-me em
aracnídeo inseto

Nesse contexto, averígua-se a amalgamação de figuras de linguagem, uma vez
que a presença da metáfora também é condicionante para a produção de sentidos do
poema, esse atrelamento possibilita a construção de um erotismo poético devido ao alto
nível imagético empregado nessas palavras, já que, nessas três estrofes, acontecem a
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descrição de uma relação entre duas mulheres, a partir do jogo metafórico. De acordo
com Candido:

A mudança de sentido faz da imagem e da metáfora um recurso
admirável de reordenação do mundo segundo a lógica poética; mas a
metáfora vai mais fundo, graças a transposição, abrindo caminho
para uma expressividade mais agressiva, que penetra com força na
sensibilidade, impondo-se pela analogia criada arbitrariamente.
(CANDIDO, 1996, p. 89).

Desse modo, o erotismo poético manifesta-se nesse processo metafórico, no qual
se cria a imagem da mulher em pleno gozo, semelhante à aranha com sua presa. Vê-se
um eu-lírico forte, tanto é, que, para obtenção do prazer, as mulheres não precisam do
falo masculino, pelo contrário, a imagem do aracnídeo transmite a resistência desse
animal invertebrado, capaz até de engolir os machos da sua espécie. Além do mais,
Segundo Chevalier (1998) a imagem da aranha também conversa com os desejos
latentes de um indivíduo e está concatenada, sobretudo, a epifania da lua. Com efeito,
isto explica o atrelamento dessas duas imagens (Lua/Aranha), à primeira vista
desprovidas de uma ligação intencional, mas que na verdade conotam a manifestação do
desejo da mulher, antes oculto, externando como sua libido ora encontra-se inflamada
na relação homoerótica.
Assim sendo, a presença alegórica desse animal ratifica o papel ousado das
mulheres durante o coito, protagonizado pela representação homoerótica nos versos do
poema. De acordo com Bataille (2014, p. 35) “os homens fizeram de sua atividade
sexual uma atividade erótica”. Com efeito, o sexo passa de mero meio reprodutivo para
o lugar, pelo qual homens e mulheres correspondem aos seus verdadeiros desejos, sem a
preocupação, obviamente de procriar. Então a partir desse ponto de vista, a relação
homoafetiva concatena-se plenamente ao novo sentido do sexo, discutido por Bataille,
embora o texto literário ainda se utilize dos resquícios da moralidade social no seu
processo de composição, o transpõe na poética feminina para estabelecer novas chaves
de compreensão da psiquê humana.
Patas e pelos perfurar
a pele profanada
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Nessa estrofe acima, permanece a construção metafórica da relação sexual por
meio das características do invertebrado evocado. É interessante observar como a
discussão entre profano/sagrado permanece reavivada, como se fosse uma espécie de
paradoxo criado pela autora, afinal é algo prazeroso, mas, mesmo assim, as palavras
remetem àquilo tido como sujo e avesso ao ser humano. Este pensamento se solidifica,
quando se pensa nas fobias, que as pessoas têm das aranhas, nesse caso, infere-se na
repulsa que alguns indivíduos apresentam em torno das relações homoafetivas, ou seja,
embora os sujeitos estejam se amando, gozando de suas próprias existências, existem a
questão da moral, do que é certo ou errado para a sociedade. Assim, constitui-se como
um erótico livre/preso ao interdito.

E ela se contorce toda
presa em minha teia:
Era pétala amputada
tornou-se flor inteira.

Nessa estrofe, vê-se o desenvolvimento e desfecho do ato sexual, protagonizado
pelas lésbicas, no qual, pela ausência masculina, a mulher assume o papel de predador e
presa ao mesmo tempo, já que o eu-lírico assume a postura do aracnídeo com sua
alimentação, então, constrói-se outra metáfora, a de uma mulher como comida da outra.
Além disso, as imagens criadas contemplam os gestos prazerosos durante a relação
homoerótica, catalisando os elementos que circundam o sexo imageticamente, ou seja, a
maneira que o animal invertebrado come sua presa é análoga a da relação homoafetiva.
Fazendo com que se chegue ao ápice do gozo, logo em seguida, Simone Teodoro altera
a descrição metafórica de força e resistência sexual de aranha para flores, nesse sentido,
cria-se a imagem da ressureição, isto é, mortas no sexo, o prazer as revive de simples
pétalas para flores inteiras, e, complementando-as, elas se tornam completas, uma vez
que as mulheres sabem ser agressivas durante o coito e sensíveis, como uma flor, no
orgasmo.

Considerações Finais
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Gilka Machado e Simone Teodoro representam vozes autênticas no cenário
erótico da Literatura Brasileira, mesmo historicamente e poeticamente sendo distintas
em perspectivas literárias, conversam na temática dos seus textos, ambas são mulheres,
firmes e buscaram externar seus desejos eróticos diante da sociedade, embora sejam
diferentes na forma de escrever, este fato pode ser explicado a partir das épocas, no qual
seus textos foram escritos. Onde, de um lado, encontra-se uma poesia erótica, mas de
cunho heterossexual, onde já revelava avanços significativos na produção literária
feminina do Brasil, porque a voz da mulher resistia e reverberava os desejos íntimos do
seu ser.
Do outro, por sua vez, pode-se acompanhar como aquele erotismo do passado
tem evoluído e se concretizado na literatura, de modo que os traços da homoafetividade,
na atualidade, ainda mais paradigmáticos, que a relação sexual apresentada por Gilka
Machado outrora, ganham sentido no texto literário, uma vez que, acompanhar o
processo evolutivo do ser humano, bem como as transformações sociais, faz parte das
especificidades da Literatura, em outras palavras, o erotismo de Simone Teodoro atrelase, com certeza, às discursões pertinentes do momento presente. Sendo assim, além de
externar inquietações sexuais em uma óptica feminina, esta consegue mostrar a voz da
mulher a partir do homoerótico, ou melhor, Em Simone Teodoro encontra-se uma
mistura de linguagens, conceitos e elementos estilísticos, que criam imagens poéticas e,
sobretudo, eróticas. Suas metáforas respiram poesia e desejo, seu ponto de vista é claro
e a autora se mostra livre das amarras impostas pelas métricas, configurando-se, por
conseguinte, como reflexo da sociedade na contemporaneidade.
Portanto, dentro das premissas discutidas ao longo desse trabalho, observou-se
como o erotismo está presente nas entrelinhas das poéticas simbolistas de Gilka
Machado e modernas de Simone Teodoro, ambas poetisas brasileiras e que possuem
uma verve subversiva em seus discursos narrativos, que apresentam da forma mais
milimétrica possível, as singularidades sexuais que compõem o interior feminino,
revelando como pelo texto erótico a mulher pode atingir o ápice da sua existência e ser
plural.
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SEMBLANTES (IM) PERFEITOS DA PERVERSÃO: QUANDO A
DECOMPOSIÇÃO ENCARNA O OUTRO
Letícia Simões Velloso Schuler (UFPB) 1
Hermano de França Rodrigues (UFPB) 2
Resumo: No século XIX, a psiquiatria inicia as classificações das práticas sexuais e
estigmatiza a dor como obtenção do prazer. Nessa esteira, Richard von Krafft-Ebing,
compreendeu os itinerários da sexualidade como anômalos e dolorosos. Freud
considerava o sadismo e o masoquismo como componentes da sexualidade humana.
Destarte, o presente trabalho, alicerçado nos constructos teóricos freudianos, debruçarse- á sobre o conto Avalanche, da escritora brasileira Leila Guenther (2006), a fim de
demarcar e analisar a representação sadomasoquista presente na narrativa, que nos
evidencia o encontro entre um sádico e uma masoquista, repleto de relatos, anseios e
desejos.
Palavras-chave: Erotismo; literatura; psicanálise

Introdução
O uso do termo “perversão” não teve origem na psicanálise, mas na sexologia do
século XIX, cujo sentido era relacionado a um desvio sexual. Derivada do latim
perversione, cujo significado se refere ao ato ou efeito de perverte-se, o verbete teve
sentidos atribuídos a termos patológicos. Destacamos as perversões sexuais, apesar de
que, posteriormente, mesmo sem o adjetivo, cristalizaram-se como algo sexualmente
pressuposto. Estas adentraram no vocabulário da psiquiatria como sendo anomalias ou
aberrações de conduta sexual. Através desse trabalho, procuramos, dentre outros
objetivos, decifrar a dinâmica das perversões, mais especificamente, sádicas e
masoquistas, que recobrem a narrativa eleita para análise.
Isto posto, o nosso trabalho, alicerçado nos construtos teóricos da psicanálise
freudiana, debruça-se sobre a relação sadomasoquista estabelecida entre os personagens
do conto “Avalanche”, da escritora Leila Guenther. Especificamente, procuramos
elucidar de que forma essa dinâmica acontece, quais as razões que motivaram o
personagem a devorar ritualmente o corpo do outro, visto que ele exerce a sua
1
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genitalidade a partir dessas duas formas de perversão. Enfim, tentaremos entender essas
manifestações que só encontram o prazer por outras vias.
Desse modo, dividimos nossa discussão em três momentos: primeiro, dedicamonos a um breve percurso histórico referente à temática a ser analisada no corpus em
questão, tendo como base os estudos feitos pela psiquiatria do século XIX. Em seguida,
numa abordagem mais psicanalítica, apresentamos o entendimento de Sigmund Freud
acerca do sadismo e do masoquismo, que até então, tal encontro entre prazer e dor, não
era considerado como passível de acontecer – tais sentimentos eram vistos como
opostos – o que suscitou as investidas teóricas por parte do psicanalista. Por fim, após
detalharmos e explicarmos a teoria utilizada, recorremos ao texto literário a fim de
analisá-lo, com o desejo de perceber como as atitudes e desejos das personagens
dialogam com a teoria freudiana.
Pois, conforme apontou Jean Bellemin-Nöel (1978), em sua obra Psicanálise e
Literatura, acreditamos que a teoria psicanalítica é uma peça fundamental dentre várias
no processo de decifração e transformação do texto literário, ou seja, temos por
finalidade “descrever os princípios e o leque de meios que a psicanálise colocou à nossa
disposição para nos permitir ler melhor a literatura.” (BELLEMIN-NÖEL, 1978, p. 13)

A dinâmica perversa
As categorias que nos propomos a analisar neste trabalho são consideradas
desvios sexuais que estão inseridas no campo da perversão. Porém, antes de
adentrarmos nesses comportamentos específicos e detalharmos suas características, fazse necessária uma explicação acerca desse termo reservado para designar o desvio de
uma função normal, especialmente no campo psíquico.
O termo que nos propusemos a detalhar e explicar neste trabalho traz consigo um
peso que acaba contribuindo para que essa designação seja associada a uma forma de
julgamento moral. Ao retornarmos à época medieval, por exemplo, percebemos que o
uso dessa palavra é carregado de juízos de valor. Mas, antes de adentrarmos nessa
categoria específica, é necessário compreender como a expressão da sexualidade e o
sexo eram concebidos em épocas específicas.
Durante o século XVIII, surge certa inclinação para se falar de sexo não como
algo a ser condenado, mas que fosse passível de ordem. Surge, assim, um tipo de
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discurso que apelava para a primazia da utilidade do ato sexual para reprodução. Essa
ocasião marca o início de uma série de afirmações e considerações da sexualidade como
aquela que deveria ser tratada como instrumento de análise e interferência. Com isso, no
meio social, esse conjunto de comportamentos que concernia apenas à satisfação do
desejo sexual, passavam a ser reprimidos em sua busca pelo prazer, e aqueles que
fugiam da norma eram praticamente proscritos da própria civilização.
Os estudos e compreensão acerca da sexualidade humana passam por mudanças a
partir do século XIX. Isso ocorre devido ao surgimento da sexologia que toma, para si,
o propósito de descrever as práticas sexuais, classificando-as em “saudáveis” ou
“perversas” e, concomitantemente a esse fato, a medicina era influenciada por ideais
higienistas. Temos, assim, o termo “perversão” nos contornos mais modernos, que passa
a integrar o vocabulário médico, na acepção de um desvio sexual ou de uma degradação
de uma função orgânica.
Nesse itinerário da medicina ascendente, a expressão da sexualidade humana que
demonstrasse qualquer incidência de transgressão, era catalogada, desmoralizada e
tratada como uma anormalidade sexual que se acreditava existir. Dessa forma, um dos
preceptores mais notórios a realizar essa tarefa foi o psiquiatra alemão Richard von
Krafft – Ebing, que, em 1886, publica a obra Psychopathia Sexualis. Nessa célebre obra
médica, encontram-se catalogadas em torno de 238 casos daquilo que a ciência médica
classificava como transtornos psicossexuais. O incesto, o sadomasoquismo, a necrofilia,
a pederastia, o exibicionismo, entre outros desvios sexuais, são exemplos de quadros
que a medicina da época classificava como sendo práticas degenerativas e que são
observados em tal coletânea. Ainda na mesma obra, o psiquiatra define os perversos
como “filhos ilegítimos da natureza” e denomina as perversões sexuais como sendo
“parestesias do instinto sexual”.
Michel Foucault ([1976] 2015), em sua obra História da sexualidade 1: a vontade
de saber (1976), traz algumas considerações a respeito desses discursos presentes nos
séculos XIX e XX, quando ele afirma que, nesse período, houve “uma dispersão de
sexualidades, um reforço de suas formas absurdas, uma implantação múltipla das
„perversões‟” (FOUCAULT, 2015, p. 41). Em um dos tópicos do segundo capítulo, o
filósofo e teórico francês afirma que “da infância à velhice foi definida uma norma do
desenvolvimento sexual e cuidadosamente caracterizados todos os desvios possíveis;
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organizaram-se controles pedagógicos e tratamentos médicos (...)”(FOUCAULT, 2015,
p. 40). E ainda questiona qual seria o objetivo final daquilo que ele considera como
sendo “uma atenção loquaz com que nos alvoroçamos em torno da sexualidade”. Seria
uma forma de “assegurar o povoamento, reproduzir a força de trabalho, reproduzir as
formas das relações sociais; em suma, proporcionar uma sexualidade economicamente
útil e politicamente conservadora?” (FOUCAULT, 2015, p. 40).
A visão de que a perversão seria ou não um tipo de conduta sexual que serviria
como diagnóstico, ou seja, esse embate de considerá-la ou não uma patologia, é
abordado também por Ferraz (2010), quando ele questiona se a perversão seria “uma
forma de conduta sexual passível de aparecer em quadros diagnósticos variados ou seria
ela uma estrutura psíquica independente”. E afirma que o psicanalista austríaco Otto
Kernberg debruçou-se sobre essa questão de tal forma que dividiu as manifestações da
perversão a partir do ponto de vista estrutural. A partir dessa divisão, o teórico reservou
o termo “estrutura perversa”, “para os casos de perversão na organização borderline de
personalidade” (FERRAZ, 2010, p. 20).
À vista disso, a concepção médica vigente era de que todo prazer sexual deveria
estar relacionado apenas a uma função puramente biológica, ou seja, toda e qualquer
atividade que não contemplasse a reprodução da espécie, a procriação, era considerada
perversa. Enfim, tanto uma degeneração moral quanto biológica.
Durante o fim século XIX, outra ciência estrutura-se a fim de compreender o
psiquismo humano de uma forma distinta: a psicanálise. Assim, diversos autores fazem
suas considerações acerca da perversão, aceitando-a como categoria diagnóstica, “lado a
lado com a neurose e a psicose e, até mesmo, com a personalidade psicopática ou
antissocial, [tais] como Ferenczi (1992) e Melanie Klein (1981). A psicanálise lacaniana
(...) colocou a figura da estrutura perversa como uma das possíveis organizações
psíquicas” (FERRAZ, 2010, p. 20) na passagem para o século XX até mais
recentemente.
Enfim, essa nova ciência rompe com paradigmas e preconceitos acerca da
sexualidade humana. Mas, é com base nas teorias freudianas, que serão explicadas e
detalhadas a seguir, que iremos analisar as questões referentes à perversão e como elas
se determinam na vida psíquica do sujeito.
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O encontro entre a dor e o prazer
Durante o século XX, época esta que procede o momento que foi palco para
muitas transformações acerca das concepções e teorias que envolviam a sexualidade
humana, Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, debruça-se pela primeira vez
na teoria das perversões. O psicanalista baseia-se nos postulados escritos pelo Richard
von Krafft-Ebing para analisar a perversão não mais como um fenômeno puramente
sexual orgânico, mas já como um fenômeno psíquico. Essa concepção passa a
considerar mais a subjetividade do indivíduo do que, essencialmente, as práticas
exercidas por ele no contexto social.
Em 1905, Freud desenvolveu uma das primeiras abordagens acerca do termo, em
sua obra Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Nela, apesar de ainda vislumbrar
algumas características do pensamento médico do século anterior, o teórico discorre
sobre anomalias sexuais denominando-as como “aberrações”. O ato perverso, segundo
ele, tem relação com a primazia da genitalidade e que seria um resultado do
desenvolvimento psicossexual da criança. Dessa forma, aquilo que seria visto como
“normal”, seria o escoamento da libido para os genitais, e qualquer modificação dessa
premissa, seria concebida como perversão.
Nessa perspectiva, é possível encontrar um traço perverso na atividade sexual da
maioria dos indivíduos, já que, nas relações sexuais, existem as “metas sexuais
provisórias”, que, segundo Freud, são aquelas atividades que aumentam a excitação e
duram até a obtenção da meta sexual final. Assim, ao comparar com os estudos das
perversões feitos pelos médicos, quando estes atribuíram ao termo o caráter de sintomas
de doenças ou degeneração, o psicanalista conclui que:
A experiência diária mostra que essas extensões, em sua maioria – as
menos sérias entre elas, de toda forma - , são um componente que raras vezes
falta na vida sexual das pessoas sãs, e que estas as julgam como as outras
intimidades. (...) Em nenhum indivíduo são estaria ausente, em sua meta
sexual normal, um ingrediente a ser denominado perverso, e já bastaria essa
universalidade para demonstrar como é inadequado usar reprovativamente o
nome “perversão” (FREUD, 2016, p. 55-56).

Assim, a perversão sexual apenas se configura como um sistema patológico, caso
as metas sexuais provisórias ocupassem o lugar da meta sexual normal ou assumissem o
eixo organizador da sexualidade, ou seja, quando o sadismo e o masoquismo, categorias
que iremos analisar posteriormente, substituem o espaço da normalidade pelo viés da
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exclusividade e da fixação. A “normalidade” estaria, assim, relacionada à primazia da
sexualidade genital.
Durante o texto, Freud se detém, pela primeira vez, especificamente, sobre a
questão do sadismo e do masoquismo. Tais desvios são vistos por ele como “a mais
frequente e mais significativa de todas as perversões, a inclinação a infligir dor ao
objeto sexual e sua contrapartida” (FREUD, [1905] 2016, p. 51). Nele, ao apropriar-se
dos termos já introduzidos e discutidos previamente por Krafft-Ebing, o pai da
psicanálise amplia a abordagem para tais conceitos entendendo-os não apenas como um
desvio sexual, mas, sim, como algo implícito à sexualidade humana.
Ao referir-se especificamente sobre cada uma das designações, o mestre vienense
situa o sadismo como sendo correspondente a uma atitude ativa, violenta com uma
inclinação a subjugar o objeto sexual a fim de atingir a satisfação. Já a significação do
masoquismo, corresponde a uma atitude passiva em relação tanto ao sexo quanto ao
objeto sexual, e sua satisfação ocorre quando esta é vinculada ao sofrimento psíquico ou
físico por parte do objeto sexual. Freud ainda situa o masoquismo como sendo uma
transformação tardia do sadismo, sendo considerado, assim, como uma disposição
primária da sexualidade, afirmando que: “Frequentemente é possível notar que o
masoquismo não é senão um prosseguimento do sadismo, voltado contra a própria
pessoa, que toma inicialmente o lugar do objeto sexual” (FREUD [1905] 2016, p. 5253). Assim, podemos observar que, ao incorporar esses desvios sexuais em sua obra, o
psicanalista os analisa de forma interligada, no sentido de complementaridade.
A discussão acerca da problemática é retomada no seu texto de 1919, ‘Batem
numa criança’: contribuição ao conhecimento da gênese das perversões sexuais. Neste
caso, baseando-se naquilo que ele observou em muitos de seus pacientes, Freud disserta
sobre um conjunto de fantasias primitivas que eram apresentadas a partir de situações
com uma energia sexual, com sentimentos ligados ao prazer. Em seu auge, havia uma
satisfação masturbatória, e é daí que ele afirma que cada uma dessas fantasias “era
geralmente investida de elevado prazer e se concluía num ato de prazerosa satisfação
autoerótica” (FREUD, [1919] 2016, p. 222). Nelas, o psicanalista verificou uma
explicação viável para a origem das perversões sexuais, mais especificamente do
masoquismo. Dessa forma, ele diferenciou as fantasias em três momentos distintos,
cada qual com seu significado.
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A primeira situação é caracterizada pela asserção meu pai bate na criança que
odeio, e é representada pela criança que fantasia observando a pessoa que bate numa
outra criança, a qual nunca é a mesma que fantasia, pois num primeiro momento, não é
identificada, mas, posteriormente, verifica-se que é o pai da própria criança.
Na segunda situação, a figura do pai batendo numa criança é mantida, mas, ocorre
uma mudança em relação à criança que sofre a punição, pois, esta passa a ser a mesma
que fantasia. Podemos caracterizar essa fantasia por meio da asserção sou castigada por
meu pai. Neste caso, pode-se verificar que a criança “tem caráter indubitavelmente
masoquista” (FREUD, [1919] 2016, p. 227).
Por fim, na terceira situação da fantasia de espancamento, os personagens de tal
representação são substituídos por indivíduos anônimos. Aqui, a figura do pai pode vir a
ser representada por alguém que o simbolize, por exemplo, um professor, e, a criança
castigada que, na situação anterior, era a mesma que fantasiava, passa a ser uma criança
qualquer.
Em 1924, Freud escreve sua última consideração sobre o masoquismo, este
trabalho, tem como título, O problema econômico do masoquismo. Nele, o psicanalista
reestrutura suas antigas concepções acerca desse desvio sexual e este passa a ser
entendido como uma combinação entre as pulsões de vida e de morte, responsáveis por
orientar o psiquismo humano. Ademais, esse desvio que antes era visto como posterior
ao sadismo, agora é colocado como seu antecessor.
Assim, ele comtempla três configurações distintas para o masoquismo: o erógeno,
o feminino e o moral. A primeira delas exerce um papel, uma “condição pra a excitação
sexual” (FREUD, [1924] 2016, p. 168), ou seja, o masoquista alcança a satisfação
sexual na dor. O masoquismo feminino representa os desejos inconscientes do indivíduo
em exercer uma posição feminina, castrada, ser possuída, ou seja, uma posição passiva
ante seus objetos sexuais. Por fim, o masoquismo moral compreende um
comportamento ligado apenas ao sofrimento, independentemente se ele for infligido
pela pessoa amada ou por qualquer outra e um sentimento de culpa inconsciente.
Isto posto, tendo em vista esta breve apresentação das reflexões que Freud
dispensou à noção de perversão e a respeito do sadismo e do masoquismo, podemos,
então, debruçar-nos sobre a narrativa em questão, a fim de tentar apreender de que
maneira os protagonistas reforçam suas pulsões na dinâmica sadomasoquista.
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O teatro erótico do sadomasoquista
Leila Guenther é uma escritora contemporânea brasileira e autora de diversos
poemas e contos, sendo alguns destes, publicados em sua obra intitulada O voo noturno
das galinhas (2006), além de estarem presentes em algumas antologias organizadas por
outros autores. Assim, o conto que nos propomos a analisar compõe essa coletânea.
Avalanche tem como principal característica uma narrativa que se desenvolve apenas no
campo da suposição. O conto tem como enredo um possível encontro de um casal, que
não é nomeado. Durante a sequência dos acontecimentos, o narrador descreve a possível
relação sexual dos personagens, e, conforme alguns detalhes são revelados, podemos
afirmar que se trata de uma relação sadomasoquista.
Além disso, é interessante destacar que o estilo utilizado para a composição do
conto, uma vez que este fora escrito em apenas um parágrafo, o que nos dá a sensação
de intensidade, rapidez, violência, uma verdadeira avalanche de sentimentos e
sensações. Essa estética reforça o laço sadomasoquista sobre o qual iremos nos
debruçar.
A narrativa tem início com a lembrança da figura masculina do último encontro
que tivera com a garota depois de algum tempo sem encontrá-la - o que acaba
despertando nele sentimentos capazes de infligir dor -, e, assim, “por fúria ou em sinal
de castigo, ele mordeu suas costas até deixar nelas várias manchas circulares, assim
desenhadas por causa dos arcos dos dentes, e que, por sua vez, formavam um outro
círculo, maior e mais perfeito (...)” (FERNANDES, 2012, p. 193). Já, nessa passagem
inaugural, podemos apreender aspectos da dinâmica libidinal que, ao longo da narrativa,
irá conduzir essa relação dos protagonistas.
Dessa forma, tendo como base essas passagens iniciais, é valido retomarmos a
concepção freudiana acerca desses dois movimentos inseparáveis do ponto de vista
psíquico. Para Freud, o sadismo, forma ativa, cuja origem pode ser explicada na
sexualidade normal, apresenta vestígios de agressão devido a uma condição biológica de
vencer a resistência do objeto sexual, característica essa que fica evidente ao
analisarmos as atitudes dessa figura masculina. A partir da descrição desse último
encontro que tiveram, fica evidente que, enquanto ele assume esse caráter sádico, a
garota apresenta traços masoquistas.
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Num segundo momento, o narrador apresenta a outra face dessa relação,
descrevendo os sentimentos daquela que se submete aos desejos do companheiro, mas
que “tampouco permitiria que outro a ferisse, porque ele, com seu método, tem a
medida exata ao calcular o peso que depositará nas próprias mãos (...) feitas para
espancar (...)” (FERNANDES, 2012, p. 194). Como apontamos no tópico anterior, uma
das três configurações que Freud estabeleceu para o masoquismo foi o feminino, sendo
este caracterizado pela necessidade do sujeito em assumir uma posição passiva ante seu
objeto sexual. De fato, como já expomos, este é o lugar reservado a essa figura feminina
nessa cena erótica.
Enquanto o personagem aguarda a chegada da companheira, ele começa a
imaginar o momento da sua entrada e tudo o que eles farão em sequência, inclusive de
que forma terá início a relação entre eles, que acontece no instante em que “ele a
apertará contra si num gesto brusco, (...) cravando as unhas em suas costas até que no
rosto dela se possa ver, com o canto do olho, a expressão de mártir.”. Posteriormente,
todo um roteiro é seguido, com início, meio e fim, por meio do qual o personagem
satisfaz seus desejos inconscientes e, dessa forma, vive sua sexualidade:
Com uma longa corrente, ele a amarrará dos pulsos erguidos no alto da
cabeça aos tornozelos, criando motivos geométricos cuja intersecção se dá
entre os seios, sobre o ventre e no meio das coxas. Apertará os mamilos com
pregadores de roupas que ela recusará num primeiro momento (...). Ele, logo
que detiver os olhos em suas costas, admirará todos os ferimentos que
causou, pensando que ela, sem dúvida, fica muito mais bonita assim, com o
sangue na superfície da pele agora avermelhada (...) (FERNANDES, 2012, p.
195).

Fica evidente que o gozo só é alcançado a partir da utilização de objetos e de
ações, situações estas que são descritas do trecho anteriormente destacado. Esse prazer
em devorar de, maneira ritualística, esse corpo, só pode ser atingido quando este estiver
alicerçado na dor. E, ao final de toda essa cena, o personagem, “instaurando o momento
em que o ideal de cada um, tão oposto mas tão complementar, conflui para um mesmo
ponto, cuidará de suas feridas, uma a uma, com zelo de samaritana” (FERNADES,
2012, p. 195).
Avalanche é narrado sob a ótica de um narrador em 3ª pessoa e tem como enredo
a narração de uma relação sexual. Assim, chegamos à conclusão de que este terceiro
integrante assume o papel de voyeur, visto que diz respeito a um indivíduo que observa
outras pessoas numa relação sexual. Ele exerce o papel de descrever as decisões que vão
sendo tomadas durante a cena sadomasoquista.
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O desfecho do conto ocorre com uma a seguinte frase: “Se ela vier”. Essa breve
passagem nos remete à conclusão feita pelo mestre vienense quando ele afirma que todo
sádico é um masoquista. Assim, apesar dessa figura masculina ser regida por uma
pulsão sexual que sente prazer em causar dor no outro, nessa última passagem
percebemos esse caráter passivo do personagem ao aguardar a possível chegada da
companheira se faz patente. Assim, percebemos que o sadismo e o masoquismo, como
componentes da sexualidade humana, encontram-se em diferentes proporções no
mesmo indivíduo.
Considerações finais
Ao longo da história, as particularidades que recobrem a sexualidade humana,
sempre foram de grande interesse para diversas áreas do conhecimento, dentre elas, a
medicina, mais especificamente, a psiquiatria e a sexologia. Mas, com o surgimento da
psicanálise, a sua compreensão pode ser perfeitamente segmentada em dois períodos:
um anterior e outro posterior às contribuições freudianas.
Assim, ao percorremos a narrativa analisada neste trabalho e, tendo como base
todo o teatro erótico produzido no campo da imaginação e da possibilidade pelo
protagonista masculino, pudemos apreender, a partir dos construtos teóricos de
Sigmund Freud, algumas marcas particulares de uma relação sadomasoquista e daqueles
que a compõem. Percebemos que a perversão, especialmente o sadismo e o
masoquismo, são uma parte constituinte do ser humano e sua patologia se dá quando
essas categorias substituem o espaço da normalidade pelo viés da exclusividade e da
fixação.
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Resumo: Na interface Literatura e Psicanálise, buscamos escavar a subjetividade humana em suas
minúcias e particularidades. Neste trabalho, aprofundaremo-nos nos recônditos da sexualidade,
nas fantasias e nas pulsões que formam o corolário psíquico dos sujeitos, e, para fomentar e
ilustrar as discussões, examinaremos a obra O amante detalhista, do escritor argentino Alberto
Manguel, que narra a história de um sujeito cujas angústias impelem-no a recorrer a subterfúgios
para saciar seus desejos. Outrossim, para alicerçar nossa pesquisa, utilizaremos os constructos
teóricos de Sigmund Freud (1905) e Joyce McDougall (1997), além do aporte histórico acerca da
perversão e das sexualidades, propostos por Michel Foucault (1984) e Elizabeth Roudinesco
(2005).
Palavras-chave: Literatura; Psicanálise; Perversão.

Introdução
Em As viagens de Gulliver , existe um episódio no qual o protagonista visita a
terra dos gigantes, e lá se depara com uma ama, que alimenta um bebê com os próprio
seios. O mínguo tamanho de Gulliver, perante a grandiosidade da gigante, permitiu um
vislumbre da anatomia aumentada do corpo humano, causando-lhe náuseas. O seio
recoberto por manchas e espinhas, a pele crestada, revela as horrendas fissuras corporais,
que apenas a realidade aumentada de um detalhe anatômico pode proporcionar. Dois
séculos depois, o protagonista do romance O amante detalhista (2005), sobre o qual nos
debruçaremos adiante, regozija-se com as partículas corpóreas, obtendo prazer nas
minúcias recortadas do corpo humano, o que lhe dá vertigem, é a totalidade.
Assim examinaremos a obra do escritor argentino, Alberto Manguel, a fim de
(re)arquitetar e problematizar os discursos acerca do voyeurismo, do fetiche e da
perversão. Nossa análise permeará os escombros da subjetividade psíquica, explorando
uma das facetas do desejo, nesse caso, retratado como fragmentado e em constante
decomposição. Utilizamos, como base teórica, os constructos psicanalíticos de
Freud(1905) e McDougall (1997), e o aporte histórico de Foucault (1998) e Roudinesco
(2007), a fim de explanar alguns conceitos que a psicanálise dispõe, e contextualizar o
ideário da perversão através dos séculos.
1 – Somos todos perversos, anônimos
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Ao discutir acerca da perversão, normalmente, rodeia-se em um mesmo círculo
de ideias. Pensar no perverso é rememorar a imagem do Barba Azul, das Irmãs Papins,
dos indecorosos personagens do Marquês de Sade e de grandes seriais killers, como Jack,
o Estripador. Assim, o corolário subjetivo que contorna a imagética desse sujeito, forma
o que se pode chamar senso comum, no que tange à perversão, já que todos os
supracitados são lembrados pelas atrocidades dos atos, pela desumanização latente e pela
crueldade que exprimem. Inobstante, não só dessas características podemos formar um
conceito de perversão. As ações desses sujeitos vão além de uma carnificina e
animalidade, podem também emergir num desvio sexual, por exemplo, o até mesmo, num
ato de ataque a si próprio, sem envolver terceiros.
A partir dessa desconstrução dos traços perversos, é que Elizabeth Roudinesco
tenta rearquitetar um pensamento acerca desse fenômeno da subjetividade humana. Na
obra A parte mais obscura de nós mesmos, a premissa é a de que somos todos perversos,
em diferentes níveis. Muitos acreditam que a perversão reina apenas no universo do
sadomasoquismo, das torturas e assassinatos, mas, ela está presente no nosso cotidiano e
faz parte da natureza humana. Diante do exposto, a autora ratifica que a perversão se
perfaz de duas maneiras, uma abjeta¸ e outra, sublime. A forma abjeta está relacionada às
pulsões assassinas, às intempéries da carne e da decomposição. Abjeto é relativo ao que
é vil e ignominioso. São as ações próprias da humanidade, relacionadas ao martírio e à
decadência como um caminho à imortalidade, suprema da sabedoria humana.1 Já o
caráter sublime, provém de uma forma de se expressar a perversão voltada à arte, à
criação, ou até mesmo, à mística. Utilizando-se da religião para exemplificar os caracteres
abjetos e sublimes no universo dos perversos, a autora afirma:
Tratando-se de tormentos infligidos à carne, determinadas santas
místicas parecem ter sido capazes de uma auto-superação mais rude
que a dos homens nos vínculos que instauraram entre as atividades
corporais mais abjetas e as manifestações mais sublimes de uma
espiritualidade separada da matéria. (ROUDINESCO, 2007, p. 17)

Destarte, Roudinesco propõe que todos possuímos pelo menos um dos perfis da
perversão, ratificando que essa é uma parte da nossa própria humanidade, pois exibem o
que não deixamos de dissimular: nossa própria negatividade, a parte obscura de nós

1

ROUDINESCO, 2008, p. 17.
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mesmos.2 Assim, a perversão é o traço que compõe a humanidade. Somos passíveis de
erros e crimes e o que nos diferencia, é a forma como reagimos aos estímulos do mundo
e às escolhas do outro. Tratar desse assunto é adentrar no âmbito do privado e nos
escombros da subjetividade humana, afinal, apresentamo-nos ao mundo em fragmentos,
exibindo as partes que queremos, ou dissimulamos, para parecer-nos quem gostaríamos
de ser, ou, pelo menos, encaixar-se nas normas sociais.
Posto isto, aprofundemo-nos em um fio específico na esfera do fenômeno
perverso, que é a perversão sexual. A sexualidade, por si só, é um motor de discussões e
tabus. Pode-se dizer que é o assunto mais discutido, e o menos entendido de fato. Em A
História da Sexualidade (1984), o filósofo francês Michel Foucault traça uma linha
temporal demarcando de que forma se deu os discursos e os interditos em relação à
sexualidade. Por exemplo, segundo as prescrições católicas da Idade Média, a sodomia
era proibida, assim como o onanismo. Esse interdito, o que a religião denominava pecado,
gerou, de certa forma, uma perversão, no sentido de que eram atos não aceitos, moral e
socialmente, mas que são natos da natureza humana, e fazem parte do corolário da
sexualidade. Dessa forma, a perversão sexual se perfez nesse período, em práticas e
posições sexuais que inibiam a reprodução. Isso se deu devido ao contexto histórico da
época. Hodiernamente ainda há sequelas dessas supressões, já que ainda persiste em
existir o preconceito contra os homossexuais, chamados, na época, de pederastas ou
sodomitas.
Não à toa, temos, no leque da sabedoria popular, a máxima: Tudo o que é proibido,
é mais gostoso, tal número de restrições impostas pela Igreja incitou ainda mais a
população em transgredir as regras. Como ratifica Foucault (1988), o século XIX e o
nosso foram a idade da multiplicação: uma dispersão de sexualidades, um reforço de suas
formas absurdas, uma implantação de múltiplas “perversões”. É nesse terreno, que se
propõe os questionamentos acerca dos limítrofes da perversão, um órgão vivo, em
constante mudança, tomando forma do contexto político-cultural de cada época. Na
atualidade, temos diferentes visões acerca do que é ou não considerado pathos. Muitos
questionamentos são feitos acerca das sexualidades, sobrevive-se no hodierno com
algumas sequelas de paradigmas não dissolvidos da Idade Média, principalmente no que
concerne à sexualidade feminina. Todavia, na contemporaneidade, e com o advento da
2

Idem, p. 10.
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internet, as relações interpessoais estão ressignificando-se. Hodiernamente, não há limites
para se ter contato com o sexo, a pornografia estabeleceu-se como uma forte pedagoga
dos ensinamentos libertinos. Todos os dias, milhões de jovens e adultos estão adentrando
nos websites, deparando-se com uma infinidade de vídeos e fotos, para todos os gostos e
prazeres. Criou-se uma geração de voyeurs que se escondem no anonimato das redes e na
escuridão de seus aposentos, permitindo-se ao prazer do proibido, daquilo que não se fala.
Dessarte, tornou-se difícil o controle do que se pode ou não saber sobre o sexo. O acesso
ao conhecimento é vasto e, dentro de quatro paredes, o único limite passou a ser a
imaginação e a anatomia.

2- Nos limítrofes do desejo
Há muito, a sexualidade humana restringiu-se à reprodução, tanto que seu conceito
fora tomado como sinônimo de sexo. Inobstante, esse macro fenômeno, próprio da
subjetividade humana, abrange um maior contingente de expressões, uma delas, a prática
sexual. Tal explicação fora primeiro dita pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, em
1905, na publicação da obra Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Nestes artigos,
o mestre vienense debruça-se sobre a alma humana, no que tange aos caracteres da
sexualidade. Logo no início do texto, Freud afirma que existe uma diferença psíquica que
distingue o ser humano dos demais animais. Segundo ele, o segundo é movido por
instintos, pelas necessidades, seus impulsos limitam-se à anatomia. Já o primeiro é um
ser pulsional, instigado pelas pulsões, que são uma força libidinal originada no corte entre
o psíquico e o soma. Um exemplo deste fato se dá na fome, quando sente necessidade de
se alimentar, o sujeito nem sempre está desnutrido, pode estar ansioso, com medo ou
nervoso. Logo, as pulsões caracterizam-se como as inquietudes e carências que se
resvelam no corpo somático, mas são oriundas da estrutura psíquica.
Na mesma obra, institui-se os primeiros estudos acerca das perversões sexuais.
Como ratifica Freud (1905), o ato só poderá ser considerado perverso, caso os desvios no
tocante à meta sexual3, substituam a meta sexual normal. Tal sentença se compraz como
uma despatologização de diversos atos considerados perversos e, por tabela, mazelas. O
mestre vienense ratifica que em todo ato sexual já estão presentes os rudimentos, que,

3

Conceito utilizado por Freud que significa a ação a qual a pulsão impele. Assim, tem-se o objeto sexual,
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desenvolvidos, levarão aos desvios que são denominados perversões.4 Assim, segundo
Sigmund Freud, em toda prática sexual, existem minúcias fetichistas, voyeuristas, até
mesmo, sadomasoquistas, não desenvolvidas e, portanto, não são consideradas perversão.
Ademais, o teórico também afirma que, não se pode denominar perverso o sujeito
impossibilitado de seguir a meta sexual normal. Por exemplo, um indivíduo acometido
de impotência sexual, que para extravasar a libido utiliza as próprias mãos para penetrar
o amante, ou recorre a tecnologias a parte. Apesar de não seguir a meta sexual, o indivíduo
recorre aos desvios para dar vazão ao desejo, pois este sempre encontra um caminho.
Essa discussão acerca do sujeito que pode ou não ser denominado como perverso
sexual, é posta em voga posteriormente, na obra As múltiplas faces de Eros, da
psicanalista neo-zelandeza Joyce McDougall. Em sua teoria acerca das neossexualidades,
McDougall (1997) ratifica que os sujeitos ditos perversos sexuais são apenas indivíduos
que não conseguem, por uma falha psíquica, lidar com as próprias angústias, que barram
os caminhos normais da libido. Dessarte, os sintomas psicológicos são tentativas de cura
de si mesmo, de evitar o sofrimento psíquico; este mesmo propósito se aplica às
sexualidades sintomáticas.5 Por não impossibilidade de seguir o que Freud chama de meta
sexual normal, o sujeito recorre a subterfúgios para lidar com as próprias dores e saciar
seu incessante desejo.
Na minha opinião, o único aspecto de uma fantasia que poderia
legitimamente ser descrito como perverso seria a tentativa de impor
a imaginação erótica a um outro que não consentisse nisso ou que
não fosse responsável. (MCDOUGALL, 1997, p.192).

Dessa forma, a psicanalista neo-zelandeza amplia ainda mais os limites do que
pode ou não ser considerado patológico nas relações sexuais, ao pontuar que, se há
consentimento, não há perversão. Os casos de patologia estariam, então, restritos aos
indivíduos que impõem um cenário sexual, do qual o outro não deseja participar, que são
os casos de estupro e voyeurismo, e no que tange à sedução de um indivíduo nãoresponsável (como uma criança ou um adulto mentalmente perturbado)6. Assim, Joyce
McDougall desvia a atenção dos atos eróticos propriamente ditos, e toma como referência
as circunstâncias sob as quais ele acontece.

4
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Outrossim, a psicanalista neo--zelandeza ratifica que experimentar dor, angústia
e mesmo ameaça de morte pode tornar-se um acompanhamento essencial da atividade
mastubartória.7 Isso se dá porque, como já dito anteriormente, existem alguns indivíduos
que não suportam seguir a meta sexual normal, e, na maioria dos casos, esses sujeitos
voltam-se para si mesmos, proporcionando uma tranquilização narcísica, integrando-se,
já que a ameaça que se subjaz é a de se dissolver em todo mundo, em não ser Eu mesmo8,
e vitalizando-se libidinalmente. Durante seus estudos, Joyce McDougall chega à
conclusão de que a pulsão de morte que aflige diretamente às relações interpessoais desses
indivíduos faz com que esses estreitem os laços entre o gozo e a morte, namorando o risco
de morte durante os jogos sexuais, a fim de preencher as lacunas que impedem a sua
confirmação como existência individual ou de uma identidade sexual. A autora finaliza
seu ensaio ratificando que é essencial reconhecer em que medida as criações neo-sexuais
são tentativas desesperadas de chegar a um acordo com as dificuldades de viver, bem
como de combater os temores da castração e do aniquilamento.9 Portanto, apesar de
sobrevivem com base em novos arranjos sexuais, que compõem um corolário complexo
da subjetividade humana, esses sujeitos, ditos perversos, tentam a todo o tempo
sobressaírem-se às próprias angústias, numa tentativa de cura de si mesmos e desses
objetivos de reparação de si mesmos, os impulsos destrutivos de Tânatos são
agrilhoados, à medida que Eros triunfa sobre a morte.10

3- A putrefação dos desejos
O corpus literário, o qual nos propomos examinar, é de autoria do escritor argentino
Alberto Manguel, nascido em 1948. O autor também possui trabalhos nas áreas editoriais
e de tradução, responsável pelas compilações Contos de amor do século XIX (2007) e
Contos de horror do século XIX (2005). No romance O amante detalhista (2005), os tons
de mistério, horror e pornografia, corroem as vísceras da narrativa, construindo um
ambiente inóspito, no qual o leitor irá esgueirar-se pela personalidade exótica do
protagonista Anatole Vasenpeine. A diegese é costurada por vestígios históricos da vida
de Vasenpeine, aparentemente um simples trabalhador de uma casa de banhos em Poiters,
7

Idem, p. 217.
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na França. O narrador constrói um dossiê com retratos e fatos fragmentários dos percursos
de Anatole durante a vida. O tom austero e científico, com o qual este tenta recontar a
história do protagonista, por vezes fraqueja, mostrando os detalhes de um afeto pelo
objeto de estudo. Assim, Manguel nos introduz numa obra, cujos detalhes expostos acerca
do protagonista não são de inteira confiança, já que oscilam da objetividade científica às
subjetividades do que narra.
Não há outra cidade como Poiters em toda a França. Outras exibem
suas histórias gloriosas com despudorada ostentação ou tentam
humildemente ocultar as cicatrizes da guerra por trás das fachadas
insípidas e indústrias prosaicas. Poiters, pelo contrário, revela-se aos
poucos, detalhe por detalhe, nunca permitindo que o viajante a veja
em sua inteireza. (MANGUEL, 2005, p. 13)

É neste cenário sombrio, cinzento e fragmentado, onde se constitui a subjetividade
de Anatole. Esse caso, dentre alguns outros, é daqueles no qual a sinestesia do espaço
perpassa o imaginário do que nela subsiste, ao longo da diegese, a personalidade do
protagonista misturar-se-á com os aspectos locais do ambiente em que se desenvolvera.
A criação de Vasenpeine ocorreu de maneira conturbada, ao passo que crescera sob os
cuidados indiferentes de vários adultos medíocres, entre os quais sempre teve dificuldade
em distinguir sua mãe de seu pai, ambos com bigodes e ambos cinzentos.11 Assim, sem
os afetos necessários para uma boa constituição emocional e psíquica, Anatole não possui
estruturas preparadas para lidar com as dores e plagas que açoitam a alma humana,
utilizando para tal fim outros meios, não tão convencionais. O protagonista amadurecera
envolto na própria sombra, limitado a imaginar que estava fadado a ser nada além de um
simplório trabalhador numa casa de banhos, com remelas nos olhos e olheiras que lhe
cobriam quase toda a face, um sujeito soterrado nas próprias angústias.
Diante disso, o personagem adquiriu o hábito de observar os clientes nas casas de
banho. Esperava-os adentrarem nos corredores úmidos e sombrios, onde ficavam as
saunas, e esgueirava-se, arriscando-se no azar, procurando um corpo para apreciar.
Posicionava um dos olhos na fechadura e observava os seres a se banhar. O gozo de
Vasenpeine, ao contrário do que se possa imaginar, não se deleitava com os corpos em si,
menos ainda com o gênero. Seu desejo é fragmentário, buscava prazer nas formas
amorfas, não identificáveis dos sujeitos. Uma peculiar forma de expressar sua
11
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subjetividade, já que sua forma de observar o mundo transpõe as marcas esfaceladas de
seu gozo. Inobstante, os momentos fugazes das fechaduras não eram suficientes para o
protagonista, necessitava de eternizar aquelas cenas. A sua volição criogênica, pautada
no congelamento da realidade, ampliada e destorcida, fez-se real e possível, quando este
conhecera o Sr. Kusakabe. Na existência de todos nós, ouso dizer, há sempre alguém que
faz o papel de mentor, guia ou apenas de encorajador providencial no momento precioso
em que cumpre tomar uma decisão vital.12 É de tal forma que o narrador indica a
importância do experiente Sr. Kusakabe na vida de Anatole. Uma espécie de orientador,
que viria a mostrá-lo um caminho para passar dos sonhos à execução.13 O mentor de
Vasenpeine ensinou-o a dominar a arte da fotografia, que seria o modo pelo qual ele viria
a eternizar as cenas que lhe proporcionavam tamanho fervor.
Vasenpeine seguiu as lições do sr. Kusakabe na lojinha com
paciência e dedicação. Durante muitos anos de felicidade, em que
teria ignorado a devastação da guerra não fosse pela gradual
diminuição da população masculina da cidade, Vasenpeine estudou
com seu mestre e aprendeu as complexidades técnicas e as sutilezas
inefáveis que regulam a arte da fotografia. Ele respeitava o desejo
do sr. Kusakabe de que as imagens capturadas fossem reproduções
reconhecíveis de momentos que transcorrem rápido demais em
nosso mundo tão dinâmico e que, por isso, raramente constituem
objetos adequados para a meditação. (MANGUEL, 2005, p. 43).

Como indica o excerto, a relação de Vasenpeine para com o seu instrutor
ultrapassa o profissional, resvelando na criação de um afeto, entre mestre e aprendiz,
permeada por gratidão e admiração. Entretanto, o Sr. Kusakabe vem a óbito, e como
herança para o jovem Vasenpeine, deixa nada mais do que seu companheiro animal, seu
cachorro. Devido às altas dívidas e cobranças deixadas pelo senhor japonês, Anatole teve
que vender tudo, mal sobrando capital para investir no funeral. O caixão de seu mestre
fora levado numa modéstia carroça. O único bem que restara fora o cachorro, este
ninguém quis, então Anatole levou-o para casa. A morte do sr. Kusakabe foi a primeira e
única coisa que Vasenpeine lamentou.14 A partir desse momento, a história se volta
novamente ao cotidiano do protagonista nas casas de banho, agora, ao invés dos glóbulos
oculares, posiciona as lentes da câmera na fechadura. Ao fim do dia, revela as fotos em
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seu autônomo estúdio doméstico, ampliando os detalhes anatômicos, as fissuras
corpóreas, as falhas e poros, que os olhos não nos permitem ver claramente. Ao solidificar
as memórias, em retratos, Anatole espalha-as sobre a cama, deita-se e dentre elas se
masturba. Seu sexo é, além de auto-erótico, uma relação direta com o próprio vazio, pois
a fotografia nada mais é do que o retrato de uma realidade que não mais existe. Uma
verdade esfacelada, morta. A relação sexual de Vasenpeine era puramente fantasiosa e
compunha-se de seus próprios desejos em decomposição.
O clímax da diegese acontece no momento em que o protagonista vislumbra a
perfeição, apaixona-se. Durante um intervalo entre refeições, Vasenpeine descansava
numa cafeteria, quando avista sobre o balcão uma figura destoante, um indivíduo
cilindricamente perfeito, branco como a neve que caía na cidade, com seus braços e
pernas curtos, cobertos por um sobretudo. Anatole compara-a ao que o átomo era para os
gregos, uno e indivisível, ao mesmo tempo todo e partícula. O sujeito desaparece nas ruas
de Poiters e o protagonista fica todos os dias nos mesmos horários, a esperá-lo. Quando
finalmente avistou-o, perseguiu-o com astúcia e sinuosidade pelos becos e esquinas da
cinzenta Poiters, percebendo agora o mundo ao seu redor como um todo, mas uma
totalidade que lhe dava vertigem. Acompanhou seu objeto de admiração até um prédio,
viu-o adentrar e esperou até que alguma luz entre as diversas varandas acendesse. Assim,
escalou o parapeito com sua câmera em mãos, o cachorro a lhe aguardar embaixo, e ficou
a observar a criatura mover-se entre os cômodos. Para Vasenpeine, ver aquele corpo
esférico quase nu e não poder (ou não querer) dizer se pertencia a um homem ou a uma
mulher, a um jovem ou a uma pessoa idosa, foi a revelação final de seu gradus ad
Parnassum.15 Ficou, por alguns minutos, a observar a vítima movimentar-se em seu
cotidiano ordinário, entre cozinhar, beber vinhos, assistir à televisão e comer, na
inocência de não saber estar sendo observado.
De repente, a criatura entrou em seus aposentos e despiu-se de seu roupão,
Vasenpeine, encantado com tamanha perfeição, pressionou o obturador, o flash iluminou
todo o cômodo e a criatura soltou um grito de horror. Desconcertado, Anatole soltou as
mãos do parapeito e caiu sobre o cachorro que estava logo abaixo, ambos saíram
mancando pelos becos, perdidos, com as luzes dos prédios acendendo, e o anonimato
seguro de Vasenpeine sendo desvelado. Perdido, em meio à totalidade de sua cidade, o
15
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protagonista se desespera, andando sem rumo, até que, depois de muito perder-se,
encontra sua residência. Adentra no quarto e revela os rolos da câmera. Ao ficar pronta,
o retrato de seu objeto amado revelou não o gozo que Anatole procurava, mas a totalidade
do horror e do vazio que ele tanto velou. O flash iluminara e eternizara o grito e o terror,
do objeto amado, mas também trouxe à tona a realidade, a qual Vasenpeine tanto fugia.
Agora, ele terá de lidar com as mazelas e plagas do mundo real, da decomposição, da
carne, da totalidade esmagadora e das verdades esfaceladas. Tomado por essa lucidez, o
protagonista toma consciência de seu erro, agora fracassara para sempre.

16
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de suas defesas para lidar com o mundo, Anatole não vê outra saída a não ser isentar-se
da própria dor. Então, enquanto o cachorro ladrava incessantemente, Vasenpeine
espalhou todas as suas fotografias, banhou-as em líquido volátil e inflamável, apanhou
uma caixa de fósforos, acendeu um e jogou ao chão. O quarto sufocou-se em fumaça,
quando o fogo o atingira, ele havia tombado sobre a escrivaninha, misericordiosamente
já inconsciente.17 O fogo representa a purificação, e a morte, representa a eternidade tão
almejada por ele, a velocidade com que o fogo corrói todo o aposento e arranca
Vasenpeine da vida, ratifica a efemeridade da existência física, e morte não como uma
sentença, mas como esperança, de ressurreição. Assim como nos indica Joyce
McDougall, ao perder o único subterfúgio que lhe permitia sobreviver às suas dores e
ansiedades, Anatole deparou-se com a própria angústia, que lhe era insuportável.

Considerações Finais
Portanto, o presente trabalho destinou-se a colocar, em palco, discussões acerca das
perversões, tais como o fetiche e o voyeurismo, arquitetando questões a essas aplicações
no que tange à subjetividade de Anatole Vasenpeine. Ao discorrer sobre a personagem,
deparamo-nos com um “fetichista”, cujo gozo, diferentemente de um podolótra, por
exemplo, não se resumia a uma parte/objeto específico, mas sim, em qualquer partícula
corpórea, seja ela irreconhecível e fragmentada. Também estamos lidando com um
voyeur, todavia, sua peculiaridade está no duplo anonimato e na desconstrução do desejo
escópico, já que a relação entre Vasenpeine e seus objetos era velada, sem nenhum
reconhecimento de ambas as partes, além do mais, seu gozo não era para com a realidade
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viva, mas sim, para com a fantasia fotografada. Ademais, a obra nos traz reflexões acerca
do mundo hodierno, já que os amantes detalhistas estão hoje na frente das telas dos
computadores, navegando nos mares do anonimato e relacionando-se com as mais cruas
fantasias. Os vouyers estão nos recônditos de suas casas, observando o mundo e a vida
alheia através de imagens e vídeos, muitas vezes, não se sabe quem se está assistindo, ou
melhor, nunca se sabe, e em alguns casos as pessoas vistas, também não possuem tal
consciência. Não se está tão distante da realidade de Anatole Vasenpeine, já que estamos
na era dos velamentos, dos feitiços das imagens que subjazem o real e das dificuldades
encontradas pelos sujeitos em ultrapassar uma realidade feita de verdades esfaceladas e
alcançar um ponto de vista totalizante.
Logo, o objetivo deste trabalho fora contemplar a sexualidade humana à vista de
sua magnitude, escapando aos diagnósticos. Nossa proposta está além de classificar o
personagem, restringindo-o, mas sim, de explorar nele as multi facetas da sexualidade,
que, por meio de fantasias, expandem a realidade, fazendo com que o indíviduo ultrapasse
os limites da anatomia, e consiga sobreviver apesar dos martírios e flagelos que açoitam
o corpo e regulam a alma. Assim como escrito em uma das obras de Clarice Lispector
(1998), devemos viver sempre apesar de. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de
que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que insatisfeita
foi a criadora de minha própria vida18. Anatole estava sempre vivendo apesar de, assim
como todos devemos, utilizando do que dispunha para suportar a ânsia e as agruras do
viver, e, quando desprovido das esperanças, quando isento da sua fantasia, deparou-se
com sua dor insuportável, sanando-se na morte.
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POR QUE NÃO FALARMOS SOBRE EVA? UMA LEITURA PSICANALÍTICA
ACERCA DA MATERNAGEM
Marcíllia Poncyana Félix Bezerra (UFPB)1
Hermano de França Rodrigues (UFPB) 2

Resumo: O romance “Precisamos falar sobre o Kevin”, de Lionel Shriver (2011), conta a história
de um adolescente de 16 anos que comete o assassinato de 9 pessoas na escola em que estudava.
Eva, sua mãe, diz da sua dor através de cartas à Franklin, marido e pai dos seus filhos, como uma
forma de encontrar lugar nessa história que, muitas vezes, parece não ser sua e sim só de Kevin.
Nessa perspectiva, este trabalho se propõe a realizar uma leitura analítica deste romance, com o
olhar voltado para o que Eva conta da sua dor ao ser exposta à falta. Utilizando-se das teorias
psicanalíticas e apoiando-se em suas tentativas de responder questões da mulher e do feminino,
buscamos discutir e fazer elaborações sobre a devastação.
Palavras-chave: Devastação; Mulher; Feminino.

Na mulher, em sua demanda de amor ao Outro, também existe uma demanda de
ser: ela precisa que o Outro lhe fale para que seja ela, mulher. É nessa busca de amor e de
reconhecimento de si mesma, que Eva submete-se à vontade de ter um filho, que não era
sua e se depara com sua devastação.
Enquanto nos chocamos com a trama do romance e refletimos sobre o lugar dessa
mãe no desenvolvimento de Kevin, através de um olhar crítico, indo além das idealizações
sobre a maternidade, é possível questionar o que Eva tenta inscrever de seu, além da culpa
que é colocada no seu lugar de mãe? De que lugar essa mulher realmente nos fala?
A respeito da mulher, Lacan avança um pouco mais na discussão do feminino
iniciada por Freud. Escreve sobre uma falta de significante para dizer da mulher: “a
mulher não existe” (LACAN, 1974-1975); E é nessa impossibilidade de identidade
feminina que se localiza a devastação.
Disso, também vai dizer da dificuldade na maternagem ou da sua impossibilidade.
A mulher tenta encontrar algo que responda a essa falta, endereçando a um Outro uma
demanda de amor, que não pode ser respondida; desde o seu primeiro objeto de amor – a
mãe, até as relações amorosas ao longo da sua vida.

1
2

Graduada em Psicologia (UEPB), Mestranda em Letras (UFPB). Contato: marcillia@gmai.com
Prof. Dr. do Programa de Pós-Graduação em Letras - PPGL/UFPB. Contato: hermanorg@gmail.com

3497

Ao se deparar com essa falta, no fracasso no encontro com o Outro, a mulher se
devasta, por perder o que lhe dava certo amparo para sustentar seus semblantes,
precisando, agora, lidar com essa falta.
Eva encara sua devastação na perda do lugar de mulher amada por um homem e
não nos episódios do seu filho, Kevin, como se pode pensar. Nessa perspectiva, este
trabalho se propõe a realizar uma leitura analítica deste romance, com o olhar voltado
para o que Eva conta da sua dor ao ser exposta à falta.

Maternidade
No imaginário coletivo a maternidade é colocada como algo sublime, ocorrendo
uma romantização desse processo, afastando-se cada vez mais da realidade que as
mulheres vivem. A maternidade sempre foi colocada como inerente e fundamental para
o tonar-se mulher.
A mulher ainda é colocada nesse lugar de sagrado, quando se trata de maternidade,
e é difícil pensar em uma mulher sem fazer associação com a maternidade. Essa figura da
mulher por muitos e muitos anos foi vista como elemento fundamental para a manutenção
do conceito de família ideal e por consequência organização da sociedade, determinando
assim o que uma mulher precisaria para ser verdadeiramente mulher (KEHL, 2008. P.
44).
A mulher então deveria atender a um ideal de feminilidade; entendendo esta como
algo inerente a mulher, a maternidade estaria então, em resposta a essa feminilidade, em
resposta ao ser mulher. Donath (2017) coloca que essa “natureza feminina” que obriga a
mulher a ser mãe, também diz de um instinto maternal inato, algo que não precisa
aprender.
Logo, a mulher que não é mãe, que não produz nem cria filhos, não é, de fato, uma
mulher, “aponta para o fracasso de uma posição subjetiva que não produz discurso, da
qual só se espera que corresponda ao que está designado no discurso do Outro (..), além
de provocar um impasse na sua identificação (KEHL, 2008. P.65). A mulher se depara
com as imposições da sociedade e da cultura, desse Outro, para o que é possível para a
mulher e mãe.
Freud, na psicanálise, não teorizou muito a respeito do ser mulher, deixando para
os próximos estudiosos, a tarefa de fazê-lo. Ao falar sobre o complexo de Édipo na
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menina, Freud discorre sobre a promessa de um filho, pelo pai da menina, para que se
faça lugar do falo. Dessa forma,
O tornar-se mulher se confunde aqui com o tonar-se mãe. O desejo de
um filho, suposto dar uma realização simbólica ao desejo inicial do
pênis, significa em última instância que Freud atribui ao filho o papel
de significante da identidade feminina, à falta de um outro sinal.
(ANDRÉ, p.198)

Um filho deveria então, ser colocado nesse lugar de objeto que tamponará essa falta
para a mulher sendo significante de algo que até então não pôde ser dito da sua
feminilidade, parece colocar a maternidade para a mulher como algo a que ela não pode
fugir.
Margarete Hilferding (apud KEHL. 2008. P. 73-74), em uma conferência diante do
Círculo Psicanalítico de Viena (1911), diz que a constituição desse objeto não é algo
instintivo ou espontâneo como se pode pensar, o que pode desencadear algum tipo de
descontentamento ou decepção com a chegada desse filho, o que pode dizer muito da sua
constituição de mulher e mãe.

Devastação
Devastação é a tradução do termo francês ravage, que segundo o
dicionário Larousse, significa arrasar, fazer estragos. Em português tem
o mesmo sentido, sendo significado no Aurélio por destruição
vandálica, ruína proveniente de grande desgraça e assolação. O termo é
derivado do verbo francês ravir, que significa encantar ou arrancar
algo,
que
é
traduzido
para
o
português
como
arrebatar. Arrebatar também possui o sentido de raptar ou transportarse
em
êxtase
místico,
religioso. Deslumbramento,
em
francês ravissement, significa perturbar o entendimento de algo, causar
assombro, maravilhar, fascinar, seduzir, e no sentido figurado:
obcecação e cegueira. (SILVA, 2008)

Derivado do francês ravir, que tem a mesma raiz da palavra ravissement, que
significa deslumbramento. “(...) que não conhece limites, e é em função dessa estrutura
que um homem pode ser o parceiro-devastação de uma mulher, para o melhor e para o
pior. ” (Miller, 1988. Apud SILVA, 2008).
Na ausência de um significante que diga do que “ser mulher” ou do que sustenta o
feminino, a devastação, está presente no relacionamento entre mãe e filha (pela
dificuldade de dizer essa feminilidade), nas parcerias amorosas (encontros com objetos
de amor) e na relação das mulheres com o corpo e com sua perda. (Miller, 1988. Apud
SILVA, 2008).
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O amor, que Freud em alguns textos como sendo a saída para os sujeitos em suas
relações, é um dos semblantes que a mulher utiliza para suprir a falta, que nenhum
significante consegue suprir. No fracasso desse amor, surge a devastação. “A função do
semblante é recobrir o nada (...) o amor é um dos semblantes ao qual a mulher recorre
para suprir a falta do significante do sexo feminino. ” (LACAN, 1977 apud ZALCBERG,
2012).
Nesse sentido, o amor de um homem pode ser o deslumbramento para uma mulher
assim como a devastação desta. (DUPIM & BESSET, 2011). Existe uma demanda sem
limite desse amor, que quando não é sustentada, volta-se para si mesma e a consequência
disso é a experiência de deparar-se com sua própria falta.
Com a devastação ocorre uma dificuldade de sustentar um semblante de existência,
de encontrar barreiras que sustentem o seu gozo, ameaçando-a da pulsão de morte, e a
impossibilidade de encontrar fórmulas de tonar-se outra para ela mesma. (ZALCBERG,
2012).
Ser devastado significa “uma pilhagem que se estende a tudo, que não termina, que
não conhece limites, e é em função dessa estrutura que um homem pode ser o parceirodevastação de uma mulher para o melhor e para o pior”( MILLER, 1998 apud DUPIM &
BESSET ). Sendo assim, não há limites às concessões que cada uma faz para um homem:
de seu corpo, de sua alma, e de seus bens. (LACAN, 1937 apud DUPIM & BESSET ).

Maternidade e O amor de Eva em Precisamos falar sobre o Kevin
No romance Precisamos falar sobre o Kevin, da autora Lionel Shriver (2007),
através de cartas escritas para o marido Franklin, Eva, protagonista da obra, relata de uma
maneira única, como foi sua experiência em ser mãe. O livro traz a história dessa mulher,
que decide ser mãe através de muita insistência do marido, e, o seu primeiro filho, Kevin,
comete o assassinato de 9 pessoas na escola em que estudava.
Ao escrever cartas, Eva tenta dar um novo contorno à sua história:
“Porque de algum modo eu tenho certeza de que estas cartas não
constam da lista das terapias prescritas, uma vez que você está no
próprio cerne do que eu preciso ‘superar’ para que possa ter meu
‘encerramento’. E que perspectiva mais terrível, essa. ” (SHRIVER, p.
106)
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Quando Eva escreve, ela está passando pelo momento de luto pelas perdas que
atravessaram sua vida e esse momento também é de uma possível (re) construção de vida
e laço com o filho, que está preso pelos crimes que cometera. Isso fica claro quando Eva
relata seus momentos com o filho na prisão e de como eles realmente conseguem se olhar
e se enxergar. É também um momento de construir o seu próprio luto, já que Eva foi
colocada como culpada pelo que aconteceu e precisou lidar com isso da maneira que foi
possível.
Como a maternidade não estava nos planos de Eva, estar grávida lhe parecia algo
estranho, tudo menos natural. Ela diz “Eu me sentia enclausurada, entupida. (SHRIVER,
p. 70). Ela também fala sobre como a maternidade lhe distanciara da sua própria vida:
“Sentia-me dispensável, jogada fora, engolida por um grande projeto biológico que não
iniciei nem escolhi, que me produziu, mas que também iria me mastigar e depois cuspir
fora. Eu me senti usada. ” (SHRIVER, p. 67).
Eva não se sentia uma mulher incompleta por não ser mãe, pelo contrário, ela era
uma mulher independente e feliz, mas que amava um homem que queria muito um filho
da mulher que ele amava, ela diz “Não é verdade que eu me sentisse “ambivalente” a
respeito da maternidade. Você (Franklin) queria ter um filho. Eu não. ” (SHRIVER, p.
71).
Essa mulher não tinha dúvidas sobre sua escolha, mas “precisou” decidir por estar
grávida para satisfazer o seu objeto de amor e diz “Talvez eu seja meio rasa, mas você
era suficiente para mim. (...), mas esse nosso duo, pelo visto, não bastava para você. ”
(SHRIVER, p. 302).
A justificativa para ser mãe também estava associada ao medo da perda do amor de
Franklin; quando decide engravidar havia passado por uma situação em que achou que
perderia seu amor e diz
“Eu sabia que nenhum rebento poderia substituir você. Mas, se algum
dia tivesse que sentir sua falta, falta para sempre, eu queria ter alguém
comigo para sentir falta junto, alguém que o conheceria também, ainda
que apenas como um hiato na vida, como você seria um hiato na minha.
” (P. 64)

Eva tentou expressar como se sentia em relação a maternidade e a sua relação com
Kevin. Na tentativa de mostrar para seu marido, Franklin, como tinha sido o tornar-se
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mãe de uma mulher que não pretendia ter filhos. Ela relata uma conversa com o filho,
quando já estava preso, sobre a sua estranheza nesse processo:
“Eu havia antecipado limpar vômito. Assar biscoitos de Natal. Eu
jamais teria imaginado... (...). Eu jamais teria imaginado que
simplesmente criar uma ligação com você (...) me daria tanta dor de
cabeça. Eu achava que... (...). Eu achava que essa parte vinha de graça.
” (SHRIVER, p. 74).

Nessas cartas, sempre endereçadas ao “Querido Franklin”, também é possível para
Eva ser sincera quanto a sua própria história, uma vez que ali não haveria mais olhares
ou distanciamentos que a julgasse. Eva finalmente consegue dizer “Eu nunca havia
desejado, de maneira tão plena e consciente, nunca ter parido nosso filho. ” (SHRIVER,
p. 404).
Com a maternidade acontece algo que Eva não esperava, o que de fato parece ser
insuportável para ela: Franklin acaba se distanciando e a história de amor que os dois
viviam começa a desmoronar: “A falta tremenda que você me fazia era um lembrete doído
de que essa saudade me acompanhava desde o dia em que Kevin nascera. ” (SHRIVER,
p. 144).
O filho não foi uma garantia do amor do homem que ela amava. Parecia difícil
entender como depois de toda a sua história com aquela criança nada parecia sustentar o
amor daquele homem à ela. Esse era seu maior desejo:
Desde que era garota, só havia uma coisa que eu sempre tinha desejado,
(...) um bom homem que me amasse e que me fosse fiel. Todo o resto
era secundário. (...). Eu poderia ter vivido sem filhos. Não podia viver
sem você. ” (P. 404)

No final do romance, Eva já não se questiona sobre o seu lugar na história.
Reconhece que ama esse filho “nem que seja por desprezo ou até mesmo preguiça”
(SHRIVER, p. 463), mas já não adianta quase nada já que Franklin não iria voltar para
casa.

Considerações finais
Esse artigo teve como principal objetivo pensar sobre a maternidade e materngaem
à luz da psicanálise utilizando o livro Precisamos falar sobre o Kevin (SHRIVER, 2007)
para ilustrar através da personagem Eva como a maternidade pode se apresentar de
maneira única para cada mulher.
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Foi imprescindível o percurso pelos conceitos de maternidade e devastação pelo
olhar da psicanálise para se conseguir pensar a respeito da implicação destes na
construção do feminino e do ser mulher e, assim se perceber, que esse processo ocorre de
uma maneira que não é ditada ou pré-estabelecida, que acontece no uma a uma.
Eva não escolhe pela maternidade. Ela não planeja e não se sente vazia ou
incompleta por não ter um filho. Ela se sente uma mulher mesmo não sendo mãe. O que
a deixa em falta é o medo de perder seu objeto de amor. Isso a faz tomar a decisão por ter
um filho.
A maternidade não é algo inerente à mulher como foi pensado por muitos anos.
Pelo contrário, como coloca André (1998), muitas vezes, quando a maternidade é
escolhida para responder à questão da feminilidade, as mulheres entram em depressão ao
descobrir que um filho não vai responder aos seus anseios.
No caso de Eva, protagonista do livro, esta se encontra devastada pela perda de um
outro objeto que não é o filho. O que a coloca nesse lugar é falta do seu amado, que
sustentava seu semblante de mulher, mas que exigia algo mais dela: um filho. Eva deu
tudo o que tinha e também o que não tinha.
O filho de Eva não foi gerado para responder suas indagações. Eva se coloca para
a maternidade através dessa exigência e isso não lhe torna mãe, mas lhe traz a esse lugar
de mulher em devastação que não consegue sustentar seu objeto de amor: seu marido.
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CONFISSÕES OBSCENAS PARA UMA DONA DE CASA: REGISTROS
(IN)CERTOS DO GOZO
Maria Genecleide Dias de Souza (UFPB)1
Hermano de França Rodrigues (UFPB)²
Resumo: A comunicação propõe a leitura analítica do conto “Obscenidades para uma dona de
casa”, do escritor Ignácio Loyola Brandão. Considerando os pressupostos psicanalíticos e
teóricos sobre a sexualidade feminina apresentados por Dolto (1996), Freud (2016) e filosóficos
de Beauvoir (2016). Discute-se na análise a construção da obscenidade, interdito, transgredido,
que impulsiona a ação para a continuidade do sentido de existência da personagem feminina no
contexto da instituição do casamento, precipitando-se como eixo de rompimento e
desenvolvimento da sexualidade, enquanto estrutura representativa do desejo da mulher.
Aliando-se a essa leitura a própria interface do erotismo como imagem, signo e palavra.
Palavras-chave: Literatura; Sexualidade feminina; Psicanálise

Introdução
A literatura enquanto espaço artístico sempre ofertou um terreno democrático dos
mais variados temas. Não obstante ela descortina temáticas sobre o erotismo e a
pornografia desde a antiguidade. Um importante exemplo dessa literatura é a obra
Grega, Lisístrata de Aristófanes escrita em 411 a.C.
Na idade média um dos grandes poetas eróticos foi Eustache Deschamps. A partir
da poesia lírica vai imprimindo novas formas de expressão com os rondós, baladas e
também o fabliaux (contos rimados recitados pelos menestréis em público). A literatura
encontra outras formas de se reinventar por palavras, um bom exemplo é o romance
erótico, Flamenca, escrita por André o Capelão no séc. XIII, e o livro Decameron do
renascentista Boccaccio escrita no séc. XIV (ALEXANDRIAN, 1993).
Ainda na idade média, começa as problematizações sobre a noção de luxúria. De
acordo com Alexandrian (1993, pag. 35) “consiste em se entregar imoderadamente aos
prazeres sexuais” apesar de combatida ferozmente pelo discurso religioso, encontrou
condescendência na literatura e na arte, que experimentava pela palavra novas formas
narrativas.
A estudiosa em erotismo e pornografia Eliane Moraes (2003), nos mostra que o
poeta e escritor renascentista, Aretino, foi um dos precursores de uma cultura
pornográfica. Fazendo uso de palavras como “pau”, “cú”, “boceta”, “foda” ao invés dos
1
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seus substutivos como os nomes anatomicamente técnicos. Ele traz para o bojo da trama
os prazeres sexuais. Aretino, escreveu, romances, peças teatrais e um famoso livro de
poemas chamado Sonetos Luxuriosos.
A idade moderna, também, marcada pelo surgimento de alguns nomes, como o
Marquês de Sade (obras: Justine; A filosofia na alcova; 120 dias de Sodoma, dentre
outros títulos) e Sacher – Masoch (seu famoso livro: A Vênus das peles) cuja
materialidade dos seus escritos centraliza nas várias possibilidades de expressar a
sexualidade, registram suas obras dentro desse contexto da literatura erótica.
As obras contemporâneas contam com uma ampla representatividade de registros
nas diversas formas de gêneros literários. Anais Nin, escreveu, Delta de Vênus um livro
de contos eróticos, com as mais variadas histórias para entreter o leitor. No Brasil o
romance de João Ubaldo Ribeiro, A casa dos budas ditosos, ganhou bastante
visibilidade pela crítica e traz o relato em fitas de uma mulher de 68 anos de idade
narrando as diversas experiências sexuais.
Anterior ao romance de João Ubaldo Ribeiro, o escritor Ignácio de Loyola
Brandão, lança em 1983, o conto Obcenidades para uma dona de casa. Este porém é o
objeto de análise desse artigo. O conto se desenvolve a partir das ações da personagem
sem nome. Uma mulher casada, com filhos, que sente profundo anseio na expectativa
das cartas que tem recebido. Porém, tem receio das cartas serem descobertas por outras
pessoas, pelo seu teor sexual, que ora fala “os bicos dos teus seios saltam desses
mamilos marrons procurando a minha boca enlouquecida” (BRANDÃO, 2009, Pag.
465). Ora demonstra mais ousadia, “a tua boca engolindo inteiro o meu cacete e o meu
creme descendo pela tua garganta, para te lubrificar inteira” (BRANDÃO, 2009, Pag.
466). Tais correspondências têm despertado o seu desejo, “ficava excitada só em
pensar” (BRANDÃO, 2009, Pag. 465). A tessitura destas frases desenha o gozo
corporificado pela palavra, colorindo novas possibilidades de expressar a sua
sexualidade. A palavra vai compondo novos contornos na rotina da dona de casa,
alcançando o desenlace autoerótico no corpo a partir das suas subjetividades. De acordo
com os pressupostos de Simone de Beauvoir (2016) a mulher é compelida para a
instituição do casamento, bem como, fica subalternizada à figura masculina, e
sexualmente se torna passiva, suprimindo a vida erótica. No entanto, a protagonista
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procura descortinar a sua rotina através das leituras das cartas obscenas, bem como
escrevê-las e enviá-las para si mesma.
Neste trabalho temos o intuito de utilizarmos os pressupostos psicanalíticos
problematizando os conceitos de erotismo e pornografia situando o conto dentro de uma
dessas perspectivas e discutir analiticamente a construção da obscenidade e do conceito
de interdito que ao ser transgredido, impulsiona a ação narrativa para a continuidade do
sentido de existência da personagem feminina no contexto da instituição do casamento,
circunscrevendo subjetivamente novas possibilidades de vivenciar a sexualidade.

Desnudamentos do obsceno
De acordo com Moraes (2003) “obsceno” é uma palavra latina que significa “mau
agouro”, no entanto culturalmente sofreu transformações tomando como característica
desse signo como aquele que fere o pudor utilizando por meio de imagens ou palavras a
representação explícita do sexo.
Moraes & Lapeiz (1985, pag. 8) explicam que o obsceno é aquilo que fere o
pudor, mas deixa revelar o impuro, “colocando em cena aquilo que deveria estar nos
bastidores”. O obsceno em uma leitura estreita com a pornografia pode explicá-la
“como o discurso veiculador do obsceno”. Sendo, aquilo que se mostra, mas, no
entanto, deveria estar escondido, “o sexo fora de lugar”.
O obsceno ganhou mercado no século XVI com a circulação de materiais baratos.
E a reprodução das formas de atuação sexual que chamava atenção dos consumidores.
A partir das discussões teóricas que propõe Moraes (2003, pag. 129),
É difícil delimitar as fronteiras entre o que é literatura pornográfica e o
que a literatura erótica. A dificuldade de se estabelecer as diferenças
entre o que seria “erótico” ou “pornográfico” – reafirmada pelos
historiadores, que preferem empregar os dois termos indistintamente –
também decorre da mesma indeterminação formal que impede o
reconhecimento de um gênero literário.

No entanto o livro o discurso pornográfico de Dominique Maingueneau (2010) a
literatura pornográfica tem um discurso propenso ao obsceno e está destinado a
proibição. Evoca no leito o desejo do gozo, mesmo não sendo a finalidade mais
explícita do autor.
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Dessa maneira tratamos aqui neste artigo o conto Obscenidades para uma dona de
casa, como um texto pornográfico que deixa as escancaras o descortinamento das
palavras obscenas, reiteradas ao longo do texto “Nem pau, nem pinto, cacete, caralho,
mandioca, pica, piça, piaba, pincel, pimba, pila, careca, bilola, banana, vara, trouxa, trabuco,
traíra, teca, sulapa, sarsarugo, seringa, manjuba.” (BRANDÃO, 2009, Pag. 466). E que

desenham imagens de uma efusão da performance sexual dos amantes.

Devaneios epistolares: registros do desejo
De acordo com Freud no texto Escritores criativos e devaneios de 1908. Ele
explica que o devaneio é o sonho acordado. É esboçar as fantasias no pensamento
sabendo que o faz. As fantasias são objetos do desejo provocados no mundo real. Dessa
maneira alguns desejos podem provocar fantasias tão ocultas e embaraçosas para a
realidade que a concebe, que o indivíduo sente vergonha e se esforça para ocultá-las,
interditando a concretização ao mundo real desse desejo da qual se revela por meio da
sua fantasia.

Podemos partir da tese que uma pessoa feliz nunca fantasia, somente a
insatisfeita. As forças motivadoras das fantasias são os desejos
insatisfeitos, e toda fantasia é a realização de um desejo, uma correção
da realidade insatisfatória. Os desejos motivadores variam de acordo
com o sexo, o caráter e as circunstância da pessoa que fantasia,
dividindo-se naturalmente em dois grupos principais: ou são desejos
ambiciosos, que se destinam a elevar a personalidade do sujeito, ou
são desejos eróticos. (FREUD, 1908, pag. 137-138).

Diante dessa perspectiva teórica, podemos considerar que a dona de casa, não se
mostrava feliz, tendo em vista, que ela escreve cartas obscenas para si mesma, como
forma de entretenimento para dar vazão a vida rotineira que possuía. No entanto essas
cartas revelam as enunciações luxuriosas das suas fantasias, deixando os rastros do seu
desejo escritos por um caminho de cartas.
Essas epístolas ora se tornam pulsões de vida (eróticas), tendo em vista que a
protagonista se sente vívida ao receber as cartas e ao se sentir desejada, “Começo a ficar
ansiosa de manhã, esperando o momento dele chegar e imaginando o que vai ser de
minha vida se parar de receber estas cartas” (BRANDÃO, 2009, Pag. 470). Bem como,
esse veículo possibilita colocar em ação as performances da carne que não tinha
coragem de realizar com o marido; ora se tornam pulsões de morte (tanáticas) advindo
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do medo de ser descoberta pelos vizinhos e marido, além do medo de ser privada de
receber as cartas “amo estas cartas, necessito, se elas pararem vou morrer”
(BRANDÃO, 2009, Pag. 470). A personagem também se coloca em risco de ser
apanhada pelo marido, “cochilo um pouco, acordo assustada. E se meu marido chega e
me vê com a carta? Dobro, recoloco no envelope. Vou a despensa, jogo a carta na cesta
de natal(...)” (BRANDÃO, 2009, Pag. 470).
De acordo com o texto contribuições à psicologia do amor, Freud relata: “No
clímax de sua vida de mulher, vivendo uma relação deteriorada com o marido, seu
desejo se impusesse, restar-lhe-ia a infelicidade, a infidelidade ou a neurose” (FREUD,
1910, p. 182). As fantasias da dona de casa é uma maneira que ela encontra de romper
com algum desses fatídicos desfechos. Embora a trama forneça, inicialmente, elementos
que esta mulher possa trair o marido, mas há um desfecho narrativo mostrando que ela
encontra outras maneiras de representar, subjetivamente, a sexualidade, sustentando-se a
partir da criação mimeticamente poética as transformações do seu desejo.
A personagem inominável encontra maneiras de interditar a sua libido a partir da
linguagem, pois ao escolher escrever as cartas discursivamente pornográficas, ela
controla as pulsões eróticas do seu desejo. Distanciando-se da infelicidade do
casamento, da infidelidade ou da neurose.
Para Tfouni (2013, pag. 40) o interdito se constitui através do discurso e da
linguagem, “porque se fosse possível dizer tudo não diríamos nada, pois tudo já estava
dito”. A partir dos pressupostos de Bataille (2014), sem o interdito não poderíamos
chegar a consciência clara e objetiva, isso porque o interdito paradoxalmente censura,
mas também evoca o objeto censurado. Os interditos controlam os excessos e todo
interdito pode ser transgredido. Ao interditar sexualmente, evitando determinadas
situações na cama com o marido e também reprimindo falar expressões baixas. Ela
transgride a partir das cartas e isso a torna questionadora do papel em relação a sua
sexualidade.
Se bem que se possa divertir, sem precisar se sujeitar a certas coisas.
Dessas que a mulher se vê obrigada, para contentar o marido e ele não
vá procurar outras. Que diabo, mulher tem que se impor! Que pensam
que somos para nos utilizarem? Como se fôssemos aparelhos de
barba, com gilete descartável. Um instrumento prático para o dia-adia, com hora certa! (BRANDÃO, 2009, Pag. 467).
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Apesar dela se colocar numa posição de se impor contra a objetificação da figura
feminina, se colocando de uma maneira um tanto mais reflexiva ela esboça e outro
momento o seu tabu em relação o sexo oral que o seu marido se propõe a ofertar a ela.

Não posso esquecer um dia que os pelinhos do bigode me rasparam,
ele estava com a cabeça entre as minhas pernas, brincando. Vinha
subindo, fechei as pernas, não vou deixar fazer porcarias deste tipo.
Quem pensa que sou? Os homens experimentam, se a mulher deixa,
vão dizer que sou da vida. Puta, dizem puta, mas é palavra que me
desagrada. E o bigode faz cócegas, ri, ele achou que eu tinha gostado,
quis tentar de novo, tive de ser franca, desagradável. Ele ficou mole,
inteirinho, durante mais de duas semanas nada aconteceu. O que é um
alívio para a mulher. (BRANDÃO, 2009, Pag. 467).

A literatura vem nos ajudar a descortinar o véu do estereótipo, da sexualidade
feminina e masculina, fazendo-nos pensar sobre a constituição desses papéis sociais
sobre a representação erótica desses sujeitos. Durigan (1985, pag. 11) nos faz refletir
sobre essas questões no seu livro Erotismo e literatura.

A relação entre a prefixação de espaços para a representação sexual e
o comportamento pelo menos ambíguo das metalinguagens obrigou o
erótico a refugiar-se no domínio do implícito, do não-dito, das
entrelinhas, do sussurro, que, com o tempo, passaram a ser aceitos
quase como suas características absolutas.

O interdito se constitui no sujeito a partir do tabu que é construído socialmente como
normas, valores e morais de cada época.
Uma vez, o marido tinha dito, resfolegante, no seu ouvido, logo
depois de casada, minha linda bocetinha. E ela esfriou completamente,
ficou dois meses sem gozar. Nem dizia gozar, usava ter prazer, atingir
o orgasmo. Ficou louca da vida no chá de cozinha de uma amiga, as
meninas brincando, morriam de rir quando ouviam a palavra orgasmo.
(BRANDÃO, 2009, Pag. 465).

O interdito tem uma estreita relação com o erotismo, que para Bataille (2014
p.36) “se define pela independência entre gozo erótico e reprodução”, sendo, portanto,
“equivalente à contemplação poética: é considerado como uma experiência ligada à da
vida” (p.31). Sendo o erotismo considerado como uma experiência ligada à vida, assim,
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a inibição desse erotismo pode ser considerada como uma experiência ligada à morte
desse sujeito.
Dessa maneira, essa mulher adorna configurações de um desejo que só consegue
espaço de realização através da corporificação do gozo pela palavra. Para Françoise
Dolto (1996, 228) o desejo se organiza no campo da linguagem. “A linguagem trocada
com o outro, a recordação das palavras ditas, se revestem de sentidos. O próprio corpo
se torna um meio de lembrança do outro”. “Na ausência de palavras trocadas com o ser
amado, todo indivíduo reencontra a linguagem do seu corpo subjacente à linguagem das
palavras, alívio de sua dor”.
Desse modo, a protagonista transfere a sua energia libidinal para o próprio ato de
sentir-se desejada, reação, esta, que ela nutria ao receber as cartas, além de sentir-se
eufórica.

Se o marido, algum dia, tivesse proposto um décimo daquilo, teria
pulado da cama, vestido a roupa e voltado para casa da mãe. Que era o
único lugar para onde poderia voltar, saíra de casa para se casar. Bem,
para falar a verdade, não teria voltado. Porque a mãe iria perguntar,
ela teria que responder com honestidade. A mãe diria ao pai, para se
desabafar. O pai, por sua vez, deixaria escapar no bar da esquina, entre
amigos. E homem, sabe-se como é, é aproveitador, não deixa escapar
ocasião de humilhar a mulher, desprezar, pisar em cima (BRANDÃO,
2009, Pag. 465).

Com efeito, encontra-se moralmente compelida a falar dos seus desejos com o
marido. Pois sentindo-se obrigada pela instituição do casamento a desempenhar
determinados papéis, ela se posiciona como uma mulher sexualmente domesticada pela
figura masculina.
Ela almeja ser deseja, no entanto, não consegue fazer do seu corpo um caminho
de performatividade dos seus desejos carnais. Dessa forma reconfigura-se pela
linguagem (discursiva) novos sentidos.

Considerações finais
Tendo em vista a análise do conto obcenidades para uma dona de casa, do
escritor Ignácio de Loyola Brandão, o conto nos faz perceber que a mulher não
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consegue expressar a sua sexualidade na dinâmica da sua vida conjugal. Demonstrando
ser frigida com o marido. “O que é um alívio para a mulher. Quando não acontece é
feriado, férias.” (BRANDÃO, 2009, Pag. 467). A personagem vive na ambivalência da
pulsão de vida e pulsão de morte (Eros e tânatos).
Acreditamos que a expressão da libido sexual na personagem se revela somente
por meio da palavra, quando ela transgride seus interditos e envia as correspondências
quebrando com os seus tabus sexuais.
Neste trabalho tivemos o interesse de utilizarmos os pressupostos psicanalíticos
para analisar a construção da subjetividade dessa mulher, problematizando os conceitos
de erotismo e pornografia mostrando no conto como o seu discurso situa-se no
pornográfico. Além de debatermos o conceito de interdito que ao ser transgredido,
impulsiona a ação narrativa para a continuidade do sentido de existência sexual da
personagem feminina.
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PRELÚDIOS DO GOZO:
ANGÚSTIA E EROTISMO NA PROSA DE HILDA HILST
Mariana Pinheiro Ramalho (UFPB)1
Hermano de França Rodrigues (UFPB)2
Resumo: Baseando-se nas definições da psiquiatria do século XIX, Sigmund Freud
debruça-se sobre a criança e sobre sua característica perverso-polimorfa, afirmando que
ela seria capaz de experimentar o prazer em múltiplas formas, em diversas zonas do
corpo e com inúmeros objetos. À vista disso, analisamos como a polimorfia perversa se
apresenta na personagem Lori, da obra ―O Caderno Rosa de Lori Lamby‖, escrita por
Hilda Hilst, em 1990. A protagonista relata em seu caderno que gosta e sente prazer nos
encontros que realiza ao longo da narrativa. Destarte, o trabalho tem como objetivo
analisar os espectros da sexualidade experienciados por Lori, com base nos estudos de
Freud (1905).
Palavras-chave: Hilda Hilst; perversão; psicanálise.
Introdução
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise psicanalítica, com base
nas teorias freudianas, das características perverso-polimorfas alojadas na protagonista
Lori, da obra erótico-pornográfica O caderno rosa de Lori Lamby, de Hilda Hilst, que
foi publicado pela primeira vez em 1990, pela editora Massao Ohno Editor. O livro
escolhido como objeto de estudo trata da história de Lori, uma criança de 8 anos, que
vende seu corpo por incentivo de seus pais proxenetas, e sente prazer sendo prostituída,
principalmente por causa do dinheiro e do que o poder aquisitivo pode oferecê-la. Ela
relata suas experiências com uma linguagem bastante infantilizada, descrevendo, com
detalhes, os encontros que tem com seus clientes desde a primeira página. A garota
constrói uma relação mais próxima com um dos homens, o tio Abel, fazendo uma
viagem com ele e até trocando cartas quando este não estava com ela.
Dentro da narrativa, está inserida uma história à parte, O caderno negro, que
primeiramente é tida como um conto enviado por Abel para Lori, em uma de suas
cartas, onde Edernir narra a sua primeira e desastrosa relação sexual com Corina, Dedé
e o jumento de pelos pretos, Logaritmo. A narrativa conta com um desfecho confuso,
gerando ambiguidade na conclusão do leitor, fazendo-o pensar se a escrita seria
1
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realmente de Lori, para auxiliar na situação financeira e no sucesso do pai, ou se tudo
não passaria de uma criação do pai da garota, apelando para a escrita erótica, visando
alcançar o sucesso editorial que ele tanto almejava.
Lori, durante toda a sua narrativa, relata que sente prazer em diversos locais do
corpo, até mesmo naquele que são menos esperados, como o nariz e os ouvidos,
enaltecendo na personagem a característica de perverso-polimorfa, estudada por Freud
em seus escritos sobre os esclarecimentos sexuais das crianças. Reconhece-se, então,
neste trabalho, a existência da crítica ao mercado editorial realizada por Hilda Hilst ao
escrever e publicar o romance aqui trabalhado, não excluindo essa característica da obra
em nenhum momento da análise. Todavia, a finalidade deste é estudar a subjetividade
da personagem Lori Lamby, tomando como base as diretrizes psicanalistas dadas pelo
mestre genebrino nos anos de suas respectivas publicações acerca do tema abordado.

A dinâmica da perversão
São inúmeros, até hoje, os códigos de conduta e os tabus presentes na sociedade,
que pregam uma norma com base numa utopia do desejo. Os discursos religiosos são
um exemplo que sempre subjugou as possibilidades sexuais que levassem em conta a
visão psicanalítica de uma pulsão sexual infantil existente, e, ainda por cima, perversa.
O sexo sempre foi limitado pelas religiões ancoradas na tradição judaico-cristã a um
estado inferior, passível de condenações, restrições e punições divinas e humanas. A
sexualidade, no meio social, prosseguia em meio à busca enclausurada pelo prazer, e
aqueles que fugiam da norma – o fetichista, o sádico, o masoquista, o incestuoso, o
necrófilo – eram ditos como doentes, tarados e degenerados, ou seja, uma raça ruim,
sendo praticamente exilados da própria civilização.
Em sua origem, a palavra perversão, quando relacionada à época medieval, está
carregada de juízo de valor, sendo o perverso contrário aos padrões aceitos, à direção do
juízo, ou à lei. Até o século XVI – período em que os historiadores consideram de
desenvolvimento e imposição da civilização ocidental – Foucault, em sua obra História
da Sexualidade (1979) considera que as práticas sexuais eram exercidas abertamente,
faladas espontaneamente pelos ocidentais. É, no século XVII, que a sexualidade passa
a ser reprimida, com a ascensão da burguesia e a afirmação da família conjugal como
núcleo primordial. O único e válido objetivo para o sexo é a reprodução, tornando sua
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discussão um total tabu, sendo regulada e controlada por um código externo ao sujeito.
É, portanto, juntamente com as obras do Marquês de Sade e o individualismo burguês,
no século XVIII, que a perversão torna-se a experiência de uma desnaturalização da
sexualidade que imita a ordem natural do mundo 3 .
O termo passou a ser utilizado na medicina do século XIX, sendo incluído no
vocabulário da profissão como uma degradação ou modificação para pior de uma
função orgânica4 . Em meados do século XIX, inserida no contexto dessa sexualidade
restrita, a medicina começa seus estudos sobre a sexualidade humana. Pierre-JeanGeorges Cabanis (1843) foi o primeiro a definir a sexualidade como estabelecimento de
relações interpessoais, sendo seguido por Wesphall (1870), definindo a ―inversão
sexual‖ como patologia hereditária, Lasègue (1877), com suas definições sobre
exibicionismo, Krafft-Ebing (1879), que dividiu as anomalias sexuais em anestesia,
hiperestesia, paradoxia e parestesia, e finalizando o século, Binet (1887), reconhecendo
o fator hereditário como essencial constituinte das perversões e Ellis (1897) publicando
Estudos da Psicologia Sexual.
Sigmund Freud, neste mesmo século, começa a estudar a perversão, partindo das
definições médicas que estavam em vigor na época, e seu trabalho se deu por um longo
caminho de intricadas buscas e revisões. Em Três ensaios sobre a Teoria da
Sexualidade (1905), o pai da psicanálise debruça-se sobre as definições de pulsão
sexual, economia psíquica e polimorfia. Em Fetichismo (1927), mostra que o perverso
não consegue libertar totalmente o seu eu da realidade exterior.
Elisabeth Roudinesco (1944) escreve que a perversão é um fenômeno sexual,
político, social, físico, trans-histórico, estrutural, presente em todas as sociedades
humanas.5 Na visão psicanalítica atual, o perverso não se encaixa nas demais patologias,
libertando-se de uma condenação de ordem legal e social, não sendo mais visto como
perversos a partir do momento em que a Lei não os define como perigosos para a
sociedade6 , e o perverso passa a ser visto como um certo modo de pensar.

O desejo perverso
3

ROUDINESCO, 1944, p. 57.
FERRAZ, 2010, p. 22.
5
ROUDINESCO, 1944, p. 15.
6
Ibid., p. 195.
4
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Imerso pelas correntes clássicas dos psicopatólogos que o antecederam, Sigmund
Freud lança suas primeiras análises sobre perversão com um olhar mais científico do
que moral. Em 1905, o mestre vienense retoma o termo perversão, desta vez sem uma
carga pejorativa ou com a presença de juízo de valor, relacionando-o à sexualidade,
numa linguagem bastante objetiva.
As perversões não são bestialidades nem degenerações no sentido patético
dessas palavras. São o desenvolvimento de germes contidos, em sua totalidade,
na disposição sexual indiferenciada da criança, e cuja supressão ou
redirecionamento para objetivos assexuais mais elevados — sua ―sublimação‖
— destina-se a fornecer a energia para um grande número de nossas
realizações culturais. (FREUD,1905, p.55-56).

Nos Três ensaios, Freud apresenta, pela primeira vez, o conceito de perversão,
alegando a presença contínua de características perverso-polimorfas na vida adulta,
sendo essa uma particularidade da sexualidade pré-genital infantil, esclarecendo a
polimorfia como:
período da vida durante qual uma certa cota do que é sem dúvid a prazer sexual
é produzida pela excitação de várias partes da pele (zonas erógenas), pela
atividade de certos instintos biológicos e pela excitação concomitante de
muitos estados afetivos. (FREUD, 1907, p. 125).

Nota-se, nos estudos do psicanalista, que sua inovação se dá quando ele não
considera apenas que a sexualidade se inicia na infância, mas que esta sexualidade
infantil será o esboço da sexualidade do adulto. O perverso se dá como aquele que não
amadureceu psiquicamente, sendo domado por suas pulsões parciais. A partir da Carta
71, em 1897, Freud atualiza sua teoria pelo descobrimento do ―efeito arrebatador de
Édipo-Rei‖.
A partir daí ele reconhece que as moções sexuais atuavam normalmente na
criança desde a mais tenra idade, sem nenhuma necessidad e de estimulação ou
de sedução externa por parte de um adulto. (CECCARELLI, 2009, p. 319).

Então, Freud (1905) observa que certos adultos se mantêm na prática de algum
comportamento sexual de forma única, mais como defesa do que como capacidade de
suportar a liberdade sexual, pois, na infância, os diversos espectros da sexualidade
coexistiam sem uma organização em torno de si. Desse modo, a continuidade de uma
sexualidade infantil perverso-polimorfa contextualizaria o perverso.
As definições começam a ficar mais claras quando o pai da psicanálise compara a
neurose com a perversão, concluindo que, embora ambas tenham sua origem na
sexualidade infantil, as neuroses são resultados de uma repressão mal sucedida, ao
passo que as perversões ―ignoraram‖ as repressões e foram resultados de uma
integração falha. Enquanto o neurótico recalca suas ideias, substituindo a própria
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realidade por uma subjetiva, o desejo aparece no perverso como vontade de gozo, isento
de qualquer culpa, sabendo exatamente o que quer realizar e o motivo. As neuroses,
dizia Freud, eram o ―negativo‖ das perversões.
Em seu trabalho Fetichismo, Freud define o fetiche, declarando que o mesmo ―se
destina a preservar o pênis da extinção. O fetiche é um substituto do pênis da mulher (da
mãe) em que o menininho outrora acreditou e que não deseja abandonar‖.7 Esse
substituto será algo que o menino, de fato, viu ou fantasiou na hora que seus ―olhos‖
enxergaram a genitália feminina.
Em algum ponto de fixação, o perverso resiste, e essa resistência é chamada de
recusa (Verleugnung), sendo esse o mecanismo de defesa e de construção do fetiche,
utilizado na perversão, ou seja, o sujeito nega e enxerga, ao mesmo tempo, a ausência
do pênis na mãe. A recusa da realidade consiste na recusa da aceitação da inexistência
do pênis na mulher (mãe), juntamente com as angústias e frustrações derivadas da
ameaça da perda, ou seja, a saída encontrada na formação da estrutura perversa nada
mais é que um meio de contornar a realidade inelutável da castração8 .
O perverso utiliza o saber da sexualidade da vida adulta com o gozo da
sexualidade infantil. Em Clivagem do ego no processo de defesa, Freud (1940) reforça
esse pensamento, trazendo a ideia de que existe uma clivagem intrapsíquica que permite
a coexistência de duas realidades que não se influenciam. Enquanto uma considera a
realidade, a outra a nega, trocando-a pelo seu próprio desejo, sendo esse, juntamente
com sua irrealização, uma das características essenciais da perversão. Por oposição, o
perverso criará um cenário para sua vida sexual em que a castração seja constantemente
negada.
Alguns indivíduos perversos entendem que suas ações são aprovadas mediante
uma autorização especial, ou que a sua sexualidade é ―superior‖ à sexualidade comum,
o que lhe faz ter orgulho da sua técnica e singularidade. Essa afirmação de
superioridade pode ser oriunda dos vestígios da sexualidade infantil, como afirma Claire
Pajazckowska, baseando-se nas teorias freudianas:
(...) pode ser um elemento da onipotência infantil que permeia as fantasias pré genitais ou parte do mecanismo de negação que implica conscientizar-se da
inferioridade da sexualidade infantil diante da potência heterossexual plena do
adulto. (PAJAZCKOWSKA, 2005, p. 70-71).
7
8

FREUD, 1927, p. 155.
FERRAZ, 2010, p. 42.
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Assim, o perverso conseguiria viver uma vida aparentemente normal, segundo as
diretrizes sociais e, ao mesmo tempo, manter comportamentos não aceitos pela
sociedade.

A angústia erótica
Hilda de Almeida Prado Hilst, conhecida popularmente como Hilda Hilst, é uma
escritora brasileira que alega ter começado a escrever para impressionar seu pai, pois
queria ser reconhecida por ele. É autora de diversos romances e livros de poemas, e
ganhou o prêmio Jabuti em 1993, pelos contos de Rútilo nada. Nossa discussão
debruça-se sobre a obra O caderno rosa de Lori Lamby, escrito em 1990, com a
alegação da escritora de que essa obra seria seu adeus à ―literatura séria‖, sinalizando o
início da sua fase pornográfica. A obra foi traduzida para o italiano no mesmo ano no
qual foi lançada, e em 1999, foi encenada nos palcos sob a direção de Bete Coelho.
O livro traz em si uma escrita puramente pornográfica, explicitando cada detalhe
das relações que Lori mantinha com diversos clientes escolhidos por seus pais. A
narrativa é feita na visão da menina de oito anos, que utiliza seu próprio vocabulário
para explicar os acontecimentos que cercam a sua infância, sendo explicitado na frase
―Eu vou contar tudo do jeito que eu sei porque mamãe e papai me falaram para eu
contar do jeito que eu sei‖.

9

No final do livro, Hilda Hilst deixa o leitor curioso, sem

saber se Lori realmente existia, ou se ela era apenas uma criação literária de seu pai para
que a editora pudesse vender o livro.
A análise tem como foco a protagonista Lori, que, ao longo do romance, deixa
explícito em si características da polimorfia perversa, sendo esta uma particularidade
definida por Sigmund Freud, em seus mais diversos trabalhos, nos quais o pai da
psicanálise esclarece a sexualidade infantil, mesmo este sendo um assunto carregado de
preconceitos, que não eram destrinchados na época que seus estudos foram lançados. A
noção freudiana de sexualidade defende a ideia de que a sexualidade humana não é
instintiva, pois o homem busca o prazer e a satisfação através de diversas modalidades,
baseadas em sua história individual e ultrapassando as necessidades fisiológicas
fundamentais. Assim, se a sexualidade se inicia com a anatomia (no nascimento), sua

9

HILST, 1990, p.8.
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conquista depende de um longo percurso durante a construção da subjetividade da
criança.
Baseando-se na definição de Freud (1907) para auto-erotismo, podemos inferir
que Lori utiliza das diversas partes do seu próprio corpo para satisfazer todos os desejos
que lhe são permitidos, mesmo com tão pouca idade. ―Então ele começou a passar a
mão na minha coxa que é muito fofinha e gorda (...). Eu gosto muito quando passam a
mão na minha coxinha‖.10 Nota-se que, na frase da protagonista, ela se detém numa
zona erógena que não se é esperado pelo leitor sentir prazer tão facilmente apenas com
o toque na sua coxa.
Lori conta para seus pais, em nenhum momento da narrativa, os diversos prazeres
que sente nos seus encontros com os homens escolhidos por eles, dando a entender que
seria – mesmo que infimamente – julgada por ter prazer de múltiplas formas. Freud, em
seu trabalho Sobre as teorias sexuais das crianças, explana qual a causa desse conflito
na mente da criança.
(...) a criança experimenta seu primeiro ‗conflito psíquico‘, pois certas
concepções pelas quais sente uma preferência instintual não são consideradas
corretas pelos adultos e contrapõem-se a outras defendidas pelas autoridades
dos mais velhos, as quais, entretanto, não lhe parecem aceitáveis. (FREUD,
1996, p. 194).

São diferentes os locais nos quais Lori recebe um afago ou um passar de língua
dos seus clientes. Porém, em todos eles, a garota sente o prazer percorrendo por seu
corpo, e expressa em seu caderno da forma mais fácil que ela consegue explicar,
deixando mais uma vez explicitado as definições de polimorfia-perversa dadas por
Freud, em que a criança é excitada por toda a sua zona erógena, assim como pelos
diversos estados afetivos nos quais ela se encontra. Nesse sentido, esta característica
torna-se evidente na seguinte passagem: ―Você sabe que ele pôs a língua dentro do
buraquinho do meu nariz? E do buraquinho da minha orelha? (...) Que gostoso isso da
gente ter tantos buraquinhos.‖11 .
O leitor vai sendo surpreendido a medida que a história se desenrola, podendo
enxergar Lori como uma mulher com diversas experiências sexuais prévias – mesmo
tendo apenas oito anos de idade – pelas simples descrições que ela faz dos seus
momentos de prostituição, conseguindo acender no receptor da mensagem um misto de

10
11

HILST, 1990, p. 9.
Ibid., p. 74.
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repugnância e curiosidade, sentimentos negativos, os quais foram construídos por uma
sociedade repleta de tabus.

Considerações finais
A sexualidade das crianças é um assunto ainda difícil de ser discutido, pois,
mesmo que Freud tenha impactado a sociedade vienense anos atrás, ao propor a ideia de
uma infância que se afastava da tradicional noção de pureza e de felicidade ímpar,
trazendo à tona uma criança dotada de afetos, desejo e conflitos, ainda hoje existe uma
dificuldade em aceitar a sexualidade infantil proposta pelo fundador da psicanálise.
Hilda Hilst, na sua escrita inocente e infantil permeada por Lori, consegue trazer à
tona os mesmos sentimentos de negação que surgiram quando Sigmund Freud expôs
seus estudos sobre a teoria sexual das crianças, que, em sua época, ninguém sequer
cogitava a existência. Em uma sociedade repleta de códigos de conduta e de tabus, na
qual a explicitação do desejo é regulada, onde as vozes não circulam fora do exercício
do poder – não se diz o que se quer, quando se quer, como se quer –, Lori consegue
mostrar a existência do prazer sexual infantil, sem escrúpulos para realizar o desejo da
sua libido.
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PEDAGOGIAS DA PODRIDÃO:
QUANDO A VIRTUDE ABANDONA A CARNE
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Resumo: Em 1905, o psicanalista Sigmund Freud publica, o seu irreverente estudo, Três ensaios
sobre a teoria da sexualidade. Nesse estudo, Freud irá traçar a trajetória sexual dos infantes, os
quais apresentam uma potencialidade perversa-polimorfa em sua fase pré-genital, ou seja, as
zonas genitais não assumiram o papel predominante na sexualidade do indivíduo. O presente
artigo tem como objetivo utilizar-se do aparato teórico oriundo da psicanálise para analisar uma
das obras literárias mais icônicas da libertinagem, Filosofia na Alcova, do Marquês de Sade,
referência da literatura erótica/pornográfica francesa. Pretendemos, dessa forma, investigar o
esporrar boêmio dessa personagem recém-libertina.

Palavras–chave: Literatura, Psicanálise, Sade.
INTRODUÇÃO
Nos escombros da subjetividade humana, deparamo-nos com vestígios de uma
sexualidade infantil, que é imperiosamente ressoante na sexualidade adulta. A teoria
psicanalítica vislumbra esses espectros da psique humana desde os seus primórdios. Fora
Sigmund Freud (1905), que tecera essa linhagem sexual do sujeito, este que é preso em
si mesmo. O pai da psicanálise fora, antes de mais nada, um leitor insaciável. Em várias
de suas obras, vislumbram o diálogo entre a psicanálise e a literatura, tais quais: O
Inquietante (1919); A Gradiva de Jensen (1906); Além do Princípio do Prazer (1920)1.
Traçando mais uma vez esse diálogo entre a ciência freudiana e a arte da palavra,
analisaremos a obra do ilustre escritor francês o Marquês de Sade (1740 a 1814), com sua
obra Filosofia na Alcova (1795).
O trabalho terá como objetivo analisar os arranjos e espectros da sexualidade
libertina, vislumbrando a manifestação latente da pulsão de morte, teorizada por Sigmund
Freud (1920). Busquemos esclarecer, diante mão, que estaremos diante de um viés sexual
inerentemente humano. São os pronunciamentos de práticas arcaicas, reprimidas nas
portas intermináveis do inconsciente, mas que buscam a sua revelia. Destarte,
utilizaremos, além da teoria freudiana, considerações da psicanálise moderna, bem como
os estudos da ilustre pesquisadora do universo sadiano, Eliane Roberts Morais. Com

1

Refiro-me ao comentário e breve análise da epopeia romântica, Jerusalém libertada (1581) de Tasso;
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intuito de contextualizar a esfera do interdito e de suas transgressões, tal como, investigar
as origens da ciência psicanalítica, contornamos a pesquisa com um subsídio teórico.
Destarte, ratificamos o diálogo entre literatura e psicanálise com o teórico Jean
Bellemin-Nöel. Em sua obra, Psicanálise e Literatura (1979), o estudioso da psicanálise
dedica seu estudo para a: “finalidade da investigação que torna-se então esta: descrever
os princípios e o leque de meios que a psicanálise colocou à nossa disposição para nos ler
melhor a literatura.” (BELLEMIN-NÖEL, 1979).

ENTRELAÇAMENTOS DO INTERDITO
O sexo é inerente ao ser humano e, consequentemente, acompanha-o desde a
aurora da civilização. No Paleolítico, a Vênus de Willendorf2 fora talhada e esculpida à
imagem da fertilidade e sensualidade. Na Grécia Antiga, o culto a Baco era um torpor de
orgias e vinhos; o sexo era necessariamente ritualístico. Todavia, com o advento do
Cristianismo e sua dissipação territorial, o sexo fora restringindo à procriação, crescei e
multiplicai-vos é o aforismo bíblico, mas sobre às rédeas e prerrogativas do casamento.
No século XVII, após o Concílio de Trento, o sacramento da confissão fora
disseminado com veemência. Em História da Sexualidade (1984), Michel Focault aponta
como essa prática, originalmente monástica, converte-se num discurso sexual e impele
uma discrição minuciosa do ato, a fim de que a moral atingisse a privacidade do sujeito
pelo crivo da palavra. O filósofo destaca: “não somente confessar os atos contrários à lei,
mas procurar fazer de seu desejo, um discurso [...]. A pastoral cristã inscreveu, como
dever fundamental, a tarefa de fazer passar tudo pelo crivo interminável da palavra”
(FOCAULT, 1976, p.27). Apesar da repressão veemente, é no século seguinte que a
literatura sadiana surgirá. Mesmo sobre os grilhões da bastilha e de outros cárceres, Sade
consagra-nos com uma literatura luxuriosa e libertina, trazendo para a ordem do discurso
as mais variadas práticas e requintes que o gozo blasfemo pode proporcionar. Nas
palavras de Georges Bataille, para Sade, “a vida era, a procura do prazer; e o prazer era
proporcional à destruição da vida”; na escritura do Marquês, o sexo reivindica seu valor
subjetivo e identitário, subvertendo as barreiras morais e religiosas de sua época.
No século XVIII, a interdição do discurso e práticas sexuais se dará por outra
vertente. Focault (1984) aponta para uma Polícia do sexo, um discurso social e político
2

Estatueta feminina data em 28 000 e 25 000 anos antes de Cristo;

3524

que impõe ao sexo uma utilidade3, seja para procriação, por um estado de saúde ou mesmo
para a análise de dados. Todavia, um paralelo pode ser traçado a partir das práticas
utilitárias. Fora a primeira vez que uma população, de maneira constante, inferiu que seu
futuro e fortuna estavam ligados com a maneira como cada qual usa seu sexo4. Um outro
ponto interessante abordado por Focault (1984), nesse período, é como as instituições de
ensino infantil regulavam a sexualidade dos infantes pelo silêncio, pelas disposições e
construções arquitetônicas das salas e corredores. Começara-se a partir desses
moduladores, uma preocupação pública com a intimidade dos infantes. Com efeito,
professores, familiares, médicos e pedagogos se dispuseram a impor uma série de
preceitos, valores e pareceres. Entretanto, outro cenário era vivenciado por Saltzmann 5
(1776), em seu pensamento sobre a educação e sua relação com a sexualidade infantil.
Para o autor, a criança não seria meramente um espectador de sua subjetividade, por isso:
“impunha-se lhe um certo discurso razoável, limitado, canônico e verdadeiro sobre o sexo
– uma espécie de ortopedia discursiva” (FOCAULT, 1976, p.35).
A era seguinte ficara marcada pelos grandes avanços científicos. A medicina crescia
e difundia uma grande política de “higienização” social e individual, consequentemente,
o sexo deveria ser reflexo desses preceitos. O sexo higiênico tornara-se uma prerrogativa
médica e moralmente aceita. A família burguesa deveria ser preservada de qualquer tipo
de degradação, e, para tanto, erigiu-se uma verdadeira crença na centralização do genital.
A psiquiatria preocupara-se em catalogar todo tipo de variação sexual que fugisse dessas
prerrogativas estabelecidas, criando uma verdadeira gama de vocábulos e terminologias
técnicas, que insinuavam uma deterioração para seus significantes. A terminologia das
“perversões sexuais” entra para o vocabulário da psiquiatria, como aponta Ferraz: “As
perversões sexuais adentraram o vocabulário da psiquiatria como anomalias ou
aberrações da conduta sexual” (FERRAZ, 2000, p.22) Em Psychopathia sexualis6, de
1866, Richard von Krafft-Ebing afirmara que a existência dos perversos era uma prova
indelével da vitória animalesca perante a sociedade. Descrevendo e catalogando uma série

3

História da Sexualidade, Michel Focault, 1976 p. 31;
Ibidi, p. 32
5
Organizador do Philanthropinum; “Aí ocorreu a primeira comunhão solene do sexo adolescente com o
discurso racional [...]” (Ibidim, p. 35)
6
Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis: étude médico-légale à l’usage des médecins et des
juristes (Stuttgart, 1886)
4
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de práticas consideradas desviantes e patológicas, ele escreve um apelo à ciência, a fim
de normalizar e resguardar a humanidade de uma desenvolução.
A psicanálise surgirá a partir desse terreno tortuoso, Sigmund Freud dedicará sua
vida e obra para analisar as intempéries e vicissitudes da subjetividade humana. A obra
Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, fora uma marca para a ciência
recém-criada, dentre as considerações e teorizações dos ensaios sobre as reverberações
da sexualidade infantil, reeditadas na subjetividade adulta. Freud também aponta para
uma descentralização da genitalidade. São os desvios em relação à meta sexual. Com isso,
o mestre vienense caracteriza o caráter polimorfo da sexualidade humana. Dessa forma,
as ditas práticas perversas representam um novo itinerário simbólico. A descentralização
genital seria uma travessia neurótica rumo à uma experiência sexual, suas práticas seriam,
dessa forma, múltiplas representatividades da subjetividade do homem. Freud (1905)
arquitetou um novo discurso do sexo e sua relação intrínseca com a subjetividade do
sujeito. A psicanálise torna-se uma ciência capaz de investigar verdadeiros tabus sociais,
desmitificando preconceitos e dizeres que foram de encontro com a individualidade
expressiva do homem.

Os grilhões de Eros
Em Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), Sigmund Freud discutirá
acerca das pulsões [Trieb] e seu caráter inato na psique humana. As pulsões comportamse como potências motrizes, capazes de direcionar a meta sexual, ou seja, a ação à qual o
instinto impele. O mestre vienense considera como meta sexual normal “a união dos
genitais no ato denominado copulação, que leva à resolução da tensão sexual e temporário
do arrefecimento do instinto sexual” (FREUD, 1905, p. 40). Todavia, o autor argumenta,
em seguida, que, no cenário sexual mais comum, já se nota desvios em relação a essa
meta, práticas que, se desenvolvidas, gerariam as perversões, consequentemente, as
práticas ditas perversas não serão necessariamente patológicas.
As perversões, segundo Freud são: “a) extensões anatômicas das áreas do corpo
determinadas para a união sexual; b) permanecimentos nas relações intermediárias com
o objeto sexual7” (FREUD, 1905, p. 41) A utilização da mucosa dos lábios e boca, a
utilização do orifício anal, são exemplos ilustrados pelo pai da psicanálise. A intitulação
7

A pessoa da qual vem a atração sexual;
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de patologia, referente às perversões, dar-se-á, para Freud, apenas quando o anseio ao
fetiche se torna a própria meta sexual, desprendendo-se do parceiro que seria o seu objeto
sexual. O fetiche torna-se o único objeto sexual, distanciando-se, portanto, das
conceituações e generalizações atribuídas para uma sexualidade dita patológica. Freud
(1905) abordará a sexualidade como sendo propriamente desviante, procurando, nos
escombros da psique, entender e analisar os múltiplos semblantes da subjetivação
humana.
Posteriormente, em seu trabalho intitulado As Pulsões e seus Destinos (1915),
Freud discorrerá acerca da dinâmica das pulsões, na qual a pulsão libidinal (sexual),
impõe-se inversamente proporcional à pulsão de autopreservação do Eu. Dessa forma,
há uma incessante batalha de investimento e contra investimento nas relações objetais; já
nas práticas sexuais, presenciamos esses movimentos na atividade e passividade, ambas
se embrincam. Nesse texto, Freud também percorre o sadomasoquismo, ilustrando como
o sujeito, apesar da pulsão de autopreservação atuar a todo momento, consegue encontrar
prazer na dor. Segundo Freud: “[...] temos todos os motivos para supor que também as
sensações dolorosas, bem como as de desprazer, alcançam a excitação sexual e produzem
um estado prazeroso, podendo-se, por isso, aceitar de bom grado o desprazer da dor”
(FREUD, 1915, p.39).8
Todavia, Freud inovará a sua teoria das pulsões com a obra, Além do Princípio do
Prazer (1920). Representando um marco para a ciência psicanalista, nesse texto, o mestre
vienense ilustra-nos, inicialmente, por meio da análise do comportamento repetitivo das
brincadeiras infantis e do retorno ao trauma, vivenciado nos sonhos dos neuróticos
obsessivos, uma pulsão imperiosa que leva à repetição. O psicanalista demonstra-nos que:
“sentimo-nos encorajados a supor que na vida psíquica há realmente uma compulsão à
repetição, que sobrepuja o princípio do prazer [...] Compulsão à repetição e direta
satisfação prazerosa do instinto parecem aí entrelaçadas em íntima comunhão” (FREUD,
1920, p.135). Revelando-nos essa pulsão à repetição, o pai da psicanálise chegará a
conclusão de que há duas pulsões primordiais e motrizes na psique humana, a pulsão de
vida (Eros) e a pulsão de morte (Thanatos). Dessa forma, a primeira impulsiona à criação,
8

Vale ressaltar que neste momento da teoria freudiana, na fantasia sadomasoquista o sadismo antecedia o
masoquismo, essa teoria é reforçada na obra, “Batem numa Criança” (1919). Entretanto a teoria é
reformulada em 1924, no texto “O Problema Econômico do Masoquismo”. Neste, Freud atribui ao
masoquismo o estágio inicial da fantasia;

3527

à produção; em contrapartida, a segunda corresponde a uma força tirânica que impele à
destruição e à repetição9. Esta ligação vital entre morte e repetição está intimamente
ligado à vontade do indivíduo em voltar ao seu estágio inicial de não existência. Freud
orquestra este pensamento:
Os instintos orgânicos conservadores acolheram cada uma dessas
mudanças impostas ao curso da vida e as preservaram para a repetição,
e assim produzem a enganadora impressão de forças que aspiram à
transformação e ao progresso, quando apenas tratam de alcançar uma
antiga meta por vias antigas e novas [...] Se é lícito aceitarmos, como
experiência que não tem exceção, que todo ser vivo morre por razões
internas, retorna ao estado inorgânico, então só podemos dizer que o
objetivo de toda vida é a morte, e, retrospectivamente, que o inanimado
existia antes que o vivente (FREUD, 1920, p.149).

Nesses (des)encontros pulsionais, erguem-se alguns questionamentos, o ato
sexual terá como pulsão motriz a vontade de Eros? Ou a força tirânica de Thanatos que
impele às fantasias infantis arcaicas, ditarão o desejo? Essas indagações surgem na
medida em que nos deparamos com sujeitos que vislumbram a concretude de seus desejos
na dor e na destruição objetal. Sigmund Freud (1920) é quem responderá, com maior
propriedade, essas questões, apontando, como referência, o comportamento sádico da
criança. Para o mestre vienense:
Há muito reconhecemos um componente sádico no instinto [Trieb]
sexual; ele pode, como sabemos, tornar-se autônomo e, como
perversão, dominar toda a tendência sexual da pessoa. Ele também
aparece, como instinto parcial dominante, numa das “organizações prégenitais”, como as denominei. Mas como pode o instinto sádico, que
visa a ferir o objeto, ser derivado do Eros conservador da vida? Não
cabe supor que esse sadismo é na verdade um instinto de morte que foi
empurrado do Eu pela influência da libido narcísica, de modo que surge
apenas em relação ao objeto? Então ele entra a serviço da função sexual;
no estágio oral da organização da libido, a posse amorosa ainda coincide
com a destruição do objeto, depois o instinto sádico se separa e enfim,
no estágio da primazia genital, para a finalidade da procriação, assume
a função de subjugar o objeto sexual até o ponto exigido para a
realização do ato (FREUD, 1920, p.163).

Freud (1915) nos atenta para o início da dinâmica pulsional na infância. Usando a
expressão de Ferenczi, o mestre vienense nos explica a relação com os primeiros objetos
em que há introjeção e a projeção de investimentos10. Atrelado a isso, num primeiro
momento do desenvolvimento sexual, a criança detém uma descentralização erógena na

“[...] inadvertidamente adentramos o porto da filosofia de Schopenhauer, para quem a morte é ‘o autêntico
resultado’ e, portanto, o objetivo da vida, enquanto o instinto sexual é a encarnação da vontade de vida”
(FREUD, 1920, 160).
10
“Sob o domínio do princípio de prazer ocorre nele um novo desenvolvimento. Ele toma para si, em seu
Eu, os bjetos oferecidos, desde que eles sejam fontes de prazer, introjeta-os (de acordo com a expressão de
Ferenczi) e, por outro lado, expele o que dentro dele se torna causa de desprazer” (FREUD, 1915).
9

3528

zona genital. Dessa maneira, todo o corpo corresponde a uma zona de excitação, a criança
é então poliformicamente perversa. A prevalência desse estágio da sexualidade infantil,
levará a estrutura psíquica do sujeito para a perversão sexual. Todavia, não é este aspecto
estrutural que buscamos analisar neste trabalho. Nosso intuito até então fora de analisar a
sexualidade humana como sendo necessariamente desviante, em que as dinâmicas
pulsionais dançam à revelia dos espectros infantis.
A psicanalista neozelandesa Joyce Mcdougall fará uma leitura em que vislumbra
esses questionamentos. Em sua obra As Múltiplas Faces de Eros (2001), a autora discute
acerca das neo-sexualidades11, um conceito que busca separar práticas de natureza
desviantes, classificadas como perversas, com sua conotação patológica e pejorativa, de
outras que realmente identificamos uma quebra na alteridade e corresponde, de fato, a
uma perversão. Para Mcdougall (2001), o que podemos chamar de perversão está
intimamente ligado com a quebra da alteridade. Impondo o desejo e uma fantasia a outro
que não consentiu (como o estupro, o voyeurismo e a necrofilia) ou que não tem
responsabilidade sobre si mesmo (uma criança ou um adulto mentalmente perturbado).
Ela conclui:
Talvez, em última análise, só os relacionamentos possam
ser adequadamente intitulados perversos; este rótulo se
aplicaria então a trocas sexuais nas quais o indivíduo
perverso é totalmente indiferente às necessidades e
desejos do outro. (MCDOUGALL, 2001, p. 192).

Este pensamento neo-sexual seria uma forma de entender as mais diversas
sexualidades e suas respectivas práticas sexuais, como atestado da individualidade do ser
humano e sua imensa capacidade de subjetivação.

A pedagogia da podridão
Na França do século XVIII, o Iluminismo invadira o pensamento burguês.
Inflamados pelo discurso rousseaneano, a sociedade francesa clamava por seus direitos.
A queda da bastilha definira o início da Revolução Francesa, um marco para a história
mundial, em que a busca pela liberdade, fraternidade e igualdade, constituíam os pilares
do discurso. Todavia, uma incoerência imperava nas prerrogativas revolucionárias. Sobre

“Para enfatizar o caráter inovador e a intensidade dos investimentos envolvidos, refiro-me às
heterossexualidades desviantes e às homossexualidades desviantes como “neo-sexualidades”
(MCDOUGALL, 2001, p. 188).
11
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as grades da bastilha, jazia Donatien Alphonsus, o Marquês de Sade, aprisionado na
Bastilha por seus “excessos” de ordem sexual, refletidos em suas obras, consideradas
descomedimentos de uma mente libertina. Em seus escritos, o desejo voluptuoso tomara
contornos. Os heróis do Marquês correspondiam aos mais vis libertinos, seres incapazes
de se saciarem, “‘Plus encore Plus!’ – vive a exclamar o libertino. ‘Plus encore Plus!’repete infinitas vezes. Incansável, ele quer sempre ir além, como se não houvesse jamais,
em sua trajetória, um ponto de chegada.” (ROBERT, 2015)
Em Filosofia na Alcova, novela publicada clandestinamente em 1795, por Sade,
este que nos consagra com uma narrativa singular, presenciada na educação libertina da
jovem Eugénie, virgem que caíra nas graças de sua amiga Sant-Ange. Os professores da
jovem, os irmãos incestuosos, Saint-Ange e Cavaleiro, juntos do ilustre libertino
Dolmancé, encarregar-vos-ão de educar a jovem nas delícias da volúpia, para isso,
Dolmancé insiste em tirar de Eugénie os preceitos ditosos da moral, cívica e familiar, das
virtudes e, principalmente, da religião – essas que, segundo o próprio autor, correspondem
as mais vis quimeras do homem. Observamos essa tese já no prefácio da obra, no qual o
Marquês dedica aos Libertinos o seguinte: “Moças tanto tempo contidas em laços
absurdos e perigosos de uma virtude quimérica e de uma religião nojenta, imitai a ardente
Eugénie; destruí, pisoteai tão rapidamente quanto ela todos os ridículos preceitos
inculcados por pais imbecis” (SADE, 1795, p.11).
Encaminhados para a alcova, Dolmance e Saint-Ange, a matrona do boudoir, irão
apresentar a ingênua Eugénie, as prerrogativas ideológicas do prazer libertino 12, além da
iniciação dos prazeres sexuais, definindo funções e nomes apropriados que coroam as
regiões erógenas e seus mecanismos de êxtase. A jovem aprende desde a função de seu
próprio clitóris13, até os segredos que prolongam uma ereção masculina. Mas,
principalmente, Eugénie é instruída a nunca se espantar com uma fantasia, todas as
práticas que regem o prazer devem ser reconhecidas14. Ademais, as práticas libertinas são

“Parti deste ponto, Eugénie; não há nada horrível em libertinagem porque o que ela inspira também se
encontra na natureza. As ações mais extraordinárias e bizarras, as que com mais evidência parecem chocar
a todas as leis, todas as instituições humanas (pois o céu nem menciono); não, Eugénie, nem mesmo essas
são horríveis, e não há nem uma sequer que não possa ser demonstrada na natureza.” (SADE, 1795, p. 75)
13
“Esta lingueta que fica por baixo denomina-se clitóris. Reside aí toda a sensibilidade das mulheres; é o
foco de toda a minha.” (Ibid, p. 25)
14
“EUGÉNIE - Que fantasia extraordinária! / DOLMANCÉ - Não se pode qualificar assim nenhuma, minha
cara. Todas estão na natureza. Ao criar os homens, agradou-lhe diferenciar seus gostos como seus rostos.”
(Ibid, p.43)
12
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contempladas ao extremo, descentralizando a genitalidade e potencializando as delícias
da dinâmica sexual e, consequentemente, as possibilidades de gozo. Da teoria, os sujeitos
passam à prática do ato. No primeiro momento da narrativa, a dona da alcova será o
modelo a ser seguido por Eugénie. Esta mostra-se sempre à disposição de seus mestres,
efetuando seus comandos e imperativos.
Nesses entrelaces da narrativa, Sade revela-nos uma verdadeira pedagogia da
libido e do próprio desejo. Aos olhos de Eugénie, tornamo-nos discípulos do mestre
libertino. Somos, perante o texto, tão ingênuos quanto a própria jovem e, ao mesmo
tempo, na medida que adentramos na narrativa, mais nos tornamos complacentes e
curiosos. Na obra, A Felicidade Libertina (2015), a estudiosa do universo sadiano, Eliane
Roberts Morais, discute acerca deste caráter pedagógico do Marques. Segundo a autora:
“há vários exemplos do aprendizado do deboche na obra sadiana, dos quais o vivido pela
jovem Eugénie de La philosophie dans le bourdoir talvez seja o mais representativo”
(ROBERT, 2015). Destarte, lembremo-nos do próprio subtítulo da obra em análise, A
Filosofia na Alcova: ou preceptores imorais, que reverbera mais uma vez o viés
pedagógico da novela.
Na medida em que os arranjos, coloridos por Dolmancé, tomam forma, a jovem
Eugénie demostra ao leitor um gozo autêntico, um regozijo nos atos mais hediondos para
a sociedade burguesa francesa. Este teatro, comandado pelo mestre libertino, deve ser
confeccionado com perfeição, e, sem esse ditame, o prazer não poderá ser atingido. Esse
itinerário acentua uma característica da relação inicial da criança, polimorficamente
perversa, com um sedutor perverso descrito por Freud (1905), nos Três Ensaios Sobre a
Teoria da Sexualidade. Apesar dos atos orquestrados por Dolmance e Sant-Ange
desenvolverem as atitudes luxuriosas de Eugénie, será necessariamente pela filosofia
libertina que a jovem se desvinculará, categoricamente, das prerrogativas da moral. Fazse necessário elencar pontos chaves que vislumbram esse divórcio moralístico.
No discurso filosófico de Dolmance, encontramos, necessariamente, uma negação
das virtudes elencadas pela sociedade, uma negação dogmática de nunca fazer o bem.
Todavia, o libertino precisa vestir véus para adentrar na alcova, a fim de que suas práticas
continuem reverberando nos urros e blasfêmias do gozo. O herói sadiano consagra seu
pensamento a seguir: “Enquanto as leis continuarem sendo o que são, devemos usar certos
véus; a opinião obriga-nos a isso. Mas compensemo-nos, em silêncio, dessa cruel
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castidade que somos forçadas a manter em público” (SADE, 1795, p.37). Neste mesmo
discurso, Dolmancé fará uma alusão vital para o inevitável fim da narrativa. Ele nega
incessantemente os valores imbuídos pela mãe, e tudo o que ela representa. Vejamos sua
colocação:
O destino da mulher é ser como a loba e a cadela: pertencer a
todos os que a desejarem. É visivelmente ultrajar a destinação
que a natureza impôs às mulheres, atando-as pelo laço absurdo
de um himeneu solitário [...]. Portanto, Eugénie, parte da
legitimidade desses princípios, e quebra os teus grilhões a
qualquer custo que seja; despreza os conselhos vãos de uma
mãe imbecil, a quem, legitimamente, só deves ódio e desprezo.
[...] Muitas filhas já agiram dessa forma. Numa palavra: fode
e apenas fode; é para isso que estás no mundo. Não há limites
aos teus prazeres senão os de tuas forças ou os de tuas
vontades.” (SADE, 1795, p.37).

Analisando as considerações acima, podemos inferir que o Marquês atribui à mãe
o estatuto de geradora, um arquétipo para a própria vida. O filósofo francês Georges
Bataille (1996) afirma que, para Sade: “a vida era, se acreditarmos nele, a procura do
prazer; e o prazer era proporcional à destruição da vida [...] numa monstruosa negação de
seu princípio.” (BATAILLE, 1996). Dessa forma, o estatuto da mãe torna-se um estigma
maldito para a filosofia libertina, representando, além de sua capacidade de criação
biológica, um discurso social e moral, que define, para a mulher, um destino de castidade.
Destarte, faz-se necessário ressaltar a figura paterna de Eugénie, já que este é descrito
como um libertino. Podemos inferir, portanto, um terceiro estatuto para essa mãe
estigmatizada. Ela exercerá, para Eugénie, a figura castradora. Discutido pelo próprio
Dolmance, a mãe será a culpada em retirar da criança seu estado de natureza. O libertino
elucida as práticas primevas da criança: “[...] a crueldade é o primeiro sentimento que a
natureza nos imprime. A criança destrói seu brinquedo, morde a teta de sua ama de leite,
estrangula seu passarinho, muito antes de atingir a idade da razão.” (SADE, 1795, p.63)
Ao nos depararmos com os arranjos sexuais que a aluna e os professores
confeccionam, observamos os avanços de Eugénie, rejeitando sua educação primeva
incutida pela mãe. Ela adentra e abraça a alcunha de libertina15. Caso essa pedagogia da
putrefação moral não tivesse sido plena, os atos que antecedem o fim da obra não se
sucederiam. O ápice dos atos lúbricos do grupo culmina na chegada da mãe de Eugénie,
a Senhora de Mistival, na alcova. Todos serão os seus algozes. Após o discurso lúbrico
“EUGÉNIE - Como me persuades, meu anjo! Como triunfas sobre os meus preconceitos! Como aniquilas
todos os falsos princípios incutidos por minha mãe.” (Ibid, p.43)
15
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de Dolmance, os libertinos investem contra Mistival, e Eugénie, armada de um consolo,
estupra a própria mãe, configurando o ápice de sua educação na alcova. A descrição do
ato segue abaixo:
“EUGÉNIE - Vinde, minha linda mamãe, vinde, que serei
vosso marido. É um pouco maior que o dele, não é, querida?
Não importa, vai entrar... Ah, tu gritas, minha mãe, tu gritas
quando tua filha te fode!?... E tu, Dolmancé, ainda me
enrabas?... Sou ao mesmo tempo incestuosa, adúltera,
sodomita, tudo isso numa garota que só foi deflorada hoje!...
Quantos progressos, meus amigos!... com que rapidez percorri
a estrada espinhosa do vício!... Oh, sou uma moça perdida!...
Por acaso estás gozando, minha doce mãe? Dolmancé, vê seus
olhos!... Não é evidente que ela está gozando?... Ah, cadela!
Vou te ensinar a ser libertina!” (SADE, 1795)

Ainda insatisfeitos, Eugenie e seus mestres, usam de um criado de Sant-Ange que
está com sífilis e determinam a ele que estupre mais uma vez a senhora de Mistival,
durante o ato. Eugénie irá costurar, com linha e agulha, os órgãos genitais de sua mãe,
afim de que ela nunca possa gerar novamente, e se infeccione permanentemente com a
doença. O suplício é visto a seguir: “EUGÉNIE, picando de vez em quando os lábios da
boceta, no interior e também no ventre e no grelo. - Isso não é nada, mamãe; só estou
experimentando a agulha.” (Ibid, p.143). Nesse instante vislumbramos o fim da jornada
de Eugénie. Após sua educação filosófica, aceitou de bom grado o acorrentamento de
Eros e a negação intermitente da vida, já que não poupou a representação máxima dos
limites, a própria figura materna. Dessa forma, Eugénie quebra, sem piedade, a alteridade
do outro; ela nega a própria vida, materializada pela Senhora de Mistival. Assim, a jovem
realizara um ato perverso.

Considerações Finais
Vimos, pelos olhos de Eugénie, a instituição plena da filosofia libertina. A jovem
fora capaz de andar sobre a estrada tortuosa e espinhenta dos vícios, consagrando-se como
a aluna-mor do universo sadiano. Esse título é concedido a personagem de Filosofia na
Alcova já que esta avança nos limites impostos pela moral, numa jornada orgástica, que
implica no trágico fim de uma mãe e no sorriso lúbrico dos libertinos. Assim Dolmancé
clama nas últimas linhas da obra: “Eis uma boa jornada! Nunca como tão bem, nunca
durmo melhor na santa paz de deus do que quando me sujo o bastante, durante o dia, com
aquilo que os tolos chamam de crimes.” (Ibidi, p.153)
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Vale ressaltar que, antes da aparição da Senhora de Mistival na alcova, o grupo
libertino estava se relacionando, sexualmente, com atos concedidos. Apesar de serem
tachados como “violentos” e imorais aos olhos da cultura, dizem, na verdade de relações
genuinamente humanas. Configurando a manifestação autêntica da pulsão de morte nos
atos sexuais, e no triunfo pleno de Thanatos. Eros e a criação, bem como suas
manifestações, fora negado e execrado nas páginas genuínas do grande escritor da
filosofia libertina francesa. Por isso, a classificação dos personagens em “perversos” nos
limitaria à compreensão da manifestação autêntica da pulsão de morte, na verdade,
buscamos a própria essência dilaceradora da sexualidade humana. Portanto, nesta
pesquisa, buscamos analisar, na obra do Marquês, a manifestação dessa pulsão inerente à
psique humana.
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A IGNORÂNCIA DO CIÚME: QUANDO A CERTEZA FAZ DUVIDAR A ALMA
Rariela Valeska da Silva Salustino1 (UFPB/PPGL)
Hermano de França Rodrigues2(UFPB/PPGL)
Resumo: Todos em algum momento experimentaram os ciúmes. Trata-se de um sentimento que
está presente nas relações sociais de um modo geral, todavia, o ciúme proveniente da relação
entre casais, sejam namorados, sejam casados, é uma ocorrência clinica cada vez mais comum
na psicanálise. No conflito ciúmes-infidelidade subjazem motivações intrapsíquicas ligadas ao
temor da perda do objeto, relações de poder e satisfações narcísicas. A falsa ideia de posse do
outro, quando contrariada, pode transtornar o indivíduo e causar danos imensuráveis. La fin de
la jalousie - "O fim do ciúme" é considerado a mais profunda novela que compõe a coletânea
"Les Plaisirs et les jours" - Os Prazeres e os Dias que foi publicado em 1896, assinalando a
estreia literária de Marcel Proust (1871-1922). Apaixonado pela bela Françoise, Honoré de
Tenvres é constantemente movido por esse amor incrível, até o dia em que durante uma
conversa um amigo coloca à prova a reputação de Françoise, afirmando saber que ela tem a
fama de ser uma mulher fácil, logo, desponta o ciúme juntamente com o sentimento de que a
amada poderia ter-lhe sido infiel. A partir desta declaração a crença na possível traição irá
atormentá-lo, tornando-o completamente dominado por tal sentimento. A história da ligação
amorosa entre Honoré e Françoise trata, sobretudo, do ciúme masculino vivido no tumultuo da
capital francesa. A relação é exclusivista e egocêntrica da parte do narrador. Ao longo da
narrativa, Honoré cada vez mais se convence de que o amor, como todo sentimento, degrada-se
com o passar do tempo. Inicia-se um fluxo fantasioso e corrosivo, sobrevindo a insegurança e o
medo do abandono. Após um acidente, Honoré se dá conta de que tanto a vida quanto os planos
que fizera com Françoise fazem parte de um tempo já desaparecido e, mediante uma série de
ocorrências ambíguas sensação/lembrança e diante da morte, vê-se obrigado a estancar o seu
sentimento de ciúme e inicia-se a luta do espírito, da fantasia criadora, contra o tempo, diante da
impossibilidade de encontrar na vida o ponto no qual possa se prender. Este artigo procura
sinalizar as interferências dos ciúmes na experiência afetiva dos protagonistas, numa articulação
com os postulados psicanalíticos desenvolvidos por Sigmund Freud, Melanie Klein, Marcianne
Blevis e Frank Pittman.
Palavras-chave: Psicanálise; literatura; ciúmes.

“É espantoso como o ciúme, que passa o tempo a fazer
pequenas suposições em falso, tem pouca imaginação
quando se trata de descobrir a verdade.” (Marcel Proust)

Introdução
O ciúme faz parte da vida. É um afeto que acompanha o ser humano em suas
relações interpessoais desde a expulsão do onírico paraíso materno, seja em amor ou
amizade, de maneira desapegada ou justificada. Ele pode ser um estorvo afetivo quando
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o sujeito acometido por tal sentimento sofre dificuldades de enxergar o par como igual
possuidor de suas próprias faltas, desejos e buscas. O ciúme apenas está ocasionalmente
aliado às desconfianças que envolvem, de fato, atitudes, palavras e experiências com o
outro,

consistindo

muito

mais

em

introjeções

psicossomáticas,

envolvendo

vulnerabilidades estruturais do próprio indivíduo acometido pelo sentimento.
Decorrentes de episódios que possam ter abalado ou incapacitado o desenvolvimento de
autoestima ao longo de seu crescimento, esse quadro de fragilidade e necessidade de
posse conduz o ciumento a compactuar com o real incandescente da fantasia delirante.
No âmbito amoroso, geralmente, o ciúme é revelado por meio da disposição de
pensamentos irracionais, distorcidos, acompanhados de ansiedade e suspeitas relativas
ao par. Em situações que o ciumento está em descontrole produz momentos de
vulnerabilidade e temor, levando ao desejo exacerbado de obter o domínio sobre as
condutas do objeto estimado; aspirando incessantemente estabelecer um ideal de
segurança através da mitigação do medo irracional da perda. É difícil prever os riscos
do ciúme amoroso se tornar cego e descontrolado, podendo, o par do enciumado sofrer
sérias consequências físicas, psicológicas e emocionais pelo simples fato do outro
imaginar convicto de que seu amado decolará com um terceiro.
Em um dizer bastante conhecido, Santo Agostinho3 (354-430) aponta que
“Quem não sente ciúme é porque não ama”, e a célebre máxima acaba prestando um
legítimo álibi aos ciumentos, ainda que o argumento referencie a noção de zelo,
remetendo à etimologia do vocábulo provido do grego4. Tivesse o clérigo podido lançar
um olhar aos riscos, ou ainda, por ventura, alertar os enciumados da capacidade
absolutamente ilimitada e potencialmente violenta de tal sentimento, não lhe teria
escapado a patente constatação de que “O ciúme intenso, na ausência de desonestidade
ou infidelidade real, pode indicar todo tipo de coisas, mas o amor está bem no final da
lista.” 5
O ciúme delirante está atrelado à ilegitimidade especulativa; e o ciumento
experimenta dificuldades em aceitar que o seu sentimento pode ser destrutivo para os
outros e para a relação, geralmente o percebendo como prova ou demonstração de amor.
3

Padre e filósofo mais influente no construto dos preceitos fundamentais do cristianismo
Ciúmes provém do grego zelos que significa “zelo, ciúme, ardor”, esta palavra também é a etimologia
de “zelo“
5
FRANK PITTMAN, 1994, p.49
4
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Todavia, “O empreendimento filosófico de Santo Agostinho é o de articular a filosofia
neoplatônica com a fé cristã. O corpo sofre a ação da alma, mas é incapaz de agir
sobre ela”.6 Nesse misto, o ciúme do amor mórbido assinala falta de autoconfiança e
peremptoriamente encarcera o outro encerrando sua liberdade, ameaça os acordos
vinculares, ofertando danos e prejuízos aos pares afetivos da relação.
Em nosso exame, deter-nos-emos ao nível mais elevado do ciúme, no qual,
aparentemente, estima-se ser único e legítimo beneficiário do amor de seu par. O ciúme
que iremos abordar não necessita de uma atitude concreta do outro para surgir; não se
trata de ciúmes entre irmãos cujos pais expressam uma aparente preferência dentre os
filhos; tampouco de um dos membros da parelha que está suspeitando da existência de
uma infidelidade, ou eventualmente uma traição confirmada. “O ciúme que corrói” será
(em nosso recorte) os originalmente imaginários, que causam sofrimentos oriundos do
temor da perda do ser idealizado; uma relação que seria sombreada pela constante
aparição de um terceiro que interage, ainda que por casualidade, com qualquer
pessoa/objeto que o enciumado eleja como par. O ciúme delirante se manifesta em
diferentes faces para cada indivíduo e situação, através da aparente e absurda
reivindicação de um todo primordial, irretocável, perfeito e inatingível; no qual não
existia a percepção nítida entre eu e não-eu, negando que o objeto tenha escapado de
maneira definitiva do seu raio de tutela.
O ciúme e as ligações narrativas
“O ciúme é muitas vezes uma inquieta necessidade
de tirania aplicada às coisas do amor.” (Marcel
Proust)
Diversos terrenos se ocuparam dos ciúmes, todavia, é antes, a literatura e a
psicanálise que possuem perícias mais profícuas. Naturalmente, os encantos da
mitologia estão repletos de episódios volatizados por tal sentimento, a exemplo, os
ultrajantes ciúmes que a deusa Afodite sente do fascínio que desperta a beleza
esplendorosa de Psique7.

6
7

Cerqueira Filho, Gisálio, 2005, p.108
Referente aos quatro trabalhos de psique impostos pela deusa Afrodite.
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Os filósofos antigos contemplaram a marca aguda dos ciúmes frente ao amor,
tomando como pano de fundo o próprio contexto histórico8. No instante em que as
ideias parecem estar se organizando nas últimas linhas do preclaro diálogo9 platônico
acerca de Eros; a chegada ruidosa e excessiva de Alcibíades surpreende os convivas de
Agatão. Assim, logo na entrada Alcibíades é acometido por um sentimento, que,
ousamos alcunhar de ciúmes; reage, com um verdadeiro misto de posse e ansiedade e é
tomado por genuína surpresa e desconcerto ao encontrar Sócrates ao lado do anfitrião,
logo, “O narcisismo de Alcibíades enreda-o em seus próprios interesses”.10 A
motivação é reforçada pelo estado ébrio de Alcibíades, entretanto, isto não significa
certamente que os ciúmes não tenham lhe ultrapassado.
O ciúme sob a égide psicanalítica
Incansável criador de conceitos, Sigmund Freud (1856 - 1939) ávido pelo
entrelaço entre os campos de saberes (filosofia, ciência e arte), com inegável
originalidade, coaduna diversos elementos culturais para forjar os pilares de sua obra,
reatualizando, mais de três mil anos, mitos tão caros aos construtos que fundamentaram
conceitualmente seu império científico. É factível que Freud apresente o ciúme como
primordialmente sexual – relacionando-o ao complexo de Édipo clássico. No estudo
Fragmentos da análise de um caso de histeria11, ainda que a expressão complexo de
Édipo não apareça formalmente no texto, é nítido o interesse do autor pelas
circunstâncias familiares evidenciadas no caso.12 Em tal estudo, Freud medrou as
relações vinculares da paciente Dora, apontando, em sua redoma familiar, “além dela
própria, seus pais e um irmão um ano e meio mais velho que ela. 13” A valorização
familiar da análise e o enfoque na relação com o progenitor revelaram que “O pai era a
pessoa dominante desse círculo, tanto por sua inteligência e seus traços de caráter
como pelas circunstâncias de sua vida, que forneceram o suporte sobre o qual se erigiu
a história infantil e patológica da paciente”.14 O resultado particular foi a angústia

8

O contato sexual entre indivíduos do mesmo gênero era algo corrente na Grécia Antiga, a relação
entre membros do sexo masculino, era denominada pederastia.
9
O banquete de Platão
10
SCHULER, 2009, p.165
11
FREUD, [1905](1980) , p.13
12
Caso Dora
13
FREUD, [1905](1980) p.13
14
Ibid., p.13
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fervorosa que visitava a paciente correspondendo às sombras de desejos frustrados
situados em tempos desprendidos de seu alcance consciente e objetivo.
A forma que cada pessoa prova o ciúme está fincada num paradigma
desenvolvido desde tempos outros, e, por conseguinte, toda a (des)atenção devotada no
trajeto afetivo com o primeiro objeto amado coabitará a memória psíquica e se voltará
para as lembranças de interesses não exclusivos e não onipotentes que foram investidos
de modo insuficiente, hostil ou ofensivo. O “ciúme normal” já é bastante ruim, porque
ele provoca “dor, a dor causada pelo pensamento da perda do objeto amado, e do
ferimento narcisista...15” Sendo assim, o comportamento da pessoa com ciúmes é
totalmente irracional, isso significa que a pessoa afetada vê o que quer ver,
independentemente de haver ou não evidências ou detalhes confirmando suas crenças.
Freud caracteriza em seu estudo de 1922 - ”Alguns mecanismos neuróticos no
ciúme, na paranoia e no homossexualismo” – três tipos de ciúmes, sob os termos:
competitivo ou normal, projetado e delirante. Antes de tudo, assinala a liberdade e a
legalização deste sentimento afirmando que o ciúme, assim “como o luto, podem ser
designados como normais”16, vasto e diversificado com força e expressão que diz
respeito a homens e mulheres de todas as idades. Freud destaca que mesmo a camada
normal do ciúme está longe de compactuar com atitudes racionais, visto que “é
profundamente enraizado no inconsciente, dá continuidade aos primeiros impulsos da
afetividade infantil e vem do complexo de Édipo ou do complexo de irmãos do primeiro
período sexual”.17 Num cenário frágil, a trama oculta e inconsciente perturba o
ciumento, fazendo sentir o amor do outro como uma folha seca prestes a ser levada pelo
primeiro vento.
Na segunda possibilidade apresentada por Freud, o tipo projetado “deriva, tanto
no homem como na mulher, da própria infidelidade realmente praticada ou de impulsos
à infidelidade que cederam a repressão.”18 O que indica a conclusão de que a
fidelidade não está reduzida à sexualidade, logo, ultrapassa-a inapelavelmente. “A
experiência cotidiana mostra que a fidelidade, sobretudo aquela exigida no casamento,

15

FREUD, 1922, p. 209
FREUD, 1922, p. 210
17
Ibid., p.210
18
Ibid., p.211
16
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é mantida em face de contínuas tentações.”19 Suspeitar do outro não seria também uma
atitude de infidelidade? Projetar na outra pessoa suspeitas inextinguíveis de desejos que
estão situados em si mesmo, não seria a mais pura forma de traição? "Os problemas
inerentes à infidelidade são (a) culpa e (b) o ciúme. Se a culpa e o ciúme puderem ser
superados, a infidelidade deixará de ser um problema. Infelizmente, a culpa e o ciúme
raramente são superados durante o período de uma vida."20 O postulado de Pitmman21
reforça e promove uma aclaração simultânea das duas primeiras camadas ciumentas
distinguidas por Freud, reafirmando que o ciúme experimentado na infância tornar-se-á
um paradigma nas relações, uma vez que tem a força e o poder de durar até todo “o
período de uma vida”, por ser um experimento traumático capaz de inscrever
“problemas inerentes à infidelidade” na estrutura psíquica, diminuindo ou enfatizando
certas emoções.
E, finalmente, Freud salienta que o “mais problemático é o ciúme do terceiro
estágio, o verdadeiramente delirante.”22 Categoria de ciúme que contém um
componente erótico acentuado em primeiro plano, Freud sobreleva que “ele provém de
reprimidas inclinações à infidelidade, mas os objetos dessas fantasias são do mesmo
sexo do indivíduo”23, Os ciúmes delirantes são a erupção de fortes desejos
homossexuais que, outrora, caíram no domínio da repressão. Mais ainda, “num caso de
delírio de ciúme, devemos estar preparados para encontrar ciúme de todas as três
camadas, nunca da terceira somente.” Freud discorre que os impulsos agressivos do
ciúme são experimentados entre os irmãos, os quais competem pela atenção dos
cuidadores, logo,
(...) na primeira infância, impulsos de ciúme particularmente
fortes oriundos do complexo materno, dirigidos contra rivais,
geralmente irmãos mais velhos. Esse ciúme levou a ações
bastante hostis e agressivas em relação aos irmãos, que
podiam chegar até ao desejo de morte, mas que cederam
durante o desenvolvimento. (FREUD, 1922, p.222)
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. Os ciúmes, em si, não são enfermos ou sãos, antes, corresponde à constituição
do sujeito. Ao largo dos aspectos que acompanham as categorias anteriores de ciúmes
apresentadas no estudo de 1922, há, em jogo, um mínimo de três atores, no caso dos
ciúmes delirantes, por estar ao lado da inveja. Com a continuação, veremos que a
posição do terceiro é ainda mais questionável.

O ciumento seria uma espécie de

neurótico suscetível a sofrer momentaneamente delírios paranoicos, agravados quando
provêm de repressões que encobrem desejos homossexuais interditos e subjetivados.
Convém lembrar que os mecanismos e o funcionamento do aparato psíquico são
idênticos em todos os seres humanos; outra coisa distinta é como se produz o processo
de enfermidade nos corpos e mentes. Nos ciúmes delirantes desejos profundamente
rechaçados deram lugar a uma severa repressão. Algo demasiadamente “forte”, para ser
admitido pela consciência desses sujeitos, teve que ser severamente dissociando dos
desejos. Não é por acaso que os ciúmes delirantes costumam se encobrir com o manto
da paranoia; uma patologia psicótica que tem presença garantida nas desgraças e na
agressividade jamais erradicada das relações familiares. No estudo de 1922, Freud não
diz muito sobre o ciúme delirante, apenas algumas linhas incisivas, como deixando os
caminhos abertos ao trilhar.
Psicanalista e adepta ao pensamento freudiano, nascida em Viena, Melanie Klein
(1882/1960), em sua trajetória, enfatizou a importância fundamental da relação objetal
desenvolvida já nas primeiras degustações do seio materno. Em seu título Inveja e
Gratidão, 1978, a autora chama a atenção para a presença da inveja e do ciúme desde o
ninho materno, afetando fundamentalmente as experiências primárias do bebê. Klein,
diferencia o ciúme da inveja, considerando a inveja como anterior ao ciúme,
distinguindo a inveja dos ciúmes e da voracidade.
Melanie Klein considera que a pulsão de morte consta na base constitucional da
inveja. Para ela, a inveja “parece ser inerente à ganância oral”24. Inveja implica que
poderíamos ter o que queremos, mas que somos negados. Além do desejo de possuir,
coabita o desejo de destruir o gozo que o outro que está em posse pode encontrar com o
objeto desejado; tal necessidade tende a provocar danos ao próprio objeto. A
psicanalista evidencia que o amálgama da pulsão de morte se expressa, com
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grandiloquência, e, para o séquito do ciumento, é constrangedor e doloroso. Otelo25 diz
a sua amada: "Pois logo, logo morrerás. Portanto, confessa e liberta-te desse teu
pecado. O teu negar cada item com juramentos não fará desaparecer, tampouco
sufocará, o forte propósito de que estou imbuído e que me faz assim padecer. Deves
morrer.26" Afirma com grande ódio e fervor.
Embora derivando da inveja, o ciúme envolve pelo menos três pessoas; é
referível a um amor que o sujeito sente como seu próprio, mas que sempre está prestes a
ser levado por um rival. Além de que “Inquieto como todos os apaixonados, o ciumento
dá um passo a mais: tem certeza de que, mais dia, menos dia, se é que já não
aconteceu, a pessoa amada o trairá”.27 Muitas vezes, o ciúme existe em uma forma
oculta que torna o diagnóstico sutil na abordagem clínica, a exemplo de Otelo que mata
sua esposa que declarava amar sobre todas as coisas, partindo de rasas suposições.
Parece mesmo que a parelha de um ciumento está mais ou menos isenta de qualquer
álibi, coabitando com isso à custa de pequenos arranjos cotidianos.
É factível que, na clínica literária, Marcel Proust (1871-1922) seja considerado
um exegeta na temática do ciúme, tão caro a diversas linhas de suas obras.28
Examinando os óbices pontuais na narrativa de La fin de la jalousie - "O fim do ciúme",
assinala a estreia literária do escritor e é considerada a mais profunda novela da
coletânea Les Plaisirs et les jours – “Os Prazeres e os Dias” - publicado em 1896. A
narrativa contém uma série de elementos que apresentam um aprofundamento do ciúme
e se relacionam, analiticamente, com a ótica do ciúme amoroso, focalizado sob o ponto
de vista masculino ao invés do feminino.
O desejo de proteção e domínio é expresso na construção linguística da
narrativa, fazendo o uso frequente de termos possessivos entre os amantes, somados ao
emprego do diminutivo, aliando um paternalismo entre o protagonista e a amante,
inscrevendo certa futilidade e infantilidade aos diálogos.
Minha arvorezinha, meu burrico, minha mãe, meu irmão,
minha terra, meu Deuzinho, meu estrangeirinho, minha
florzinha de lótus, minha conchinha, meu querido, minha
plantinha, vá embora, deixe eu me vestir e irei encontrar
25
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com você à rua de la Baume às oito horas. Por favor, não
chegue após às 8h15 porque estou com muita fome.
(PROUST, [1896]2007, p.91)
O ciúme raramente está presente no começo de um relacionamento, já que a
fusão no casal deixa pouco espaço para a dúvida. Assim também ocorre com o casal
Honoré e Françoise. Desde um cândido início em que os “olhares se avistaram e cada
um tentou fixar nos olhos do outro a ideia de que se amavam; ela ficou um segundo
assim, em pé, e caiu numa cadeira sufocando, como se tivesse corrido.” 29 Até a rotina
ser estabelecida e todos tomarem seu lugar, impondo um distanciamento normal que
pode criar insegurança em um ou outro dos cônjuges:
Honoré atravessava rapidamente a vida havia um ano,
apressando-se desde a manhã para a hora da tarde em que
iria vê-la. E seus dias na verdade não se constituíam de 12
ou 14 horas distintas, e sim de quatro ou cinco meias
horas, de sua espera e de suas lembranças delas.
(PROUST, [1896]2009, p.93)
O ciúme exige muito das pessoas acometidas por uma dimensão tamanha que
pode se revelar um estorvo, e, por ser embaraçante, a pessoa deixa de fazer coisas do
seu cotidiano, alterando os afazeres, e, até mesmo, o curso do pensamento. É o caso de
Honoré que passa a perder o sono ocupado em ruminar o seu ciúme, através das
lembranças da tristeza que ele enfrentava na infância, em que “ia deitar-se toda noite às
oito horas. Quando sua mãe, em vez de ficar até a meia noite em seu quarto, que era ao
lado do de Honoré, para então deitar-se, devia sair por volta das onze e até lá vestirse”.30 Honoré recordava que na busca de agradá-lo “e acalmá-lo, sua mãe, toda
arrumada e decotada, às oito horas vinha dar-lhe boa noite e ia para a casa de uma
amiga esperar a hora do baile. Só assim, naqueles dias para ele tão tristes em que sua
mãe ia ao baile, conseguia, tristonho, mas tranquilo, adormecer.”31 Assim, o decote da
mãe surge como componente erótico que assinala para um seio que está ajustado para
um

ambiente alhures, despertando fantasias de insegurança no menino Honoré.

Destarte, “A vida sexual dos adultos , quando não é eliminada nem exibida e, a fortiori,
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não é posta em prática com ou diante da criança, é, para esta, uma fonte inesgotável de
fantasias.”32
A infância de Honoré é retomada em flashback e a relação materna revela, pois,
na obra, o cerne dos tormentos do adulto ciumento que Honoré se tornou, tratando da
temática do Complexo de Édipo, com um ineditismo antecessor à conceituação
psicanalítica. No final da narrativa, momento mais crítico do ciumento Honoré, seus
pensamentos retornam aos momentos do “beijo de boa noite” da mãe que marcaram sua
infância. A obra discute questões que estarão no cerne psicanalítico, como ansiedade de
castração e o próprio complexo de Édipo, além da relação do homem mediante a
finitude da vida e dos afetos.
É sabido que o mito de Édipo é anterior à tragédia sofocliana interpretada por
Freud, e, ocorre que o preâmbulo desse mito já está inscrito na narrativa cosmogônica
da Antiga Grécia desde in illo tempore, a constar na relação entre Urânio e Cronos, e,
posteriormente; entre Cronos e Zeus33, destacando a representação do embargo parental
desde as bases da cultura. O âmbito freudiano supõe, portanto, a conceituação de ciúme,
num circuito dos afetos considerados normais, sem omitir que tanto o ciúme quanto o
luto não são nenhuma enfermidade; garantindo que, igualmente ao luto o ciúme pode se
tornar patológico, o que implicaria certas condições que propiciariam tais prejuízos.
O ciúme sempre vem da insegurança na pessoa que sente isso, mas muitas vezes
projetamos no(s) outro(s) para distrair nossos desejos reprimidos. Nesse cenário, o
ciumento “Honoré, sem estar apaixonado por ela, teria tido grande prazer em possuíla se estivesse seguro sem que Françoise ficasse sabendo e se magoasse.34” Isso
remonta aos questionamentos de Honoré sobre a (des)confiança em Françoise
promovendo acusações injustificadas, interrogações e necessidade excessiva de ser
validado na fidelidade da amante, o que causa um impacto severo no casal num período
de médio prazo. Certamente há casais que conseguem permanecer juntos apesar das
limitações que se impõem. Por outro lado, eles têm uma sensação de bem-estar? Como
eles experimentam o sentimento de insegurança perpétua? Os parceiros se sentem livres
para serem eles mesmos? Como apreciam a sensação de estar constantemente sendo
32
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observado? “A carência ou o excesso têm efeitos de invasão, porque é somente na
“distância certa” do outro que é possível enfrentar a solidão de cada um diante do
mistério da sexualidade35.”
O escopo mais óbvio do texto proustiano em pauta é seguramente seu poder
subversivo e sua contribuição para a compreensão da intrigante suspeita do ciúme. Em
síntese, uma inclinação que não confia em ninguém - nem no outro tampouco em si
mesmo. O ciumento especula as ações do objeto com uma importância extrema em sua
vida, Honoré é tomado pelo ciúme de tal maneira que passa a existir em função do seu
sentimento, vulnerável a cena de ciúme acaba ocultando esse traço fragilizado
ofuscando o extremo ferimento que o habita.
Ocorre uma reviravolta na vida do personagem Honoré, o qual, após sofrer um
acidente se torna incapacitado e vira objeto de piedade de sua amada, mediante os dias
contados para a chegada de sua morte. Ele conclui que “piedade não é amor e muito
menos desejo”. A vida torna-se, para Honoré, uma verdadeira agonia. Nesse cenário,
mesmo com a chama da vida arrefecendo pelas consequências de um trágico acidente.
Honoré de Tenvres segue temendo ser roubado por outro do posto central que ocupa no
coração da bela Françoise. A força da obra reside no luxo de detalhes e descrições...
E ele sentia afastar-se o véu que esconde de nós a vida, a
morte que está em nós, e percebia a coisa assombrosa que
é respirar, viver. Em seguida viu chegar o momento em
que ela seria consolada, então, quem seria? E seu ciúme
apavorou-se com a incerteza do acontecimento e com a
sua necessidade. (PROUST, [1896]2007, p.114)
Pessoas que caem nesses espirais obsessivos de suspeita e desconfiança de seus
cônjuges, sem qualquer razão válida, geralmente sofrem dessa síndrome. Portanto, sua
única preocupação no relacionamento será a busca de provas de maneira meticulosa e
obsessiva que condenará o par, verificando os pertences e submetendo continuamente o
parceiro a interrogatórios sobre a rotina.
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Resumo: Desde a organização humana, narrativas sobre a histeria compõem o imaginário
médico, literário e filosófico. Hipócrates (400 a.C) atribuía uma semiologia excessiva ao útero
obsoleto, afirmando que o órgão teria o livre arbítrio de movimentar-se no interior feminil. Essa
condição perpetuou ao longo das estações, sendo, apenas, no século XIX, contornada por novas
concepções, sobretudo, pelas contribuições de Sigmund Freud. É a partir dessa conjectura que
pretendemos analisar o conto "Melhor do que arder"(1974), de Clarice Lispector, em especial, a
personagem Madre Clara. Assim, sendo, a narrativa nos oferta uma visão do quão é impossível
negar a sexualidade, que encontrará vias tortuosas para satisfazer-se, num movimento
(des)equilibrado entre o profano e o divino.
Palavras-chave: Histeria; Literatura; Feminino

Introdução
Desde a gênese da raça humana, histórias que circunscrevem a histeria são
relatadas, a datar de escrituras de cunho egípcio, que narram casos de mulheres inaptas
ao exercício da fala, do caminhar e que protestam acerca de dores corporais, ao
julgamento da declarada doença do útero. Prenunciada na Antiguidade, pelo grego
Hipócrates (400 a.C), seria privilégio do corpo feminino. O pai da medicina atribuía os
sintomas histéricos ao útero, afirmando que o órgão teria o livre arbítrio de movimentarse no interior feminil. Com isso, verificar-se-ia a sufocação do sistema reprodutor,
outorgando, dessa forma, o limiar histérico. Considerava-se, ainda, que a forma de
tratamento para a cura do adoecimento caberia a atividades físicas, inalação de vapores,
e, sobretudo, o coito.
A concepção da ausência do ato sexual levava a uma idealização de que haveria
uma “sufocação central” em razão de uma fragilidade ou leveza do útero, sendo assim,
sendo possível movimentar-se com maior destreza. Nesse segmento, Platão predispunhase ao entendimento de que a matriz clamava por reproduzir-se, a oposição disto, o faria
rebelar-se, deste modo, causando a oclusão da abertura do ar e acarretando as mais
variadas doenças. Essa condição imposta à histeria perpetuou ao longo de 600 anos, sendo
apenas no século XIX contornada por novas formas, com as contribuições de Jean-Martin
Charcot e Sigmund Freud. O primeiro, neurologista e médico francês, ao investigar o
1
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quadro da histeria, associou-o a um elemento biológico (hereditário), utilizando-se da
hipnose como mecanismo de intervenção, contudo, fora desacreditado pelos estudiosos
de sua época, sendo considerado, no entanto, por Freud. Este, por sua vez, operou durante
algum tempo, o método de hipnose, tornando um intenso estudo, consequentemente, para
a psicanálise. Posteriormente, o mestre vienense observou que os sintomas não
desapareceram após os pacientes serem submetidos a técnica de Charcot, assim, engendra
o modelo catártico, que se configuraria por conceder escuta a essas mulheres. A partir de
então, nomeou a histeria não como uma doença (meramente feminina), mas como uma
possibilidade do sujeito ser.
É diante dessa conjectura que pretendemos analisar o conto Melhor do que arder,
do livro de Contos A Via Crucis do Corpo (1974), de Clarice Lispector, sobretudo, a
personagem Madre Clara. Examinamos, em Clara, um indivíduo que se encontra envolto
a uma sociedade que condiciona e oprime a sexualidade e a linguagem corpórea feminina,
utilizando-se da religião e dos preceitos culturais como subterfúgio. A protagonista é
tomada pela repressão de um desejo que imerge na moldura de seu corpo e de seu
psiquismo, germinando uma desmedida insatisfação que, embora as ideias de natureza
sexual tenham sido recalcadas, continuamente, empenham-se em retornar à consciência,
contornando o núcleo de seu mundo interno e externo. Destarte, a autora de Uma
Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres nos oferta um aparato do quão inverossímil é
negar a sexualidade que nos é inata. Gozando do erotismo e do encontro entre o profano
e o divino, Lispector nos apresenta, como maior intérprete, o corpo histérico da heroína.
2. Histeria: A via crucis da carne
A histeria não é apenas a marca inaugural da psicanálise, mas, sobretudo, seu
limiar. Ao rememorarmos tal ciência não só destacamos Freud, todavia, também, o fluxo
da descoberta do inconsciente juntamente com os comportamentos verbais e a
erogeneidade do corpo, os quais foram principiados pela natureza da histeria.
Caracterizada como uma neurose e sendo difundida em distintos quadros clínicos,
muito se questionou a origem de seu funcionamento e as possíveis causas e tratamentos,
almejando a cura para um “mal súbito” de sucessivos desgastes físicos e emocionais.
Avaliados em conflitos psíquicos inconscientes sob uma conduta, além de teatral,
simbólica, estes confrontos passavam a variar a partir de sintomas corpóreos paroxísticos,
a exemplo das convulsões (muitas vezes confundida com a epilepsia, por sua similitude)
1
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ou duradouros, como cegueira, paralisia corporal e/ou verbal, retração, etc. “As duas
principais formas de histeria teorizadas por Sigmund Freud foram a histeria de angústia,
cujo sintoma central é a fobia, e a histeria de conversão, onde se exprimem através do
corpo representações sexuais recalcadas” (ROUDINESCO e PLON, 1998, 351). Dessa
forma, ao pensar em um modelo-ser histérico, nos defrontamos com um arcabouço de
sujeitos perturbados com suas atividades sexuais corpóreas e com uma ideação sexual
recalcada.
O corpo é o habitat mais inóspito de seu ser, portanto, torna-se, de certa forma,
metamorfoseado, almejando um sopro de sustentação. Nessa perspectiva, seus corpos
confundem-se e abrigam menos o biológico de seu surgimento que o imaginário que
compreende seu self, como uma confissão de dor e sofrimento pelas partes que lhes são
esfaceladas. A indiferença corporal é um dos maiores de seus êxitos. Como uma criança
domiciliando a matéria de um indivíduo crescido, o histérico encontra a incoerência e a
abstrusidade como aliada da sexualidade, recalcando, assim, a sua totalidade, embora a
presença seja cruelmente imposta, ressuscitando-a aos sentidos. Christopher Bollas
(2000), psicanalista francês, declara que:
Se alguém encontra uma contribuição biológica para a interpretação
histérica de seu infortúnio – tal como a desilusão histérica com a
imposição bio-lógica dos estágios da excitação sexual -, será que isto
significa, por acaso, que a explicação esteja ancorada na biologia? Se
alguém reporta à relação histérica com o “objeto primário” – de início,
sempre a mãe -, será que isto significa que a teoria se baseia no self
como um derivativo do caráter materno? Se alguém conceptualiza o
histérico de acordo com a dinâmica da vida familiar, será que a teoria
apóia ou ataca o conceito de vida em família? (BOLLAS, 2000, p. 8).

Os questionamentos que circundam o autor, permite-nos compreender que, para
adentrar ao vasto universo histérico, não é possível deter-nos à unicidade de um prisma.
As ópticas que abrangem esse complexo distúrbio devem ser amplamente respeitadas em
suas interpretações, visto que oferecem suporte para a descoberta no tocante às suas
estruturas psíquicas. Contudo, pertinente as indagações de Bollas, faz-se, imperiosamente
indispensável, um outro-além: Qual é a raiz que circunscreve o distúrbio histérico? Bollas
(2000) adverte que:
Cada self nasce com um idioma que, no entanto, ainda não foi
completado, que virá parcialmente ao seu verdadeiro self pela sua
utilização dos objetos disponibilizados pelos cuidados parentais. Se um
self está comparativamente livre para estabelecer seu próprio idioma de
ser e de se relacionar por via dos meios ambientais, então ele irá
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concretizar uma estética idiossincrática à medida que molda e formata
seu mundo de um modo que lhe é peculiar. Assim, cada self irá achar
determinados indivíduos mais atrativos que outros, irá encontrar certos
objetos reais – obras de ficção, peças musicais, passatempos, interesses
recreativos – mais interessantes que outros, e no curso de uma vida terá
construído um mundo que, embora compartilhando objetos em comum
com outros selves, os modelará sob uma forma tão singular quanto suas
impressões digitais. (BOLLAS, 2000, p. 10)

Sendo o self esse elemento que comanda o mundo interno e externo do sujeito,
isto é, a pessoa que [ele é], que é somente [ele], que possui uma totalidade baseada no
processo maturativo, a partir das relações objetais, temos, ao mesmo tempo,
discernimento que o self tem partes e é, na verdade, constituído destas partes.
(WINNICOTT, 1971, conforme citado por KHAN, 1993, p. 45. Grifo nosso).
Essa geminada conexão que o self engendra com o universo só é possível a partir
do que chamamos de objeto primário. Este, por sua vez, impede que o self fragmente-se,
derivando de experiências que o indivíduo mantém para e com o mundo, ou seja, é um
revulsivo encontro com o real, advindo de experimentos familiares, mudanças e conflitos
parentais, sendo esse último, também, proposto em condições de experiências arcaicas,
tanto com a mãe, quanto com o pai. “O objeto primário é determinado, portanto, pela
estrutura psíquica do self” (BOLLAS, 2000, p. 16) estabelecendo-se na profunda e
angustiante relação mãe-bebê.
O objeto materno influencia negativa ou positivamente na vida do bebê, agindo
sob as relações de satisfação e descontentamento (ou sofrimento), sendo entreposto a
estratégia de autoproteção do infante, ou seja, a mãe que ampara, sustenta, acalenta. Como
afirma Heinz Lichtenstein (1961, p. 79) apud Bollas (2000, p. 14) o inconsciente materno
[age] sobre a vida psíquica [do bebê], isto é, a mãe “imprime” um “tema de identidade”
[na criança]. Em torno dos dois ou três anos de vida, é possível observar elementos
sexuais na criança. Esta não será passível de um entendimento que se é costumeiro na
adultez, entretanto, as representações se fazem presente à medida que o corpo dos pais
começa a se demarcar face à sexualidade. Nas palavras de Freud:
Quando um garoto (com a idade de dois ou três anos) entra na fase fálica
de seu desenvolvimento libidinal, ele tem sensações prazerosas em seu
órgão sexual, aprende a obter prazer pela estimulação manual e vê-se
como amante de sua mãe. Ele deseja possuí-la fisicamente das maneiras
que imaginou por suas observações e intuições sobre a vida sexual, e
procura então seduzi-la mostrando seu órgão masculino com orgulho.
Em poucas palavras, com o despertar da masculinidade, ele procura
ocupar o lugar de seu pai diante de sua mãe.... Seu pai transforma-se
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então em um rival que atrapalha seu caminho e do qual ele gostaria de
se livrar. (FREUD, 1940, p. 189 apud WEBSTER, 2006, p. 26).

De certa forma, tal conjuntura provoca uma desordem na criança, visto que a mãe
passa de uma posição de mãe-confortadora, tornando-se objeto sexual, para aquela que
desnuda sensualidade e adentra ao mundo auto-erótico do self. Isso posto, passamos a
compreender que tanto a menina como o menino têm suas vidas modificadas perante o
aprofundamento da sexualidade. A admissão deste formante erótico assume a culpa de
um desmoronamento da inocência que circundava o self e, consequentemente, do âmbito
materno, adulterando a castidade parental em detrimento da corrupção do desejo sexual,
pois “no despertar da excitação genital, o self inventa a inocência, geralmente
removendo-a do presente, no qual ela pode ser manchada pelo cotidiano, e colocando-a
no passado, no qual ela pode ser mais facilmente sacralizada” (BOLLAS, 2000, p. 27).
A mãe do histérico assevera um vívido amor pelo filho, contudo, de maneira
inconsciente, nega o desejo pelo ínfimo corpo. O self materno repele os genitais da
criança, transferindo o desejo sexual para outras partes do corpo. Dessa forma, a mãe é
vista como um ser assexuado por ele. O pai, por outro lado, torna-se o grande elemento
abjeto no período do Édipo, isto é, vem ser aquele que põe em perigo o perfeito castelo
coberto por purezas, limpidez e castidade histéricas. Contudo, em período posterior, a
criança passará a aceitar o pai, visto que assume a função de esposo de sua mãe, assim, a
sua imagem, tal qual a materna, será dessexualizada.
O histérico trava uma batalha interna para manter presente a criança inocente,
impugnando o desenvolvimento do self. A imagem de mãe “Madona” é concebida e o
desejo de ser a criancinha perfeita materna é incorporado, com isso, atenderá a um desejo
que, em sua compreensão, será sempre do outro. Este outro, isto é, sua mãe ideal, irá
desprezar a sexualidade em prol da eterna inocência de sua criança.
Na histeria, por conseguinte, o corpo é tomado como objeto erótico e a
circunspeção demasiada com ele representa a criação de um personagem auto-erótico que
provoca, estimula, atrai, fascina e que, comumente, eleva-se aos céus como um legítimo
ser prosperado de candura e que mantém sua relação infantil, atuando como esse
intérprete construído sob as designações maternas.
É por esse viés que cabe, aqui, dialogar acerca de A Via Crucis do Corpo, de
Clarice Lispector. Publicado pela primeira vez em 1974, o livro de contos é o despertar
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da primeira escrita erótica da autora, trazendo, em sua profundidade, não apenas
questionamentos do universo feminino, mas, sobretudo, da corporificação. Em suas
linhas, o corpo é desenhado mais no grito e na voracidade gestual em que só um membro
humano pode configurar do que tão somente na forma física de uma ciência biológica. O
corpo feminil Clariceano fala mais que qualquer voz, clamando por ser ouvido, dialogado,
desmedido, compreendido e desentendido.
O distúrbio histérico tem sua premissa nos períodos primevos do sujeito,
estendendo-se à vida adulta. Estar em um corpo é um fardo a se carregar, sobretudo,
quando este revela o ultrajante encontro com a sexualidade, visto que a ludcidez que o
self desenvolve a respeito do corpo faz com que esse indivíduo o sinta como libertino,
impudico. A protagonista de Melhor do que arder sente-se como hospedeira no próprio
corpo, contudo, a matéria fala, agoniza e clama por subterfúgio. A entrega pertinente à
santidade a faz permear consecutivas tentativas de abarcar o que a íntima chama ousa a
anunciar.
Clara remanescia-se das experiências de dessexualização ao perseverar na morte
corporal simbólica, todavia, naufragava o êxito. Esse investimento a coloca, diretamente,
em confronto com seu corpo sexual. As sensações sexuais que a freira sentira tinha o
prestígio da impureza, pois este fato é um constituinte vital para a formação do histérico,
porque de maneiras muito diversas os histéricos demonstram inquietação com o corpo.
(BOLLAS, 2000, p. 34). Nas palavras que abrange a narrativa:
- Mortifique o corpo.
Passou a dormir na laje fria. E fustigava-se com silício. De nada
adiantava. Pegava gripes fortes, ficava toda arranhada.
Confessou-se ao padre. Ele mandou que continuasse a se mortificar. Ela
continuou. (LISPECTOR, 1998, p. 71).

Encontramos, na personagem, uma transformação da paixão sexual em um
deslumbramento do auto-sacrifício, em que ela estimula o abandono de seus impulsos em
virtude do legítimo amor que acredita ser irradiado dos pais. As obrigações eram muitas
(LISPECTOR, 1998, 71), no entanto, a penitência se fazia maior, mediante a adoração
parental e o sustento de “boa e inocente menina”, regozijando tanto a cultura repressiva
imposta, quanto o meio social. Assim, o repúdio a sexualidade como algo que oferta
discórdia se constitui, para o histérico, no self ideal e em uma mãe ideal.

1

Graduada em Letras Português (UFPB), Mestranda em Letras (UFPB). Contato:
Rayssa@live.com.au

3552

Por outro lado, para o histérico, a relação com o pai se perdura na ambivalência,
pois a ordem paterna é associada às demandas não cobiçadas da sexualidade. Por esse
motivo, há uma rejeição com essa figura paterna, uma espécie de recusa, tornando-o o
recusado e o que recusa. Quando o histérico diz “não” ao pai, ele inconscientemente
celebra o pai como aquele que diz “não” e, embora em vigorosa oposição a esta figura,
o pai é extremamente importante para a manutenção da sanidade do histérico (BOLLAS,
2000, p, 245).
De volta ao conto, temos a imagem do padre e de Cristo, que representam, para o
mundo real, além da simbologia paterna, a lei que rege todos nós: Em nome-do-Pai, assim
como para o infante, o pai real simboliza os preceitos da regra. A negação que Madre
Clara recebera, continuamente, provocava, nela, uma espécie de eco paterno sedutor, ao
passo que o sacerdote repudiava suas atitudes e a necessidade da moça verbalizar, ela, por
sua vez, infringia as leis sob o manto da inocência.
Ao ser coagida a mortificar-se, ativava o desenfado imaginário do não pelo não,
esse era seu desafio: Através da sedução, burlar as regras do objeto que emana a
sexualidade que tanto o self rejeitara. Mas na hora em que o padre lhe tocava a boca para
dar a hóstia tinha que se controlar para não morder a mão do padre. Este percebia, nada
dizia. Havia entre ambos um pacto mudo. Ambos se mortificavam (LISPECTOR, 1998, p.
71). [...] Madre Clara era filha de portugueses e, secretamente, raspava as pernas

cabeludas. Se soubessem, ai dela. Contou ao padre. Este ficou pálido. Imaginou que suas
pernas deviam ser fortes, bem torneadas (LISPECTOR, 1998, p. 72). No espetáculo da
repetição – não-não –, ela criara um teatro da negação para existir perante a performance da vida,
agindo de forma punitiva às leis implantadas. Através do presente sedutor, derrotava a figura
paterna por intermédio do passado que lhe fora, duramente, imposto. Por fim, Clara comemora

o não duplo: Dizer não ao não do padre.
A jovem moça almejava abarcar o desejo que lhe queimava a pele, até que disse
ao padre no confessionário: - Não aguento mais, juro que não aguento mais!
(LISPECTOR, 1998, p. 72). Por outra forma, ansiava alcançar o orgasmo a partir de um
caráter auto-erótico, já que no intercurso sexual, o objeto sexual do histérico é somente
interno, e o outro sexual se engaja como um parceiro masturbatório que deverá exibir
conteúdos carnais que bordejam as imaginações orientadas. (BOLLAS, 2000, p. 247).
Com o artifício de utilizar-se do outro para o tão cobiçado fim, para ela, admitir o oposto
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tornava-se tão doloroso quanto os dias em que se mortificava ao dormir na laje fria. Mais
do que as gripes fortes e, sobretudo, mais que as cicatrizes temporárias que grudavam em
sua derme, uma vez que tal confissão angustiaria o self, o qual vislumbrara repúdio a
sexualidade.
Em função disso, procurar um outro para lançar a culpa seria a mais fabulosa
solução: Mas Madre Clara foi firme; queria sair do convento, queria achar um homem,
queria casar-se. A superiora pediu-lhe que esperasse mais um ano. Respondeu que não
podia, que tinha que ser já. (LISPECTOR, 1998, p. 72). Um homem e, singularmente,
um casamento fariam a admissão de Clara ao universo sexual, é melhor não casar. Mas
é melhor casar do que arder. (LISPECTOR, 1998, p. 72) sem delitos, sem infrações, dado
que o casamento é divino, ora, estabelece-se sob à lei de Deus. O histérico tem uma
idealização do sexo que assimila-se ao espiritual e, de toda forma, se utiliza da
masturbação para retornar a mãe-madona. Estar próximo a Cristo é obedecer aos
preceitos da mãe e, via de regra, estar em contato com o desejo puro desta, a qual rejeitou
seus genitais. Nesse caso, para a nossa protagonista, arder solevaria o profano, assim
como casar prosperaria o divino.
Há uma discrepância entre o corpo físico do self e o outro corpo que compete à
sua alma, com esse segundo, o objeto de amor será realizado por meio da pureza devido
afeto. Na hipótese de o self não resistir aos desejos corporais de cunho carnal, o
direcionamento da alma ao objeto de amor seria incinerado.
Por conseguinte, quando se fala de sexualidade, em relação ao histérico, não se
expressa apenas e tão somente o sacrifício do corpo pelo corpo, tendo em vista que esta
só poderá ser auferida caso a carne seja indeferida. Diante essa asserção, como
depreendemos o ato de fazer amor na condição histérica? Antes de nos determos a
respostar tal questionamento, é fundamental nos ocuparmos de compreender que o
histérico irá confrontar o mundo em busca da preservação da criança inocente, isto é,
contestando o crescimento do próprio self, elaborará a figura de uma mãe “virgem”,
resultando em um menino ou menina que se devota ao desejo do outro. Este (outro), por
sua vez, será a imagem da mãe ideal, a qual rejeita a sexualidade da sua criança, aspirando
à inocência perpétua dela. Sendo assim, na fantasia histérica, o indivíduo representa a
castidade de maneira louvável, substituindo a satisfação sexual por uma espiritual.
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A personagem descrita por Lispector, embora renunciasse aos alicerces do
convento, se mantivera sob às custódias da virtude. Nas ruas, seu corpo era pronunciado
de uma forma tímida, o escondia através de vestes que eram tracejadas, cuidadosamente,
por suas mãos. Detinha o cuidado de alongar as mangas do vestido, seus braços jamais
ficavam expostos, seus seios ou seu colo não enunciavam permissão aos olhos alheios,
não haviam decotes. Contudo, o cuidado maior se via nas partes inferiores de seu corpo,
seus joelhos de modo algum rompia o protocolo de segurança santificado. Clara, através
de seus atos, nos deixava transparecer seu conhecimento, conquanto inconsciente, tal qual
na teologia cristã, em que o fragmento superior do corpo era visto como sublime, tendo
em vista que os olhos marcavam a reverência à divindade, enquanto os ínferos membros,
fulguravam o demônio, desalinhando a ordem sagrada. Dessa forma, cobrir o corpo,
sugere transcendência, promovendo o amor cristão.
Ao longo da narrativa, podemos observar a busca da moça por um marido, sendo
finalmente abençoada ao encantar os olhos do português Antônio. O dono do botequim
se apaixonou pelo contorno que revestia seu corpo, ofertou-lhe alguns mimos de seu
próprio estabelecimento, estimando que a jovem voltasse e pudesse vê-la novamente.
Primeiro lhe ofertou uma água de Caxambu, posteriormente, uma cocada e, por último,
sua companhia, criou coragem e convidou-a a ir ao cinema com ele. Ela negaceou
(LISPECTOR, 1998, p. 73).
Clara concedia uma notável característica histérica em que, apesar de parecer
interessada no que o rapaz estivera a oferecer, em variadas ordens, sentia a necessidade
de ausentar-se para gerar essa falta no outro, não por convocar um desejo, mas em
decorrência de utilizar o desejo do outro como um estado de falta. Esta, todavia, não teria
essência se não viesse acompanhada da presença. Sendo assim, na condição de histérica,
criara formas de presença com o ensejo de contestar a ausência. Ela impusera sua falta
com a promessa, para si mesma, do retorno cotidiano, até, finalmente, após um café com
o português, ouvira o que tanto deleitar-se-ia: Antônio lhe prometeu que não a tocaria se
fossem ao cinema juntos. Aceitou. (LISPECTOR, 1998, p. 73)
Para a ex-freira, encontrar-se com o pretendente para um eventual filme era como
se fossem dois objetos isentos, desobrigados. Eles poderiam se falar durante toda a noite,
se olharem, no fim do filme, [estarem] de mãos dadas (LISPECTOR, 1998, p. 73),
contudo, não haveria toque sexual, essa contrariedade danificaria as preliminares e a
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resistente marca da inocência. De fato, o histérico se sente profundamente ligado a um
outro que retribui, já que este encontro cumpre os termos iniciais da relação do amor
histérico com o outro (BOLLAS, 2000, p. 250). Por esse motivo, Clara, posteriormente,
aceitara o pedido de casamento do então futuro marido: - Queres? – Quero, respondeu
grave (LISPECTOR, 1998, p. 73).
Casaram-se na igreja assim como no civil, sob as bênçãos do padre que lhe dissera
abertamente que era melhor não casar, mas se o corpo ardia, o casamento seria a
possibilidade mais coerente. Como bons portugueses, conduziram-se àquela que fora o
centro de desenvolvimento do Cristianismo, na época em que Olisipo se aliou aos
romanos: Foram passar a ardente lua de mel em Lisboa. (LISPECTOR, 1998, p. 73).
As necessidades sexuais representam a destruição da ligação do self com o objeto
primário (que se faz sacro), a menos que possa haver uma transmutação do carnal ao
espiritual, sendo, dessa forma, a alma um suplente da ordem genital. Posto isto, ela
[Clara] voltou grávida, satisfeita, alegre. Tiveram quatro filhos, todos homens, todos
cabeludos” (LISPECTOR, 1998, p. 73).
Dessa forma, finalmente, como os histéricos fazem amor? Com a alma como
premissa de suas relações sexuais, o histérico suprime de seu espírito todo e qualquer
contrato com a lasciva corpórea, abrindo espaço para o universo sexual e a significância
de fazer amor, sendo sua maior magnificência. À proporção que a excitação veste seu
corpo, o delírio invade e os instintos que emergem de seu Ser são orientados a
delineamentos mais elaborados e imaculados. O histérico, além de glorificar a própria
paixão, abençoa a si como se vestisse um exclusivo manto sagrado, a partir desse
momento há uma devolução ao corpo, já que conseguiu direcionar o prazer carnal em um
pacto sexual-espiritual com o outro.
De certa forma, ao fazer amor, o histérico encontra um parceiro no auto-erostimo
e o que nos faz parecer um ato sexual, é uma masturbação a dois. O martírio e a súplica
se tornam, finalmente, paixão.
Todavia, como se daria esse sacrifício sexual? Segundo Bollas (2000):
O self irá casar-se com o genitor do sexo oposto e gerar novas crianças,
fazendo com que mamãe e papai, vovô e vovó, fiquem muito contentes.
Isto para não mencionar os padres, professores e os guardiães da cultura
infantil. (BOLLAS, 2000, p.35).
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Contudo, o histérico não repousa nos braços da aprazibilidade de sua própria
sexualidade e nem tampouco com o fluxo rigoroso que advém desse princípio. Contrário
a isso e seguindo a projeção, no pai, da sexualidade-como-assédio (BOLLAS, 2000,
p.35), busca um retorno à mãe, no interposto da dessexualização do self e da mãe. Por
consequência, se prontifica em ser sempre esse sujeito inocente, perfeito do e para o outro,
acionando a idealização através da excitação como dessexualização.
Assim como vimos na obra, em que a personagem principal nos mostra o resulto
dessa paixão espiritual em uma multiplicação de corpos. Ter quatro filhos é uma forma
de repetição, ou seja, está sempre justificando o ato, remetendo-o ao sexo auto-erótico
como puro, límpido, virtuoso, inocente, sendo sacramentado com o único intuito da
procriação, desempenhando o papel, supostamente, prescrito pela ordem divina. A
dessexualização é, ordinariamente, atingida pela idealização pelas particularidades
assexuais da mãe, sendo remodelada ao personagem de madona e o self em um inocente
referente à sexualidade.
Considerações finais
O corpo pode ser percebido como um elemento múltiplo que está, comumente,
frente ao universo, reinventando a essência do próprio ser ou estar que são expostos aos
meios culturais e sociais e transformados em segmentos de amor, empatia, desejo e
felicidade, sendo transcritos de sujeito para sujeito. É com esse discernimento que Clarice
Lispector nos atinge, adentrando ao mais contínuo contemporâneo e aprofundando-se nas
vertentes mais subjetivas que cercam a corporificação humana.
A literatura de a Via Crucis do Corpo destaca-se por toda a dimensão corpórea
que se é investida, transcendendo o físico e acometendo o âmago da alma e do desejo
feminil, mormente, em Melhor do que arder. Os espaços intersubjetivos de Madre Clara
se intercalam na narrativa, salientando o anseio, a volúpia, atração, excitação, fantasia,
aspiração e vontade. O corpo desnudado da protagonista clama, cobiça, implora, reage e
entrega-se, (re)vivendo as ondulações dos experimentos humanos. Assim, comemora o
padrão invertido da normatividade, adentrando, ardilosamente, no distúrbio histérico.
Com isso, ainda se é questionado, copiosamente, acerca da sexualidade inerente
do histérico, ou seja, como essa eroticidade está tão presente no cenário da histeria se
estão, frequentemente, em conflito com a sexualidade genital? Por que se identificam
tanto com ela se constantemente a repudiam?
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No exercício da ausência, mediante a negação materna dos genitais, o histérico a
utiliza como função erótica, de maneira que, quando haja a separação sexual do realpsíquico esta permaneça sexualizada, isto é, a falta e a bifurcação serão inteiramente
sexuais. Sendo assim, quanto mais o histérico engaja-se na escassez, mais sexualizado
encontra-se. O corpo deste sujeito servirá como um reservatório erótico, distraindo os
genitais. Toda a concentração erógena irá encaminhar-se para outras partes do corpo, a
exemplo da boca, mãos, pés, pernas, ombros, joelhos, cabelos. Essa excitação materna,
que fora deslocada, será mantida e o self se empenhará em preservar uma demanda
satisfatória.
A partir de um caráter instintivo, o histérico sente-se, intensamente, gratificado no
auto-erotismo visto que se idealiza como objeto de sigilo materno, logo, através da
masturbação erotiza este objeto que é traduzido, configurado e retratado à mãe. Conforme
a evidência que uma criança histérica tem a mãe, tal qual imersa na histeria e, de toda
forma, a sexualidade também de cunho auto-erótico, as diegeses e desempenhos do
indivíduo se transformarão em amor pelo objeto interno através do corpo do outro.
Destarte, não se pode pensar o psíquico como uma doença. A histeria não se
caracteriza como tal, e sim, um modo de ser. É a partir da psicanálise que ela ganha novos
meandros, ofertando ao sujeito a condição de apenas ser. É nessa conjectura que a
pretensão em analisar o conto ganha suas sinuosidades. Clara tem o direito a ser. A
condição que a faz tracejar a histeria não é parâmetro para um aniquilamento ou um
apagamento da sua vivência cotidiana, tampouco, sua sexualidade.
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PRAZERES E SENSAÇÕES DO ATO ERÓTICO NO POEMA O CHÃO É
CAMA, DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
Ronaldo Gomes dos Santos (UNEAL)1
Joelma Correia da Silva(UNEAL)2
Amanda ramalho de Freitas Brito (UNEAL/UFPB)3
Resumo: Para pensar o erotismo na literatura brasileira, é necessário entender o texto erótico
como metáfora da sexualidade esboçada no gozo da palavra. Segundo Durigan (1985) no texto
erótico o leitor apreende um conhecimento sobre o prazer, o que demonstra o texto como uma
representação de formas de prazeres e sensações. Partindo dessas discussões, nosso intuito é
analisar a construção do erotismo como representação do amor e dos desejos na forma poética
de O chão é cama, de Carlos Drummond de Andrade. Toda essa erotização do poema remete
imediatamente a uma desinibição do eu-lírico diante das delícias que atraem o corpo para o ato
erótico, uma forma de incorporar como ato de vida as sensações sexuais.
Palavras-chave: Erotismo; Poesia; Drummond.

Introdução
Essa pesquisa analisa a construção erótica no poema “Chão é Cama”, publicado
na obra O Amor Natural, de Carlos Drummond de Andrade. A descrição apresentada no
poema nos leva ao universo das sensações e prazeres do eu-lírico diante da
oportunidade de alcançar o gozo desejado. Essa coletânea de poemas publicados após a
morte do autor revela uma eroticidade maior, podendo desinibir o jogo de sedução
diante do momento oportuno para chegar ao clímax. Porém não se pode deixar de
questionar a ligação com as questões éticas, uma vez que foi o pedido do próprio poeta.
Sabe-se que o erotismo surgiu no século VI a. C. a partir da figura de Eros,
considerado o deus da paixão, para os gregos este era a figura do amor. A definição de
erotismo toma a paixão amorosa, não pelo lado romântico, cujo amor é visto como
dominante e gentil, mas sim com características sexuais, pois o desejo de satisfazer o
prazer carnal é o foco principal, visando o prazer consumado.
A dualidade entre arte e erotismo é uma marca discursiva presente na sociedade
cuja ideologia traça caminhos conservadores, questionando se é literatura ou
pornografia. Vendo o erotismo como um membro que prejudica a relação do homem
com o meio, pois usa expressões carregadas de ousadias, provocando desejos, beirando
a obscenidade, tendo uma carga negativa por se expor aos prazeres da carne. A busca
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pela sensualidade da linguagem ao desbravar o corpo a procura de uma satisfação pelo
gozo da vida. Assim, a obra se distancia da pornografia e vulgaridade, pois o amor e a
sensualidade estão associados, um completando o outro.
Sabe-se que o erotismo está relacionado com a atração física, tentando satisfazer
os prazeres carnais, contrários ao conceito de sexo para servir como procriação da
espécie. Esses desejos de satisfação não visam especificamente o amor humano e sim a
necessidade de chegar ao extremo do prazer.
Ao longo do tempo na história da humanidade se criou regras para tentar
estabelecer ordem e afastar a sexualidade do cotidiano, visando o bem comum. Sendo o
incesto, casamento, entre outros, tidos proibidos para o fortalecimento da moral geral.
Essas regras acabaram despertando a curiosidade pelo proibido.
A literatura erótica faz uso de termos vulgares, buscando a representação da
satisfação do prazer, cujas ideias principais estão voltadas para a construção de um ato
significativo do amor, e não dos interditos postos pela sociedade conservadora, que
pretende apenas seguir as regras pré-estabelecidas por um grupo que dita as normas a
serem seguidas e não questionadas. A linguagem presente nos textos eróticos objetiva
organizar a estrutura cultural a fim de estabelecer relação representativa diante das
características culturais e sexuais. Assim, Durigan (1986, p.07) nos diz que “O texto
erótico se apresenta como uma representação que depende da época, dos valores, dos
grupos sociais, das particularidades do escritor, das características da cultura em que foi
elaborada.” Nesse sentido, observamos a construção dos traços estilísticos do erotismo
no tecido metafórico de Carlos Drummond de Andrade, o que remete ainda para a
discussão do estilo da linguagem evidenciada na distinção entre pornográfico e erótico
na literatura.
Pressupostos teóricos: erotismo
Pensar o amor como o corpo tocado na troca erótica, incide sobre a presença em
si do gozo evocado pelo toque do outro no corpo, assemelhando-se a um pensamento
suscitado, ao contrário do que se poderia imaginar, pois solicita que a presença do corpo
concentre-se toda no aqui e agora do contato com outro corpo, na intensidade das
sensações que o fazem não querer senão fechar-se sobre si mesmo, a não ser mais do
que apenas isso, a não estar além do aqui. Nada mais que presente. Por isso, Foucault
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(1966, p.04) ressalta que o sexo legitima a presença do corpo, uma vez que “se gosta
tanto de fazer o amor é porque, no amor, o corpo está aqui”.
Ao tentar definir o erotismo, buscamos na mitologia grega o significado de Eros
como o Deus do amor que “aproxima, mescla, une, multiplica e varia as espécies vivas”
(BRANCO, 2004a, p. 8). Os caminhos de Eros, portanto, estariam mais ligados à
exposição do desejo nas malhas do texto. A sutileza, o não-pragmatismo, as
ambiguidades seriam peculiaridades do discurso erótico, de tal forma que se passou a
aceitar como características absolutas, desses textos, as ideias de implícito, de não dito,
de entrelinha, de sussurro (DURIGAN, 1985, p. 11). “Não há amor sem erotismo como
não há erotismo sem sexualidade” (PAZ, 1994c, p. 97), de forma que o amor natural de
Drummond se caracteriza como erotismo numa concepção de Paz. Isso porque erotismo
não é mera sexualidade animal, é cerimônia, representação, necessita ao mesmo tempo
de corpos e da imaginação dos seus protagonistas para se efetuar enquanto tal.
Paz (1994c) distingue a sexualidade, o erotismo e o amor enquanto manifestações
da vida. Drummond reúne tais aspectos na forma de um livro que busca a representação
do prazer pela linguagem, confundindo as divisões comuns ao homem ocidental, como
alma e corpo, amor e sexo e até vida e morte. No entanto, o erótico enquanto signo do
sexo significativo tem sofrido um processo de interdição por causa do mito do amor
sagrado, ideia discutida por Prado (2007) a seguir:
Assim, a palavra de sexo segue a trajetória do silêncio na sociedade
ocidental, não é autorizada, porque o natural passa a ser diminuído em
seu valor perante o artifício, ou seja, perante aquela feitura do homem
que lhe diferencia dos demais seres: o amor do corpo é considerado
inferior ao amor da alma, porque o primeiro tem origem num ato
natural; e o segundo, origina-se da ideia, genuinamente humana e
racional” (PRADO, 2007, p.48).

Para sociedade, e principalmente para a igreja, o erotismo se encontra no
território do proibido, do impuro, abarcando tudo aquilo que fosse além do objetivo do
sexo perante os mandamentos da igreja, sugerindo que toda prática que visasse ao
prazer, do erótico, era condenável.

Contudo, a literatura religa no sacramento da

palavra o amor e o sexo, representando nos poros poéticos o erotismo enquanto parte
constituinte do sujeito. Perspectiva refletida na poética de Drummond. Nesse sentido, O
amor natural (1992) é um livro póstumo, de Carlos Drummond de Andrade, que merece
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nossa atenção tanto pelo trabalho linguístico presente em seus poemas quanto pela
concepção de amor que os rege. O livro é constituído por quarenta poemas que
procuram representar o prazer via linguagem poética, ou seja, a linguagem do implícito,
de forma a correlacionar o sexo ao sentimento amoroso e ao deus do qual se origina. O
eixo semântico encontrado em O amor natural se relaciona à descrição ou exaltação do
ato sexual enquanto fusão de opostos e abarca o maior número de poemas, perante a
divisão proposta.
O poema que apresentamos enquanto proposta de análise é “O chão é cama para
o amor urgente”, que de modo geral, constrói um caminho sobre o amor como natureza
que nos mostra tanto os momentos de incitação do desejo quanto os instantes de alívio e
cansaço do ato consumado o que envolve a sexualidade e sentimento como algo uno.

O chão é cama para o amor urgente
O chão é cama para o amor urgente,
amor que não espera ir para a cama.
Sobre tapete ou duro piso, a gente
compõe de corpo e corpo a húmida trama.

E para repousar do amor, vamos à cama.
– Carlos Drummond de Andrade, in 'O Amor Natural'.

O erotismo é prazer, é “implícito”. Por isso é notório que o eu-lírico aproveita o
momento do encontro como algo único e necessário, um ato em busca do prazer. Assim
como o espaço que é configurado no poema, que pode significar o tempo que o casal
levou para se levantar do chão e ir à cama, caracterizando que o desejo principal do
autor era relatar o ato erótico.
Percebemos no poema um desejo urgente, desesperado, que visa não à
reprodução sexual, mas sim, a manifestação única da carne, o corpo a corpo, como
manifestação erótica da consumação e chegada ao clímax: “Compõe de corpo e corpo a
úmida trama”. Já se questionou o instinto do homem ao se comportar como um animal
na tentativa de satisfazer os prazeres carnal. Entretanto, o homem difere do animal, pois
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visa às atividades sexuais menos como meio de reprodução sexual do que como
representação semântica de um ato de vida, um ato erótico.
A atividade sexual de reprodução é comum aos animais sexuados e os
homens, mas, aparentemente, só os homens fizeram de sua atividade
sexual uma atividade erótica, e o que diferencia o erotismo da
atividade sexual simples é uma procura psicológica independente ao
fim natural encontrado na reprodução e na procriação das crianças.
(BATAILLE, 1987, p. 10).

Em “Chão é uma cama para o amor urgente” o erotismo precipita-se na
representação do gozo, com efeito, os momentos do sexo são identificados, e o ritmo
poético, bem como o léxico se altera, dependendo da fase da qual se fala, de modo que
as descrições tendem a iniciar com o toque, destacando o vocabulário ligado às
genitálias feminina e masculina; depois, passam para o clímax do ato sexual, com léxico
ligado aos campos semânticos dos quatro elementos, sozinhos ou misturados à maneira
de extremos alcançados pelo ato amoroso; e finalmente, tem-se sugestões de um corpo
acrescido do sentido sexual. Esse modo de amar coincide pela ligação entre amor e
sexo, pela busca do prazer e, ainda, por uma linguagem que poetiza o ato sexual, mas
que não o camufla, utilizando-se de uma “linguagem proibida” do sexo (PRETI, 1984,
p.61).
No poema percebemos a construção do amor pela elaboração verbal da
manifestação sexual, como a pressa e os detalhes que elaboram e rodeiam o percurso
que guia o eu-lírico a chegar ao gozo e ao deleite do ato sexual. Já sobre o repouso, o
cansaço e a ideia de retorno: a custo nossos corpos, içados do gelatinoso jazigo, se restituíram
à consciência. O sexo reintegrou-se. A vida repontou: a vida menor. (ANDRADE, 1994, p. 29).

Nesse grupo, ainda se faz reiterada a alusão aos contrastes experimentados pelo
casal durante o amor.
É perceptível a descrição da fusão do amor, e a reflexão estética sobre o ato
sexual e o corpo, configurando uma relação de sentimentos e confidencialidade, como
uma forma de encontro e desejo mútuo estabelecido na relação erótica representada no
poema.

Eles

passam

a

ser

encarados

como

“objeto

desejado”,

tendo

o

encontro/satisfação no ato consumado, tendo o sexo enquanto manifestação do amor.
Por isso o sexo aparece como forma de atingir a plenitude da existência, seja
pela realização sexual genital (“O que se passa na cama”), ou pelo próprio sentimento
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erótico. A concepção de amor que percorre o livro como um todo é uma ideia de amor
enquanto manifestação sexual capaz de fundir dicotomias. Dessa forma, tal concepção
vai de encontro à função do erotismo, mantendo as subjetividades dos atores.
O anseio do poeta é justificado pelo lugar que a palavra sexo (não) alcança no
discurso institucionalizado, de modo que ou é esquecida, ou cai no terreno da repetição
que banaliza, numa perspectiva que vê o sexo descontextualizado da palavra de amor.
Como afirma Castello Branco (2004a, p.43), não se pode falar da história do erotismo
sem considerar a história de sua repressão.
Considerações finais
A literatura erótica permite a manifestação da exposição do prazer através dos
textos poéticos. Carlos Drummond de Andrade assegurado por essa liberdade construiu
uma sequência de poemas eróticos carregados de desejos e vontades para alcançar seus
objetivos, ou melhor, a satisfação promovida pelo prazer alcançado no ato sexual. No
entanto, essa manifestação literária instaura uma voz que se coloca no mundo
politicamente, ao atribuir ao sexo um ato de reconhecimento semântico, desfazendo o
silenciamento do corpo, no contexto de uma sociedade conservadora, que dita regras de
interdição, centradas em um bem comum institucionalizado, para exercer, assim, um
dispositivo de controle sobre o corpo, justificando o sexo estritamente para procriação e
não como fonte de prazer e significado.
Dessa forma, nossa análise centrou-se na discussão do erotismo, por considerar o
poema “O chão é cama para o amor urgente”, que traz a representação do sexo na
configuração implícita da palavra poética, diferentemente do pornográfico, precipitado
pela palavra obscena, normalmente exposto na literatura como uma atitude irônica e
carnavalesca, originária do abalroamento plástico do sentido exposto.
O poema analisado nos releva um eu-lírico sedento, em busca da consumação,
não se importando com as circunstâncias, lugar e espaço para tal. A preocupação era
estabelecer o contato físico, o corpo a corpo para intensificação das sensações diante do
ato erótico, visto que, o erotismo não se limita apenas no prazer alcançado, mas
ultrapassa essa barreira, pois precipita-se na beleza animadora do encontro como signo
da intensidade psicológica, para assim chegar ao ritual que antecede a busca pelo
clímax. Essa cerimônia com troca de olhares e caricias despertam a imaginação de como
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aconteceram os fatos, não é preciso haver relação com o amor para se chegar a esse
ponto, a atração e o desejo pelo que representa e/ou apresenta contribuem para o
desenrolar do momento. Porém não existe amor sem erotismo, devemos estar atentos a
essa especificidade.
Uma das características a ser discutidas no poema é a linguagem que
correlaciona o sexo do ponto de vista do sentimento amoroso e o deus da mitologia
grega, Eros, que estabeleceu originem. Essa linguagem também estabelece relação entre
a exaltação do ato erótico e a fusão dos opostos previstos na normalidade do sexo,
seguindo a sequência prevista, que o sexo deve acontecer na cama.
O ato sexual segue seu ritual característico e concluído com o cansaço físico,
assim os corpos buscam recuperar o fôlego desfrutando de momentos de descanso. O
erotismo é tido como a oportunidade única, sendo assim, o eu-lírico não perde tempo na
procura pelo ambiente agradável e aconchegante, a visão principal se resume nos
acontecimentos, pois serão eles que promoverão o sonho do prazer consumado. Dessa
forma, observamos no poema a urgência desesperadora para o encontro sinestésico com
o corpo do outro, sem levar em consideração a reprodução sexual, mas sim a chegada ao
clímax.
Assim, reconhecemos que através da linguagem poética os elementos que
compõem o ato erótico são postos de maneira suave diante do desejo desenfreado
apresentado pelo eu-lírico na busca pela realização do gozo e do prazer sexual. A
cumplicidade e a confidencialidade sugerida, revela a descrição do amor diante da
reflexão estética direcionada ao corpo a corpo, ajustando a relação sentimental do casal,
tendo como ponto inicial o encontro e finalizando com a excelência do gozo. A
dualidade entre amor e sexo é distinguida pelas concepções que regem a literatura
erótica que não discute o sexo na relação humana, como um elemento meramente
reprodutor de espécies. Mas, como uma fonte de satisfação e realização do eu
(individual) e do outro enquanto companheiro na troca de carinho e estimulo ao desejo
carnal.
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DOS CIRCUITOS ORGÁSTICOS AOS TRANSBORDAMENTOS
LIBIDINAIS: QUANDO O FEMININO ESTRANGULA O FALO
Silvio Tony Santos de Oliveira (UFPB)1
Prof. Dr. Hermano de França Rodrigues (UFPB)
Resumo: Na perspectiva do patriarcado, o erótico, por ventura permitido, é um bel-prazer restrito
ao masculino e o corpo feminino é o instrumento para obtenção do gozo sexual deste. No
medievo, a mulher passa a ser a transfiguração da face pecaminosa do diabo e sua sexualidade
entendida como armadilha para aqueles que se entregam aos prazeres carnais. Nesse âmbito, a
arte literária, em sua função mimética, em alguns momentos, alberga personagens femininos que
se mostram transgressores quanto aos valores construídos e atribuídos, de forma distorcida, às
mulheres quanto a sua sexualidade. O presente trabalho, por meio dos enlaces entre Literatura e
Psicanálise, objetiva fomentar reflexões sobre representações do gozo fálico feminino, as quais
se espargem na obra Christel, a universitária violentada (1980), da escritora Majorie Grant.
Palavras-chave: Literatura; Psicanálise; Gozo; Sexualidade; Mulher

1- Introdução
Desde os primórdios da cultura ocidental, a sexualidade da mulher se encontra
imbricada, seja de forma direta ou indireta, com os valores socioculturais de cada
contexto histórico. É irrefutável a linha de raciocínio que defende mudanças drásticas
entre a concepção sobre o feminino que imperava em período pré-históricos e as
visões sócias, sobre o mesmo objeto, que ascenderam após a insurreição do
patriarcado e, principalmente do cristianismo no século V d. C. Desta forma, o corpo
feminino ocupa múltiplas visões, no imaginário masculino, ao longo dos séculos,
desde o sagrado ao simbolismo equiparado a um avatar do pecado ou mero objeto
para fins reprodutivos, como se configura no períodos do medievo e ´séculos
posteriores.
Por outro lado, é com o advento da psicanalise, no século XIX, com Sigmund
Freud, que o feminino rompe as mordaças históricas do silêncio. É a partir do pai da
psicanalise que o corpo feminino ascende a duas categorias inigualáveis e
impensáveis em outrora: um corpo que reverbera, através dos sintomas histéricos,
suas inquietações com modelo de feminilidade imposta culturalmente e um corpo que,
através de seus somas, apresenta-se desejante. Eros habita, pulsiona o corpo da
mulher, assim como se outorga, socialmente, ao masculino.
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Por sua vez, no mundo das Letras, vislumbramos aspectos bastante dispares
entre as visões sobre o feminino propagadas pelo discurso do cânone literário e as
obras que não gozam desse reconhecimento da crítica literária ou não canônicas. Um
feminino idealizado e intocável, porém silenciado em seus transbordamentos eróticos
é o estereótipo apresentado, por exemplo, pelo movimento romântico no século
XVIII. Já as obras eróticas/pornográficas deixam, às escâncaras, o erotismo feminino,
ao mesmo tempo, que ressoam ou dão voz à personas transgressoras de valores sociais
cristalizados e imputados ao corpo da mulher, na sociedade patriarcal.
O presente trabalho tem por objetivo de engendrar, por meio da interface
literatura e psicanálise, uma leitura acerca da sexualidade feminina mimetizada na
obra na obra Christel, a universitária violentada (1980), da escritora Majorie Grant.
O referido corpus nos evidencia personas femininas que, ao se deleitarem em suas
aventuras sexuais, reivindicam o lugar masculino quanto ao prazer erótico. É pelo
gozo fálico que essas mulheres se reconhecem como possuidoras de corpos
orgásticos. Como embasamento teórico, lançaremos mão das contribuições
freudianas e lacanianas acerca da sexualidade feminina. Na próxima seção,
traçaremos, brevemente, um percurso histórico sobre a sexualidade feminina entre o
declínio do matriarcado e a ascensão do patriarcado.

2 - De Vênus à Eva: as metamorfoses eróticas do feminino
A história da sociedade ocidental, mais precisamente, as discussões a respeito da
sexualidade no contexto do ocidente remontam a períodos arcaicos, por volta de 3000 a.
C. Nesse contexto, o período paleolítico ou idade da pedra o erotismo feminino e as forças
divinas da natureza encontram cumplicidade no discurso dos homens primitivos. O
próprio contexto propicia a exaltação do corpo da mulher ao posto de transcendental. Os
registros históricos desse tempo evidenciam uma organização de vida coletiva e agrária.
A terra é entendida como a mãe deusa que provém as necessidades alimentícias humanas.
Por outro lado, a mulher sendo a única capaz de gerar a vida, também, usufruía dos
aspectos transcendentais imputados às divindades femininas. A exaltação à fertilidade
feminina fica evidenciada na estatueta denominada Venus de Willendorf.
Lins (2007) afirma que a ideia da exaltação da capacidade reprodutora da mulher,
como algo ou aspecto divino, é marcante na estatueta da Vênus de Willendorf. Seios
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fartos, quadris largos e genitálias exuberantes realçam o erotismo feminino que, segundo
autora, não é chagado pelo advento do cristianismo em dois aspectos. Primeiramente,
temos aqui uma mãe que gera a vida e não um pai criador de todas as criaturas. Em
segundo lugar, a destituição da ideia do pecado atrelado à pratica sexual. Esses povos
antigos, além da colheita de alimentos, eram adeptos da caça. Stearns (2010) reafirma o
caráter valorativo da sexualidade da mulher, porém aponta para uma preocupação com a
natalidade excessiva entre esses povos. O ponto principal para esse cuidado com o
nascimento de crianças advém da capacidade de manutenção desses novos integrantes do
grupo nômade, quanto à obtenção de alimentos.
Lins (2007) entende que a partir do período neolítico e com o advento das guerras
entre povos por territórios, ou seja a decadência dos povos nômades – a sexualidade
feminina sofre consideráveis mudanças. Se anteriormente, não havia preocupação com a
paternidade dos filhos pois uma criança podia ter “vários pais”, nesse período, a
paternidade passa a ser algo de considerável valia, uma vez que os homens se ausentavam
longos períodos dos lares para guerrear. Outro ponto seria o foco na fecundidade da terra
que antes supria todas as necessidades do homem primitivo sem haver necessidades da
força bruta, ao passo que, no neolítico, o homem é de mais valia para o aspecto bélico,
em relação a mulher, por possuir força física consideravelmente maior.
A partir do século V d. C., com a ascensão do cristianismo como religião oficial,
no império romano, instaura-se a substituição de antigos aspectos religiosos e a
consolidação de outros. O culto a entidades religiosas consideradas pagãs é substituído
pela adoração e crença em um Deus masculino. Se antes tínhamos deusas provedoras das
necessidades humanas, agora temos a imagem masculina de um Deus que centraliza, em
suas mãos, o poder da vida e da morte. Entre os séculos V e VII d. C. surgiram os
primeiros mosteiros e com eles os estudos das escrituras bíblicas. Os textos sagrados
imputavam a figura de Eva a metáfora da porta de entrada do pecado no mundo e,
consequentemente, o paradigma da mulher desregrada, em sua sensualidade, que assim
como fez com Adão, poderia levar qualquer homem à ruina:

A primeira mulher que surge sob a pena de Godofredo de Vandona por
volta de 1095, inaugurando e resumindo todo o sexo, é Eva. A narração
da Criação e da Queda no Génesis pesa permanentemente na visão
medieval da mulher, narração complexa, como se sabe, tanto na sua
redacção como no seu conteúdo, mas cujos traços mais salientes, os
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mais facilmente retidos – tanto mais quanto encontram eco nas epístolas
de Paulo -, são altamente desfavoráveis ao ‘segundo sexo’.
(DALARUN 1990, p. 34)

De acordo com Lins (2007), a concepção da sexualidade feminina concebida como
dádiva da geração da vida é entendida no período feudal como algo pecaminoso e
escabroso. O prazer feminino, a luxuria do “segundo sexo” é obra demoníaca que levaria
inúmeras mulheres (bruxas) a terem o templo de Satanás (seus corpos) carbonizados nas
fogueiras da santa inquisição, embasada pelas leis – orientações – do manual Malleus
Maleficarum.2
3- A incógnita psicanalítica: as brumas da feminilidade
O feminino, mesmo após mais de um século de fundação das bases teóricas da
psicanálise, apresenta-se como o objeto resistente ao total desbravamento de seus
labirintos. O pai da psicanálise, ao se reportar à mulher, reconhece a insuficiência das
ferramentas teóricas para descrever ou compreender em sua totalidade o complexo
Universo da feminilidade. Isso fica evidenciado em aforismas freudianos como “a mulher
é um continente obscuro.”
Em sexualidade feminina (1932), Freud discorre, de forma mais completa acerca da
relação edípica entre a menina e as figuras parentais. Após inúmeras reformulações
teóricas, o mestre vienense reconhece a ligção incestuosa entre a menina e a figura
materna. Para a menininha, a mãe é detentora de um falo, assim como ela. “Durante a
fase de ligação com a mãe (Édipo negativo), o pai é considerado como um rival pela
menina, ainda que não lhe dispense a hostilidade que o menino. De resto, não há
paralelismo entre o Édipo feminino e o Édipo masculino." (FREUD apud SMIRGEL,
1988, pag.16). Essa relação psicótica é embasada no engodo de um Ser que se apresenta
como o falo materno e um outro Ser que se insinua como detentor ou possuidor de um
falo. Posteriormente, após a constatação da ferida narcísica da falta fálica, a menina dirige
a mãe suas queixas por não ser “aparelhada” com o tão estimado falo. Para André (1998),
a castração ocorre de forma diferente entre meninos e meninas. No caso feminino, a
menina o observa no outro sexo e o deseja possuir. A castração aqui é apenas comprovada.
Não há o temor da perda, mas existe a dor de não possuir o falo.

2

O Martelo das Bruxas foi escrito em 1484 pelos inquisidores Heinrich Kramer e James Sprenger. A obra
continha orientações sobre como identificar a influência do demônio em mulheres consideradas bruxas.
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Em Feminilidade (1932), Freud amplia ainda mais suas discussões acerca do
feminino e traz reflexões a respeito do chamado Édipo positivo. A menina movida pelo
desejo de possuir o falo, volta-se incestuosamente para a figura paterna. “A libido da
menina se volta agora – ao longo do que só se pode chamar de uma equação simbólica:
pênis = filho – até uma nova posição. Ela renuncia ao desejo do pênis para substituí-lo
pelo de um filho e, esse desígnio, toma o pai como objeto de amor. (ANDRÉ, 1998, pag.
178). Sendo assim, observamos que a bissexualidade feminina fica constatada, uma vez
que existe um duplicidade ou troca de objetos: primeiro a mãe, depois o pai. Outro fator
é que a feminilidade da menina é forjada na comprovação da castração “natural”, que
desampara o feminino quanto a um significante que o represente na sua sexualidade. É
no amor direcionado ao pai e, posteriormente, na fase adulta, a um objeto que substitua a
figura paterna que é fomentada a sexualidade feminina. Logo, a feminilidade se instala
na falta ou na ferida narcísica fálica.
Jacques Lacan, através de uma releitura da obra freudiana, desenvolve pressupostos
teóricos sobre a sexualidade dos “seres falantes”, como diz o próprio autor. Lacan,
movido pelo desejo de conduzir a psicanalise, novamente, as suas origens e objetivos
metodológicos propostos pelo seu fundador, reelabora, a partir de Freud, contribuições
teóricas de suma importância. Uma delas seria o quadro da sexuação humana.
Homem

Mulher

Fig(1) Quadro da sexuação. Disponível em
http://www.isepol.com/asephallus/numero_22/pdf/5-A_anatomia_e_o_destino.pdf; acessado em
11/07/2018

Na perspectiva lacaniana, o quadro de sexuação é embasado a partir da teoria do
gozo. 3Freud não se utiliza em seus escritos desse termo porém vislumbramos, em certa
3

Para Lacan, gozo estaria no limiar entre a dor e a satisfação. O gozo é o mecanismo psíquico que nos faz
relacionar com os objetos a nossa volta. Gozar de algo estaria no âmbito de usufruir de um determinado
objeto, porém em certa medida. Não completamente. O termo é trazido, pelo psicanalista francês, do campo
da área do direito.
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medida, formulações que se aproximam a teoria do gozo em Lacan. Freud em O problema
econômico do masoquismo discorre sobre duas pulsões que estão desde os primórdios na
história da psique humana: pulsão de morte (Thanatos) e pulsão de vida (Eros). Nasio
(1993) entende o gozo como o mecanismo de regulação da energia psíquica (libidinal), a
qual é direcionada para fora do aparelho psíquico, culminando, assim, em períodos
momentâneos de alivio da tensão libidinal.
Vallas (1998) ao se reportar a teoria da sexuação, postulada por Lacan, afirma que
o homem por se submeter totalmente ao processo psíquico de castração está inserido
completamente na lei fálica. Isso resulta na obtenção de um único meio de alivio da
tensão libidinal intra-psíquica: o gozo fálico. Já a mulher não se submeteria por completo
a lei da castração, lembremo-nos que Freud ressalta a diferença do complexo de castração
para meninos e meninas. Sendo assim, algo escapa. Algo resiste a lei fálica. Isso culmina
em três formas de gozo. a mulher possui acesso ao gozo fálico masculino. Aquilo que,
para Vallas, é o gozo e seus enlaces com os órgãos genitais e que Nasio concebe como a
concentração libidinal nos orifícios corporais.
Outro forma de gozar seria o mais-gozar. Nessa possibilidade Nasio compreende
como o mecanismo de contenção de energia libidinal que fica retida no aparelho psíquico,
mesmo após um processo de alivio da tensão energética. Esse mais-gozar é responsável
por aquilo que impele o sujeito, ou seja, que o coloca em atividade, impulsionando-o a
novas metas ou direcionamentos libidinais a objetos outros.
A última possibilidade de gozo feminino seria o gozo Outro. Esse não está
submetido a lei fálica, logo não se submete ao teor ou campo da linguagem. Não se pode
descrever ou, em certa medida, representa-lo por um significante. Apenas é possível supor
sua existência ou, no caso restrito do feminino, vivenciá-lo. Não se submeter por
completo ao complexo da castração implica, às mulheres, a obtenção de um gozo Outro
para além da compreensão masculina e muitas vezes para além do entendimento da
própria mulher. Na próxima seção, arquitetaremos análise do corpus buscando evidenciar
o gozo feminino das personagens presentes no texto.
4- Transbordamentos de Eros: circuitos orgásticos da luxuria
O caráter erótico é latente nas linhas que constroem o romance Christel, a
universitária violentada. A narrativa tem início com a cena de um passeio de bicicleta
feito por Christel, à beira de uma movimentada rodovia, que ficava nas proximidades da
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casa dos tios, localizada no interior da França. A jovem universitária, mesmo contra a
vontade de seus familiares, resolve fazer o passeio, usando roupas sensuais como saia
curta e blusa decotada. Isso porque a mesma gostava de ser observada pelos
caminhoneiros que transitavam pelo local.
“Agora, já não se aborrece com as piadinhas indiscretas dos que observam o lindo
triangulo de sua calcinha que aperta, delicadamente seu torrãozinho inchado.” (GRANT,
1980, p. 8). Christel apresenta um prazer a partir do aspecto escópico. Freud em seu texto
Sexualidade infantil discorre acerca dos pares das pulsões parciais entre eles o prazer que
traz ao bebê ver e ser visto ou o voyeurismo. Já nos Três ensaios sobre a teoria da
sexualidade, o próprio psicanalista vienense admite existir nas práticas sexuais da vida
adulta influência dessas pulsões parciais. Aquilo que chamaríamos de preliminares, o
prazer decorrente de observar ou ser observado pelo parceiro remonta o período arcaico
em que a criança se satisfaz com o olhar ou olhares a sua volta. Vejamos a reação de
Christel durante o passeio e o efeito dos olhares que passeavam pelas curvas de seu corpo:
A bicicleta, até o momento, era o macho que mais a satisfazia; o selim
esfregando em sua pombinha quase levava às nuvens com aquele
calorzinho subindo-lhe pelos órgãos mais sensíveis. Todavia, entre os
que observavam suas coxas não tirando os olhos de sua calcinha, havia
aqueles que ficavam em tremenda ereção, sem nada poderem fazer. (...)
Ela só pensava nessas picas bem duras e grossas, levantadas em sua
homenagem, assim ela se esfregava cada vez mais forte no selim
estremecendo da cabeça aos pés. (GRANT, 1980, p. 11)

Nesse sentido, observamos uma mulher que se satisfaz em despertar no Outro as
pulsões eróticas direcionadas a si mesma. Não vislumbramos um feminino recatado, mas
um feminino que reconhece no seu corpo a origem do prazer erótico do Outro. É fazendo
o Outro gozar que a personagem atinge seu gozo fálico, pois “o gozo fálico vai se fixar
de maneira preferencial no nível do pênis e do órgão clitoridiano.” (VALAS,1998, p.60)
A narrativa prossegue e, durante uma perseguição entre Christel e um
caminhoneiro. O desconhecido condutor acaba por ocasionar uma queda da jovem a qual
a deixa inconsciente em seus braços. Passando próximo ao local, Pierre, um jovem
francês, que tivera seu carro com problemas mecânicos, era conduzido por um mecânico
para efetuar o conserto. Durante a viagem, Pierre recordava, com singular excitação, as
aventuras eróticas que tivera, após dar carona, com duas pelas estudantes de sexologia a
ruiva Karina e loira Lena.
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Durante a viagem, os três personagens realizaram inúmeras experiências com o
ménage a trois4. Em uma das cenas, Pierre se encontra sob o domínio das duas amantes
insaciáveis. Os corpos encontram-se no ápice do desejo e da satisfação sexual: “- Você
de novo, disse; você não me deixa louca, trepe em mim, enfie teu cacete no meu ventre.
– Agora não dá, ele está na boca da Karina. – Que puta! Ela está dormindo profundamente
com chupetinha na boca! – Veja só querido, você vai ver como vou acordá-la.” (GRANT,
1980, p. 37). A volúpia erótica toma conta do ambiente e leva os três personagens a
embriaguez sexual pela. A cena, assim, tem prosseguimento:
- Ah! Que delícia acordar com um pau na boca e um deliciosa linguinha
na boceta... depois agarrando a pica pela base, ela introduziu a cabeça
entre os lábios e desta vez, começou a chupá-la como se deve. Logo, os
esforços de Lena foram coroados de sucesso, chupando o cacete de
francês, Karina ficava observando a língua exposta de sua amiga que
parecia estar morrendo de inveja. (...) ele não aguentou mais e gozou
sentindo agitar-se todo o interior de seus culhões, ao contato da língua
de sua mamadora, ao mesmo tempo em que gozava na boca de sua
amiga. (GRANT, 1980, p. 38)

A narrativa nos encena duas personagens femininas que transcendem os dizeres
do discurso religioso quanto à sexualidade feminina. A tradição judaica-cristã defende o
ato sexual como meio de propagação da espécie humana. A mulher é entendida como
aquela que deve se resguardar dos prazeres pecaminosos do sexo e abraçar a causa
maternal, sendo a imagem da virgem Maria como exemplo inequívoco e modelo de
feminilidade, pois renuncia ao pecado da carne para conceber o filho de Deus de forma
imaculada. O psicólogo Paulo Roberto Ceccarelli, em sexualidade e preconceito,
desenvolve uma reflexão acerca dos tabus sexuais e a resistência destes diante dos
avanços no pensamento da cultura do ocidente com relação à sexualidade. Sobre isso
Ceccarelli afirma que:
Em um trabalho anterior, apresentei, como um primeiro esboço de
resposta, a hipótese de que a “desrepressão” da sexualidade não foi
acompanhada de um “desrecalcamento” da sexualidade. Ou seja, por
uma lado, temos a repressão sexual que por variar segundo a cultura, a
época, os costumes e os valores, pode ser alterada; por outro lado, temos
o recalcamento da sexualidade, movimento constitutivo do psiquismo e
condição própria para a existência da civilização. Presente em qualquer
época e em qualquer cultura, o recalque sofre pouca influência da

4

Expressão francesa que remete a prática sexual entre três indivíduos.

3574

desrepressão. Isto significa que uma maior liberdade sexual não tornou
o contato com o sexual mais simples. (CECCARELLI,1999 pag. 3).

Desta forma, se culturalmente observamos um amordaçamento do erotismo
feminino, na obra em questão, esse feminino vislumbra inúmeras possibilidades de gozar,
e quando não lhe é dado esse direito, revindica de forma veemente. Essa é atitude de
constada na fala de Lena após seus parceiros ejacularem mutuamente. Vejamos:

- Bando de porcos, vocês foram aos céus e me deixaram aqui sequinha!
Se vocês estão pensando que vou ficar na mão, estão enganados,
também tenho meus desejos. – você vai ter que se masturbar, rosnou o
francês, enxugando sua pica nunlenço de seda. –Prefiro me masturbar
com tua língua, porco, disse Lena, abrindo a boceta de uma maneira
totalmente obscena. Se você não me chupar o grelinho, não dou mais
para você... (GRANT, 1980, p. 38)

Lena diante do orgasmo atingido por seus parceiros, não se conforma por não ter
atingido o mesmo feito. Observamos aqui uma disparidade entre um feminino erotizado
que faz gozar e exige gozar em relação ao modelo feminino idealizado pela cultura
patriarcal. Birman (2016) realiza um estudo no qual é constatado o distanciamento da
mulher erótica e da mulher como mãe. Segundo o autor, desde os primórdios dos séculos
XVIII e início do século XIX as concepções de um sexo único – o masculino – tomado
como parâmetro é substituída pela concepção de hierarquia entre os sexos. Essa linha de
pensamento está alicerçada, principalmente, em funções ou destinos biológicos.
A figura materna não condiz ou não se alinha com o desejo erótico. Cabe ao
feminino abdicar do gozo sexual para assim assumir seu papel de veículo da propagação
da espécie e, consequentemente, contribuir socialmente com a transmissão de valores aos
futuros cidadãos. “Com efeito, para o homem era perfeitamente reconhecida sua
potencialidade desejante ao lado da afetividade reprodutiva, de maneira a ser constituída
uma real assimetria e até mesmo uma hierarquia entre os sexos. (BIRMAN, 2016, p.71)
Comumente, concebe-se a prática sexual ativa ao homem e a passividade à mulher.
Essa concepção do senso comum tem origem, principalmente, no antigo período do
império romano em que homens mantinham relações homoafetivas. Porém, era velado a
penetração de cidadaõs romanos legítimos por outros homens, assim como, Roma deveria
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penetrar em outros territórios o homem romano deveria ser sodomizado. Reverbera, em
nossa sociedade, dois princípios básicos na prática sexual heteronorrmativa: a atividade
masculina (penetração) / passividade feminina (ser penetrada). Diante do exposto,
vislumbramos, na cena seguinte, questionamentos desse princípio. Constatemos:

Assim que ela voltou ao caminhão, encontrou Karina de quatro pés,
pronta para ser penetrada pelo belo Pierre. – Você fica bem assim,
disse-lhe. Puxe-o pelos culhões, creio que ele adora. Lena, sempre
pronta a servir, não hesitou em enfiar seu dedinho no buraco do cu do
machão, o que precipitou suas ejaculações. – suas putas, vocês me
arregaçaram o cu... (...) Lena novamente enfiou seu dedo no cu do
enrabador, que nem percebeu, em consequência do estado em que se
encontrava, que estava perdendo as pregas.

A cena apresenta um feminino que transborda em suas pulsões eróticas e, ao fazêlo, questiona o estereótipo masculino, edificado culturalmente, o qual relega os desejos e
pulsões eróticas na região anal. Ao homem é permitido, apenas a atividade (penetração).
Se o patriarcado impõe paradigmas comportamentais às mulheres, da mesma forma o faz
com o sexo masculino. No corpus constatamos o acesso ao gozo fálico não apenas por
Lena ou Karina mas também pelo “machão” que é sodomizado pela sedutora estudante
de sexologia. Naiso (1993) afirma que o gozo fálico e o mais-gozar estariam no âmbito
da circunscrição das zonas erógenas do corpo. Seriam, assim, imbricados com o prazer
ocasionado pela descarga de energia libidinal por meio das zonas erógenas corporais
como genitálias, boca e região anal. Para o autor, o gozo fálico não é uma forma de gozar
mas um meio. Mais precisamente na circunscrição do feminino, “uma mulher também
não é desprovida do gozo fálico que nela, se encarna no órgão clitoridiano.” (VALAS,
2001p. 62).
De acordo com a perspectiva lacaniana do quadro da sexuação, o feminino se
encontra, em parte, submetido à lei fálica e, assim, permite o acesso ao gozo fálico, da
mesma forma que o masculino. Por sua vez, Freud (1905) afirma que, na prática sexual,
não existe uma prevalência de atividade masculina sob a passividade feminina, mas
corpos que transitam e interagem nessas posições. Pierre, ao ser sodomizado, é tão ativo
sexualmente quanto se ele penetrasse Lena. Outro aspecto cristalizado sexualmente na
sociedade patriarcal e colocado em xeque pelas personagens femininas no copus é a
supremacia do pênis. A cena seguinte nos apresenta um Pierre exausto após manter
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relações sexuais com Lena e Karina. Contudo, Lena ainda se mostra insaciável em sua
volúpia. Deixemo-nos que os personagens dialoguem:
- Ouça, diz Pierre, eu já contentei tua amiguinha, acho que seria preciso
mandar congelar minha pica. É preciso dar-lhe algum tempo de
concentração. – Pobre pica, diz a bela garota acariciando a pontinha de
cabeça, na verdade ela tem uma cabecinha de filósofo... Depois,
deliberadamente, Karina virou-se sobre o rapaz e se ajeitou sobre seu
pinto, colocando sua boceta junto ao rosto dele... –Adoro me acariciar
com uma pica que não se levanta, isto me excita demais... – Porca,
gritou Pierre, chateado, eu te avisei para deixa-la tranquila. (GRANT,

1980, p. 39)
Evidenciamos, nessa passagem, o questionamento do pênis como forma de
virilidade e masculinidade, bem como único meio de satisfação feminina. O pênis que
oferece prazer a Karina é um órgão flácido e sem ação de penetração. Em contrapartida,
temos o pênis, nesse contexto, envolto sob o véu da imagem fantasmática do falo. Um
dos pressupostos da teoria lacaniana é que o falo estaria no âmbito da subjetividade. Seria
quilo que de alguma maneira funciona como significante que preenche a falta ocasionada
pela castração. Para o homem, o pênis é o falo que representa seus significantes de
potência e virilidade. Ao se confrontar com um feminino que goza a partir da inoperância
de seu órgão, Pierre se depara com a perda daquilo que o reconhece sexualmente ou seja,
a virilidade do seu órgão.
Por fim, outra questão a ser levantada seria a percepção psicanalítica acerca da
inexistência da relação sexual sob a óptica psicanalítica lacaniana. Nessa perspectiva
teórica, a relação sexual não existe, efetivamente, uma vez que o feminino não possui um
significante que o represente em sua sexualidade. A ferida narcísica descrita por Freud na
menina, ou seja, a constatação da castração e a dor – como diz Nasio (2007) – causada
pela mesma são retomada na teoria lacaniana para demonstrar que não possuir o falo não
pode ser considerado uma marca ou seja um significante. Assim, no âmbito do
inconsciente, não existe a relação entre dois significantes, mas sim imbricações
arquitetadas por meio dos véus que representam as fantasias incestuosas de outrora. Nasio
(1993) afirma que a relação sexual não existe pois não existem significantes que
representem um gozo absoluto no âmbito masculino e feminino.
Considerações finais:
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O feminino, assim como no período de fundação da psicanálise como ciência, no
contexto da Viena vitoriana, ainda se mostra envolto nas brumas do indecifrável. Ao
longo dos séculos, o patriarcado engendrou, por meio do valores morais, o silenciamento
e o amordaçamento do Eros feminino. Contudo, a literatura erótico/pornográfica deixa às
escâncaras os transbordamentos eróticos femininos quanto a sua sexualidade. No corpus,
Karina e Lena, por meio do discurso libertino e de suas aventuras sexuais, questionam
valores cristalizados socialmente.
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MACABÉA: O CORPO QUE NÃO TRAGOU O SEIO MATERNO, PRISIONEIRO
DA LINGUAGEM
Vanalucia Soares da Silveira (UFPB/IFPB)1
Hermano de França Rodrigues (UFPB)2

Resumo: Ler A Hora da Estrela é, aparentemente, como fumar sem tragar, é estar diante de um
cigarro a queimar-se sem que a fumaça seja inalada. E Macabéa seria uma ponta desse cigarro não
tragado na boca do leitor. Nas mãos de um narrador onisciente seletivo e intruso, ela seria o
incenso se apagando, embora em chamas; seria o cigarro com a outra ponta em cinzas. Macabéa
seria um cigarro sem sabor, "não faz falta a ninguém" (LISPECTOR, 1998, p.14). Pois que
Macabéa, por ser órfã, é a bebê que pode não ter tragado, de forma gratificante, as duas mães da
infância - a mãe biológica e a tia - (teria sido tragada por elas?), e que, adulta, ainda é a mesma
bebê não gratificada, e, por conseguinte, prisioneira da linguagem, ansiosa por devorar vorazmente
o mundo. Nesse sentido, a protagonista demonstra-se fixada predominantemente na fase oral, no
narcisismo primário, conforme atestam suas inscrições corporais voltadas ao desejo de esfoliar o
seio materno. São sintomas desse adoecimento corporal sua compulsão alimentar, ou dependência
pelo comer, introjeção dos impulsos destrutivos e negação do outro. Macabéa reverbera, em sua
estrutura adulta, a precariedade de seu eu arcaico, pela estratégia da mímica, sendo que tal
reverberação acontece sem movimento, de modo que a narrativa é menos rica em ações que em
predicativos. Não obstante, predicativos para que significante? Haveria um sujeito para o verbo
Ser em A Hora da Estrela? O objetivo desta pesquisa é tragar esse cigarro chamado Macabéa,
mastigá-lo, através de um processo de regressão, que remonta à relação mais primitiva de todas,
que é a sua relação com o seio materno, consoante pensamento kleineano, para interpretar o corpo
habitado pelas fantasias primordiais. Primeiro, analisar-se-á a falta da mãe genitora no processo de
introdução da criança no mundo da linguagem, que é mediado, pela figura materna; depois, a
educação sexual ensinada pela tia, seu segundo seio; a seguir, sua inserção na cultura pela mãe
Rádio Relógio, e, por fim, sua relação de asseguramento com a cartomante, o seio bom. Para tanto,
nosso aporte teórico fundamentar-se-á nos estudos de Klein (1996; 1974); Dolto (2015); Dolto e
Nasio (2008), Freud (2016), Nasio (2010; 2008; 2007;1991), dentre outros. Destarte, esta análise
visa a um trabalho metalinguístico, que se refere ao ato de "amamentar-se" da obra em estudo, de
tragá-la, para discutir o processo de "amamentação" de Macabéa , o seu aprisionamento ao
Imaginário e a sua ansiedade para ser.
Palavras-chave: Seio materno; Gratificação; Linguagem; Corpo

1 Introdução
Se "Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra
molécula e nasceu a vida." (LISPECTOR, 1998, p. 11), conforme a voz narrativa inicial de
A Hora da Estrela, o que dizer de Macabéa, a quem o "não" esteve presente em sua vida
1

Doutoranda em Letras, da UFPB; Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do IFPB. Contato:
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desde os primórdios? Logo aos dois anos de idade tornara-se órfã de pai e mãe e ficara sob
a tutela de uma tia religiosa, emblema de um corpo estruturado sob interditos e consorte de
crenças, tendo como agravante o fato de ser filha do Sertão de Alagoas, nordestina "da
gema", a disputar um lugar na civilização, Rio de Janeiro, já, pois, desprezada por ter
como mãe-terra o Nordeste brasileiro. Nesse contexto, seria estranho Macabéa ser uma
exceção desse mundo do "sim"? Mas ainda não fora dito que até o seu nome carrega
semântica negativa, por ser resultado de pagamento de uma promessa à Nossa Senhora da
Morte por ter resistido à castração umbilical. Desse modo, conforme questiona o narrador,
"Antes de nascer ela era morta? E depois de nascer ela ia morrer?" (LISPECTOR, 1998, p.
28).
Macabéa persiste no campo isotópico da negação, através da voz de um narrador
onisciente seletivo e intruso3, que opta menos por narrar ações que por atribuir predicativos
à protagonista. Mas predicativos para que significante? Haveria um sujeito para o verbo
Ser em A Hora da Estrela? Não obstante, vale ressaltar que essa estratégia estética não
compromete a narrativa, haja vista tal opção servir para ratificar o efeito de sentido da
novela, que é o de mostrar uma história sem movimento, desvitalizada, consoante o próprio
corpo deserotizado da protagonista. Pela ótica freudiana, derivada dos estudos sobre
histeria, [...] o corpo narra o que mostra (FERNANDES, 2011, p.43, grifo da autora) e,
sendo assim, o corpo de Macabéa conta aquilo que exibe: uma "[...] matéria opaca e por
sua própria natureza desprezível por todos" (LISPECTOR, 1998, p. 16), incapaz de
desejar, portanto, inerte, e, por sua vez, responsável pela inércia textual, pela falta de
conflitos na narrativa, pelo ritmo descompassado e pela falta de melodia, o que aproxima
Lispector do estilo realista de Machado de Assis. Macabéa reverbera, em sua estrutura
adulta, a precariedade de seu eu arcaico, pela estratégia da mímica, por imitar os corpos
aos quais está fusionada.
Se o narrador, impacientemente, protela o início dos fatos e uma vez introduzidos
estacam-se os sintagmas verbais para dar lugar aos sintagmas nominais, com o fito de
acusar a protagonista com adjetivos da ordem da negação, é devido à pobreza da história, à
falta de literatura nos fatos a serem contados. Essa falta indicaria a ausência de poesia no
3

O narrador onisciente seletivo é aquele que não participa dos acontecimentos, contudo tem o saber
onipotente sobre eles e age como procurador de um dos personagens, sob o recurso do discurso indireto livre.
Já o intruso é aquele com a mesma onipotência e que se intromete na narrativa, tece comentários, julga
discursos e ações dos personagens (FRIEDMAN, 2002, 178).
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corpo de Macabéa, de vida, de sopro, de um "sim" que a autorizasse a ser ouro extraído do
carvão, como diria o narrador Rodrigo S. M. O "sim" de que estamos falando refere-se à
presença de uma figura materna para gratificar esse infans, de modo que ele se sentisse
amado, integrado, e, por conseguinte, confiante para adentrar no Simbólico, no mundo da
linguagem. Uma vez castrado, a imagem inconsciente inscrita no corpo de Macabéa
aparece como o substrato de experiências emocionais mal simbolizadas, justamente por
terem sido interditadas. Essa imagem é a encarnação simbólica do sujeito desejante; diz
respeito à síntese dos efeitos traumáticos anteriores a constituição do Eu, que, remontam,
pois, a sensações erógenas arcaicas, às primeiras fantasias (DOLTO, 2015, p. 14-15).
Desse modo, Macabéa revela-se uma bebê que pode não ter tragado, de forma
gratificante, as duas mães da infância - a mãe biológica e a tia - (teria sido tragada por
elas?), e que, adulta, ainda é a mesma bebê não gratificada, e, por conseguinte, prisioneira
da linguagem, ansiosa por devorar vorazmente o mundo. Nesse sentido, a protagonista
demonstra-se fixada, predominantemente, na fase oral, no narcisismo primário, conforme
atestam suas inscrições corporais voltadas ao desejo de esfoliar o seio materno. São
sintomas desse adoecimento corporal sua compulsão alimentar, ou dependência pelo
comer, introjeção dos impulsos destrutivos e negação do outro.
O objetivo desta pesquisa é tragar esse cigarro chamado Macabéa, mastigá-lo,
através de um processo de regressão, que remonta à relação mais primitiva de todas, que é
a sua relação com o seio materno, consoante pensamento kleineano, para interpretar o
corpo habitado pelas fantasias primordiais. Primeiro, analisar-se-á a falta da mãe genitora
no processo de introdução da criança no mundo da linguagem, que é mediado, pela figura
materna; depois, a educação sexual ensinada pela tia, seu segundo seio; a seguir, sua
inserção na cultura pela mãe Rádio Relógio, e, por fim, sua relação de asseguramento com
a cartomante, o seio bom. Para tanto, nosso aporte teórico fundamentar-se-á nos estudos de
Klein (1996; 1974); Dolto (2015); Dolto e Nasio (2008), Freud (2016), Nasio (2010; 2008;
2007;1991), dentre outros. Destarte, esta análise visa a um trabalho metalinguístico, que se
refere ao ato de "amamentar-se" da obra em estudo, de tragá-la, para discutir o processo de
"amamentação" de Macabéa , o seu aprisionamento ao Imaginário e a sua ansiedade para
ser.
2 A imagem inconsciente do corpo de Macabéa: imagens dos seios maternos
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Se o corpo da novela A Hora da Estrela está analogicamente relacionado com o
corpo de Macabéa, convém agora um posicionamento sobre que corpo será aqui discutido.
Uma análise etimológica mostra que o léxico corpo é dotado de ambivalência, por abrigar,
ao mesmo tempo, sentidos opostos: em latim, corpus, corporis, significa cadáver, corpo
morto; por sua vez, no grego clássico, soma, designa matéria corporal, em oposição ao que
é incorporal (WINOGRAD, 2016, p.233). Quando se diz que o corpo evoca,
paradoxalmente, vida e morte, lança-se a pressuposição de que esse corpo não é só
natureza, mas também expressão, a saber, é tanto esquema biológico quanto linguagem
(WINOGRAD, 2016, p. 233-247). Portanto, é o lugar da dramatização do sofrimento
psíquico: o corpo metaforizado na linguagem denuncia sua pré-história intersubjetiva,
apresenta-se como palco dos investimentos do adulto sobre o corpo da criança que marcará
a vida psíquica e solicitará um imaginário atravessado por essa experiência relacional
(BRASIL; MARTINS. 2016, p. 173).
O corpo pensado enquanto linguagem também deixa pressuposta a ideia de que
carrega várias imagens e que elas estão do lado do desejo (DOLTO, 2015). Enquanto
natureza é unívoco, mas enquanto representação é múltiplo, pois um mesmo esquema
corporal pode habitar imagens diferentes, quando comportam desejos fusionais
(MCDOUGALL, 2001, p.10). Para Dolto (2015, p.14), o esquema corporal é o mesmo
para todos os indivíduos da espécie humana, é o “intérprete ativo ou passivo da imagem”,
ou seja, o suporte das representações intersubjetivas, das nossas experiências emocionais,
das construções inconscientes, simbólicas, que seriam as imagens do corpo. Para a
psicanalista, o esquema corporal é o conjunto carnal que evolui no tempo e no espaço e
reponde a experiências imediatas; é consciente, pré-consciente e inconsciente. Já a imagem
do corpo, apenas inconsciente, responde a experiências mediatas, constitui o meio;
constrói-se na relação dinâmica com o outro; “[...] reporta o sujeito do desejo a seu gozar,
mediatizado pela linguagem memorizada da comunicação entre sujeitos.” (grifo da autora)
(DOLTO, 2015, p. 15). A imagem é uma construção discursiva, um substrato simbólico, da
ordem do desejo, portanto, revela uma falta de ser. Seu lugar de representação é o esquema
corporal. Isso significa dizer que o corpo fala por si só, é

espaço da simbolização

(FERNANDES, 2011, p. 51); O corpo é portador de sentidos, de memórias, de desejos
reprimidos.
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Quanto ao corpo de Macabéa, poderíamos dizer: "Comer a hóstia seria sentir o
insosso do mundo e banhar-se no não" (LISPECTOR, 1998,p. 19). E pode ser que "[...] se
eu tocar no pão da moça esse pão se tornará em ouro [...]" (LISPECTOR, 1998, p.15). Pela
voz narrativa, Macabéa seria um corpo sagrado, contudo, não seria um corpo vivo, o sal do
mundo, o pão da partilha e da multiplicação, da saciedade4, pois ela sequer existia, era só
subtração. Se o pão do cristianismo é fermento, é por ser água-viva, por não se banhar no
não, mas no sim, que significa a internalização dos objetos bons, da amamentação bem
gratificada. Consoante ótica kleiniana, a gratidão está intimamente ligada à generosidade: o
bebê bem gratificado elaborou um seio materno infinito de bondade e, portanto, tornar-se-á
uma fonte inesgotável de amor:
A riqueza interna deriva de haver-se assimilado o objeto bom, de sorte
que o indivíduo se torna capaz de partilhar seus dons com outros [...] Em
contraste, nas pessoas em que esta sensação de riqueza e fortalecimento
internos não se acha suficientemente estabelecida, os ímpetos de
generosidade são amiúde seguidos por uma necessidade exagerada de
apreciação e gratidão, e, consequentemente, por ansiedades persecutórias
de haverem sido empobrecidas e roubadas (KLEIN, 1974, p. 48).

Se Macabéa fora privada do seio materno biológico tão cedo, certamente não fora
uma bebê bem gratificada e, portanto, faltara-lhe a integração, a saber, o objeto bom não
fora fortemente enraizado, de modo que lhe desse condições de estruturar seu ego e, assim,
se tornasse capaz de compreender o mundo cindido: uma parte má, outra parte boa, mas
ambas súditas de um eu firme, forte para administrar suas emoções.
É possível extrair do corpo de Macabéa a interpretação de seus ímpetos vorazes de
fome, quando se observa o seu impulso alimentar, a sua ânsia por devorar, por comer, por
tragar compulsivamente. E isso pode estar estreitamente relacionado com a sua insaciável
ou insuficiente amamentação, ou seja, com as relações interpsíquicas primordiais entre a
lactante e a bebê. Pode ser que o seio materno não tenha sido sugado completamente e os
impulsos de destruição, que, primeiramente, eram para ser projetados no primeiro objeto
amado, a mãe, durante a posição esquizo-paranoide, para depois serem reparados, posição
depressiva, sofreram

processo inverso: foram introjetados, provavelmente pela

incompletude da maternagem, o que resultou na interrupção ou suspensão da elaboração do

4

Cf. Jo 6, 44-51, Bíblia Sagrada (1991).
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ego. O lugar subjetivo de Macabéa permaneceu sendo o da primeira angústia: o de um
mundo cindido, regido mais por elementos persecutórios, sendo que, em suas fantasias, ela
mesma pode ter criado uma imagem negativa de si, por exemplo, de uma pessoa sem
merecimento de amor, já que dela lhe fora tirado a sua fonte inexaurível de bondade aos
dois anos de idade. Por outro lado, sua reserva, pode ser compreendida como forma de
preservar o objeto bom internalizado, mesmo não sendo o da realidade, mas o das suas
idealizações e, desse modo, ela estaria na posição depressiva, pois nesse tipo de angústia "o
lactente tem medo sobretudo de que seu ódio e suas pulsões destrutivas aniquilem o objeto
que ele ama e do qual depende totalmente" (QUINODOZ, 1993, p. 75).
Para Melaine Klein (1974, p. 56), "A pessoa primeiramente idealizada é amiúde
sentida como perseguidora [....] e nela é projetada a atitude invejosa e crítica do indivíduo."
Sendo a mãe esse primeiro objeto internalizado e ao mesmo tempo desejado e odiado, a
idealização ocorre como defesa contra a inveja, por ser uma forma de diminuir a culpa e
preservar a mãe (KLEIN, 1974, p. 100). Isso porque a inveja expressaria o desejo de
"possuir ou espoliar os [atributos] do genitor do mesmo sexo" (KLEIN, 1974, p.72). A
culpa estaria ligada ao sentimento de amor e seria uma consequência corretora do prazer
obtido pela destruição da figura amada, pelo triunfo da agressividade sobre o objeto
duplamente internalizado como ódio e amor. Desse modo, preservar o objeto amado no
campo das idealizações e suas reminiscências pelo sentimento da culpa ressaltaria o ódio
inconsciente voltado a esse objeto (KLEIN, 1974, p. 100). O ódio designaria justamente a
frustração pelo seio materno, pois
"Quando o bebê se sente frustrado no seio, na sua fantasia ele ataca esse
seio; mas se está sendo gratificado, ele passa a amá-lo e tem fantasias
agradáveis a respeito desse objeto. Nas suas fantasias agressivas, ele
deseja morder e despedaçar a mãe e seus seios, além de destruí-la de
outras maneiras." (KLEIN, 1937, p. 349).

Está óbvio que Macabéa fora mal gratificada e ela idealiza um seio bom, porque a
adulta nos predicativos da voz narrativa é uma criança faminta, ansiosa por devorar, por
engolir, por sugar o fluxo ilimitado de leite e amor das tetas maternas. E disso podemos
inferir que a sua inveja pela mãe pode ter sido excessiva, pois seu sentimento de frustração
e ódio denuncia uma relação perturbada com mãe e "[...] indica que as características
paranóides [sic] e esquizóides [sic] são anormalmente intensas e que tal bebê deve ser
considerado como enfermo" (KLEIN, 1974, p. 37). Percebemos esse adoecimento pelas
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subversões somáticas de Macabéa, centralizadas no cávum bucal, que vem a substituir o
seio e que mostram a infans lá na fase oral.
Macabéa ama goibada com queijo, sobremesa predileta; dorme de boca aberta
(LISPECTOR, 1998, p. 24) e "Às vezes antes de dormir sentia fome e ficava meio
alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio era então mastigar papel bem
mastigadinho e engolir". Também "[...] a moça às vezes comia num botequim ovo duro
[...] (LISPECTOR, 1998, p. 34). No entanto, o que comia mesmo era cachorro-quente e
raramente sanduíche de mortadela. A bebida era café e refrigerante (coca-cola de
preferência) (LISPECTOR, 1998, p. 67). Sentia saudade da farofa seca que comia quando
pequena. É verdade que sua má alimentação era em parte responsável por "seu corpo
cariado", mas é mais convincente considerar que a real causa de sua pobreza corporal seria
a sua má alimentação psíquica,cuja manifestação agressiva centraliza-se nos lábios. Para
Dolto e Nasio (2008, p. 12), "Uma imagem é lida em uma parte dolorida do corpo; é nesse
ponto que estou. O lugar doloroso de alguém, eis onde situa o sujeito que protege a
articulação com seu eu." Mas o que dizer de Macabéa, que se dói inteira e o tempo todo? É
importante lembrar aqui de seu vício por tomar aspirina para não se doer. Ora, de acordo
com Melaine Klein, as relações primordiais são determinantes no adulto futuro, e eis
porque Macabéa se dói completamente: não tendo sido saciada suficientemente é claro que
seu corpo todo resvalaria falta de vida, adoecimento, carência afetiva, inclusive ausência
de atributos femininos, por apresentar uma forma reta, similar a de um corpo masculino.
Não obstante, ao lado desses impulsos agressivos, há uma preocupação, na verdade,
medo5, para não ferir o outro, para não contrariá-lo, e uma maneira de escapar de situações
desses tipos seria resguardar-se em seu mundo interior, isolar-se, afastar-se do objeto
amado (KLEIN, 1937, p. 362). Assim, no campo das relações subjetivas, as consequências
seriam substancialmente negativas, haja vista as dificuldades de expressão das emoções, do
contato com as pessoas ditas amadas, o abandono do mundo externo. Haveria um
deslocamento do amor para outros interesses, inclusive objetos inumanos (KLEIN, 1937,
p. 362-363). Macabéa interessa-se por bichos, "Mas a tia achava que ter um bicho era mais
uma boca para comer" (LISPECTOR, 1998, p. 29). Um bicho, por outro lado, seria mais
5

O medo é característico da posição esquizo-paranoide, onde o bebê se sente pedaço, por acreditar ser parte
integrante da mãe, não ser separado dela e, portanto, um só, não existindo alteridade. O medo consiste na
paranoia de ser destruído por aquele que anseia destruir, que seria a mãe, conforme lógica da Lei do Talião:
olho por olho, dente por dente, relação recíproca entre crime e pena ( KLEIN, 1996).
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uma boca a disputar com Macabéa o esvaziamento do seio materno, o seu segundo seio
como veremos, a seguir.
Macabéa interessa-se até por prego e parafuso (LISPECTOR, 1998, p. 44), os quais
revelam também o seu estado profundo de melancolia, pois o melancólico sente-se
justamente assim: peças pequenas e soltas, sem valor, figuras que se autoacusam de
desprezíveis, que têm medo de causar dano ao outro, por se acharem um perigo para esse
outro. Elas são masoquistas e sua estrutura é formalista: as peças se arranjam, são coesas,
mas não tem coerência, exatamente como a coisa perdida que se mantém inominável: o
que se perdeu não se sabe (LAMBOTE, 1997). O melancólico aponta em direção a um
colo ausente, em débito com o bebê, ao se mostrar uma armadura frágil, inferior a todos
que orbitam em sua volta, vivendo, portanto, um complexo de inferioridade (KLEIN, 1937,
p. 350). Não obstante, a personagem encontrava na realidade um agravo para o seu estado,
já que "[...] vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável"
(LISPECTOR, 1998, p. 29).
Mas Macabéa é indiferente a essa sociedade:
[...] era incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só
vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si
em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse diria: o mundo é fora de
mim, eu sou fora de mim (LISPECTOR, 1998, p. 24).

Notamos um luto infindável na protagonista de A Hora da Estrela (1998). Ela era
"Vazia, vazia" (LISPECTOR, 1998, p.62), tão vazia quanto sua fascinação por buraco, por
ter "um poço com cacimba e tudo. Era bom olhar para dentro. Então seu ideal se
transforma nisso: em vir a ter um poço só para ela" (LISPECTOR, 1998, p. 49). Esse
desejo maníaco e retrovisor, porque olhar para o fundo de um buraco seria olhar para trás,
atravessar um grande labirinto, para saber onde se forma esse buraco, o limiar de sua
existência, por traduzir ao mesmo tempo presença e ausência, numa dialética suplementar,
(cf. DERRIDA, 2002, p. 78-79) , seria uma busca de encontro consigo mesma, com suas
origens para sempre perdidas, com a Coisa (cf. FREUD, 2010; KRISTEVA, 1989). É que
Macabéa "[...] era fruto do cruzamento de 'o quê' com 'o quê'. Na verdade ela parecia ter
nascido de uma ideia vaga qualquer dos pais famintos" (LISPECTOR, 1998, p. 58). Se os
pais já dizem muito do destino do filho, nesta "clínica" a pessoa a ser tratada seria só
reagente de uma família (DOLTO, 2015, p.24). Portanto, o complexo de inferioridade que
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arrasta "sua coisinha engraçadinha"/"Vocezinha"/"Benzinho"/"Enjeitadinha"-predicativos
empregados pelo "seio bom" de Macabéa, a cartomante - para o Nada, para a linguagem
das "desculpas", para o "[...] coitado implícito dessa moça." (LISPECTOR, 1998, p. 47),
somente acusa-lhe a falta de antecedentes de carinho, de cuidado, de asseguramento
materno. Em tal acusação não está exclusa a tia, que assumira a tutela maternal da menina
quando ficara órfã.
Se a mãe biológica pode ter sido a principal causa do retraimento de Macabéa, a
negação, como outra forma de defesa da angústia de separação, pode ter sido decorrente da
má educação sexual que a tia lhe ensinara, por estar sempre a privá-la de sentir prazer
assim como outrora fora. A sua pele deserotizada passa a recobrir Macabéa, como se
estivesse a transmitir uma doença de pele, na verdade, doença psíquica inscrita na pele.
Não seria gratuita, nesse caso, a colocação de seu namorado Olímpico de Jesus, quando
Macabéa anuncia seu nome e ele lhe diz: "Me desculpe mas até parece doença, doença de
pele" (LISPECTOR, 1998, p. 41). Ou seja: o Ideal do eu sobrepõe-se ao eu ideal. Macabéa
não é. Parte de si é o espelho da mãe genitora e outra parte, o espelho de sua segunda
figura materna. A sensação que temos é que tal casaco a vestir "o corpo cariado de
Macabéa" (LISPECTOR, 1998, p. 35) chega a apertar um pouco a adulta que nele vive: "A
mulherice só lhe nasceria tarde porque até no capim vagabundo há desejo de sol"
(LISPECTOR, 1998, p. 28). Ora, a voz narrativa deixa claro no seu enredo que é possível
extrair do carvão ouro.
Essa tia era uma beata carrasca assim como a Dona Inácia do conto "Negrinha", de
Monteiro Lobato (), pois maltratava Macabéa do mesmo modo que aquela maltratava
Negrinha: impondo-lhe castigos, privando-a de divertimentos e até espancando-a, sendo
que, para ambas, o gozo ideal era dar cocres no alto da cabeça. Não seria fortuito lembrar
aqui que a cabeça simboliza falo e, sendo que ele está sendo destruído, pode indicar o
desejo dessas mulheres de possuí-lo. Essa tia "que não se casara por nojo" (LISPECTOR,
1998), sente-se no dever de proteger a sobrinha do mundo da prostituição e, para tanto,
devia desde cedo amputar-lhe voos sensuais, começando pela castração oral. Não obstante,
esse excesso de responsabilidade não seria mais que um efeito de um trauma psíquico, pois
"O nojo corresponde ao sintoma de repressão da zona erógena dos lábios" [...] que remete
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ao hábito infantil de chupar (FREUD, 2017, p. 203). A sensação de horror, mesma
sensação que Dora6 sente, seria uma manifestação afetiva da vida sexual da tia:
A sensação de nojo parece ser, originalmente, a reação ao cheiro (depois
também à vista) dos excrementos. Mas os genitais - em especial o
membro masculino - podem lembrar as funções excrementícias, pois o
órgão, além da função sexual, serve também à da micção (FREUD, 2016,
p. 204).

O Pai da Psicanálise não situa, pois, a origem do nojo ao período sexual, mas à fase préedípica, comungando, portanto, com o pensamento kleiniano de que defesas de natureza
destrutiva remontam às primeiras relações entre mãe e bebê. Excrementar seria expulsar a
mãe má, jogar fora sentimentos arcaicos de ódio e vingança contra ela, sentimentos com os
quais a criança não conseguiu lidar satisfatoriamente durante a amamentação.
A projeção dos efeitos traumáticos da tia na sobrinha trouxera complicações sérias
para esta. Ao ser privada de investimentos libidinais, acabara se tornando uma mulher de
"pequenos óvulos tão murchos", com "medo de pegar doença ruim lá embaixo dela"
(LISPECTOR, 1998, p. 33). O corpo deserogeneizado de Macabéa seria nada mais que um
espelho da sua segunda figura maternal, retrato de uma vida impregnada no Imaginário,
nas primeiras fantasias, uma vez que não lhe fora dado condições de ter acesso ao
Simbólico, à Cultura. A criança Macabéa desinvestida de amor, sem bola e sem boneca, ou
seja, a menina sem infância divertida, privada de manipular objetos e de projetar seus
impulsos destrutivos, bem como de desenvolver suas habilidades sensorial-motoras, em
conflito com suas pulsões sexuais, impossibilitada de fantasiar situações eróticas, tornarse-ia a adulta reprimida, frágil, sonhadora, destituída de atributos de feminilidade,
resumindo: um corpo limitado de linguagem.
Ora, se a mãe é a responsável por introduzir o infans no mundo da linguagem, como
pensam Klein (1974) e Dolto (2015),está bem claro, até aqui, que Macabéa fora privada
desse leite. Mas até que ela tenta compensar essa falta, quando busca na Rádio Relógio, um
terceiro colo materno. De fato, é esta quem exercerá a maternagem na vida da jovem
criança, ao integrá-la através de seus anúncios e notícias, que despertavam inquietações e
questionamentos na ouvinte. Mesmo sendo uma integração insuficiente, pois Macabéa é
6

Dora fora uma menina histérica atendida por Freud, cujo quadro clínico é apresentado em "Análise
fragmentária de uma histeria: ("o caso Dora", 1905 [1901]) (FREUD, 2017, p. 173-320).
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mais um receptora do que mesmo uma interlocutora (não esqueçamos que estar diante da
mídia é estarmos diante do discurso da informação, da linguagem dos efeitos de poder, sob
a máscara do saber7), a rádio busca incluir Macabéa no mundo, mundo da modernidade, da
"civilização", da velocidade, mas ela não consegue alçar o discurso do externo, porque
"[...] ela era só ela" (LISPECTOR, 1998, p. 47). "Apesar de ser uma vítima geral do
mundo, tinha [...] dentro de si a dura semente do mal, gostava de se vingar, este era o seu
grande prazer e o que lhe dava força de vida." (LISPECTOR, 1998, p. 47). Macabéa
inconscientemente estagnou-se na infância, fusionada a corpos que não a pertenciam, da
genitora e da mãe, e ficara presa às fantasias esquizo-paranoides.
Mas Macabéa sente que encontrara definitivamente seu seio bom quando vai à
cartomante, e Carlota, assemelhando-se à atitude de uma mãe boa, pelo regresso aos
primórdios de sua infans, atende aos seus ímpetos vorazes de saciedade, enchendo-o de
amor, cuidado e palavras acolhedoras. Pela primeira vez, Macabéa comunica-se
verdadeiramente com o mundo externo, perde o medo de falar, torna-se "Uma pessoa
grávida de futuro" (LISPECTOR, 1998, p. 79), dá um sentido para os pedaços que rasgam
sua pele, ela se torna "eu". Numa cena análoga a de uma análise, a paciente "mudada por
palavras" (LISPECTOR, 1998, p. 79), sente-se gratificada e autorizada a desejar:
Num súbito ímpeto (explosão) de vivo impulso, entre feroz e desajeitada,
deu um estalado beijo no rosto da madama. E sentiu de novo que sua vida
já estava melhorando ali mesmo: pois era bom beijar. Quando ela era
pequena, como não tinha a quem beijar, beijava a parede. Ao acariciar ela
se acariciava a si própria (LISPECTOR, 1998, p. 79).

O beijo súbito sela a resolução dos abalos psíquicos de Macabéa e o seu "sim" à vida,
numa atitude análoga a do nascimento: Macabéa é beijada por palavras pela "mãe" e
responde ao beijo com seu corpo, agora habitado de linguagem. Ela sente possuir o falo,
que, na fase pré-edipiana, é a mãe (NASIO, 2007, p. 49). As reivindicações à mãe são
atendidas, já não se sente humilhada e ferida, autovítima. O amor próprio é devolvido, e,
agora que teve a mãe e abriu espaço para desejar o Pai, é possível ser mulher. Aquele
corpo morto-vivo, sem sepultura, que não podia sequer morrer, porque já era indestrutível
(NASIO, 2010, p.174), porque no seio de seu oceano letal fora para sempre abandonada
dentro de si, e portanto, jamais poderia se matar fora de si (KRISTEVA,1989, p. 34) é
7

Cf. (CHARAUDEAU, 2009)
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ressuscitado para desmoronar de novo. É que Macabéa tão logo recebera a sentença de
vida, fora surpreendida com a sentença da morte. Mas só nesse momento é que ela, de fato,
nasce, porque o golpe fatal leva o sujeito ao encontro consigo mesmo, porque ele são
"núpcias definitivas da Morte com a Mesma, que ela não matou" (KRISTEVA, 1998, p.
35). Não se mata o que inconscientemente está morto.
Considerações Finais
Se a mãe exerce o poder magno da linguagem e disso depende a constituição do
sujeito; se o leite do amor é a substância vital; se o desejo é encorajado pelos investimentos
libidinais maternos, está claro que Macabéa estaria condenada a não ser, conforme narra o
seu corpo. Mas se seu corpo narra, não seria linguagem? Sim, mas esse corpo não narraria
a sua linguagem, a linguagem de Macabéa, mas a dos corpos a quem sempre estivera
fusionada, que sufocaram a sua existência, que não lhe delivraram simbolização. Ela não
chega a desejar, e o motor da vida é o desejo. Portanto, ela não é.
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O HORROR DA DIFERENÇA:
O DESEJO PETRIFICADOR DA MEDUSA

Wanessa de Góis Moreira (UFPB) 1
Hermano de França Rodrigues (UFPB) 2
Resumo: No presente trabalho, propomos analisar como a Literatura erótica de autoria feminina
corrobora na (des)construção de preceitos patriarcais que tendem colocar a mulher no plano
secundário do corpo social. Para isso, trazemos a autora Raquel Consorte (2016), no intento de
observamos como o recurso estético literário, focando, através da tessitura erótica, produz um
processo de subjetivação feminina. Dessa forma, como arcabouço teórico, utilizaremos textos
filosóficos, sócio-histórico e pós-freudianos. Como resultado, percebemos que a Literatura
erótica de autoria feminina pode tornar-se um espaço onde o real e a utopia revelam às agruras
humanas, numa dimensão social e intimista.
Palavras-chave: Literatura; Feminino; Sexualidade; Erotismo.

Intertítulo
A Literatura, por tempos longínquos, versava sobre a predominância do
patriarcado, como detentor do conhecimento e da liberdade de expressão. No entanto,
com a Revolução industrial3, as mulheres passam a se inscreverem no campo literário,
de maneira atuante, sobretudo, na Literatura de cunho erótico, a fim de romper com os
discursos dominantes, que negavam uma sexualidade autônoma ao corpo feminino.
Essas cifras da transgressão se evidenciam no conto Madrugada, da escritora
brasileira, Raquel Consorte (2016). A autora ingressa, na seara erótica contemporânea,
focando o corpo da personagem enquanto sujeito desejante e autônomo de sua
sexualidade. A protagonista vivencia as experiências orgásticas com o seu amante,
desprendida de protocolos. Ela utiliza-se de uma linguagem lasciva e voluptuosa, para
detalhar o seu encontro sexual, de maneira a libertar suas vontades mais iminentes.
Diante disso, nesse trabalho, procuramos elucidar questões acerca da
transgressão feminina, no campo da Literatura. Para tal, detemo-nos, no primeiro
1
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³ A Revolução Industrial, século XVIII, afetou, consideravelmente, os países ocidentais provocando
mudanças nos comportamentos, em especial, a sexualidade feminina. Pode-se dizer que houve uma
revolução sexual, na qual a presença das mulheres foi mais intensa nos ambientes público e privado.
(STEARNS, 2010).

3593

momento, às contribuições sócio-históricas, a fim de observar como as mulheres eram
vistas ao longo da sociedade, sobretudo, na sociedade patriarcal, na qual polarizavam
homens e mulheres, destinando o homem ao papel de determinante social e a mulher
aos afazeres domésticos, privadas a ocupar lugares e a vivenciar sua sexualidade enquanto desejo.
No segundo momento, nos valemos da crítica literária, que discorre sobre o
campo da literatura enquanto processo de ocupação feminina. Por muito tempo, a
Literatura foi um espaço destinado somente ao homem, quando às mulheres escreviam,
versavam sobre as temáticas domésticas, e, tinham que esconder a identidade da autoria
feminina, para não terem sua escrita estigmatizada pela crítica dominante. Por isso, o
surgimento da Literatura de autoria feminina, sobretudo na seara erótica, funde-se como
um espaço político de contestação, no qual (re)constrói figuras do feminino como
libertos das condições sociais subalternizadas.
Por fim, no terceiro momento, observamos no conto, o protagonismo da
personagem diante da sua sexualidade, ela explicita a vontade de foder com o seu
amante, de maneira lasciva e liberta, desprendida das convenções sociais de mulher
submissa, isto é, a personagem representa a transgressão do feminino que busca sua
autenticidade sexual.

Intertítulo
Os países ocidentais foram afetados, consideravelmente, pela Revolução
Industrial, provocando mudanças nos comportamentos, em especial, na sexualidade
feminina. Pode-se dizer que houve uma revolução sexual, na qual a presença das
mulheres foi mais intensa nos ambientes público e privado. A partir dessas
transformações, foram obrigadas a entrar no mercado de trabalho como forma de
subsistência. De modo que passaram a ter condições de se manterem sozinhas, de
maneira independente. Colocou-se em cheque a concepção da maternidade. Pois,
tinham que trabalhar e não podiam cuidar das crianças.
Diante disso, as mulheres ocidentais rompem com os paradigmas patriarcais
impostos, segundo os quais o sexo está ligado à procriação e ao matrimônio, passando a
relacionar o sexo ao prazer. Segundo Peter Stearns: “Não se tratava de uma expressão
revolucionária de sexualidade, e a oposição ao sexo antes ou fora do casamento
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continuou firme, como parte da manutenção do sistema de família de estilo europeu”
(2010, p.138).
Nesse cenário, o sexo, que antes estava recluso ao leito matrimonial, passa a
dispor de outras formas: sendo praticado antes do casamento, rompendo com a
normatividade da opressão perpetuada pelos cristãos, sobre o matrimônio e a mulher ambos deveriam ser guardados e preservados, caso contrário, eram considerados
pecaminosos. Stearns (2010) relata: “Antes do final do século XVIII, a porcentagem de
crianças nascidas fora do casamento – ou seja, de nascimento ilegítimo – na sociedade
ocidental tinha atingido 2% e 3%%.” (p.142). Essa transformação, na cultura sexual
feminina, modifica os conceitos cristalizados de que a mulher, para ter filhos, deveria
estar casada.
No período vitoriano (séc. XVIII), mesmo em meio à revolução sexual, a
sexualidade foi interditada pela Igreja e pelo Estado, sobretudo das mulheres. Ambas as
instituições tentam frear os apetites sexuais das mulheres, visando aumentar a
economia, a conduta popular e os valores cristãos que, na época, abarcaram fortemente
os anseios do povo. O Estado vitoriano reprimiu a sexualidade „desregrada‟ das
mulheres, a fim de garantir controle da natalidade exacerbada, e a consequente
diminuição da pobreza, o que traria mais renda para o governo. Já a opressão dos
cristãos, deve-se ao fato de uma crença de castidade está ligada à conduta de santidade,
como sinal de salvação, visando possuir o poder perante a sociedade, com o discurso de
que Deus castigaria aqueles que não seguissem os mandamentos de preservação sexual.
Com essa fala, lotava os templos, com vistos a aquisição de valores. Tanto o estado
quanto os cristãos acreditam que “romper as leis do casamento ou procurar prazeres
estranhos mereciam, de qualquer modo, condenação.” (FOUCAULT, 2015, p. 42)
O sexo era considerado ato pecaminoso, principalmente, para as mulheres do
século XVIII. Por questões sociais de gênero, eram obrigadas a submeter-se aos
homens, pelo poder econômico e político, deter-se exclusivamente ao patriarcado,
condicionando-a ficar em casa, cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos.
Roudinesco (2003) relata que, no século XVIII, “a mulher deve acima de tudo ser mãe,
a fim de que o corpo social esteja em condições de resistir à tirania de um gozo
feminino capaz, pensa-se, de eliminar a diferença dos sexos. (p.21)”. A
representatividade feminina estava embasada nesses conceitos sociais da época, em que
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a mulher teria que está aprisionada ao lar, pois tudo estava centralizado aos homens, os
quais concentravam o poder sobre a sociedade, excluindo a mulher.
A mulher era vista como um ser biologicamente funcional4, ou seja, destinada
aos cuidados domésticos e familiares, que caracterizavam suas condições físicas e
sociais desde o nascimento. Portanto, bastava ter nascido mulher para ser considerada
como sexo frágil, privada de desejar e de falar. O homem silenciava tudo o que ela
sentia e caso viesse a falar sobre algum assunto ou praticassem algo contra os
mandamentos cristãos, como fazer sexo e engravidar antes do casamento, era
considerada pela família “depravada” (STEARN, 2010, p. 157), e, como sansão,
expulsa de casa. Sempre reforçando a ideia de que a mulher teria que ser submissa a leis
cristãs e aos homens.
A sexualidade feminina estava atrelada à virgindade. Segundo Knibiehler, “(...)
durante os séculos cristãos um bom número de mulheres preservou a sua virgindade
como forma de liberdade e fonte de poder, exprimindo com tal atitude sua parcela de
autonomia e iniciativa – sua “virilidade‟‟ (2016, p. 10)”. A castidade preservava o valor
da mulher e da família. Portanto, da mulher e de sua obediência dependia a honradez da
aristocracia, baseada nos valores patriarcais.
Mesmo em meio à repressão sobre a sexualidade feminina, as subversões que
ocorrem em toda história ocidental comprovam que as mudanças ocorridas na
sociedade, em termos políticos, ideológicos e sexuais, dependem da desobediência dos
grupos excluídos ou desprezados pela elite. Por exemplo, a revolução sexual teve
grande impacto na vida das mulheres, pois a partir de então reforçou ainda mais o
caráter transgressor da sexualidade feminina. Esse rompimento influenciou os séculos
seguintes. Algumas mulheres passaram a entender que, mesmo em meio às
suscetibilidades de opressões que as cercam, elas podem usufruir da sua sexualidade em
favor de seus desejos, e assim, transgredir.
Intertítulo
Desse modo, observamos que a sexualidade feminina, há muito, submeteu-se a
protocolos segregadores, aptos a privar os desejos e as vontades das mulheres.
4

Queremos dizer que a memória social do corpo feminino, que perpassa na sociedade, está ligada ao
condicionamento dos afazeres domésticos e da maternidade, como essas funções estivessem inerente à
“natureza” feminina.
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Malgrado marginalizadas ao longo do tempo, elas eram proibidas de concretizar os seus
desejos, pois, perpetuava-se um discurso hegemônico que propagava estereótipos as
mulheres - elas teriam que ser mães; cuidar dos afazeres domésticos e serem submissas
ao homem, resultando, assim, numa construção histórica, social e religiosa, capaz de
colocar a mulher num entre-lugar social, desconsiderando-a enquanto sujeito factual na
sociedade. Porém, mesmo que o patriarcado silenciasse as vozes femininas, havia nas
mulheres um erotismo latente – carregado de vontades e ânsias sexuais - no qual estava
sempre em busca de formas para dar vasão aos seus desejos sexuais preeminentes.
O ser humano, sem distinção de gênero, possui sexualidade erótica. Segundo
Bataille “o erotismo é na consciência do homem aquilo que põe nele o ser em questão
(1987, pág. 20)”. Ou seja, a sexualidade erótica faz parte da constituição psíquica e
biológica do ser humano. O erotismo nos conduz às questões mais primitivas que
habitam o ser humano, fazendo emergir os acontecimentos irreais e utópicos que
remetem ao censurado, àquilo que, na verdade, jaz no inconsciente do individuo.
Bataille (1987) afirma que, embora os interditos sociais controlem os excessos
desejantes dos sujeitos, sempre haverá buscas para demarcar a incompletude latente no
inconsciente destes. Esta procura externa por um objeto supridor das vontades
subjetivas é movida pelos desejos internos que constituem o Eu, isto é, o erotismo faz
parte da identidade do ser humano enquanto ser desejante. Entretanto, apesar de o
erótico tangenciar os desejos humanos, para Bataille, faz-se necessário ser interditado
pela sociedade, no intento de controlar os desejos, como forma de demarcar o que é
profano e sagrado. Portanto, diante da interdição do erotismo como delimitador para as
mulheres, esta segregação ocorre de maneira excessiva, por consequência da posição em
que a mulher foi colocada, uma vez que era impedida de usufruir de seu corpo e de seus
desejos sexuais, tendo que reprimir as vontades que emanam da constituição de sua
subjetividade. Diante disso, a literatura erótica feminina deve ser vista como ferramenta
de resistência ao apagamento da sexualidade da mulher, pois esta literatura manifesta e
externar o que, por muito tempo, foi negado à mulher: vivenciar o seu corpo e sua
sexualidade de maneira „livre‟, pois o erótico a constitui enquanto sujeito no mundo.
Intertítulo
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No interim da opressão patriarcal, a posição feminina para ser “bem”

aceita

socialmente, deveria seguir os preceitos de uma boa „de dona de casa‟ e dos filhos. Esta
imagem de „mulher‟ submissa, perpetuava-se pelos discursos dominantes – patriarcal –
que obstacularizavam o corpo feminino como autônomo de suas vontades. Neste
contexto, a figura feminina fora apagada enquanto sujeito desejante. A mulher era vista,
somente, para a reprodução. Alves (2016) afirma que:

Pela própria representação da mulher na sociedade burguesa, ela
ficava impedida, entre outras limitações, de demonstrar amor/desejo.
Esse controle do comportamento da mulher estava diretamente
articulado à sua atuação no espaço doméstico e à vida familiar.
Ultrapassar essas fronteiras reguladoras obrigou a mulher a ter
consciência de sua condição e a buscar suas estratégias para burlar ou
ampliar seu espaço de atuação (p. 107).

Portanto, mesmo diante da condição na qual foram colocadas, as mulheres se
fazem atuantes nas mais diversas esferas da ação humana, em especial, nas produções
literárias, por meio das quais puderam expressar suas ideias e impressões do mundo,
visto que a literatura, até o século XVIII, era um espaço, no qual somente o homem
poderia ocupar. Quando algumas mulheres escreviam, utilizavam pseudônimos ou
versavam, somente, sobre temáticas do lar, por estar acorrentadas aos discursos
excludentes, que as impediam de falar sobre suas emoções e desejos.

Mas quase sempre, as principais escritoras ficaram presas ao campo
restrito do espaço doméstico, a uma temática relacionada com a
amizade, à criança, sem poder escrever sobre os grandes espaços
públicos, enfim, sobre os grandes temas (ALVES, 2016, p. 115).

A literatura erótica feminina pode ser considerada um instrumento que rompe os
protocolos patriarcais, ou seja, através da escrita, sobretudo a erótica, as mulheres
passam a exteriorizar suas vontades e desejos, contribuindo para uma (des)construção
da mulher enquanto senhora do seu corpo. Essa literatura corrobora na transposição da
memória social da mulher enquanto espaço doméstico para o público, como forma de
contestar que o corpo feminino, também, sente e deseja de maneira latente.
Diante disso, no campo literário, surgem, cada vez mais sólidas, representações
de um feminino que carrega consigo as cifras da transgressão, sobretudo, pela inserção
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da escrita feminina mergulhada na seara erótica, dando visibilidade ao corpo feminino
como desejante:
A literatura é portadora de um saber sobre o presente, capaz de ao
mesmo tempo compor um painel sobre o “estado das coisas” (...)
Podendo abrir espaço para as falas emergentes, para a expressão do
recalcado, do que ainda não tinha lugar no discurso – a mulher.
(KEHL, 2008, p. 98).

Portanto, é de suma importância observar a literatura feminina como ferramenta
que pode arquitetar novas faces femininas na sociedade, ainda, patriarcal, pois, a
literatura ativa os conhecimentos presentes na memória social dos leitores, promovendo,
assim, uma reflexão sobre aquilo que os cerca, em especial, o lugar da mulher na
sociedade, uma vez que a literatura é uma atmosfera de inserção de conhecimentos e
humanização, que pode contribuir na (des)construção sobre o que, historicamente, foi
atribuído à mulher.
Intertítulo
Diante da autoria feminina, enquanto emancipação da mulher no campo literário,
e do erotismo, que faz parte da constituição desta, mas que por muito, foi rechaçada,
observaremos, no conto Madrugada, escrito por Raquel Consorte (2016), cujo enredo é
contado por uma narradora-protagonista, a história de uma personagem que se permite
vivenciar seus desejos mais díspares e anômalos. Ela utiliza da chegada do seu amante
em casa para usufruir, libertariamente, do corpo deste, numa noite de sexo. Desse modo,
verificamos que a personagem rompe com o modelo biologicamente funcional, quando
transgredi os protótipos de feminilidade vigentes no locus temporal da narrativa,
tornando-se senhora dos seus desejos. Ela é subversiva a partir do momento que
vivencia sua sexualidade de maneira autentica, rasgando o modelo patriarcal - de
mulher subalternizada, que anulava seu erotismo.
A personagem principal, em seu confronto com o masculino, nos conduz às
questões mais primitivas que habitam o ser – o desejo latente, fazendo emergir os
acontecimentos utópicos que remetem ao censurado, àquilo que, na verdade, jaz no
inconsciente humano: os desejos e as vontades eróticas.
(...) queria sentir seu sexo penetrar-me com força. Peguei em sua
mão e a levei até o meio de minhas coxas, abrindo levemente as
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pernas e deixando com que ele sentisse com os dedos como eu
estava molhada. (CONSORTE, 2016, p. 1)

A linguagem lasciva utilizada pela narradora-personagem exprime um desejo de
concretizar suas vontades sexuais com o amante. Ela se autoriza vivenciar o erotismo
presente na constituição do seu Eu, de maneira explícita. Ela rasga o véu que cobria a
sexualidade feminina como inexistente. A personagem, na sua fala, deixa nítido seu
apetite sexual voraz, livres de interdições, na busca de gozar livremente.
Coloquei minha mão em seu sexo e o segurei fazendo movimentos
rápidos de sobe e desce. Não demorou muito em tirar minha mão e me
virou de costa, eu gemi baixinho esperado aquele momento (Ibidem).

A personagem, na sua fala, deixa nítido seu apetite sexual voraz, livres de
interdições. Observamos que ela, de fato, materializa suas vontades orgásticas,
usufruindo do amante para sentir prazer. O palavreado utilizado por ela expõe de
maneira fluida seus anseios, ou seja, a personagem trata de maneira explícita seus
desejos eróticos. Dessa forma, torna-se autônoma ante suas vontades, transgredindo aos
discursos dominantes, que tendiam colocar a mulher no ostracismo social.

Eu disse em seu ouvido que ia gozar e pedi que ele gozasse junto
comigo. Imediatamente seu corpo caiu sobre o meu e eu senti aquele
líquido quente escorrer pelas minhas pernas, eu gozei em seguida
extasiada de prazer. (...) A madrugada não seria solitária como de
costume. (Ibidem)

A personagem possui liberdade em sua sexualidade, e poder sobre o seu corpo,
reconhecendo que pode experimentar e vivenciar o que deseja. Ela traz através dos
detalhes sobre sua relação com o amante, um rompimento ao discurso segregadores –
patriarcal –. A personagem corrobora na construção de um feminino que não se inibe ao
falar sobre suas ânsias sexuais. Ela, de fato, demonstra o que senti e o que deseja.
Em vista disso, é de suma importância observar a literatura erótica feminina
como uma ferramenta de (des)construção social para a mulher. O campo literário
influência, através dos escritos, diferentes condições femininas na sociedade. A
literatura retrata a realidade social de maneira ficcional, contribuindo para que os
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leitores construam um novo olhar ao que perpassa em sua volta, sobretudo, a posição
social das mulheres. Dando a elas autonomia e liberdade de desejar e sentir sua
sexualidade, de maneira autônoma.
Considerações finais.
Nossa pesquisa buscou compreender a Literatura erótica, de autoria feminina,
como essência da transgressão que move a personagem principal no conto Madrugada,
escrito por Raquel Consorte, em 2016. A protagonista carrega as cifras da contravenção
social, por tornar-se autônoma da sua sexualidade. Ela esmiúça seu desejo perante o
amado, de forma estritamente orgástica, rompendo com o lugar de submissão – sexual que as mulheres, numa sociedade patriarcal, estavam condicionadas. A Literatura
erótica, de autoria feminina, através de uma estética que busca evidenciar o corpo da
mulher enquanto sujeito fundado pelo desejo, também dá visibilidade à mulher,
permitindo-a falar sobre os desejos mais orgásticos e luxuriosos, que constitui o seu Eu.
Sendo assim, consideramos o campo literário erótico, de autoria feminina, como
um espaço possível para construir olhares reflexivos e críticos sobre a posição das
mulheres, nas diversas esferas sociais, dando a elas autonomia de desejar e sentir sua
sexualidade, de maneira libertária, uma vez que a Literatura possui grande influência de
arquitetar e reproduzir ideologias na sociedade.
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WELTLITERATUR E REALPOLITIK: ALGUMAS QUESTÕES DE PESQUISA
SOBRE AS INTERFACES ENTRE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E
LITERATURA COMPARADA
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Resumo: Os estudos de Relações Internacionais e de Literatura Comparada surgiram como
disciplinas acadêmicas entre o final do século XIX e o fim da Primeira Grande Guerra, como
tentativas de sistematizar o conhecimento humano sobre questões culturais e políticas
relacionadas ao mundo. O objetivo deste ensaio é apontar alguns desses pontos em contato, com
vistas à construção de um futuro diálogo mais intenso e deliberado entre as disciplinas de
Literatura Comparada e de Relações Internacionais.
Palavras-chave: interdisciplinaridade, Relações Internacionais, Realpolitik.

Os estudos de Relações Internacionais e de Literatura Comparada surgiram como
disciplinas acadêmicas entre o final do século XIX e o fim da Primeira Grande Guerra,
como tentativas de sistematizar o conhecimento humano sobre questões culturais e
políticas relacionadas ao mundo — em oposição aos estudos, muito mais desenvolvidos
à época, de questões culturais e políticas relacionadas a nações específicas. Ainda que
inicialmente imperfeitas e subordinadas a visões de mundo eurocêntricas e limitadas,
essas disciplinas representavam um grande avanço, pois sugeriam haver traços em
comum às literaturas do mundo (do lado da Literatura Comparada) e uma especificidade
à maneira como os atores políticos se comportavam na esfera internacional (do lado das
Relações Internacionais). No entanto, essas disciplinas não surgiram de um vácuo — elas
são, na verdade, a consolidação acadêmica de estudos e obras literárias e analíticas que
buscaram, ao longo dos séculos, compreender a experiência humana como um sistema
não limitado a fronteiras civilizacionais ou culturais, e sempre em interação com outras
unidades sociais mais ou menos distantes. As duas disciplinas se desenvolveram
independentemente, mas guardam entre si muitas semelhanças e trajetórias teóricas e
metodológicas comuns. O objetivo deste ensaio é apontar alguns desses pontos em
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contato, com vistas à construção de um futuro diálogo mais intenso e deliberado entre as
disciplinas de Literatura Comparada e de Relações Internacionais.
Inicialmente, porque tanto a literatura comparada quanto o estudo das relações
internacionais pressupõem uma geografia. Assim, por exemplo, Franco Moretti, da área
da literatura comparada, propõe a descrição do surgimento do romance como gênero
literário moderno na Europa a partir de uma cartografia de influências e modelos
(MORETTI, 2000). Na mesma linha, Pascale Casanova, em sua obra A República
mundial das letras (CASANOVA, 2002), imagina um universo literário muito
semelhante à visão de um hipotético diplomata francês mais conservador, que enxergasse
a cultura do mundo pelo viés da concepção que os intelectuais parisienses teriam dessa
rede de interconexões e recepções. Esse mundo literário, à semelhança do mundo das
relações internacionais, é composto de centros e periferias, aliados e rivais, conflitos e
pacificações. O modelo, digamos, “competitivo” das literaturas nacionais e de suas
interações proposto por Casanova teria muito a ganhar em complexidade e potência
explanatória se adotasse em maior escala os conceitos e raciocínios próprios às disciplinas
que se dedicam ao estudo da geopolítica internacional.
Por outro lado, se despimos o estudo da literatura da obrigação de refletir fielmente
as fronteiras impostas pelo político, perceberemos que a interdependência cultural
transcende, em grande medida, as limitações governamentais. Nesse sentido, o estudo das
relações internacionais teria muito aprender com a literatura, que adota uma visão mais
anárquica e porosa da experiência humana.
Em seguida, porque tanto a literatura comparada quanto o estudo das relações
internacionais descrevem o mundo a partir de uma perspectiva histórica. Essa talvez seja
a interface mais simples de ser demonstrada, pois o panorama diacrônico das nações e
das literaturas é (obviamente) concomitante e dialogante. Assim, por exemplo, a história
do romantismo alemão se confunde com a tomada de consciência daquilo que se
convencionou chamar de “nação germânica”. A descrição que Benedict Anderson (1991)
faz do surgimento de diversos nacionalismos em diferentes pontos do planeta a partir da
ascensão da língua nacional e do estabelecimento de um cânone de obras literárias é
conhecido e sempre lembrado — tanto em salas de aula de literatura como em cursos de
relações internacionais. Esse paradigma do “nacional — que é uma língua — que é uma
literatura” é o mesmo, tanto para a política como para os estudos literários mais
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ortodoxos, e as tentativas teóricas de relativização, crítica e transcendência com relação
ao modelo das unidades nacionais tem diversos pontos em comum nas duas disciplinas,
com arcabouços teórico-críticos como o pós-estruturalismo e o feminismo fazendo
aparições importantes em ambos os campos acadêmicos.
Além disso, tanto a literatura comparada quanto o estudo das relações
internacionais estão ancorados em uma perspectiva política. Nas relações internacionais,
o objeto central da ciência, dentre outros assuntos conexos, é a compreensão e proposição
do poder internacionalmente. O poder poderá ser distribuído, explicado, criado,
construído ou destruído com distintas maneiras de observar e formas de pensar. E essas
formas são as categorias da teoria das relações internacionais. A teoria das relações
internacionais contemporânea abarca uma ampla gama desses diferentes espectros, como
o neorrealismo, o neoliberalismo, a escola inglesa, o construtivismo, a teoria crítica e a
de gênero, dentre outros.
O termo Realpolitik foi criado em 1853 por August Ludwig von Rochau, em seu
livro Grundsätze der Realpolitik angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands,
fazendo referência à política externa de Metternich, Chanceler do Império AustroHúngaro de 1821 a 1848. Tornou-se corrente para designar a política externa de Otto von
Bismarck, que foi Ministerpräsident da Prússia até 1871 e depois Reichskanzler da
Alemanha. O termo é muitas vezes usado no sentido retórico de que a política não é uma
atividade de boas intenções morais, mas baseada em considerações amorais em torno de
poder e força.
Os autores realistas, como Morgenthau (1948), tinham a pretensão de construir uma
teoria que tivesse uma base empírica. Essa refundação contará com um novo paradigma
de sistema internacional a partir do estruturalismo. De modo geral, é possível afirmar
que as correntes teóricas do realismo neo-estruturalista e do neo-institucionalismo se
guardam em pressupostos racionais e estruturais, divergindo em outros pontos
determinantes para suas conclusões, por vezes divergentes, sobre efeitos na cooperação
internacional.
Nas relações internacionais, a noção realismo estrutural será promovida pela obra
de Waltz (1959). Sua teoria irá concentrar nas relações de grandes estruturas sistêmicas.
Apenas essas estruturas seriam capazes de gerar resultados explicativos supostamente
verdadeiros e corretos. Waltz sustenta que a quantidade de poder que os Estados desejam
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é a medida que permite a sua segurança. O Estado é um ente unitário racional, dentro de
um sistema anárquico de competição e autoajuda. A capacidade militar ofensiva é
representada por poder militar terrestre. Todo resto é ideologia. Assim, o posicionamento
do poder no sistema internacional dos Estados (sistema anárquico de poder) era um fator
crucial para entender esse comportamento novo da Realpolitik, reafirmando fatores
racionais de atores em competição, em vez de noções ideológicas explícitas ou premissas
morais e éticas.
O estudo da literatura, por sua vez, passa ciclicamente por períodos em que as
relações de poder ganham destaque e por outros em que concepções de “pureza literária”,
“originalidade e invenção”, “autonomia do literário”, etc., buscam negar a primazia do
político. Aqui, como em outras interfaces entre a literatura e outras disciplinas (a
psicanálise é um exemplo que não raro é lembrado), o risco é grande de se recair numa
visão simplista, em que conceitos complexos são agenciados pelos estudos literários
como ferramentas auxiliares para explicar fenômenos e efeitos textuais, ignorando as
especificidades e tradições próprias à literatura. Esse delicado equilíbrio entre o
interdisciplinar e o meramente instrumental está sempre em risco, e seus limites são
provisórios e ambíguos.
O cosmopolitismo das grandes potências pode ser descrito como vendo “em cada
horizonte de diferença novas periferias da sua própria centralidade, novas patologias por
meio das quais a sua própria normatividade pode ser definida e deve se reafirmar”
(SMITH, 1988, p. 54). Assim, por exemplo, o orientalismo britânico informou, em parte,
o orientalismo americano, que se tornou mais expressivo durante a Guerra do Pacífico
(1942–1945) e o Período de Ocupação (1945–1952). O orientalismo americano também
parece preocupado em instrumentalizar conhecimentos para facilitar o domínio. Talvez a
mais importante obra escrita sobre o Japão por um orientalista seja O Crisântemo e a
Espada (1972; a primeira edição é de 1946), da antropóloga Ruth Benedict, que contou
com a colaboração do Escritório de Informação de Guerra dos Estados Unidos, em seu
projeto de traçar um retrato do “espírito japonês”, de maneira a facilitar o trabalho de
pacificação do país derrotado pelas tropas do General MacArthur.
Da mesma forma, não é por acaso que “A Crise da Literatura Comparada”, de René
Wellek, data de 1959 (edição brasileira de 1994), e que o texto-irmão desse —
Comparaison n’est pas raison, de Étiemble — foi publicado em 1963, em pleno auge da
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Guerra Fria. Esses textos ganham novo significado se pensamos que sobre eles pairava a
constante ameaça da aniquilação total. Em outubro de 1962, durante o confronto que ficou
posteriormente conhecido como a Crise dos Mísseis de Cuba, o mundo viveu por treze
dias a real possibilidade da total extinção (a estratégia soviética e americana para a crise
nuclear foi batizada de MAD — mutual assured destruction). A palavra “crise” do título
do artigo de Wellek parece prenunciar o pesadelo político que ocorreria três anos depois;
e o livro de Étiemble, com o seu “não é razão” do título, é talvez um dos últimos textos
defendendo um ideal de humanismo racional, pré-1968, com argumentos cosmopolitas e
internacionalistas, em oposição à irracionalidade da ciência, da técnica e da guerra.
Nesse sentido, a Literatura Comparada da segunda metade do século XX, a abertura
multidisciplinar, as tentativas de descentralização, e o maior diálogo entre culturas
parecem ser o fruto de uma real e vivida angústia. Por outro lado, o idealismo
comparatista que se associa a essa visão de Weltliteratur tem seus limites:
Os comparatistas do pós-guerra [...] tinham esperanças messiânicas de
que a world literature seria a cura para os males do separatismo
nacionalista, da xenofobia, e da violência de fronteira — o que deixava
implícita a ideia de que o comparatista seria o sucessor transcendental
da visão estreita de mundo associada ao especialista monolíngue.
(DAMROSCH, 2003, p. 282)

Hoje sabemos que a xenofobia e a violência de fronteira não foram totalmente
eliminadas pelo ideal de cosmopolitismo representado por órgãos internacionais como a
ONU e a UNESCO, ainda que o esforço de integração da humanidade tenha tido seus
momentos de avanço. O sonho da personagem Mafalda, de Quino (1993), não se realizou,
e a tradução nem sempre conseguiu promover a paz e o entendimento entre os povos. No
campo da literatura, o “especialista monolíngue” continua sendo a figura mais importante,
e a sua interpretação do texto literário é considerada como a que tem autoridade. A
desconfiança com relação ao texto traduzido e a resiliência dos nacionalismos ao longo
de todo o século XX parecem ainda ecoar o pessimismo de George Orwell, que afirmava,
em 1941, que a literatura é “a única arte que não consegue atravessar fronteiras [...] uma
espécie de piada interna, com pouco ou nenhum valor fora de seu grupo linguístico”
(1981, p. 264).
A ideia goethiana de Weltliteratur também se esvaziou, substituída por aquilo que
David Damrosch chama de global literature, “um tipo de literatura que seria lida apenas
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em terminais de aeroportos, sem ser afetada por nenhum contexto específico” (2003, p.
25). Não se deve confundir, por outro lado, o ideal de Weltliteratur de Goethe com o
“cosmopolitismo triunfalista” francês e inglês (DAMROSCH, 2003, p.9). Guardadas as
devidas diferenças, a maneira como Goethe percebia a literatura em língua alemã de sua
época é semelhante a como a literatura brasileira se percebe na modernidade: como uma
cultura periférica e provinciana. O conceito goethiano de Weltliteratur se encontra
expresso em suas conversas com Eckermann:
Estou cada vez mais convencido de que a poesia é um patrimônio da
humanidade [ein Gemeingut der Menschheit], e de que ela se revela em
toda parte e em todas as épocas, em centenas e centenas de pessoas. [...]
Quando nós, alemães, não olhamos para além do estreito círculo à nossa
volta, tornamo-nos fáceis presas de uma pedante presunção
[pedantischen Dünkel]. O termo “literatura nacional” já não quer mais
dizer muita coisa: anuncia-se a era da Weltliteratur, e todos devem,
portanto, contribuir para que ela chegue mais rápido. (GOETHE em
conversa registrada por ECKERMANN, 1908, p.329)

Goethe adverte que o “estreito círculo à nossa volta” pode nos tornar “fáceis presas
de uma pedante presunção”. Além de buscar ativamente textos em línguas estrangeiras,
antigas ou contemporâneas, Goethe também lia muitas traduções, e o diário de
Eckermann enquadra o surgimento do termo Weltliteratur no contexto de uma conversa
entre os dois sobre um “romance chinês”. Goethe considera a literatura do mundo como
um “patrimônio da humanidade”, à semelhança dos ideais de respeito à diversidade
cultural que a UNESCO tem procurado promover desde o fim da Segunda Grande Guerra.
É claro que o discurso de Goethe (assim como o da UNESCO) tem muito de
retórico, e ele “estava longe de ser um multiculturalista [...] o mundo que lhe servia de
modelo privilegiado” era o da cultura europeia, “com a Grécia e Roma como fornecedoras
de uma Antiguidade que para ele era algo crucial e à qual ele sempre voltava”
(DAMROSCH, 2003, p. 12). Por outro lado, o eurocentrismo de Goethe era “altamente
permeável, em parte graças a outro valor que competia por sua atenção: o seu elitismo”.
A Weltliteratur de Goethe é “o produto de uma elite que se pretende guia do povo, [...
uma] irmandade internacional” (DAMROSCH, 2003, p.13). É bom lembrar que,
historicamente, o cosmopolitismo das elites europeias está mais intimamente ligado aos
intelectuais de língua alemã (do que aos franceses ou ingleses), devido à complexidade
das relações internas e externas de suas comunidades linguísticas.
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No entanto, a conjuntura política e intelectual da Europa no início do século XIX
— mesmo para a cultura germânica de Goethe, que ele percebia como periférica em
relação aos centros de prestígio cultural — é muito diferente da vista panorâmica do
mundo que se tem a partir da América Latina, terra de imigrantes. Um exemplo
emblemático é o de Jorge Luis Borges, cuja formação intelectual foi em parte determinada
pelos orientalismos britânico e francês e pela Weltliteratur alemã. Ora, como demonstram
Beatriz Sarlo em Um Escritor na Periferia (2008) e Sergio Waisman em seu Borges y la
Traducción (2005), a atitude predatória da cultura europeia sofre uma dramática
transformação quando redistribuída espacialmente desde Buenos Aires. Talvez resida aí
a diferença entre a coleção de peças catalogadas de museu, vindas do mundo todo (os
mármores do Parthenon, removidos e transportados para o British Museum, e nunca
devolvidos) e a visão de mundo descentralizada e cosmopolita que se espera da Literatura
Comparada: sim, o mundo precisa conhecer o mundo; sim, as línguas podem e devem ser
traduzidas para outras línguas; mas esse conhecimento e essa tradução devem contribuir
para uma progressiva disseminação dos centros de autoridade. Sob essa perspectiva, a
literatura comparada pode ser vista como uma teoria complementar do conceito de soft
power, de Joseph Nye (2004).
De certa maneira, pode-se dizer que isso já começa a mudar no Brasil — por
exemplo, com o recente aumento no número de traduções diretas de literatura escrita em
línguas periféricas (cf. CUNHA, 2015), sem intermediários hegemônicos, como era
comum até os anos 1990. A Biblioteca de Babel de Borges, afinal — e ao contrário do
British Museum — não tem centro: o centro é sempre onde se está.
As interfaces entre literatura e relações internacionais ocorrem em diversos níveis,
e não é nossa intenção, neste texto, fazer um catálogo exaustivo desse potencial. Não nos
interessa propor que a literatura assuma o papel de fonte auxiliar, fornecedora de
exemplos ilustrativos de questões de relações internacionais — como faz, por exemplo,
Paul Sheeran, um professor de Comércio Internacional na Universidade de Winchester,
no Reino Unido, em seu livro Literature and International Relations (“Literatura e
Relações Internacionais”, SHEERAN, 2007). Também não é nossa intenção fazer aqui a
leitura de certas obras de ficção como ponto de partida para debates e reflexões sobre
tópicos de diplomacia. Ainda que iniciativas como essas sejam positivas e interessantes
do ponto de vista da interdisciplinaridade e da ampliação do escopo intelectual de sala de
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aula, a literatura perde qualidade interpretativa e teórica ao ser tratada como o proverbial
cadáver da aula de anatomia — um mero instrumento pedagógico à disposição de outras
disciplinas. No caso das interfaces entre a literatura e o estudo das relações internacionais,
essa limitação do literário à posição de subsídio é especialmente desafortunada, pois
acreditamos que o diálogo que as duas disciplinas podem estabelecer é especialmente
diverso e, digamos, orgânico.
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FLUTUAÇÕES GEOPOÉTICAS EM ILHAS, DE WILSON BUENO E EM
RAGA, DE LE CLÉZIO
1

Cintea Richter

Resumo: Este artigo busca aproximar-se da temática da ilha como espaço geoliterário,
reafirmando a potência contida na interação entre a geografia e a literatura para a investigação
das sensibilidades de obras literárias. A partir de contribuições do romanista alemão Ottmar Ette
e do filósofo Gilles Deleuze sobre esse espaço geográfico e sobre suas configurações
arquipelares, pretende-se instigar uma nova abordagem desse cenário já conhecido da Literatura.
Palavras-chave: Geoliteratura; Comparatismo; ilhas.

A relação entre o ser humano e as ilhas é formada por uma grande contribuição
de processos de imaginação e de simbologia. Mitos e lendas sobre esse espaço sempre
fizeram parte do imaginário coletivo humano. Desde a mitologia pré-helênica até os
dias de hoje, as ilhas foram vistas de diversas formas, mantendo, no entanto, ao longo
da história, seu caráter ambíguo de paraíso, mas também de mistério.
Assim, a ilha com sua peculiaridade topográfica, exerce também um
magnetismo sobre a Literatura, que dedicou inúmeras obras ao tema. Escritores como
Eco (A ilha do dia anterior, 1994), Saramago (A ilha desconhecida, 1997), Verne (A
ilha misteriosa, 1995), sem falar em Defoe (Robinson Crusoe 1719), Morus (Utopia,
1516) e Bacon (A Nova Atlântida, 1627) se valeram do poder simbólico da ilha para
expressar suas ideias.
Seu isolamento geográfico abre a possibilidade de investigar um espaço que, ora
é explorado como um mini-mundo, mero reflexo da sociedade, ora como um mundo
novo e idealizado, espaço sobre o qual os personagens projetam desejos e sonhos bem
como medos e pesadelos.
Do ponto de vista geográfico, ilhas são uma porção de terra rodeada de água por
todos os lados. Observando o mapa-múndi, percebemos que ele está cheio delas.
Centenas de ilhas foram objeto de colonização, territórios ocupados e explorados, dos
quais alguns se tornaram independentes e reconhecidos há apenas algumas décadas.
Alguns ainda são territórios além-mar de países europeus. É o caso da Nova Caledônia,
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um arquipélago situado na Melanésia ainda hoje “pertencente” à França, que tem
referendo sobre sua independência previsto para novembro do corrente ano.
O interesse em estudar de maneira mais profunda a complexidade e a dicotomia
que envolve as ilhas e suas formações arquipelares teve um aumento considerável
justamente na década de 80, momento em que as independências desses territórios se
concretizavam. Nascem, então, os estudos insulares, que vêm promovendo um debate
interdisciplinar e dando espaço a uma nova forma de investigação e de aproximação do
tema.

Existe, no âmbito internacional, um interesse crescente pelo estudo dos universos insulares. Esse
interesse crescente não é somente motivado pela importância atribuída
por Darwin às ilhas no estudo da evolução das espécies e
posteriormente pela contribuição da biogeografia, mas também pelo
fato de muitas das ilhas, tanto do Caribe quanto da Polinésia, terem se
transformado em pequenos países, com representação política na
ONU. Parte desse interesse provém também da maior facilidade em,
hoje, se visitar as ilhas oceânicas, tidas como paradisíacas, pelo
encurtamento da distância conseguida pelo desenvolvimento do
transporte aéreo. (DIEGUES, 1998, p.2)

O fato é que hoje a maioria das ilhas está longe de ser o lugar paradisíaco
imaginado pela população não-insular. Ilhas tornaram-se produtos de turismo e de
privatizações, alterando sua dinâmica econômica e empobrecendo os ilhéus. Cruzeiros
aportam e partem, epidemias se alastram, os recursos naturais são limitados.
Desde Marco Polo, as ilhas foram, sobretudo, fontes de materiais e recursos
preciosos, pontos de parada e abastecimento de navios, pontos de passagem. O caráter
de isolamento insular foi explorado também para construção de prisões, de sanatórios e
para isolamento de doenças. Algumas foram usadas como fossas para cadáveres
contaminados e mais recentemente como depósitos de lixo.
Por outro lado, muitas também foram vistas e idealizadas como lugares exóticos
e paradisíacos, com natureza e população exuberantes, despertando tentações naqueles
que ali desembarcavam por alguns dias. Essa imagem povoa a mente da maior parte da
população, pois foi tonificada por meio de pinturas e de diários de viagem. Poucas vezes
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se retratou ou se relatou a ilha da forma como seus habitantes a percebem e a
vivenciam.
Mais recentemente novas obras literárias surgiram tematizando as ilhas,
propondo novas leituras desse espaço geoliterário. Os livros Ilhas (BUENO, 2017) e
Raga, uma viagem ao continente invisível (LE CLÉZIO, 2006) trazem a ilha como
cenário, apresentando suas relações geográficas, suas conexões inter- e transinsulares
bem como suas relações com o continente. As narrativas concebem uma nova
abordagem do espaço insular, problematizando a situação pós-colonial, dando a voz a
personagens nativos, desconstruindo imagens tão decalcadas no imaginário coletivo. As
obras destacam também o papel formador da viagem, dos percursos realizados entre
ilhas. O caráter simbólico e mitológico continua a se fazer presente, mas agora tingido
de novos matizes, trazendo à tona mitos menos conhecidos na cultura ocidental.
Flutuações geopoéticas
Ilhas, penínsulas e arquipélagos - essas formações geográficas podem dialogar
com os textos literários de maneira fecunda. A relação com a ocupação do espaço e a
interligação dessas formações fragmentadas e parcialmente submersas permitem
analogias simbólicas com a literatura. Além disso, é nesses espaços que as narrativas se
constituem e onde acontece uma fusão de elementos: os personagens se diluem no
ambiente ou o ambiente se adere a eles. O espaço já não é mais um pano de fundo
descolado dos personagens.
A aproximação entre o mundo geográfico e o universo literário e a interação
entre essas duas áreas do saber permite investigar movimentos de viagens, percursos e
rotas e como elas podem contribuir com a Literatura. O comparatista Ottmar Ette (2005)
vem dedicando parte de seus estudos e de seus escritos recentes à investigação da
questão insular. A partir de um escopo interdisciplinar, Ette exemplifica na Literatura
constatações e evidências dessas interações. Em ZwischenWeltenSchreiben (2005) o
autor discorre ao longo de dois extensos capítulos sobre a fragmentação de ilhas, seus
estilhaços e suas dinâmicas de interação em seus arquipélagos.
As ilhas mostram a Ette novas possibilidades de análise, por meio de
ambiguidades e oposições. Seus territórios, por exemplo, são bastante indefinidos, uma
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vez que é muito difícil medir costas marítimas com precisão. Além disso, a vetorização
de rotas milenares cruzando ilhas, usando-as como pontos de abastecimento e de
descanso são perceptíveis e repetidas até os dias de hoje.

… se por um lado a ilha é vista como uma ilha-mundo, na qual se aloja uma totalidade fechada
e dentro da qual há um espaço multifacetado, uma divisão em
diferentes espaços paisagísticos, climáticos e culturais, por outro lado
a ilha se mostra, no entanto, também parte do mundo-ilha,
representando o fragmentado, o estilhaçado, o mosaico, marcado
através da diversidade de suas conexões e constelações internas.
(ETTE, 2005, p.124)

Como o trecho acima afirma, a ilha é um espaço bipartido, no qual convergem
ambiguidades e oposições. Ver a ilha como um sistema fechado e isolado, praticamente
alheio ao restante do mundo, é equivocado. Ilhéus sempre se deslocaram dentro de
arquipélagos e mantiveram contatos com habitantes de outras ilhas. É certo que
possuem uma cultura própria, mas a ilha é parte do mundo e ao mesmo tempo um
mundo à parte.
Gilles Deleuze fez uma reflexão sobre as ilhas em um manuscrito intitulado
“Causas e razões das ilhas desertas”. O filósofo nunca publicou o texto, que foi trazido a
público em 2002 na coletânea L’île déserte et autres textes, ganhando uma tradução no
Brasil em 2004. No ensaio Deleuze chama a atenção para um dado geográfico das ilhas:
sua subdivisão em ilhas continentais - que se desprenderam do continente por alguma
erosão - e ilhas oceânicas - que por meio de uma erupção vulcânica ou por alguma outra
força geológica emergiram das águas.

Os geógrafos dizem que há dois tipos de ilhas. Eis uma informação preciosa para a imaginação,
porque ela aí encontra uma confirmação daquilo que, por outro lado,
já sabia. Não é o único caso em que a ciência torna a mitologia mais
material e em que a mitologia torna a ciência mais animada. As ilhas
continentais são ilhas acidentais, ilhas derivadas: estão separadas de
um continente, nasceram de uma desarticulação, de uma erosão, de
uma fratura, sobrevivem pela absorção daquilo que as retinha. As ilhas
oceânicas são ilhas originárias, essenciais: ora são constituídas de
corais, apresentando-nos um verdadeiro organismo, ora surgem de
erupções submarinas, trazendo ao ar livre um movimento vindo de
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baixo; algumas emergem lentamente, outras também desaparecem e
retornam sem que haja tempo para anexa-las. (DELEUZE, 2004, p. 6)

O filósofo afirma ainda, que a ilha é o fruto da oposição entre a terra e o oceano.
O desejo de domínio dessa oposição é o que levaria o homem às ilhas. Além disso, ele
vê na própria formação das ilhas a simbologia que elas desencadeiam: a separação (ilhas
continentais) e a recriação (oceânicas). Deleuze acredita que a Literatura tem a potência
necessária para criar a ilha de uma forma que ainda não há, nem oceânica, nem
continental.
Flutuações geopoéticas em Ilhas, de Wilson Bueno
Esse livro póstumo do escritor paranaense Wilson Bueno trata de uma expedição
a ilhas imaginárias, na qual não somente os navegadores se deslocam, mas também as
próprias ilhas e os arquipélagos. A narrativa se dá a partir do barco Hérida, trazendo o
ponto de vista de seus navegadores, que estão sempre de passagem, e não se fixam em
lugar algum, nem chegam a lugar algum. Por vezes os marinheiros nem desembarcam
nas ilhas encontradas, apenas passam por elas e as observam, ou, em alguns casos, as
ilhas é que passam por eles, e os observam.
O livro se divide em três “arquipélagos”, nos quais os capítulos são ilhas. Cada
ilha é muito peculiar e é composta por uma característica específica que a torna única. A
narrativa é ancorada no lirismo, fundindo temas da mitologia clássica com a descrição
de paisagens surreais, criando imagens dicotômicas tanto quanto intensas.
Elementos típicos de narrativas de viagem aparecem com novas atribuições: os
navegadores, o barco, o oceano, as ilhas, os ilhéus. Os navegadores não estão em
evidência, aparecem implicitamente na voz do narrador, uma vez que ele faz uso da
primeira pessoa do plural. Além disso, poucos personagens aparecem com nomes
próprios. Em contraponto, o barco tem nome - Hérida - e o oceano aparece grafado
sempre em maiúsculo, recurso que destaca seu protagonismo. As ilhas têm vida própria,
características geográficas e botânicas que as fazem pulsar por si só. Os ilhéus são em
sua maioria animais, seres mitológicos ou seres mágicos.

De Florívia a Tessussála, o que vemos, ou pressentimos, nós os navegadores de Hérida, é um
arquipélago com túneis atravessando, de uma ilha a outra, abaixo das
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areias do fundo do mar. Feito Alice no País das Maravilhas, saíamos
diferentes de cada túnel que vencíamos, além de desembocar, ou por
isto mesmo, em novas paisagens, novas ilhas, novas praias de tão
inédito quanto fulgurante encantamento. Aqui um céu de angústias, ali
todo um firmamento de exaltada epifania. (BUENO, 2017, p. 13)

O trecho acima abre o livro e introduz representações simbólicas significativas.
Por meio da inserção de elementos fantasiosos e oníricos, o narrador desdobra o espaço
a ser percorrido, deixando clara a importância do percurso, que vai se re-desenhando em
cada ilha visitada ou avistada. Por vezes tal movimento permite aproximações com uma
jornada ao próprio íntimo dos navegadores, por outras, revela o imenso desejo de se
cruzar fronteiras e de se expandir os limites.
Uma das ilhas do livro se chama Lídia. É uma “minúscula ilha do mar Egeu,
redonda como o Coliseu” (BUENO, p. 18) onde se procriam os pégasos. Suas praias são
estreitas, o mar é violento e naufraga até os maiores navios que tentam se aproximar.
Mas caso alguma embarcação se aproxime da praia é atacada e escorraçada pelos
pégasos.

Bardos e nautas, górgonas e sereias em vão tentaram chegar a Lídia e foram invariavelmente
afugentados, seja pelo violento mar que ali se encrespa e naufraga
mesmo as galés mais portentosas, seja pelo pronto voo com que os
pégasos se arremessam, cascos e dentes, asas e crinas tensas, a
escorraçar, à proximidade das praias, os eventuais invasores. Nenhum
estranho, nem mesmo os pássaros do velho arquipélago ousaram se
aproximar de Lídia. Ou ali deitar seus ovos. Permanentemente vigiada,
desde o princípio do mundo, por gerações e gerações de pégasos,
Lídia é e sempre foi a ilha dos cavalos alados. De mais ninguém.
(BUENO, 2017, p. 19)

A vida existe em Lídia como natureza primeira. O jogo entre o espaço e a
mitologia, aqui presentes na descrição geográfica da ilha e na imagem do pégaso,
transfigura a ilha em um organismo completo. No trecho também inferimos uma
referência à colonização, quando o narrador se refere ao “velho arquipélago” que nos
lembra do velho continente, expressão utilizada para denominar o continente europeu.
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A escolha do nome da ilha também tem uma simbologia significativa. Lídia foi
uma antiga região da Ásia Menor, terras que hoje fazem parte da Turquia. O local foi
objeto de várias disputas territoriais ao longo da História.
Ao todo são descritas dezessete ilhas que, embora fictícias, evocam a realidade
histórica e questionam a geografia, deslocando e descentrando continentes, ilhas e
oceanos. Hérida e seus navegadores, errantes em um mundo particular mas também
universal, traçam rotas e conexões inéditas.
Flutuações geopoéticas em Raga
O livro Raga - uma viagem ao continente invisível - a Oceania, de J. M. G. Le
Clézio, por sua vez, faz uma abordagem literária da descoberta e da colonização da
Oceania. O autor reconta essa história, combinando relatos antropológicos, depoimentos
de personagens reais e fictícios e as lendas que fazem parte da cultura daquela região.
Sua própria visita ao continente se funde com dados históricos, mitos e análises críticas
do processo de colonização e de descolonização das ilhas.
Le Clézio nasceu em Nice. Sua família é originária da Bretanha, mas emigrou
para as ilhas Maurício no século XVIII. As ilhas Maurício fazem parte de Raga em
várias passagens, servindo como ponto comparativo e contrastivo para as ilhas visitadas
na Oceania, inserindo assim, mais um aspecto biográfico à trama.
Raga é a palavra nativa para Vanuatu, uma das ilhas da Oceania. No capítulo de
abertura do livro, o autor apresenta dados históricos acerca das primeiras investidas à
Oceania, espaço geográfico que ele denomina e define como um “continente invisível”
(LE CLÉZIO, 2011, p. 9).
Depois de apresentar inicialmente a localização geográfica de Raga, a narrativa
tem sequência com uma “viagem sem volta” (LE CLÉZIO, p. 15) em que
acompanhamos uma família em uma embarcação - a piroga - até sua chegada à ilha. A
viagem é longa e cheia de desafios, mas a esperança de chegar a um lugar sem guerra e
de terra fértil acalenta os embarcados.

No centro da piroga, as mulheres estão sentadas. Matantaré se protege com sua esteira,
segurando contra o peito o primeiro filho, um bebê de seis meses que
dorme com a boca fechada no bico do seio. Ao lado delas, Matansi se
aconchegou no fundo da piroga, o vento e a chuva molharam seus
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cabelos, ela geme um pouco, meio adormecida. Há dias a piroga está
em alto-mar, as mulheres e os homens não comeram, as costelas já se
sobressaem debaixo da pele, mesmo em Tabiri, por natureza um pouco
gordo. (LE CLÉZIO, 2011, p.15)

Os personagens dessa passagem são representativos da história de formação
daquela ilha. A história dessa viagem de emigração ainda é relatada entre os habitantes
de Raga até os dias atuais, convertendo-a a um mito de fundação.
Ao final do capítulo A viagem sem volta lemos a descrição da chegada da família
à ilha. Matantaré é a primeira a ver os picos de montanha, enquanto todos os outros
dormem. A sensação de incredibilidade de Matantaré a leva ao silêncio. Somente depois
de alguns minutos ela acorda todos.

Raga vai-se parecer com um longo corpo negro deitado no mar. Raga a silenciosa, com suas
colinas cobertas de fetos e árvores, Raga a muralha de lava com seus
picos cobertos pelas nuvens. Raga a misteriosa, onde eles abrirão
caminhos novos, tremendo de medo, entre os túmulos dos
antepassados. (LE CLÉZIO, 2011, p.25)

O trecho descreve o avistamento de Raga a partir da piroga, quando depois da
longa jornada, a família emigrante vê diante de seus olhos o destino de sua travessia. A
descrição poetizada do espaço geográfico imprime na paisagem o sentimento de
apreensão dos personagens mesclado ao mistério do “novo”. O limite foi transgredido, a
fronteira foi transposta e agora um mundo indefinido, do qual só ouviram falar se
des-vela e se oferece ao des-cobrimento.
Na narrativa de Le Clézio os personagens têm vozes fortes que fundem lendas,
mitos e atualidade. Os elementos presentes nas narrativas de viagens também estão aqui.
O deslocamento inicial - a viagem sem volta - e em capítulos posteriores, em que são
descritas múltiplas viagens - de ida e volta - entre as ilhas da Oceania atribuem um
papel importantíssimo ao mar e às embarcações. São dois espaços de comunicação por
excelência. É por meio do mar, com ajuda da embarcação, que se encontra o outro e que
se troca experiências.
Flutuações comparatistas
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As ilhas surgem em duas configurações distintas nas obras. Em Bueno, a
simbologia, a intertextualidade e a amplidão interpretativa. Em Le Clézio, a realidade de
ilhas colonizadas, a relação de seus habitantes com o continente e a constituição de uma
identidade insular. Apesar da oposição, as obras têm em comum o movimento,
responsável por conduzir as narrativas.
Esse movimento interliga pontos geográficos distantes, traça rotas, marca
destinos e pontos de partida, realiza coreografias com sensibilidades próprias. A
percepção desse fluxo geoliterário e transareal que conecta continentes, arquipélagos e
ilhas, interligando geografia e literatura, sobrepondo realidade e simbologia, descreve
um novo cenário e transfigura o espaço-ilha, expandindo-o para além da terra firme.
Paralelamente também acontecem deslocamentos, viagens sem volta. Estes
atribuem significância relevante ao espaço-embarcação, que assume função de uma
casa-flutuante durante o período de travessia.
As obras corroboram a proposição de Deleuze, de dilatar a potência da literatura
na elaboração de um desenho da ilha como espaço daquilo que ainda não há. A
aproximação do assunto por meio do cruzamento de duas áreas - a geografia e a
literatura comparada - dialogando e misturando seus paradigmas, amplia as
possibilidades interpretativas e enriquece o trabalho.
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O SOBREVIVER DO RIO: A DESCOBERTA DO PARADOXO DA VIDA NA
OBRA DANÚBIO DE CLAUDIO MAGRIS
Fidelainy Sousa Silva (UFRGS)1
Resumo: O presente artigo tem como ponto de partida a imagem paradoxal do rio na obra
literária Danúbio (2008), do germanista Claudio Magris. Considerando que a
interdependência entre literatura e natureza pode ser pensada como protagonista desta
obra se faz necessário perceber o rio como sinônimo de vida e escrita. Partindo da postura
de Ottmar Ette (2016) que, de um lado, considera a literatura um espaço de imposição de
saber e, do outro, como espaço para a existência da humanidade. Assim, com o intuito de
expor o paradoxo da vida usaremos como aporte teórico Jose Juan Saer (2005) para
reforçar a liberdade de criação literária em oposição a obrigatoriedade da forma. Portanto,
proponho uma releitura de conteúdo e forma, para, a partir dos apontamentos teóricos e
metodológicos, contribuir e propor outros limites de compreensão sobre o sobreviver do
rio.
Palavras-chave: Danúbio; Sobreviver; Claudio Magris

Agora ele não tem mais preferência pelo nítido
perfil da estátua grega, e sim pelo fluir da água. [...]
límpida figura desenhada pelo jogo de uma fonte.
(Claudio Magris)
A obra Danúbio (2008) de Claudio Magris discorre em mais de quatrocentas
páginas várias passagens sobre a força desse rio no processo de construção identitária da
Europa Central. Com nove capítulos e cada um com vários subtítulos. Em cada um dos
subtítulos o autor/viajante/leitor narram episódios sobre as cidades visitadas. O capítulo
primeiro tenta explicar quais são as características da nascente do rio e segundo capítulo
discorre pela Alemanha, depois segue para Wachau, Viena, Eslováquia, Hungria, Banato,
Transsilvãnia, Bulgária e finaliza com a Romênia. No primeiro capítulo Magris expõe as
fragilidades em torno do nome deste rio, questiona o lugar do viajante e, ainda que em
primeiro momento passe despercebido, propõe um sobreviver pautado nas regras do rio:
“o viajante sente-se um pouco desajeitado e insignificante e percebe a superior
objetividade da moldura que o envolve” (MAGRIS, 2008, p. 28).
Além destas questões o caráter transitório dos gêneros literários está pautado nas
associações múltiplas das formas literárias. Este fenômeno abre espaço para as obras de
1
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múltiplos gêneros se tornem inclassificáveis, restando-lhes a abertura de um campo de
não-ficção. Em Danúbio, de Claudio Magris (2008) este campo corresponde, ainda, aos
trânsitos culturais, aspectos políticos, os quais colaboram para a interpretação sobre a
justaposição entre a movência do rio e a escrita literária de Claudio Magris. Com isto, a
Literatura Comparada atua como o fluir de um rio corrente, para que através do
movimento contínuo de transformações da teoria quanto a criação literária, a transmissão,
a apropriação de conteúdos e de gêneros literários, transformem-se em águas oceânicas
da crítica cultural pós-moderna. Levando a diante a ideia dessa metáfora, acrescento o
sentido da epígrafe inicial desta texto “O grande clássico ama sempre a forma, o acabado,
o que é distinto, mas agora procura uma forma que, como a figura da água de uma fonte
ou um corpo amado, não seja rígida imobilidade, mas sim transcorrer e devir, vida”
(MAGRIS, p. 148, grifos da autora).
A narrativa literária e a concepção de rio estão tanto quanto ligadas e descoladas
da obra, aqui temos o ponto de partida da imagem paradoxal do rio. Em outras palavras,
o rio ao mesmo é personagem ficcional e real, no entanto interessa-nos sua configuração
dentro desse espaço de significação maior que o ficcional. Para o teórico Ottmar Ette o
termo SaberSobreViver (2016) abre uma nova perspectiva de quanto a interdependência
entre natureza, vida e literatura. Ele considera a efemeridade das transformações da
escrita identitária como elementos facilitadores para compreendermos a transitoriedade
pertinente à pós-modernidade. A relação mútua entre os campos do conhecimento
extrapola o termo interdisciplinar o qual as teorias contemporâneas insistem em justificar
positivamente, no entanto, enquanto o inter- apenas aproximar as disciplinas a relação
mútua e homogênea entre as disciplinas deixam de alargar o campo dos Estudos
Literários. Para Ottmar Ette analisar o ficcional é interpela o real. Nesse sentido, o rio
Danúbio abre um leque de possibilidades outras dentro do limiar ficcional em que é
preciso rediscutir a imagem do rio para além da metáfora categórica de que rio é
identidade móvel. Ademais, a literatura sempre atuou como instituição receptora dos
fluxos de mudanças, agora se torna influenciadora de elementos para as trocas de campos
disciplinares. Ora, a própria obra modifica os gêneros literários. Resta apenas que o autor
perceba a necessidade fluida necessária e particular das escritas, neste caso, escrever a
obra ficcional sobre a imagem de um rio será afetada pelo movimento fluido das águas.
Assim, a obra Danúbio (2008) expressa o fluir como se movimento contínuo de
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transformações da teoria quanto criação literária. O fluxo do rio altera a escrita – forma –
na tentativa de capturar palavras mais adequadas para descreve-lo. Essa postura teórica
se coaduna com a finalidade de perceber a subjetividade em torno do fluir do rio Danúbio
e considerar o movimento e a vida como chave analítica. Aqui, percebemos que tanto
Magris e sua obra literária e Ette com seu texto teórico propõem a vida como elemento
principal. Em suas palavras:

A onda que flui das suas espirais e o ritmo envolvente de sua descida inspiram
a Doderer um longo romance, cuja respiração pretendia ser o abandono ao
fluxo da vida que passa ao longo daqueles degraus. [...] descendo aqueles
degraus tem-se a impressão de se deixar levar pelo curso de um rio que é a
própria vida, a qual nos transporta e nos deposita em algum lugar das suas
margens onde nos sentimos em casa (MAGRIS, 2008, p. 194-195).

O rio representa a própria imagem do corpo fluido, imagem esta que ultrapassa a
unilateralidade da identidade dos países da Europa Central e leva a evidências de infinitas
associações possíveis dentro do processo contínuo de significações identitárias.
Tais problematizações conduzem a esta análise para além das significações
centradas em personagens da narrativa, no entanto, mesmo que ainda não tenha um espaço
de destaque no campo literário, são as questões sobre vida que verdadeiramente
impulsiona a existência da pesquisa e do pesquisador. A interdependência entre literatura
e natureza é a grande protagonista desta investigação. No entanto, não é a discussão sobre
o protagonismo, mas de como natureza e literatura estão sendo representadas no texto e
no imaginário coletivo. O rio Danúbio concentra a existência insubordinada ao autor
Claudio Magris, ora, não é o rio que pede licença ao autor para existir, ao contrário, ele,
o rio Danúbio, existe sem necessidade de permissão. A narrativa está pautada no
movimento do rio Danúbio que representa, ao mesmo tempo, a identidade ideal unificada
da Europa e sua completa fragmentação, renovação e constate mudança. O fluxo
identitário e as transformações deste/neste rio que permanece vivo mesmo depois de todas
as Guerras e disputas políticas, econômicas e históricas que a Europa atravessou ao logo
dos séculos.
A literatura de viagem funciona como gênero impulsionador das questões entre a
limiaridade subjetiva de quem narra e da identidade cultural revelada. Nesse sentido,
Ottmar Ette (2008), ao analisar a escrita de Alexander von Humboldt, naturalista,
historiador, filósofo, geógrafo e escritor, procurou esse lugar transitório, em que “es
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válido preguntarse con qué procedimentos y técnicas Humboldt logro re-presentar la
compleja combinatória de una investigación transdisciplinar y um pensamiento
intercultural, y, a su vez, mantener en movimento este pensamiento y esta escritura
transgresores de fronteras” (ETTE, 2008, p. 164). Para concluir que a escrita de Humboldt
é está pautada no fragmento transdisciplinar de pensamento intercultural. Partindo desse
pressuposto, Ottmar Ette (2008) define a escrita de Alexandre von Humboltd exatamente
pelo aspecto de movimento e vinculação da escrita entre a ética e a estética, estes
elementos necessários para alcançar a experiência da alteridade cultural. Ademais, para
Humboltd, a figura do intelectual sem os limites do discurso científico abre espaço de
escrita para a responsabilidade social tornar-se a própria função da escrita moderna.
Diante disso, tais aproximações teóricas abrem possibilidades de análises da obra de
Claudio Magris.
Contudo, ir contra a essencialização dos conceitos é uma via para não associar a
ideia de movimento a posturas intangíveis e inflexíveis, pois para alcançar
desdobramentos e reflexões que contribuam para o campo dos estudos literários é preciso
caminhar pela esteira paradoxal dos conceitos. É preciso destacar, ainda, que esta análise
sobre os rios atravessa também os seres mitológicos que fluem além da imaginação entre
mundo real e as questões do imaginário aquático que permeia as obras por nossa intima
relação com as águas. Ou seja, não é apenas o que está descrito, mas as narrativas do
leitor ressignificam o texto ficcional a cada leitura. Diria que o cerne da questão que segue
o fluir do rio segue, quase que unicamente, através de apelo maior de nossa necessidade
da água, já que os afluentes dos rios são veredas de vida. O rio e sua representatividade
na narrativa é forte, tanto quanto é nossa dependência dessa matéria, pois, “o rio da vida
flui nas nossas veias” (MAGRIS, 2008, p. 97). Portanto, a relação proporcional, onde há
água, há vida é tão contundente quanto chamar os afluentes dos rios como veias da
humanidade.
O paradoxo
Visto a produção teórica sobre a temática das relações entre vida e literatura e as
manifestações culturais dentro do campo literário, desenha-se uma lacuna entre a
importância temática sobre a vida e sua real participação em análises literárias. Em
Danúbio (2008) as cenas complexas entre os conceitos de tempo presente e passado são
figuras responsáveis pela concepção de que o presente “este puro presente não existe no
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tempo, que o aniquila em cada instante; ele existe fora do tempo, isto é, da vida, na
rarefação da recordação ou do escrever” (MAGRIS, 2008, p. 98). A realidade social e
histórica está paralelamente vinculada a percepção identitária, no entanto uma não
determina a outra. Esta percepção paradoxal elabora também o próprio ato de viajar pelos
rios. São estes fatores contribuintes para o movimento “transcultural”, pensado por
Zygmunt Bauman (2003) em que o conglomerado não exclui os paradoxos dos termos
fortalecedores dos conceitos culturais.
Nessa perspectiva, a relevância cultural pode revelar a América Latina em relação
a Europa. Os dois continentes atuam como blocos de peso para a formação da sociedade
moderna ocidental, principalmente no que tange a discussão literária transgressora de
concepções pelo viés da corrente filosófica desconstrucionista de Jacques Derrida (2009).
É preciso contradizer as posturas essencialistas sobre identidade para que o fluxo do rio
seja também a abertura de caminho para percorrer de maneira contínua a ressignificação.
De tal modo, há na escrita de Claudio Magris processos de identificação da imagem
europeia como processo de chave para rediscutir seus vínculos definidores da imagem da
própria Europa como certa imagem latino-americana já que foram rotas de exploração
colonial. Ora, a imagem europeia define um reflexo dos espaços colonizados, ora a
concepção europeia se distancia completamente das outras percepções de mundo. E nesse
jogo de semelhanças e diferenças abre-se outro lado do paradoxo sobre a vida na obra
Danúbio (2008), pois os processos civilizatórios da colonização desencadearam a
necessidade de que a própria Europa necessitava encarar o fluxo das águas deste rio para
renovar elementos junto à sua própria imagem cultural. Uma vez que Claudio Magris
aponta as fragilidades e a fragmentação europeia estes fatores são o status contínuo dos
(des)encontros de identificação de sujeitos e nações. Esta postura atua de forma contrária
ao conceito de estados-nações, proposto por Benedict Anderson (2008), portanto, o fluir
é o elemento essencial para a escrita desta obra, e o mover e a passagem são os elementos
imprescindíveis no processo de reconstrução das identidades na pós-modernidade.
Ademais, a própria cultura europeia processo se estabelece como fragmento de períodos
históricos na construção das identidades nacionais. Ou seja, faz-se necessário, para esta
análise, perceber o fluir do rio como um gênero narrativo da obra. A narrativa converge
para certa compreensão fluida de cultura, da escrita e da vida.
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Os afluentes do rio Danúbio assinalam outros aspectos de relevância política
através dos movimentos históricos enquanto espaço pertinente à: 1) consequências do
período colonial para o rio; 2) os distúrbios da Segunda Guerra Mundial; 3) devastação
de estados-nações europeus; 4) os limites do gênero literário, dentre outros. Pautamo-nos
em Terry Eagleton (2009) quando ele discorreu sobre a função política do texto não se
pode mais tratada de maneira desproposital nos textos ficcionais. No entanto, este o
engajamento político não interfere na construção da realidade ficcional das obras,
conforme disse Saer (2005), “o tom do discurso é natural, e o que o leitor aceita não são
as verdades, mas o tom do discurso, que tende a criar uma relação de intimidade
conceitual e intelectual” (p.167). É preciso, através do caráter crítico, extrapolar o texto,
a fim de compreender as intervenções políticas, pretendidas ou não por seus autores,
durante a escrita das obras. Isso porque, não caberia aqui um projeto inocente das
consequências políticas geradas, mas este fator não pode limitar o trabalho ficcional da
obra. A fragilidade da imagem europeia não pode estar vinculada somente as
características políticas do espaço europeu, mas de todo um conjunto imagético que
constitui o poder ao velho continente.
O paradoxo da vida circunscrito na imagem do rio Danúbio versa na intenção de
afirmar o fluxo das águas sem precisar de placas indicativas de nações e nascente. O rio
funciona como constante passagem entre nações, línguas, povos e culturas, não como
limitações ou mesmo inscrições que marcam identificações de supremacia entre nações.
Assim sendo, Danúbio é responsável dividir nações, assim como é o elo de encontros
entre elas. Cabe acentuar que este paradoxo aumenta a necessidade de redirecionar o lugar
do sujeito na sociedade europeia, considerando seu caráter fragmentário e não sua
linearidade como foi imposto em textos literários que até hoje versam o cânone literário
e teórico como importante marco para e na construção social pós-moderna. É preciso,
como dito por Ottmar Ette: “repensar os fundamentos epistémicos do pensamento (sobre
o) contemporâneo”, pois, compreendo, “para além dos estudos de área, os Estudos de
Transárea” que, assim como a percepção de literaturas multiculturais, agregam
“concepções móveis de espaços e territórios” (ETTE, 2016, p.1. grifo meu).
O paradoxo está também no ir e vir da passagem do fluir do rio, no sentido de que
o ato mergulhar “alcança uma mais alta consonância com a vida – com o fluir do presente
no passado – graças à sua total marginalização, que o apaga da sociedade, da dialética da
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história e do progresso” (MAGRIS, 2008, p.166). Mesmo que o foco principal seja o
próprio movimento, ainda assim, não se trata de simplificar o rio, na intenção de percebêlo apenas como identidade, ou seja, é preciso fugir da obviedade e demonstrar o aspecto
inter-relacional entre Europa com sua influência que atravessa fronteiras. A imagem
europeia atravessou o período colonial e, hoje, segundo Ottmar Ette (2008), esta imagem
precisa ser rediscutida dentro da perspectiva pós-colonial, visando a surgimento da
América Latina e o desaparecimento discursivo da Europa.
Esta pesquisa, à nível de contribuições teóricas para o comparatismo, funciona
como andaime necessário para associar a escrita sobre o rio de Claudio Magris com as
semelhanças de um gênero novo atrelado ao movimento do fluir do rio. Além do mais,
esta análise comparatista percebe a obra como objeto indicador dos trânsitos, tradução
cultural, apropriação e limiaridade transcultural. Este lugar teórico é capaz de avançar nos
diálogos possíveis dentro do quadro multicultural, tentando propor outros olhares para os
aspectos político-historiográfico e geocultural do conhecimento. Portanto, tais
desdobramentos contribuem aos estudos culturais e literários pois correlacionam questões
entre continentes e países distintos, levando em conta a importância dos desdobramentos
que está temática abre para além do sistema literário europeu. Na obra, além da escrita
atrelada ao fluir do rio, as provocações e as novas perspectivas quanto à forma – a
abrangência da prosa ensaística e da liberdade de criação poética, abre-se uma vertente
de análise para os infinitos elos entre a linguagem informal e formal que ainda são
antagônicas, mas não se restringem mais apenas as formalidades estruturais.
O sobreviver do rio
Em Danúbio a questão central é perceber a interdependência entre a escrita e o
fluir do rio, nesse sentido o ato de escrever é também o ato de mergulhar, pois essa relação
“alcança uma mais alta consonância com a vida – com o fluir do presente no passado”
(MAGRIS, 2008, p.166). Enquanto ambos atos se realizarem no presente esse processo
alimenta um futuro em movimento. Para Magris a literatura e a viagem são processos
análogos capazes de abranger questões da limiaridade subjetiva de quem narra e da
identidade cultural revelada sobre o que se narra e sobre quem ler o objeto narrado. Em
suas palavras:

o viajante avança por entre as próprias alegrias e as próprias insuficiências,
esperando que naquelas fendas, cortadas como lâminas nos bastidores do teatro
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cotidiano, haja ao menos um soprou um ventinho proveniente da verdadeira
vida, ocultada pelo biombo do real. As manobras literárias tornam-se então
uma estratégia para proteger aqueles rasgos mal costurados na cortina da
distância, para impedir que as fendas mínimas se fechem completamente; a
existência do escritor (MAGRIS, 2008, p. 29).

Nesse sentido, Ottmar Ette ao analisar a escrita de Alexander von Humboldt,
naturalista, historiador, filósofo, geógrafo e escritor, procurou esse lugar transitório, em
que “es válido preguntarse con qué procedimentos y técnicas Humboldt logro representar la compleja combinatória de una investigación transdisciplinar y um
pensamiento intercultural, y, a su vez, mantener en movimento este pensamiento y esta
escritura transgresores de fronteras” (ETTE, 2008, p. 164). Com esse pressuposto, Ottmar
Ette define a escrita de Alexandre von Humboltd exatamente pelo aspecto de movimento
e seu vínculo entre a ética e a estética. Em Danúbio estes também são elementos
necessários para alcançar a experiência do movimento da escrita.
Para Humboltd, a figura do intelectual sem os limites do discurso científico abre
espaço de escrita para a responsabilidade social tornar-se a própria função da escrita
moderna. Neste caso, a abrangência do campo comparatista ocorre concomitantemente às
transformações da literatura contemporânea, uma vez que ambas transitam entre
relevância política, social e cultural. No entanto, a efemeridade da pós-modernidade pode
distorcer a transitoriedade presente em na obra literária em questão porque seu caráter
multicultural pode ser intensificador das mudanças nas áreas do conhecimento
interseccionáveis entre sujeito e sociedade. Por isso, pretendo, assim como Ette, encontrar
esse lugar de escrita para Magris em que movimento de escrita e movimento de fluidez
completem o sentido de sobreviver no rio.
Aqui não são fatores intrínsecos apenas, mas cabe a literatura ser receptora dos
fluxos de mudanças externas, pois “tanto la comunicación literaria como la científica
viven de la superación, y a veces también de las in duda siempre problemática desatención
del espacio”. (ETTE, 2008, p.23). Nesta relação mútua dos campos de conhecimento
sobre a imagem do rio é preciso adentrar também as ressignificações do conceito espaço.
Em si tratando do rio Danúbio seu espaço, na obra ou fora dela, garante um movimento
dialético em que o ficcional interpela o real e esse processo se retroalimenta abrindo um
leque de possibilidades para desenvolver o conceito de sobreviver do rio. Então, com
intuito de desenvolver questões formais da obra de Magris seria necessário verificar, a
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partir do conceito de Tradado Imaginario2 o quanto os gêneros constitutivos desta obra
não são mecanismos validadores para a fixidez de um dos gêneros. Como disse Saer:
“aparte de su prescindencia de todo elemento de ficción voluntaria, me gustaría que este
libro no se distinga em nada de los que ya he escrito, de narrativa e de poesia” (SAER,
2002, p. 25). Para Saer seu livro não pode ser analisado por único gênero narrativo. É
importante frisar que esta decisão não depende apenas do autor, pois Saer está
descrevendo as impossibilidades de limitar o rio da Prata, ou seja, o ‘rio’ é o responsável
pela marcação dos vários gêneros narrativos e o movimento constante desta obra, assim
também funciona a imagem do rio Danúbio. Em ambos, rio da Prata e rio Danúbio a
passagem entre criação ficcional e a representação real sobre o rio estão fazendo da escrita
um ato fluido entre os gêneros.
Para Roland Barthes (2003) o enquadramento obrigatório à forma fragiliza a
liberdade de criação literária não apenas porque a falta de regras abre um espaço
facilitador para a criação, mas porque constrói novas justificativas para o conceito de
originalidade. Portanto, mesmo que a escrita contemporânea esteja na esteira
argumentativa de Jose Juan Saer (2002) contra a ‘tirania do gênero’3 faz-se necessário
estabelecer uma releitura sobre os aspectos na obra de Claudio Magris para encontrar os
paradoxos e os elos entre vida e escrita. Em suas palavras,

o ato de escrever deveriam ser como essas águas que escorrem na grama, mas
aquele frescor de nascente, tímido, porém inesgotável, aquele cantar baixinho
e esquivo da vida assemelha-se ao olhar absorto e profundo de Maddalena, não
à turva aridez da escrita, contudo de água cuja distribuição é frequentemente
defeituosa (MAGRIS, 2008, p. 28).

As tentativas de vincula-lo apenas à um único gênero limita a complexa
interdependência de gêneros a qual esta obra faz referência. As primeiras linhas da
narrativa são comparáveis aos filmes de gênero documentário histórico, mas as páginas
seguintes surpreendem o leitor com arguições semelhantes ao gênero ensaio. Além disso,
o texto está costurado com um tom poético e filosófico capaz de suplantar o gênero
literatura de viagem. A obra tem em seu cerne o fluxo como o movimento da água. Há

2

Subtítulo do livro El rio sín orillas de Juan Jose Saer para afirmar que sua obra não obedece aos gêneros
literários.
3
Ensaio La narración-objeto. 1999, p. 26. a partir de Sartre, ou de aspectos da criatividade e fluidez da
criação literária, proposta por Barthes.

3630

um movimento entre os aspectos teóricos e literários para que a narrativa abra
intersecções constitutivas do texto e, por fim, estas associações e distanciamentos dos
gêneros textuais condensem uma nova forma paradoxal de escrita. Portanto, as
inferências quanto ao gênero devem sempre está vinculado aos vários aspectos da obra e
ao impacto dessas narrativas no âmbito cultural. Isso porque as classificações fixas, a
exemplo, o termo Literatura de viagem categoriza, mas não define a obra Danúbio
(2008), assim também, os termos; narrativa poética, ensaio filosófico e romance não a
definem.
Considerações finais
Ora a abordagem teórica deste texto se relaciona com as associações míticas das
narrativas sobre as águas, ora vincula-se à teoria cultural e crítica comparatista, para que
ambas sirvam de base sobre o paradoxo da vida. Para tanto, considerando os rios como
espaços culturais, destacou-se a importância em descrever a identidade do rio por meio
dos exemplos da obra de Claudio Magris. No entanto, com vistas à sustentação deste
argumento, esta análise também não se pretende linear e categórica sobre a temática
proposta. Em Danúbio pode ser visto como narrativa em prosa capaz de transitar entre
gênero, espaço e tempo, marcado também pela abrangência e correlações entre discurso
narrativo, histórico-geopolítico, capaz de sair do âmbito estritamente literário e deslocarse para a vertente crítico social. Sendo assim, além de conceituar a escrita submersa, a
intenção foi de aproximar o conceito tratado imaginário saeriano, para designar o limbo
entre a forma e a não-forma. Haja vista que afirmo o texto de Claudio Magris não como
literatura de viagem, mas sim como expressão ficcional livre capaz de refletir sobre a
Mitteleuropa4. Entre as nuances de um passeio turístico, ou um documentário, ora com
focos poéticos, ora com pesquisas científicas comprovando a nascente do Danúbio.
Podendo ser também uma escrita poética capaz de descrever as intensas sensações
transmitidas pela natureza. Portanto, pertencer e o não-pertencer aos gêneros colabora
para expandir os estudos literários e, ainda, contribuir para a compreensão da figura do
rio nas reflexões teóricas sobre movimento de sobreviver.
Tais caminhos teóricos despertaram o desejo por aparar as arestas ainda não
discutidas, para a partir de então compreender a literatura como prolongamento da busca
pela fronteira, definida culturalmente em oposição a noção de divisórias fixas. Portanto,
4

Mitteleuropa, em língua alemã, se refere, de modo político, à Europa Central como um todo.
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sem necessidade de essencializar os estudos, associando-os a posturas intangíveis e nem
inflexíveis para alcançar desdobramentos e reflexões que contribuam para o campo dos
estudos literários.
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DESAFIOS DA HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA NO CONTEXTO DAS
LITERATURAS DO MUNDO
Marcello de Oliveira Pinto (UERJ-UNIRIO)1

Resumo: Os últimos anos do século passado viram surgir uma nova configuração no espaço da
produção historiográfica. No campo da história da literatura, a repercussão deste movimento
produziu novas perspectivas para a sua descrição. A história literária passa a ser pensada como
um processo de transformação e de caráter mais aberto, no qual a dinâmica descontínua e não
teleológica do sistema literário e cultural, em suas múltiplas temporalidades, é levada em
consideração. Este ensaio tem como objetivo apresentar algumas novas propostas de
historiografias literárias e colocar em questão a sua produção hoje.
Palavras-chave: historiografia literária; literatura; literaturas do mundo.

Os últimos anos do século passado viram surgir uma nova configuração no espaço
da produção historiográfica. Desta expansão originaram-se vários campos novos de
estudo como, por exemplo, a história mundial e as histórias regionais, que desbancaram
a história nacional como discurso hegemônico da nação, esta última predominante no
século dezenove. Tal pluralidade de discursos provocou um redirecionamento não só das
questões que orientam os estudos historiográficos como também os pressupostos deste
fazer.
O século XX termina com um grande movimento na cartografia dos modos de
escritura da história, tanto nos seus focos como nas suas orientações metodológicas. Da
microstoria italiana de CARLO GINZBURG (1989), GIOVANNI LEVI (1991) e
CARLO PRONI (1989) a Alltagsgeschischte alemã, passando pela egohistória e a
proposta de EDWARD PALMER THOMPSON e seu marxismo culturalista, até a
história sociocultural das práticas e das representações sugeridas por ROGER
CHARTIER (2001). As propostas são numerosas e a sua pluralidade indica o constate
processo reflexivo dos historiadores frente às questões sobre o passado. Contudo, uma
certa tendência em torno de duas orientações epistemológicas parece dominar o conjunto
das produções historiográficas. Estas duas posturas consideradas alternativas, mas que
segundo, DOSSE (2003), podem ser pensadas como complementares, representam não
duas “correntes” no sentido amplo do termo, já que não se eliminam imediatamente como

1
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pólos opostos identitários. De um lado estão pesquisadores que entendem a história como
uma escritura subjetiva, como prática ligada à tradição da literatura e, de outro,
pesquisadores que insistem sobre a noção de prova, sobre o caráter precário, falsificável,
da asserção histórica em função das fontes documentárias e, portanto, sobre seu caráter
de saber objetivado. A perda hegemônica de uma grande voz que paute a produção
historiográfica como foi a da Escola dos Annales favorece esta tendência bipolar e
fomenta a pluralidade de métodos e pesquisas que necessariamente não se anulam. Este
quadro representa
o questionamento das ciências humanas sobre o enigma não resolvido
da natureza do “estar junto”, do vínculo social, negligenciado pelas
ideologias reducionistas e pelas concepções filosófico-políticas
baseadas no utilitarismo. DOSSE (2003, p. 306)

Além disso, o movimento pluridisciplinar do século vinte evidenciou a tentativa de
alargar as fronteiras dos discursos das ciências sociais, estabelecendo laços cruciais para
as descrições dos pressupostos teóricos e empíricos do fazer historiográfico. O primeiro
desses redirecionamentos é o de que todo o conhecimento depende do observador e
conhecer é sinônimo de fazer (MATURANA E VARELA, 1998) e só se viabiliza pelo e
no agir, o que sugere então que não existe conhecimento ontológico ou objetivo.
Conceitos como saber absoluto, verdade suprema, princípios últimos não coadunam com
os pressupostos descritos acima. O segundo é a descrição da função primordial da
linguagem como sendo a de produzir os campos consensuais de conduta dos observadores
na sociedade. Advém desta visão a ideia de que a comunicação é oriunda da construção
de campos interativos comuns e do desenvolvimento de esferas consensuais resultantes
da acoplagem estrutural dos observadores (idem). Assim, o que chamamos de interação
pode ser entendido como uma abertura operacional que ocorre anteriormente a qualquer
comunicação. Desta forma, os sinais da linguagem “materializam” experiências
comunicativas. Eles não se referem à entidades não verbais na “realidade”, mas ao nosso
conhecimento comum de possíveis referências. Os sinais da linguagem se referem à
práticas (ações) sociais.
No que diz respeito à produção historiográfica, a principal consequência desta
descrição foi a fragilização dos alicerces do preceito de uma realidade maiúscula, única e
ontológica. Os elementos sociais que eram antes considerados como imutáveis passam a
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ser vistos como produtos de uma complexa rede de interações sujeita às particularidades
epocais e espaciais. O que antes era extremamente confortável torna-se impreciso e
amplo, levando muitos estudiosos a pensarem não mais nas fronteiras do conceito, mas
na sua alteridade.
Esta postura se aproxima de perspectivas teóricas que adotam a contingência como
objeto de sistematização o que sugere uma atenção às disparidades, às inconstâncias e aos
fenômenos regionais e locais não universalizáveis desprezados pelas teorias sociais
clássicas. Uma das mais típicas posturas destas linhas clássicas era a ideia de se associar
áreas específicas da atividade humana a conceitos totalizantes, como por exemplo, a
tendência a se pensar a esfera da produção artística a partir da análise de como ela é
moldada pelo meio social (BURKE, 1992). Essa tendência observava como a estrutura
social (os meios de produção, por exemplo) influenciava e determinava reflexos nestas
atividades. Esta postura, muito adotada por alguns teóricos da arte e da literatura, sofreu
duras críticas nos últimos anos. Uma destas linhas antagônicas direciona o conceito de
cultura para as manifestações periféricas da sociedade e como estas articulam a
perspectiva simbólica do comportamento humano. Destarte, abandona-se a crença em um
local específico como ponto de referência para um conceito totalizante da realidade (e da
cultura) e passa-se a procurar entender os sistemas de significado produzidos no âmbito
das contingências sociais em busca de padrões específicos em espaços determinados.
Essas contingências fazem com que os fenômenos passem a ser percebidos como
fundamentados numa “incerteza” que produz um incessante processo de reestruturações.
Novas perspectivas sociológicas, como o conceito de criatividade coletiva (Taylor,
1988), passaram a indicar a potencialidade construtiva do fazer social que destaca a
importância do pensamento e da imaginação na produção da sociedade. É o advento do
imaginário social. Uma outra contribuição a este debate aponta para o conjunto de
estratégias que permitem aos indivíduos produzir uma série de alternativas de ação em
um ambiente que está sempre em modificação. Estes “esquemas”, assim como
denominados por BOURDIE (1977), sugerem uma adaptabilidade dos atores sociais, que
delineiam possibilidades de abordagens a um fenômeno social específico a partir da
criatividade cultural que permite ao indivíduo entender este fenômeno através do abalo
(ou desconstrução) de suas estruturas formadoras. Isso significa atestar a percepção de
diversos subsistemas que se organizam para formar o tecido social, entre eles, por

3635

exemplo, o sistema artístico, evidenciando uma impressionante dimensão multiestrutural
e multicontextual, correspondendo a dispensa de quaisquer fundamentos ontológicos
estáveis.
No campo da história da literatura, a repercussão deste movimento produziu novas
perspectivas para a sua descrição. No início dos anos 70, por exemplo, a atenção para os
pressupostos da escrita de histórias de literatura se reorientam a partir da figura do leitor
e de como a recepção da obra se articula no contexto espaço-temporal JAUSS (1994). A
história literária passa a ser pensada como um processo de transformação e de caráter
mais aberto, no qual a dinâmica descontínua e não teleológica do sistema literário e
cultural, em suas múltiplas temporalidades, é levada em consideração e enfatiza a
emergência da historicidade da literatura precisamente nos pontos de intersecção da
diacronia e da sincronia (JAUSS,1994). 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.
Foi neste espírito que A New History of French Literature (HOLLIER, 1989), obra
de 1158 páginas publicada pela Universidade de Harvard em 1989, foi concebida. A sua
organização foi resultado do trabalho de um grande grupo de pesquisadores que contou
com a participação de vários ensaístas, de orientação filosófica divergente e de origens
nacionais, geográficas, disciplinares, e culturais várias, além da contribuição de seus
organizadores.
DENNIS HOLLIER, editor do livro, afirma que A New History of French
Literature pretende romper com a historiografia literária como um simples inventário de
autores e títulos (1989, p. xix). Segundo o editor nem os modos tradicionais de
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apresentação enciclopédica nem de contínua narrativa histórica parecem adequados para
o seu interesse em construir uma visão de campo histórico e cultural através de um amplo
domínio de perspectivas críticas contemporâneas (HOLLIER, p. xix). Além disso,
HOLLIER critica a forma com que as historiografias literárias tradicionais lidam com o
sistema literário:

Replacing both a theory unable to account for its evolution and a view
of history unable to account for the literary, a formalist literary history
will finally grasp literature’s own historicity, literature changing as
literature and for literature reasons. Methodological debates concerning
literary history traditionally focus on the relations between what is
inside and what is outside a literary work, between its content and its
context. Whether they intend to demonstrate literature’s independence
of any contextual influence, its enforced responsiveness to what occurs
in its surroundings, or its evolution according to its own laws, all these
versions of literary history require that it always be clear what is inside
and what outside, where literature starts and where it ends, where one
enters and where one leaves literature. Today it is increasingly difficult
to draw one solid line of demarcation between the inside and the outside
of a work of art (HOLLIER, 1989, p. xxiv-xxv).

Uma outra obra representativa desta nova produção, a Columbia Literary History
of The United States (1988). T. ELIOTT, um dos editores da obra, indica que a montagem
é o grande diferencial do projeto. Segundo ele. Essa nova história da literatura é
construída formalmente segundo o modelo de uma galeria de arte cujas várias portas de
entrada disponíveis garantem o acesso aos diversos corredores. Diferente da maioria das
obras de história da literatura até então publicadas, a Columbia Literary History of The
United States abdicava da tentativa de oferecer uma visão ampla e “monumental” da
literatura estadunidense e procuravam acentuar a diversidade, a complexidade e a
contradição a medida que optou por um modo de representação não linear do passado.
Segundo Olinto, (2002, p. 43)” os princípios estruturais dela acentuam, portanto, formas
avessas a perspectivas globais, homogeneizantes”. A obra, a partir destes pressupostos,
se organiza através de contribuições de diferentes autores, que em ensaios individuais em
sua forma original, debatem assuntos relacionados a produção literária dos estados
unidos, sem intervenção sintetizadora que pudesse transformar a coletânea, de autoria e
compromissos teóricos e estéticos diversos, em narrativa linear e coerente. A sua
concepção, envolve também, uma necessária exposição da situação das questões

3637

fundamentais envolvidas na produção de uma história da literatura, inclusive a própria
natureza da sua determinação.
Na sua apresentação, por exemplo, o editor comenta o título e apresenta as
orientações político-sociais que envolvem a construção da obra e a delimitação de seu
conteúdo e material através do conceito geográfico.

what do we mean by " United States," and how do the words "Literary
History of the United States" in the title signify something different
from "A History of American Literature"? To place the stress upon the
United States is to acknowledge that for many people in the world the
term "American" is not synonymous with "United States" but refers to
all of the countries on the North American continent. By the use of the
term "United States," however, we do not wish to exclude the preColumbian and colonial writing that preceded 1776. A related problem
is that of language: because English is the dominant language in the
United States today, should non-English writings be excluded from this
study? The answers to these questions involve matters of judgment
about which there is much debate. For the sake of clarity and
consistency in this volume, we have concluded that by the "literature of
the United States" we mean all written and oral literary works produced
in that part of the world that has become the United States of America
(ELIOTT, 1988, p. xix).

Desta forma, estão presentes na obra tanto autores canônicos e autores que ora se
destacavam no cenário literário estadunidense como aqueles que representavam tradições
divergentes, como, por exemplo, os autores indígenas, a produção literária hispânica,
judia e asiática, todas não necessariamente produzidas em língua inglesa. (Eliott
1988:24).
No mesmo espírito, A New Literary History of Modern China, publicada em maio
de 2017, articula um espectro de escritos que cobrem a literatura chinesa do final do
século XVII até o presente. Com mais de 140 colaboradores chineses e não chineses de
todo o mundo, este volume de referência explora formas não convencionais, bem como
gêneros tradicionais - letras de músicas pop e discursos presidenciais, tratados políticos e
anotações de prisão, para citar apenas alguns.
Autores como Lu Xun, Shen Congwen, Eileen Chang e Mo Yan aparecem sob uma
nova luz, enquanto trabalhos menos conhecidos iluminam pontos de viragem na história
recente da China. Muitos ensaios enfatizam a influência dos autores chineses em
escritores estrangeiros, bem como a receptividade da China a influências literárias
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externas. Obras contemporâneas que envolvem minorias étnicas e questões ambientais
ocupam o seu lugar na discussão crítica, ao lado de escritores que abraçaram as tradições
chinesas e outros que resistiram.
Cabe, por fim, destacar os projetos acima descritos como um esforço de produção
crítico imaginativa, manifesto na escrita ensaística, que opta por um fazer científico
estético, comprometido com a produção de conhecimento como fruto de experiências
vivas, multilineares, não-simultâneas e não mais ancorados em um princípio evolutivo
organizacional no modelo wie es eigentlich gewesen ist (como ela realmente é, seguindo
os postulados rankeanos) e sim no modelo (por mim aqui cunhado) wie es eigentlich
gespürt ist (como é realmente sentida).
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O GENERO POLICIAL E AS LITERATURAS DO MUNDO
Víctor Lemus (UFRJ/FL)1
Resumo
Na atualidade, observa-se um auge não apenas do romance policial, mas também a
proliferação de outras formas da narrativa e de outras linguagens (filmes, séries, HQ´s) em que
o gênero é instrumentalizado. Seus “usos”, mais do que ao entretenimento, estão a serviço de
uma crítica radical da civilização material propiciada pelo capitalismo contemporâneo.
Nesse sentido, esta comunicação tenta mostrar como os estudos trans-área são de grande
valor teórico para entender esta literatura de alcance mundial.

Palavras-chave: Romance policial; Estudos Trans-área.

“los asesinos no son los que te atracan en el súper por una
bolsa de comida, los asesinos son los secretarios de
gobernación, el jefe de la policía.”
Paco Ignacio Taibo II

I – Introdução

A época contemporânea, de mundialização e financeirização do capital (trazendo
como consequência uma maciça urbanização, favelização de enormes contingentes
populacionais, precarização dos mundos do trabalho e da vida material), em um
contexto de proliferação das telecomunicações que permitem uma maior circulação de
ideias, imaginários e formas de representação simbólica, justifica os estudos trans-área
que vêm ocupando um espaço relevante na reflexão literária.
Nessas condições, não é de estranhar que a indústria cultural homogeneíze e
colonize, padronizando, os imaginários. Essa condição faz com que a incorporação de
diversas manifestações artísticas e culturais precisem ser ressignificadas (não
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simplesmente incorporadas ou adaptadas) pelos contextos distintos de sua produção
original.
Na atualidade, em diversos sistemas literários, há uma proliferação de romances
policiais. O fenômeno é tão generalizado, que inclusive se observa que muitas narrações
são construídas a partir da forma do policial, ou utilizando seus recursos e estratégias
composicionais. Isso, para não dizer do auge de filmes e séries televisivas policiais, ou
aquelas cuja intriga é construída como se se tratasse de uma história de crimes.
Para além dos filmes e romances em que o policial é trabalhado na pura lógica do
entretenimento, na imensa produção do gênero se observa um uso politizado dele. As
histórias geralmente abordam temas políticos urgentes, como abuso do poder e
violência do Estado, corrupção, lobbies financeiros, redes de tráfico – para não falar
daqueles em que diversos eventos traumáticos do passado (como ditaduras, golpes de
Estado, magnicídios e genocídios) são abordados de maneira crítica.
Na tentativa de compreender a diversidade de maneiras em que o gênero se
apresenta, será necessário traçar uma breve genealogia para entender a constituição e
significação de suas formas.
II – O romance policial clássico
O romance policial clássico nasce oficialmente em 1841 com a publicação de “Os
crimes da rua Morgue”, no Graham´s Magazine, de Edgar Allan Poe. Gênero
plenamente moderno, para Walter Benjamin ele somente surge quando é possível se
perder na “cidade grande”; não é à toa que em suas matrizes está outro texto de Poe: “O
homem da multidão”, publicado em 1840. E, como não podia deixar de ser, se ele não
se ambienta apenas na “Capital do século XIX”, o outro cenário privilegiado será a
primeira cidade do capitalismo da época: Londres, palco privilegiado para o primeiro
detetive realmente célebre: Sherlock Holmes e seu gabinete na mítica Baker Street
221B. Nesse espaço multitudinário em que é possível ser anônimo e se perder, serão de
grande utilidade as habilidades de caçador do detetive, e sua capacidade de transformar
fatos e insignificâncias em indícios, sinais e pistas. (GINZBURG, 1989)
Com esses elementos, consolidam-se as características que canonizam e definem
um gênero cujo encanto, de acordo com Bertolt Brecht, reside em que “possui um
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esquema e exprime sua força através da variação.” (BRECHT, 2003, p. 24): um crime,
um detetive, a investigação e a resolução.
Nascido ainda sob o influxo do esclarecimento, o crime constituirá uma quebra da
ordem do corpo social que precisa ser restaurada pela inteligência e perícia do detetive,
mente analítica e dedutiva capaz de construir sequencias lógicas entre fatos diversos –
que para “uma mente comum” seriam invisíveis ou insignificantes.
No entanto, o século XIX, momento das grandes transformações da modernidade
e da consolidação da burguesia enquanto sujeito da História (que será OcidentalUniversal), também é o momento em que nasce a sociedade de controle (o
recenseamento das populações e o uso da identificação datilográfica dos indivíduos lhe
são contemporâneas) e o Estado que detém o monopólio da violência. Ele será o
guardião da ordem burguesa solidificada sobre os corpos reprimidos do proletariado e
das classes subalternas que tentavam se organizar.
Nesse sentido, o gênero terá uma dimensão profundamente reacionária, já que sua
forma artística revela que a “mente inteligente” é profundamente ascética – para
Sigfried Kracauer seu modelo é o Sacerdote (KRACAUER, 2010), cujo exemplo
acabado é o Padre Brown dos relatos de G. K. Chesterton –, insensível diante da
carnalidade do mundo, e cega em seus propósitos: enquanto formalista e instrumental, a
realidade lhe aparece como uma equação puramente “lógica” que não conhece desvios.
Las reglas del policial clásico se afirman sobre todo en el fetiche de la
inteligencia pura. Se valora antes que nada la omnipotencia del
pensamiento y la lógica imbatible de los personajes encargados de
proteger la vida burguesa. [Essa] forma [está] construida sobre la
figura del investigador como el razonador puro, como el gran
racionalista que defiende la ley y descifra los enigmas (porque
descifra los enigmas es el defensor de la ley)... (PIGLIA, 2000, p. 68.)

O caráter de enigma lógico que adquire desde seu nascimento permitirá que seja
denominado “de quarto fechado”, já que a cena privilegiada para o crime não oferece, a
princípio, nenhuma pista que indique a figura do criminoso – a exemplo do que
acontece em “Os crimes da rue Morgue”.
III – O Romance noir

3643

De acordo com Raymond Chandler, nas primeiras décadas do século XX, nos
Estados Unidos, surge o hard boiled, uma variante do policial que circula em revistas e
livros baratos (era denominada literatura “de 5 centavos” pelo preço que facilitava sua
circulação massiva entre as camadas mais baixas da população leitora) que se
caracteriza por uma forma literária dinâmica, com muita ação, violência, sexo, e
diálogos “duros” e incisivos em um registro “vulgar”. Em seus enredos se aborda o
mundo corrompido pela lógica do capitalismo, artífice da decomposição social reinante
que se evidenciou com o crack da bolsa de Nova Iorque de 1929.
Nos autores paradigmáticos desta vertente, Dashiell Hammett e o próprio
Chandler, se consolida o detetive do momento: despido das virtudes do asceta e do
analista, não se diferencia muito do mundo do crime, de maneira que faz seu trabalho
por dinheiro (não mais pelo prazer do enigma), não hesita em utilizar a violência, e com
frequência é dado ao alcoolismo e ao sexo. Mas não é um canalha. Chandler afirma:
Por essas ruas sórdidas deve caminhar um homem que não é sórdido,
um homem que não tem medo nem mácula. O detetive, nesse tipo de
história, deve ser esse homem. Ele é o herói, ele é tudo. Ele deve ser
um homem completo, um homem comum e ainda assim ser um
homem diferente. Ele deve ser, para usar uma expressão já desgastada,
um homem de honra, instintivamente, inevitavelmente, sem pensar
nisso, e certamente sem dizê-lo. Ele deve ser o melhor homem para o
seu mundo e um homem suficientemente bom para qualquer mundo
[...]. É um homem relativamente pobre, ou não seria um detetive [...].
Não aceita dinheiro desonesto de ninguém e não sofre insolência de
quem quer que seja sem uma vingança justa e desapaixonada. Ele é
um homem solitário, e seu orgulho consiste em que você deve tratá-lo
como um homem que tem amor-próprio, ou vai se arrepender de ter
cruzado seu caminho. Fala como falam os homens do seu tempo, ou
seja, com uma espirituosidade rude, um senso agudo do grotesco,
desprezo pelo que é falso, e irritação contra o que é mesquinho. A
história é a sua aventura em busca de uma verdade oculta, e não seria
uma aventura se não acontecesse a um homem preparado para
aventura. Ele tem uma percepção ampla das coisas que pode deixar
você surpreso, mas isso lhe pertence por direito natural, porque
pertence ao mundo onde ele vive. Se houvesse mais homens como ele,
acho que o mundo seria um lugar mais seguro para se viver, e ao
mesmo tempo não seria um mundo tão chato que não valesse a pena.
(CHANDLER, 2009, p. 293).

A través de suas aventuras, o leitor transita pelo clima de corrupção social
provocado pelo processo “civilizatório” de que o capitalismo é artífice: crise das
instituições da esfera pública (política, Estado, sistema legislativo, mundos do trabalho)
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e privada (a família, a amizade, o amor), destruição da personalidade, egoísmo,
darwinismo social, etc.
Em 1948, Marcel Duhamel cria, na editora francesa Gallimard, a célebre Série
noire, que batiza o gênero como romance noir justamente porque os livros dessa
coleção tinham uma capa preta contrastando com amarelo.
A partir desse momento se consolida o gênero como é conhecido na atualidade. O
mundo distópico em que os crimes e as ações transcorrem, além de certa dose de
cinismo e desencantamento do detetive perante os valores do bem e do mal propicia,
também, que surjam romances despolitizados ou veladamente reacionários – o que é
ideal em um mundo que se quer pós-utópico, que desconfia da política em geral, que
adota uma postura cínica perante os “grandes relatos” (LYOTARD, 2009) da
modernidade, e que acredita ser de bom tom “estar encima do muro” em uma sociedade
que esconde sua luta de classes.
Creo que justamente porque estos relatos son ambiguos se producen
entre nosotros lecturas ambiguas, o, mejor, contradicciones; están
quienes a partir de una lectura moralista condenan el cinismo de estos
relatos; y están también quienes les dan a estos escritores un grado de
conciencia que jamás tuvieron, y hacen de ellos una especie de versión
entretenida de Bertolt Brecht . Sin tener nada de Brecht —salvo,
quizás, Hammett— estos autores deben, creo, ser sometidos, sí, a una
lectura brechtiana. En ese sentido hay una frase que puede ser un
punto de partida para esa lectura: “¿Qué es robar un banco comparado
con fundarlo?”, decía Brecht, y en esa pregunta está —si no me
engaño— la mejor definición de la serie negra que conozco. (PIGLIA,
2000, p. 70)

IV – O romance social

Entre os anos 30 e os 50 do século passado, na América latina, prolifera uma
forma da narrativa denominada “romance social”.
Ele se remonta ao século XIX e entronca com a tradição do grande realismo inglês
e francês. Autores como Balzac, Victor Hugo, Stendahl, Flaubert, Tostoi e Zolá
constituem suas matrizes mais evidentes. Nos romances paradigmáticos desses autores,
há uma preocupação por que a narrativa consiga refletir a realidade. A pretensão era tal,
que Karl Marx costumava opinar que A comédia humana
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tinha sido mais importante para a sua compreensão da sociedade
francesa do que os muitos tratados de economia, história e filosofia
lidos por ele. A mesma opinião era partilhada por Friedrich Engels,
que afirmou ter aprendido com Balzac “mais do que aprendi com
todos os historiadores, economistas e estatísticos profissionais do
período.” (NASSIF, 2012)

Desta forma, a partir de uma intencionalidade “realista”, muitos desses romances
tratam de analisar a sociedade capitalista em suas contradições, questionando que o
glamour que se encontra em seus discursos de autoelogio e na vida privada de suas
elites não condiz com a realidade das camadas subalternas (sejam mulheres, como em
Madame Bovary, migrantes à cidade como Lucien de Rubempré e Julien Sorel, ou das
camadas baixas em Germinal).
Na América Latina, o romance social utilizará essa forma de abordagem e
consolidará uma forma narrativa que abraçará os postulados da 3ª Internacional: texto
engajado com as transformações revolucionárias e sociais, escritor comprometido que
atua como intelectual, escritura de um texto narrativo que busca elucidar e explicitar
para seu leitor os mecanismos de poder e exploração.
A partir dos anos 60-70, no entanto, essa forma narrativa é substituída
progressivamente pelo romance policial, que dará continuidade a seus objetivos a partir
das formas consolidadas pelo policial, que obrigam o leitor a interagir ativamente na
interpretação dos eventos transformando-os em sinais, indícios e pistas. O texto já não é
mais construído para se revelar de maneira clara e paulatina diante do entendimento:
trabalhando com uma ideia dinâmica de cognição, os “fatos” se desencadeiam de
maneira veloz, fragmentaria, em sequências breves, com pouquíssimas indicações, e
deixando lacunas que precisam ser preenchidas pelo leitor.
O gênero se revela o veículo adequado para a representação da crise, da corrupção
e da deterioração social, e o faz desde uma ótica profundamente moderna, já que “os
homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas
relações com os outros homens.” (MARX; ENGELS, 2005, p. 43)
Desta forma, na América Latina, o romance policial se torna, ao mesmo tempo,
um romance político, já que, com frequência, os objetivos são convergentes. As
mudanças nas formas não são fruto do capricho nem do arbítrio, já que os conteúdos são
outros. A forma literária do realismo do século colapsa nos anos 60 do XX: há uma
crise dos intelectuais, dos Partidos Políticos, proliferam os movimentos estudantis
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muitas vezes defenestrando às “vacas sagradas” da opinião dirigente, desconfia-se do
“compromisso”, da instituição “arte”, e em geral da patriarcal cultura da solenidade.
Conscientes de estar em um mundo muito mais opaco e institucionalizado, para os
escritores do policial na América Latina, as formas tradicionais precisam ser renovadas.
V – O romance policial na América latina

De acordo com Ricardo Piglia, entre as décadas de 60 e 70, na América Latina, o
romance policial substitui em objetivos o romance social. Se no continente são tempos
de começo das ditaturas cívico-militares que estenderam seu braço repressor até o final
dos anos 80, quando o Mercado se sobrepôs ao Estado, instrumentalizando-o para seus
interesses, na Espanha são os anos do fim do Franquismo que consolidaram o modelo
neoliberal que hoje dá o tom nesse país.
Se na Espanha a saga do detetive Pepe Carvalho, criada por Manuel Vázquez
Montalbán, se debruça sobre a “Transição” e as chances perdidas de criar uma
sociedade justa, na América Latina, nesses anos de repressão, ditadura e guerra suja, os
escritores escrevem em chave policial o clima de violência do período. É o que acontece
na obra de escritores como Osvaldo Soriano, Ricardo Piglia, Juan José Saer, José Pablo
Feinmann, Juan Sasturáin, Paco Ignacio Taibo II, Rubem Fonseca, entre outros.
Nos seus romances, a crítica social e o afã documentalista abraça a pauta do
romance comprometido com a reflexão sobre a realidade histórica, mas em matrizes
epistêmicas renovadas.
VI – A forma do romance policial

De acordo com Ricardo Piglia, o romance policial consiste, estruturalmente, na
construção de duas historias: a do crime e a do inquérito. De fato, o que o leitor lê
explicitamente são as aventuras do detetive em sua tentativa de esclarecer o enigma.
Essa é a primeira história. A segunda ocorreu antes do tempo da narração, e é a que
explica como aconteceu o crime investigado.
No entanto, essa estrutura se desdobra em outra duplicidade que é a pesquisa
sobre um “crime menor” que conduzirá à revelação de um “crime incomensurável”. Nas
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obras dos escritores anteriormente mencionados, a investigação de um crime particular
conduz à reflexão sobre os processos históricos dos seus respectivos países.
VII – O romance policial e “as literaturas do mundo”

Atualmente, o romance policial é amplamente utilizado para escrever os crimes do
capitalismo contemporâneo. Nas obras dos escandinavos Henning Mankel e Stieg
Larsson se escreve sobre as redes de tráfico de órgãos, crimes ecológicos, lobbies de
poder e de capital, neonazismo, tráfico de pessoas, etc.
Na América Latina e na Espanha, na obra de escritores como Roberto Bolaño,
Juan Gabriel Vázquez, Santiago Roncagliolo, Edmundo Paz Soldán, Leonardo Padura,
Mario Mendoza, Rodrigo Rey Rosa, Martín Kohan, Elmer Mendoza, Javier Calvo e
outros, o gênero, autentica “literatura do mundo”, explicita um “mundo anômico”
(FORERO QUINTERO, 2012) em que o capitalismo, em escala mundial, se revela a
antítese de qualquer processo civilizatório.
Desta forma, em El jardín colgante, Javier Calvo reflete sobre a violenta Espanha
pós-franquista, que construiu sua “democracia” na base da repressão – e não do pacto
consensuado livremente.
Em El ruído de las cosas al caer, Juan Gabriel Vázquez, a partir do fim do
império construído por Pablo Escobar, aborda as complexas origens do narcotráfico na
Colômbia com a consequente repressão à alternativa transformadora do país.
Nos romances que contam as aventuras do detetive Mario Conde, o cubano
Leonardo

Padura

procura

entender

as

estruturas

subterrâneas

do

Estado

“revolucionário” em que algumas autoridades fizeram um uso discricional do poder em
benefício próprio.
O México violento da década de 70-80, anos de guerra suja e repressão na
“ditadura perfeita”, é abordado na saga de Héctor Belascoarán Shayne composta por
Paco Ignacio Taibo II.
Em Ciencias morales, o argentino Martín Kohan tenta compreender o sombrio
clima

de controle que tomou conta do país nos anos mais difíceis da ditadura

implementada no país entre 1976 e 1982.

3648

O clima de golpe de Estado, repressão e violência na Bolivia é magistralmente
abordado por Edmundo Paz Soldán em Palacio quemado.
Por sua parte, Santiago Roncagliolo, em Abril Rojo, oferece uma visão desoladora
sobre a violência aplicada sobre os civis na tentativa, por parte das autoridades, de
acabar com a célula “Sendero Luminoso”. Isso, a partir do olhar desastrado do torpe
detetive Félix Chacaltana.
Em Máquinas de escribir, Miguel Lafferte investiga os crimes em que se
construiu o tão louvado “milagro chileno”.
Esses breves exemplos permitem entender o caráter transnacional do gênero
policial – que coincide com a lógica do capital.
VIII – Coda
Atualmente, lugar de destaque o ocupam as denominadas “narconarrativas”, que a
crítica literária não conseguiu decidir se se trata de um gênero com sua legalidade
própria, ou é apenas uma variante puramente conteudística do policial, haja vista que,
formalmente, opera com as mesmas estratégias composicionais.
Nesse livros, autores como Mario Mendoza, Fernando Vallejo, Elmer Mendoza,
Eduardo Antonio Parra, Juan Villoro, Luis Humberto Crosthwaite, Juan Pablo
Villalobos, Yuri Herrera, entre outros, se debruçam sobre a realidade latino-americana
em que o narcotráfico tem estendido seus tentáculos para sufocar processos
democráticos.
Desta forma, o policial permite entender que toda “literatura do mundo” é
impensável se dissociada de uma reflexão sobre o capitalismo contemporâneo e o
Estado anômico que lhe serve de instrumento.
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REVISITANDO A PROBLEMÁTICA DOS GÊNEROS: A CRÔNICA DE
MILTON HATOUM
Ana Carolina da Conceição Figueiredo1

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre nas novas (re) configurações do
gênero crônica na produção literária do escritor Milton Hatoum. A partir desse tema central,
nossa discussão propõe investigar um pequeno corpus composto por algumas crônicas de
Hatoum, publicadas entre os anos 2006-2010 na extinta Revista Eletrônica Terra Magazine.
Esses textos, embora classificados como crônica, possuem em sua estrutura textual diversas
marcas de outras espécies literárias, como o conto, o poema e o ensaio, denotando uma vertente
híbrida que traz ao pesquisador um problema quanto ao conceito rígido de gênero.
Palavras-chave: crônica; hibridismo; autoria; Milton Hatoum; Terra Magazine.

A crônica é “filha do jornal e da era da máquina” (CANDIDO, 1992, p. 14). Com
essa afirmação, Antonio Candido historiciza o gênero2, como apontam alguns, e leva a
discussão para o campo das grandes transformações da era moderna, e que viriam a
afetar inclusive o processo de produção e difusão de certas formas literárias. A
afirmação do crítico, aparentemente simples, no entanto, vem carregada de
significações.
A crônica se estabelece no momento em que o jornal se torna um objeto do
cotidiano de um determinado público que crescia e se estabelecia como leitor dos faits
divers. Quanto a isso, a crônica foi considerada efêmera, passageira, relato do cotidiano,
o “rés-do-chão”. Quando assumiu o espaço do livro, mostrou-se uma dominante no
circuito dos gêneros considerados efêmeros, surpreendendo por sua durabilidade. Nas
palavras de Antonio Candido (1992, p. 15), a crônica é “despretensiosa, insinuante, e
reveladora. E também porque ensina a conviver intimamente com a palavra, fazendo
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Compreendemos o termo gênero na perspectiva de Roberto Acízelo como uma espécie literária. Acízelo
(1999, p.14) compara o gênero à espécie animal, que “surge, se desenvolve e desaparece, vencida por
outras espécies melhor adaptadas ao meio ambiente, também os gêneros cumpririam o mesmo ciclo.”
Queremos ressaltar que não é o nosso objetivo definir a crônica com características bem definidas, ou
seja, que sejam possíveis enquadrá-la dentro de um perfil próprio, mas sim pensar a crônica como uma
espécie literária em constante evolução. Além disso, a crônica herda marcas de estilo do seu criador, por
isso é a “crônica de” Milton Hatoum.
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com que ela não se dissolva de todo ou depressa demais no contexto, mas ganhe relevo,
permitindo que o leitor se sinta na força dos seus valores próprios”.
Com o tempo, o gênero foi perdendo o seu objetivo de informar e comentar,
ganhando por vezes um tom mais humorístico, e por outras, sua linguagem passou a
demonstrar delicadeza, graça e sabor, tornando-se descompromissada, afastando-se,
assim, “da lógica argumentativa ou da crítica política, para penetrar poesia adentro”
(CANDIDO, 1992, p. 15). Antonio Candido (1992, p. 15) acredita que “a fórmula
moderna, onde entra um fato miúdo e um toque humorístico, com o seu quantum satis
de poesia, representa o amadurecimento e o encontro mais puro da crônica consigo
mesma”. Ao apontar esse caráter de transformação do gênero que se consolida, Candido
nos abre para o estudo da crônica um caminho singular, no qual a argumentação, a
crítica política, a poesia, o ensaio, o humor e a seriedade se conjugam na formação de
um discurso que até hoje nos provoca a pensar a questão da especificidade.
Do ponto de vista de suas condições de produção, a crônica se situa entre o
discurso jornalístico e o literário, já que o cronista recolhe os acontecimentos do
cotidiano e os mescla à reflexão ficcional. Além disso, ao prever a participação do
leitor, o cronista constrói argumentos em tom crítico, desse modo fazendo com que a
crônica dialogue com a ambiguidade e a rapidez dos espaços jornalístico e literário.
Essa amálgama entre os dois discursos coloca em evidência o caráter flexível da
crônica, uma vez que ela consegue agregar temáticas variadas e outros gêneros textuais
à sua reflexão, sem esquecer o dado criativo da imaginação.
O gênero literário em questão encontra-se delineada em uma ampla rede
conceitual. Críticos literários como Afrânio Coutinho (2003), Massaud Moisés (1968) e
Antonio Candido (1992) a compreendem cada um à sua maneira e propõem pensar a
crônica em subgêneros.
No texto “Ensaio e crônica”, Afrânio Coutinho (2003) focaliza a marca estrutural
da crônica e propõe a divisão em: 1) Crônica-narrativa; 2) Crônica-metafísica; 3)
Crônica-poema em prosa; 4) Crônica-comentário e 5) Crônica-informação. Por Crônicanarrativa, Coutinho diz ser o texto que elabora a história nos moldes de episódio e,
assim, estaria próxima ao conto. A Crônica-metafísica é aquela a qual o autor faz
abordagens de cunho filosóficas levando em consideração os acontecimentos e o
homem. Na Crônica-poema e prosa estaria o tratamento de conteúdos líricos, a qual
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difere da Crônica-comentário, porque esta comenta assuntos variados. Por outro lado, a
Crônica-informação divulga os acontecimentos a partir de curtos comentários.
Em contrapartida, Massaud Moisés (1968) pensa o gênero apenas na qualidade de
1) Crônica-poema e 2) Crônica-conto. Na visão de Moisés, a Crônica-poema organiza
“uma prosa emotiva que chega ao verso e a Crônica-conto - cronista narra um
acontecimento que despertou sua atenção, como se fosse um conto.” (RIBAS, 2013,
p.68). Antonio Candido (1992, p. 21) amplia abordagem e sugere a divisão entre 1)
Crônica-diálogo – quando o cronista dialoga com o seu leitor e trocam opiniões; 2)
Crônica-narrativa – é o texto em formato de ficção e próxima ao conto; 3) Crônica
exposição-poética – quando tece reflexões sobre um acontecimento ou personalidade; e
4) Crônica biográfica lírica – narra poeticamente a vida de alguma pessoa.
A nosso ver, tais definições configuram-se redutoras e lançam a discussão dentro
de um arcabouço teórico que, “mais cedo ou mais tarde, esfarelam-se em função da sua
inconsistência” (RIBAS, 2013, p. 68). Isso ocorre, porque as definições desenvolvidas
sobre o conceito da crônica são limitadas e insuficientes, uma vez que enquadram o
gênero em uma rede de características, que se esmigalham quando testadas. Ademais,
ao proporem os subgêneros como uma alternativa para fugir do impasse conceitual,
essas subdivisões formuladas por Coutinho, Moisés e Candido mostram-se
insatisfatórias quando analisadas nas crônicas de Milton Hatoum, por exemplo.
No capítulo “Gêneros literários”, Roberto Acízelo (1999) define o gênero pelo
preceito rítmico (prosa e poesia) e histórico (lírico, narrativo e dramático). Nesse
sentido, o crítico subdivide o gênero em espécies, colocando o conto, o romance e a
novela no esquema das espécies narrativas e deixa a crônica de fora. Acízelo justifica a
subdivisão da seguinte forma: “subdividindo os gêneros em suas diversas espécies, e
ainda associando as duas classificações, sem contudo misturá-las, pois, como
observamos, cada uma delas se funda em critério próprio.” (1999, p.59). Sabemos que a
crônica é uma textualidade que nasceu menor, devido ao suporte jornalístico e até
mesmo ao aspecto de embrulhar peixe. Todavia, tais concepções não são possíveis na
prática, porque grandes escritores fizeram dela o seu material de trabalho, assim, ela
também desponta para a escrita artística.
No entender de Maria Cristina Ribas (2013, p. 66-67), “o impasse da definição
aqui
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parece

estender-se

ao
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estabelecimento
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conceitos

na

contemporaneidade, tendo em vista a experiência da diversidade dos objetos, sujeitos e
eventos, interpenetração de fronteiras, rapidez da informação, agilidade dos meios,
interdiscursividades.” Em outros termos, a performance das novas escrituras e a
transitividade do meio cultural contemporâneo não nos deixam ser refém da ilusão de
um conceito bem definido, perfeito e pronto.
Dessa forma, entendemos que a crônica reúne, em sua composição, diferentes
textualidades contribuindo também para a impossibilidade da definição do gênero. Por
sua vez, esse hibridismo contesta a doutrina de que os gêneros são puros, conforme
defendia a teoria clássica: “ela não só crê que um gênero difere de outro tanto em
natureza como em hierarquia, como também que é preciso mantê-los separados. Tal é a
famosa doutrina da ‘pureza dos gêneros’” (MOISÉS, 1968, p. 46). Dessa forma,
reconhecer a contaminação de outros gêneros “é reconhecer que essa mistura nada mais
é do que uma tendência da literatura contemporânea, numa enriquecedora confluência
de gêneros” (SÁ, 1985, p. 26).
A teoria moderna dos gêneros, ao contrário da perspectiva clássica, “não limita o
número de possíveis gêneros nem dita regras aos autores” (MOISÉS, 1968, p. 47), mas
considera que os gêneros tradicionais podem mesclar e, assim, desenvolver novos tipos
de gêneros. Todavia, os novos formatos não resolveram a problemática dos gêneros,
porque há discussões incessantes na esteira dos estudos literários, como bem afirma
Antoine Compagnon (2010, p. 16), “as respostas passam e as perguntas permanecem.
Estas são mais ou menos as mesmas. Há algumas que não cessam de se repetir de
geração em geração. Colocam-se antes da teoria, já se colocavam antes da história
literária, e se colocam ainda depois da teoria de maneira quase idêntica”.
As abordagens da teoria moderna, quando supõe a mescla dos gêneros, imprime
uma liberdade ao escritor em sua produção. O cronista, por exemplo, não tem o tempo a
seu favor, por isso escreve com agilidade, pois os fatos diários são rápidos e ele “precisa
de um ritmo ágil para poder acompanhá-los. Por isso, a sua sintaxe lembra algo
desestruturado, solto, mais próximo da conversa entre dois amigos do que propriamente
do texto escrito” (SÁ, 1985, p. 11). Nesse sentido, fica a cargo do escritor construir a
articulação entre gêneros variados e, no caso da crônica-conto, apesar de arrastar
consigo o aspecto transitório e ambíguo herdado propriamente do suporte jornalístico,
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se ganha um aspecto mais característico, em que se percebe um tratamento mais de
acordo com aquilo que entendemos ser ficcional.
Em “A vida ao rés-do-chão”, de Antonio Candido (1992), evoca a ideia de que a
crônica “se ajusta à sensibilidade de todo o dia” e é capaz de humanizar, mesmo na sua
despretensão, nos auxiliando a traçar uma discussão em torno das crônicas de Milton
Hatoum publicadas na Revista Eletrônica Terra Magazine no período de 2006 a 2010.
Essas crônicas abordam temas variados – educação, violência, corrupção política,
religião, preconceito, desmatamento, memorias, entrevistas, literatura, diversidade
cultural e infância – em um regime de textualidade híbrida – em que recorre aos
poemas, contos, às cartas, aos artigos e ensaios. Por um lado, os textos são enquadrados
pelo autor e pela revista na espécie crônica; por outro, muitas delas irão destoar do
formato. A análise revela quase sempre uma espécie literária híbrida, que se vai
descortinando na leitura atenta e na estruturação de um conjunto poético que, como
dissemos, chamamos de “poética de autor”.
Os quatro anos de trabalho de Milton Hatoum como cronista na Terra Magazine
renderam 55 crônicas. O conjunto desses textos revela um Milton Hatoum equilibrado
entre o escritor tido pela crítica como rigoroso e o escritor que lida com a urgência da
crônica, previamente dada pelo tempo de publicação exigido pela Revista Terra
Magazine. Acresce que Hatoum é também um intelectual engajado em causas sociais e
nas questões políticas e culturais e por isso também se verifica em seus textos uma
vontade de elaborar “uma linguagem que fala de perto”, “pega o miúdo e mostra nele
uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas” (CANDIDO, 1992, p.
14).
Das 55 crônicas publicadas pelo amazonense, a crônica “Amazônia: um pouco
antes do fim” (HATOUM, 2008a) e “Ainda Amazônia” (HATOUM, 2008b) está
enquadrada na temática Crônicas jornalístico-biográfica, porque alertam para as pedras
no meio do caminho dos leitores que porventura passeiem pelo texto distraído. Para que
o leitor não tropece nas pedras ideológicas da política, que enganam, aprisionam e
alienam, conforme a pedra evocada por Drummond por meio de seu eu-lírico, Hatoum
propõe, à moda de Antonio Candido, que o leitor atue de forma a que se torne
consciente, ou seja que ele mire a “militância, isto é, participação decidida na realidade
com intuito de mudá-la” (CANDIDO, 1992, p. 20).
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Em “Amazônia: um pouco antes do fim” (HATOUM, 2008a), o cronista
amazonense faz um trabalho de articulação com a linguagem ao tratar do desmatamento
da Amazônia. O autor inicia o texto lançando o leitor na discussão e situando-o sobre as
atitudes insanas e os interesses econômicos diante das derrubada de árvores. É um texto
de denúncia que, se por um lado, aponta a urgência da preservação das florestas no
momento em que governadores e ministros jogam com o poder e visam às eleições. Do
seu parlatório3, Hatoum chama atenção da sociedade para que ele saia de sua
indiferença:
[...] quem autoriza os governantes de Rondônia e do Mato Grosso a
defender um desmatamento selvagem por conta de um
“desenvolvimento” não menos selvagem? Por que não se discute uma
série de planos alternativos e viáveis para a Amazônia com a
participação de pesquisadores, cientistas, economistas, antropólogos e
outros representantes da sociedade civil [...] os ribeirinhos, os índios,
os milhões de brasileiros que moram nas capitais da região não têm
nada a dizer sobre os lugares que conhecem profundamente? [...]
(HATOUM, 2008a).

Em espécie de crônica-resposta, “Ainda a Amazônia” (HATOUM, 2008b), o
autor tece diálogo com um leitor que o acusa de generalizar um assunto discutido em
“Amazônia: um pouco antes do fim” (HATOUM, 2008a). Isso o leva a pensar sobre a
autonomia do escritor, quando dedica a crônica de 23 de junho de 2008 a esse leitor.
Assim, se a crônica demanda um tempo de escrita, conjectura-se que “Ainda a
Amazônia” elabora uma “conversa barulhenta” e uma necessidade do autor de
responder a esse leitor e, ao mesmo tempo, inferir que as distâncias a separar autor e
público podem ser encurtadas, de acordo com a disponibilidade do escritor de ouvir e
dialogar ou ainda por conta das mudanças do contexto mercadológico e social, de que
são testemunhas as redes sociais e a Internet, meios pelos quais os autores e o público
podem interagir com mais possibilidades e facilidades, e que entendemos serem
aspectos positivos da globalização:
3

Entendemos o parlatório como um lugar de reclusão, onde é possível estabelecer uma conversa informal
com outras pessoas. No caso de Milton Hatoum, o parlatório consiste no intervalo entre uma publicação e
outra, tendo em vista que Hatoum é um escritor que escreve com parcimônia, pois prefere o manejo
estilístico sem demonstrar preocupação com os prazos a serem cumpridos. Assim, a expressão “o silêncio
de seu parlatório” designa a ideia de não aderir às investidas do mercado editorial, que exige dos
escritores uma produtividade continua sem um tempo esparso de publicação. Desse modo, vemos um
Milton Hatoum que preza pelo artesanato textual. Por outro lado, apesar de recolhido em seu parlatório,
Hatoum mantém uma espécie de conversa informal com o público através da sua crônica.
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Vários leitores me enviaram mensagens com comentários sobre a
crônica Amazônia: um pouco antes do fim. Um senhor simpático – que
há trinta anos mora em Rondônia – argumentou que o plantio de soja
fertiliza o solo duro da região. O solo nu, desmatado; o solo que
acolhe o novo milagre redentor, o maná do novo eldorado: a soja. Esse
leitor criticou a generalização do meu texto, dando a entender que eu
desconheço a região amazônica (HATOUM, 2008b).

Na perspectiva de Jacques Derrida (1986 apud YVES STALLONI, 2003), “Um
texto não poderia pertencer a nenhum gênero. Todo texto participa de um ou mais
gêneros, sempre existe gênero nos gêneros, mas essa participação jamais significa um
título de pertença.” Essas considerações servem como contestação para o pensamento
sobre as formas consagradas do gênero, herdadas dos gregos e que parecem limitar a
categoria dos gêneros literários.
O hibridismo presente em “O pai e um violinista” (HATOUM, 2006c), a qual
tematiza uma espécie de crônica-ensaio-conto, elabora uma interlocução entre os
gêneros crônica/ensaio/conto perfazendo, desse modo, uma estrutura textual dividida
em quatro partes, encharcada de uma temática voltada para as relações familiares. A
perda de um pai, por exemplo, salta logo como discussão revestida de tonalidade das
lembranças e recordações: “Quem já perdeu um pai sabe disso e sente essa ausência
com pesar. Ausência é um vazio na vida. [...] Ás vezes você lamenta não ter conversado
mais com o seu pai, não ter convivido mais tempo com ele. E essas lacunas se perdem
para sempre” (HATOUM, 2006c).
No entanto, há os pais terríveis, opressores e tirânicos retratados na ficção. É por
esse viés de discurso ensaístico que a segunda parte da crônica de Hatoum encena uma
espécie de reflexão literária sobre o pai castrador abordado no livro Carta ao pai, de
Franz Kafka (1997): “Um pai que não se conforma com um grão de felicidade do jovem
Franz” (HATOUM, 2006c). Há uma discussão chave em torno desse fragmento, que o
próprio texto ressalta: “Não se sabe – ninguém saberá – até que ponto o pai de Kafka
invocado no livro é totalmente verdadeiro. Pode ser também uma construção ficcional.
Ou uma mistura de ambas as coisas” (HATOUM, 2006c). Tal abordagem hipotética
ficará a cargo da imaginação do leitor, do que será da parte do real e/ou da parte da
ficção.
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A terceira parte confirma a hibridização em “O pai e um violinista” (HATOUM,
2006c), porque, após a abordagem de um breve comentário ensaístico, a narrativa passa
a ser conduzida por um narrador autodiegético com diálogos entre ele e o pai de seu
amigo: “[...] o senhor pode adiantar o assunto? Meu filho, respondeu. Ele queria que eu
convencesse o filho a abandonar a música para se tornar um grande arquiteto [...]”
(HATOUM, 2006c). Nesse sentido, o amigo iria abandonar a faculdade de arquitetura
para seguir a carreira de violinista, ao ouvir isso, o pai disse: “Dois idiotas, você e meu
filho, disse o pai. Vão morrer de fome” (HATOUM, 2006c). Tempos depois, o narrador
foi visitar o amigo, que estava doente, e foi quando soube que este ganhava a vida como
operário e há quatro anos não falava com o pai, motivo pelo qual “estava fraco e
deprimido. Parecia a pessoa mais triste do mundo. Ele me deu a impressão de que não
era um expatriado, e sim um exilado, um ser banido e seu país e de sua família. Falou
no desejo de reconciliar-se com o pai e perguntou se eu poderia ajudá-lo” (HATOUM,
2006c). No entanto, o amigo morrera jovem sem se reconciliar com pai. Para surpresa
do narrador, durante um passeio por uma praça de São Paulo com o filho, ele
reencontrou com o pai do seu amigo violinista:

A vida é sempre mais complexa e imprevisível do que a literatura. [...]
Não sei o que aquele homem velho e abatido pensou enquanto me
olhava. Nem soube decifrar no olho o sentimento dele. Parecia um
estranho.
De fato, éramos estranhos.
Fui embora de mãos dadas com a criança, pensando como a
incompreensão ou a loucura de um pai pode abismar o destino de um
filho.
Nunca mais voltei àquela praça (HATOUM, 2006c).

A crônica se configura como gênero ou espécie que se quer expressiva por atuar
também como registro de memória, subjetividade, percepção, breves reflexões teóricas
e mesmo análise das relações humanas, o que deixa o escritor à vontade para se
exercitar nos diversos discursos, característica desse hibridismo que a todo momento
estamos apontando. Para Margarida de Souza Neves (1992, p. 82):
[...] a crônica aparece como portadora por excelência do “espirito do
tempo”, por suas características formais como por seu conteúdo, pela
relação que nela se instaura necessariamente entre ficção e história,
pelos aspectos aparentemente causais do cotidiano, que registra e
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reconstrói, como pela complexa trama de tensões e relações sociais
que através delas é possível perceber.

Na crônica-ensaio “A vez do leitor” (HATOUM, 2008d) o autor insinua uma
breve reflexão sobre o papel do leitor no romance: “agora só o leitor pode interferir no
texto publicado e imaginar situações diferentes, multiplicar conflitos, refletir sobre
coisas que jamais passariam pela cabeça do autor-narrador” (HATOUM, 2008d). Em
outras palavras, os vazios e os por dizeres presentes nas entrelinhas do texto ficarão a
cargo da imaginação e interpretação do leitor, “ou melhor, com a “escrita” invisível do
leitor, porque este é soberano” (HATOUM, 2008d).
Aqui, entende-se, não o leitor na concepção de certas correntes teóricas que
valorizam e concedem um grau de importância ao leitor em detrimento do autor, por
exemplo, mas percebem-se apontamentos que recoloca o leitor em diálogo com o texto.
Vê-se o leitor na condição de um ser que mantém uma espécie de relação com a obra,
alguém que a continuará reescrevendo, tendo em vista que “o gesto do leitor faz parte de
um processo sem fim porque sua imaginação não para de reescrever o livro”
(HATOUM, 2008d). Nesse viés, a voz autoral do ensaio compreende o leitor como um
coautor, pois “com o tempo, o autor e sua biografia são justamente esquecidos ou
relegados a um plano secundário, um plano que pouco tem a ver com a literatura. Do
leitor depende a vida mais ou menos longa de um livro” (HATOUM, 2008d).
As crônicas supracitadas consistem em textos de fruição (BARTHES, 2015), as
quais permitem questionar a ideia da crônica classificada como gênero menor. Sabemos
que tal nomeação refere-se ao tempo de escrita da crônica, mais breve do que o tempo
da produção de um romance, por exemplo. Entretanto, a qualidade de gênero menor diz
respeito também a seu caráter extraliterário, já que se encontra à margem do processo de
elaboração, difusão e consumo dos gêneros considerados canônicos ou prestigiosos.
Compreendemos que as leituras das crônicas da Terra Magazine desconstroem essas
afirmações e mostram que o enquadramento dessa produção na qualidade de gênero
menor não é mais pertinente, uma vez que na qualidade de texto que age sobre o
horizonte de expectativa do leitor e ganha novas reconfigurações, especialmente na
contemporaneidade. Podemos concluir que o gênero / a espécie crônica adquiriu ao
longo do tempo “uma identidade literária coletivamente reconhecida” (JOUVE, 2012, p.
32) para desespero dos críticos opositores.
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É importante esclarecer que, apesar de não concordamos com as divisões rígidas
da crônica em categorizações, optamos por separar as crônicas de Hatoum em temáticas,
porque a nossa pretensão não é fugir do conceito e das armadilhas, mas entender que
qualquer uso das categorizações esbarra em uma série infinda de limitações. Além
disso, é válido ressaltar que “isolar a crônica para conceituá-la numa pretendida
independência, como se isso lhe garantisse o status de gênero e preservasse o seu campo
de atuação, é ainda um sonho romântico.” (RIBAS, 2013, p, 72).
Essas discussões sobre o conceito ardiloso do gênero crônica e as leituras de
análises interpretativas dos textos da TM nos possibilitaram compreender a crônica
como filha de seu criador, o que induz pensarmos em estruturas textuais constituídas de
características transmitidas no processo de criação. Essas combinações textuais resultam
em marcas de estilos e configuram uma singular poética de autor, por isso preferimos
defender a ideia de que a crônica é sempre “crônica de”, no caso, de Milton Hatoum.
Assim, a poética de Hatoum possui caráter didático e estruturante, ainda que construída
sob um gênero contestado, um capital que não se pode negar de todo, mas ao qual não
podemos nos submeter.
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A RETÓRICA DA EVIDÊNCIA
Henrique Carvalho Pereira (UFMG)1
Resumo: Nos anos que seguem o chamado "giro linguístico", em que o crítico e historiador
estadunidense Hayden White iniciou uma exploração das dimensões linguística, estética e
retórica da escrita da história, emerge em mesmo ritmo um desconforto com o obscurecimento
das fronteiras entre história e literatura. Com frequência, historiadores recorrem aos argumentos
da evidência e da autoria para reassegurar a fronteira. Esta comunicação pretende problematizar
o quanto há de retórico e estético na inclusão das evidências históricas no código linguístico e o
quanto isso permite problematizar a estabilidade do conhecimento histórico.
Palavras-chave: História; Literatura; Documento; Retórica.

A discussão sobre a interface entre a escrita da história e a teoria literária com
frequência esbarra em uma série de questões do senso comum sobre o binarismo do fato
contra a ficção. Na maior parte dos casos, o senso comum faz com que essas
pressuposições sejam tomadas como garantidas, o que entra no caminho do que
mereceria um exame mais detalhado. Uma dessas questões diz respeito ao estatuto
epistemológico da evidência histórica uma vez que ela é inscrita em uma representação
verbal. A evidência documental é o mais antigo limite entre a escrita da história e a
escrita poética, sendo ponto fundamental na Poética de Aristóteles (1999) e fundamento
da crítica de Tucídides a Heródoto. É possível discutir a extensão e o critério segundo o
qual algo pode ou não ser considerado como evidência histórica, a que serve e o que é
verdadeiro ou falso, mas é sempre a ela que recorrem os historiadores não apenas como
ponto que inquestionavelmente os distingue dos autores ficcionais, mas como critério
pelo qual verificar e questionar – por vezes até dispensar – alegações de colegas de
ofício.
Ao fazer da historiografia um tipo de escrita cuja identidade e referencialidade
se assentam na documentação histórica, emerge, porém, certo embaraço com relação a
outros tipos de escrita, do domínio convencionalmente literário, que se assentam
igualmente na referência histórica, como o romance de memórias e o relato de
testemunha. Para resolver esse problema, costuma-se detalhar a economia da pesquisa
histórica, fato que já hoje não tem mais tanto impacto. Mesmo a pesquisa documental
em si já tem sido observada por historiadores, como Michel de Certeau (2011) e Paul
Veyne (1983), como algo que não sobrepõe os procedimentos criativos envolvidos na
escrita. Por outro lado, a questão da referência histórica nas obras literárias costuma ser
1
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resolvida sob a alegação de que toda ficção é no fundo histórica, se não alegoricamente,
em seu próprio modo de conceber as relações representadas. Isso produz o impasse de
que se toda ficção é histórica, toda história deve ser também ficcional. Diante dessa
dificuldade, o decisivo acaba variando de historiador para historiador. Em todos os
casos, quanto mais se complexifica a discussão, tanto mais ela se mostra assentada
sobre limites que não são apenas arbitrários, mas históricos. A documentação, a
evidência, são para historiadores das mais variadas correntes o único ponto seguro de
sua prática, embora ele não seja exclusivo a ela. É um ponto de concordância entre
historiadores dos mais distintos que aquilo que recebe destaque na representação
histórica distingue sua identidade é tudo o que possa garantir uma referência factual
relevante para sustentar os argumentos do texto.
A questão sobre quais documentos são adequados para os argumentos e qual a
relação entre os dois produz uma disjunção no interior da certeza quanto ao caráter
epistemológico da evidência histórica. Vista como aquilo que sustenta uma dada
argumentação, a evidência se torna nada mais do que um artifício persuasivo do
historiador – o principal, mas não a fonte. Com isso, essa discussão apresenta uma
relação dupla entre evidência e o argumento que ela integra. A princípio ela pareceria
informá-lo e determiná-lo, mas agora parece ser pré-selecionada por ele. A ideia da préseleção dos documentos por uma figuração linguística devolve a discussão ao fato de
que só é possível dizer que toda ficção é histórica caso seja possível dizer que toda
história é ficcional. O predomínio da figuralidade impossibilita sustentar que a escrita
histórica se refira literalmente à realidade histórica, enquanto a ficção o faz
figurativamente. Uma vez que ambas se sustentam pela prefiguração, não é mais a
oposição literal versus figurativo que as separa.
Essa distinção é ainda mais delicada de se fazer. Em um texto que Frank
Ankersmit qualifica como sendo aquele onde se encontram “as mais sucintas e
convincentes afirmações teóricas de [Hayden] White”2, The Historical Text as Literary
Artifact (WHITE, 1985), ela é complicada ao extremo baseado na ideia de que o
passado histórico não possui sentido antes de ser inserido em uma narrativa ficcional
cuja origem é na imaginação cultural e poética, e o estatuto de evidência histórica se
depreende de procedimentos de seleção e combinação que pertencem à imaginação
2

Minha tradução. No original: “the most succinct and convincing of White’s theoretical claims”
(ANKERSMIT, 2009, p. 51).
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poética e não à realidade factual. White demonstra que o texto histórico intermedia entre
o conjunto de evidências documentais e a imaginação cultural contemporânea. Parte da
eficiência explicativa da história emana de sua capacidade de fazer histórias a partir de
meras crônicas ou de um caos documental. Isso depende da elaboração de um enredo,
isto é, da codificação da evidência a partir de estruturas de enredo pertencentes à cultura
e à estética. Como tal, a representação textual estaria suspensa em um ponto de
indecidibilidade entre a experiência estética e o passado histórico. White complica ainda
mais a distinção ao defender que os enredos impostos sobre o passado não respeitam
apenas os eventos documentados, mas as possíveis associações que se podem
estabelecer entre eles. Essas relações não pertencem aos eventos e sim à experiência
cultural do historiador, à linguagem que o recebe e que ele utiliza para explicar as
relações entre esses eventos. Essa linguagem dependeria de uma figuralidade que
seleciona e combina os documentos, arriscando o tempo inteiro deformar sua evidência
na medida que a insere em um conjunto de relações que são tropológicas e não
históricas – ou cuja historicidade não é necessariamente mimética da desses
documentos.
Não à toa, White, mais adiante no mesmo texto, demonstra como a história
arrisca perder o passado que procura explicar. Na comparação entre dois textos
históricos diferentes cujos objetos são os mesmos, os eventos e os documentos não
parecem mudar substancialmente de um para o outro, mas o que muda é a estrutura das
relações que dá sentido aos mesmos eventos e documentos. Essas estruturas, a princípio
fundadas em diferentes teorias sobre a sociedade e as relações humanas, têm origem em
caracterizações figurativas particulares. Por essa razão, quando se comparam
explicações dos mesmos fenômenos históricos, o que sobressai não é mais a regra da
evidência que servia para certificar relatos históricos, já que foram apresentadas
explicações distintas sobre a mesma evidência. Isso revela na verdade que o critério de
validade histórico não é o histórico, mas o linguístico, cujos fundamentos são menos de
lógica e coerência quanto de implicações morais e políticas, que encontram seu
fundamento nas relações tropológicas e poéticas. Isso não significa que seja impossível
distinguir entre boas e más explicações históricas, mas que seu critério exige perder o
histórico em razão do estético, já que o que varia, e portanto se torna critério principal,
não é a evidência e sim as relações estabelecidas a partir dela (Cf. BAIRD, 2009). Por
isso, quando lemos uma história, estamos diante não de um encontro complementar,
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mas da desfiguração da evidência quanto a sua historicidade em nome de uma
integração em um todo inteligível, a explicação histórica. Seria impossível o contrário,
em razão justamente do que demonstra White ao extrair da comparação entre textos
com mesmo referente a permanência do critério de validade como algo pertencente à
textualidade e não ao assentamento histórico da evidência. Por isso, existem
intermináveis disputas morais e políticas que não podem ser resolvidas apenas pelo
apelo à evidência, seja porque ela é insuficiente, oculta, ou porque apenas ela não baste.
Historiadores e críticos do presente com frequência se sentem obrigados a esperar a
liberação dos documentos. Contudo isso deixa de ser necessário quando se recorre à
opção de analisar os diferentes juízos que se tem da situação e a justificativa que cada
um apresenta para seu juízo no tempo presente. A verdade histórica passa a se assentar
em figurações verbais, nas quais a evidência é um fator sempre constante, mas ele é
interno e não de referência externa.
White desenvolve seus trabalhos após esse de modo a demonstrar a
inseparabilidade entre a experiência linguística e a histórica. Nessa leitura, a história se
torna um mito, no sentido de uma estrutura simbólica associada a um conjunto de
possíveis associações de sentido, produzidos pela linguagem. Não é possível fugir da
história mais do que é possível fugir de nossa capacidade de simbolização, mas muito
menos seria possível entender a história fora dos esquemas de explicação
essencialmente narrativos e que produzem sentido a partir da figuralidade.
A distinção entre história e ficção já deixa de ser sobre uma escolha inevitável
entre duas alternativas, para se tornar algo indecidível. Será possível seguir White na
possibilidade de se manter suspenso entre passado e cultura? A aporia é quanto à
referencialidade. Ou se assume que a referência histórica é uma função da ficção textual
na qual se encontra ou se abdica da capacidade de o texto histórico reivindicar um valor
de verdade. Isto é, a história e as situações históricas deixam de ser uma referência
temporal e passam a ser uma função textual. Não somente o valor de verdade foi
transferido da evidência e da referencialidade para o interior das estruturas linguísticas,
como também emerge o problema da compatibilidade entre a organização do tempo
historiográfico e a temporalidade do passado que ele pretende representar. E nisso não é
possível que um consenso geral transforme uma temporalidade na cópia de outra, sendo
obrigatório reconhecer a dimensão inconciliável das duas. “Um consenso universal e
imemorial” que dê a “fantasmas a força das evidências”, nas palavras de Sérgio Buarque
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de Holanda em Visão do Paraíso (HOLANDA, 2000, p. 175), já neste ponto não
encontra mais tanta solidez.
Se os estudos da narrativa, onde White se inclui, reconhecem a distinção entre o
tempo do significante e o tempo do significado, não é possível que o tempo da narrativa
histórica e o da história sejam análogos ou comparáveis. Como o próprio White afirma
em seu artigo sobre o estilo em Marx e Flaubert, significado e significante são moldados
juntos (WHITE, 2010, p.186). Nisso, a história não seria uma disciplina, mas um
momento em que duas temporalidades – a narrativa e a histórica – se entrecruzam por
meio da leitura.
Se a história é uma questão de entrecruzamento entre temporalidades e não de
aparelhagem distinta, ela se torna não uma ciência, mas um sentido que toda estrutura
verbal assume em determinado momento. Isto é, seria não uma disciplina e uma escrita
distintas, mas um modo de se conceber um determinado conjunto de relações na
linguagem, e, por extensão, na imaginação – um signo. O momento tipicamente
histórico seria uma figura que ocorre a certo ponto em todos os textos a partir do
encontro entre duas temporalidades no processo da leitura em que se alinham uma na
perspectiva da outra. Essa relação implica tanto a semelhança quanto a diferença, já que
o resultado depende de um processo substitutivo. Como estrutura especular interiorizada
no texto, essa figura depende da evocação da temporalidade histórica assentada na
evidência, pressuposta ou declarada. Em se tratando de uma relação especular, não há
apenas determinação mútua, mas autorreconhecimento de um pelo outro, ou no outro. O
único jeito desse autorreconhecimento não ser uma abstração delirante é a evidência e
sua caracterização figurativa serem contemporâneos, mas para isso não é possível
manter a evidência histórica e sua referencialidade no tempo histórico: é necessário que
ela seja uma categoria da composição textual.
Nesse sentido afirmar que todo texto permite identificar a figura da historicidade
corresponde a dizer também que nenhum permite. Assim todo texto estaria o tempo
inteiro indeciso quanto à referência histórica e a obliteração dessa referência, e a
explicação que White oferecerá em trabalhos mais tardios, compilados no volume
Figural Realism (WHITE, 2000), do movimento dos tropos se torna mais clara. De
acordo com essa ideia, os tropos, cuja raiz etimológica remete a giro, movimento, são
aquilo que permite a um texto se mover de uma concepção para a outra, tornar uma
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ideia em outra. Nisso o movimento se torna a própria figura do tempo da narrativa, o
tempo das figuras sendo o tempo da historiografia, e a evidência, bem como sua
dimensão histórica, nada mais do que uma figura nesse grupo de figuras em movimento.
A estrutura especular de determinação recíproca entre os tropos que determinam a
temporalidade da narrativa histórica e a evidência histórica como parte do sistema de
figuras deixa de ser uma relação entre o texto e a realidade empírica e passa a ser uma
relação

aprisionada

na

própria

linguagem.

Uma

relação,

em

suma,

de

autorreferencialidade e não de referência histórica, cuja própria estrutura figurativa evita
um fechamento totalizante pela referência ou clausura.
O interesse na evidência histórica, portanto, não respeita a historicidade dos
textos, mas o fato de a figuração histórica de todos os textos demonstrar a
impossibilidade de clausura e totalização de todas as explicações linguísticas da
realidade pelo fato de elas serem fundadas no incontrolável movimento dos tropos.
Porque bem como a historiografia, por sua insistência no passado documental, logo na
memória e na mortalidade, e por essa estrutura especular, toda explicação da realidade
anseia por escapar esse movimento dos tropos. Historiadores, bem como todos os que
topicalizam a realidade histórica, anseiam igualmente passar da teoria para a ação. Não
faltam historiadores, sobretudo os mais engajados, buscando justificar a razão de ser da
história por sua capacidade de agir sobre o mundo real. O próprio Hayden White
repetidamente buscava justificar a liberdade de figuração do passado em uma causa
maior, a orientação moral e o compromisso político. Como Herman Paul explica, White
encontra no passado uma imensa fonte de inspiração para que os contemporâneos
justifiquem e entendam suas vidas, livrem-se de fardos indesejados e procurem
personagens inspiradoras de cujas obras possam se sentir continuadores (PAUL, 2011,
pp.144-50). Como o próprio White demonstra com a ideia de preenchimento de figura,
derivada de sua leitura sobre Auerbach (WHITE, 2000, pp. 87-100), aqui não se
abandonou o sistema tropológico. Pelo contrário, isso nada mais fez do que uma
reinscrita nele.
Inscrita nessa estrutura especular, a evidência histórica deve estar sempre
disponível a seu movimento3. Os tropos que informam o relato historiográfico realizam
constantes trocas, permutações e transposições para conectá-la com o sentido que ela
3

As ideias de estrutura especular e movimento dos tropos como categorias substitutivas são retiradas de
Paul de Man (DE MAN, 1984; DE MAN, 1989).
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compõe, isto é, estão constantemente utilizando uma categoria de seu conjunto por
outra, e inevitavelmente de um tempo pelo outro. O uso de uma categoria por outra é
um processo tipicamente enunciativo, linguístico e portanto arbitrário. Sucede não que
seja impossível averiguar a verdade histórica dos relatos, mas que nada há para justificar
que a inscrição da evidência histórica na explicação historiográfica siga as mesmas
regras que sua inscrição no tempo histórico. As trocas das temporalidades dentro da
estrutura de explicação histórica estão constantemente deferindo a possibilidade de se as
identificar com alguma categoria, quer seja a do texto quer seja a da história. Não
apenas a temporalidade da evidência e a da retórica narrativa na qual ela é inscrita são
descontínuas, essa inscrição a submete a um processo de trocas tropológicas que impede
o fechamento e a condena a uma infinita cadeia de substituições. Só se torna possível
falar de verdade ou falsidade na história se assumirmos que ela não trata do tempo
histórico, mas do narrativo, retórico e portanto tropológico, tendo abandonado a
possibilidade de um passado já não mais referenciável em nome de uma representação
textual cuja temporalidade não é certamente identificável com aquela do tempo
histórico. A aporia é a seguinte: a evidência histórica recupera referentes no passado e,
para tanto, deve incluí-los em uma representação verbal que busque restaurar o seu
sentido original. No entanto, essa inclusão inevitavelmente os inscreve em uma
temporalidade que não tem como reivindicar ser a imitação da original, perdida de
substituição em substituição. A representação histórica seria um ato que, cada vez que
tenta recuperar o passado, inevitavelmente o deforma, perde-o em uma infinita cadeia
de trocas onde a clausura de sentido é impossível. A verdade da representação histórica
depende da deformação do referente de que é ela própria tributária.
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DA SINCRONIA À ANTROPOFAGIA-BARROCA: OS CAMINHOS DO
REVISIONISMO EM HAROLDO DE CAMPOS
Thiago de Melo Barbosa (Unicamp)1
Resumo: Haroldo de Campos destacou-se no cenário nacional enquanto um intelectual de
múltiplos interesses (foi crítico, poeta e tradutor). Dentre os vários desdobramentos que a
produção do autor proporciona, chamamos atenção para o seu engajamento num projeto de
revisionismo da tradição literária brasileira. Partindo desse recorte, o texto acompanha a
trajetória que tal tema segue dentro da ensaística haroldiana, verifica como o discurso do poetacrítico se altera ao longo dos anos e reflete sobre o que isso significa na busca pela construção
de um pensamento próprio acerca dos problemas que a questão da tradição e/ou historiografia
literária impõem.
Palavras-chave: Haroldo de Campos; Revisões da tradição; Crítica historiográfica.

Antes de tudo, gostaria de esclarecer que o revisionismo que aparece no título do
trabalho é um termo facilitador para me referir a toda a discussão feita por Haroldo de
Campos acerca da tradição e/ou história literária e não apenas às revisões propriamente
empreendidas pelo autor. Posto isso, tem-se de imediato a noção da abrangência do que
se pretende discutir, uma vez que se pode rastrear o interesse haroldiano por tal assunto
desde seus ensaios publicados ainda com a assinatura do movimento de poesia concreta
dos anos cinquenta até trabalhos dos anos oitenta já bem menos vinculados à vanguarda.
Chamar atenção para esses dois momentos da atividade intelectual do autor (o
Haroldo dos anos de 1950/60 e o Haroldo dos anos de 1980), não é de pouca
importância, isto porque, fazendo-se a leitura cronológica da sua produção crítica,
notam-se significativas diferenças no seu discurso a partir do momento em que ele
começa a se posicionar enquanto um autor de “Pós-vanguarda”. Pensando nisso, para o
caso que me interessa de perto, isto é, o do revisionismo, proponho uma divisão do
material2 em duas fases: 1. A do método concreto da poética sincrônica (vanguarda) e 2.
A da antropofagia-barroca (pós-vanguarda).
Destas duas fases, os estudos que melhor simbolizam cada uma são: “Por uma
poética sincrônica” (1967), da primeira, e O Sequestro do Barroco na Formação da
1
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Refiro-me ao levantamento bibliográfico feito para a pesquisa de doutorado intitulada “Do Linear ao
Constelar: as (re)visões da tradição poética na obra de Haroldo de Campos e seus efeitos”, a qual o
presente artigo está diretamente ligado. O corpus é composto por cerca de quinze ensaios do autor
(publicados entre 1955 e 1999), dos quais destacam-se: “Evolução de formas: poesia concreta” (1957),
“Por uma poética sincrônica” (1967), “Da Razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira”
(1981) e O Sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira (1989).
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Literatura Brasileira (1989), na segunda. Vale destacar que ambos são textos de
culminância, ou seja, pontos de chegada para algo que já vinha se desenhando
anteriormente. Para confirmar tal argumento, basta nos lembrarmos de que o curso que
deu origem ao Sequestro foi ministrado dez anos antes da publicação do livro, e que a
ReVisão de Sousândrade já tinha sido publicada antes dos textos que compõem o
capítulo “Por uma poética sincrônica”.
Mas o que caracteriza cada um desses momentos? Por que dividi-los? Não se trata
apenas de uma divisão didática, cada um tem sua razão de ser e suas questões próprias,
ainda que não estejam totalmente desconectados.
Na primeira fase, dois conceitos, ambos emprestados, comparecem com muito
destaque nos textos de Campos: primeiramente o “Paideuma”, de Ezra Pound e,
posteriormente a ideia de “Poética Sincrônica”, via Roman Jakobson. Além dessas, as
ideias de T. S. Eliot, com seu famoso “Tradição e Talento Individual”, também
tangenciam as discussões, ainda que com menos ênfase do que as outras citadas.
Chamo atenção para tais “empréstimos”, pois os vejo como uma característica
marcante do modus operandi de Haroldo de Campos (antes e depois da vanguarda).
Também porque, como é de conhecimento mais ou menos geral dentro dos estudos
literários, a crítica haroldiana tem como um de seus pontos forte a imensa capacidade de
lançar “conceitos” ou “fatos críticos”, tais como, por exemplo, a ideia de tradução
criativa ou de momento pós-utópico. Contudo, não necessariamente esses conceitos são
criados pelo autor, mais comum, na verdade, é serem “repensados” (ou deglutidos, já
nos antecipando à antropofagia sobre a qual falaremos mais tarde) a fim de atender suas
próprias necessidades argumentativas. Isto é exatamente o que ocorrerá com a questão
da poética sincrônica, acerca da qual, em mais de uma vez, o autor nos lembra de que
está fazendo uma “livre aplicação da fórmula de Roman Jakobson” (CAMPOS, 1977,
p. 213).
Não é tarefa fácil determinar o ethos da crítica haroldiana, e nem haveria espaço
para aqui o fazer e ainda traçar o panorama proposto. Porém, abrindo um pequeno
parêntese, destaco o ensaio “Haroldo, o multiplicador”, no qual o professor Luiz Costa
Lima desvincula a atividade crítica de Campos das noções de “critica judicativa” e
“crítica interpretativa”, defendendo a ideia de que ele caminha por uma terceira via, a da
“crítica inventiva”, que se caracterizaria por uma maior potencialidade teórica: o crítico
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inventivo é “capaz de dialogar com a reflexão teórica ou até de impulsioná-la” (LIMA,
2005, p. 122). Observando com atenção esse texto de Costa Lima, fica no ar a pergunta:
as “apropriações” de Haroldo de Campos podem ser lidas como marcas da ambição
teórica de sua crítica? Tendo em vista que esta pergunta é muito mais um convite ao
debate do que um mero problema de “sim” ou “não”, fecha-se a aqui o parêntese pelos
motivos já mencionados.
Voltando ao percurso que vinha sendo traçado, o “primeiríssimo” momento desta
fase se dá com a famosa seleção do elenco de autores que comporiam o “paideuma” da
poesia concreta. Por esse dispositivo, os poetas do movimento, dentre eles, lógico,
Haroldo de Campos, miram o passado a fim de “construir seus precursores” (para
lembrarmos Borges). Explorando os textos (manifestos, em sua maioria) desse período,
não é difícil perceber que boa parte do discurso vanguardista sobre tradição está
impregnado com o desejo de rearranjar o cânone a fim de abrir espaço para que sua
própria existência seja possível. E assim se revelam os argumentos de Haroldo no seu
ensaio-manifesto “Evolução de formas: poesia concreta”, de 1955.

A poesia concreta olha de frente para as formas poéticas e procura
divisar o vetor qualitativo de sua evolução. Assume as
responsabilidades da tradição viva e não tenta escamoteá-la sob a
alegação de que os verdadeiros inventores na poesia contemporânea
sejam casos extravagantes e levem a becos sem saída (CAMPOS et al,
2006, p. 80).

Como é notório, está em jogo para esse Haroldo, o poeta de vanguarda, dos
manifestos, a crença, quase que ao nível religioso, numa evolução infinda da arte para a
qual a poesia concreta estaria não só dando sua contribuição legítima, como ainda
servindo de combatente na guerra contra o “comodismo”. Por esse caminho, é muito
importante (auto)afirmar o experimentalismo como algo lógico, uma espécie de
evolução “natural” das formas, uma vez que, sem esse lastro, o engajamento estético do
grupo sucumbiria às acusações de extravagância. Por isso o poeta repete: “a poesia
concreta, tal como a compreendemos, é uma resultante de um estudo sistemático de
formas, arrimado numa tradição histórica ativa” (CAMPOS et al, 2006, p. 82). E por
isso também que num texto tão marcadamente ligado à reflexão sobre o contemporâneo,
como o é “Contexto de uma vanguarda”, de 1960, Haroldo irá utilizar metade do seu
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espaço de escrita salientando a importância da tradição, do elenco de autores
“imprescindíveis para edificação de uma nova tradição poética” (CAMPOS et al, 2006,
p. 212).
O curioso de todo esse posicionamento da vanguarda concreta com relação ao
passado é que, ao traçar essa tal “linha evolutiva”, o movimento parece optar por uma
lógica de “ruptura seletiva”, como se dissessem: fazemos algo novo, mas esse novo já
estava ali, em potência, só precisava de alguém para mostrar. Em certo sentido, quase
que naturalizam seus experimentalismos (dão a entender que se não fossem eles, iria
acontecer, de uma forma ou de outra). Neste posicionamento entra em jogo o próprio
conceito de vanguarda para Haroldo de Campos, que, de acordo com Leyla PerroneMoisés, “não é um conceito historicista, mas um conceito qualitativo, que só pode ser
entendido em relação à prática da ‘poética sincrônica’”3. Assim como o ideal de
“invenção”, como pondera Diana Junkes: “para a poesia concreta, não se separa da
revisão do passado, crítica, sistemática, desconstrutora, ruptora, ou seja, a invenção das
formas é dependente de uma reinvenção do cânone” (MARTHA, 2018, p. 52).
Contudo, não demora para que os poetas se deem conta de que algumas peçaschave para construção desta “linha evolutiva” encontravam-se no limbo do cânone,
como era o caso de Oswald de Andrade e Sousândrade. E, a partir dessa tomada
consciência do “processo de olvido” que cercava tais autores, cresce uma postura mais
revisionista propriamente dita dentro da atividade crítica de Haroldo de Campos. Não à
toa, em 1964 publica ReVisão de Sousândrade, em parceria com Augusto de Campos, e
durante toda a década de 1960 produz inúmeros estudos sobre a obra de Oswald de
Andrade além de participar ativamente dos projetos de reedição deste autor.
É ainda nesse contexto que, em 1967, Haroldo publicará como parte final de A
Arte no Horizonte do Provável um dos seus mais conhecidos trabalhos dedicados à
questão da historiografia e tradição literária, o já citado “Por uma poética sincrônica”.
Como mencionei anteriormente, considero esse como o texto culminante de todo
o processo revisionista da fase de vanguarda, mas que traz como acréscimo certa
sistematização de pensamentos difusos em outros estudos e uma preocupação maior
com questões mais gerais de historiografia para além da finalidade na poesia concreta,

3

Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1409200310.htm>. Acesso em 02 de Set. de
2018.
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tal como a reivindicação de uma História Literária que tenha um “caráter
eminentemente crítico e retificador sobre as coisas julgadas da poética histórica”
(CAMPOS, 1977, p. 207).
Com os ensaios de “Por uma poética sincrônica”4 é possível dizer que Haroldo de
Campos dá o primeiro passo rumo à busca por uma síntese crítico-teórica que não
apenas congregue as questões de “vanguarda”, “paideuma” e “sincronia”, mas que
também seja capaz de reestruturar a maneira de se pensar a tradição e a historiografia
literária no Brasil. Utopia típica da vanguarda? “Sem dúvida!”, poderíamos dizer
apressadamente, uma vez que o próprio autor emparelha, alguns anos depois, seu
momento de pós-vanguarda com um momento pós-utópico. Porém, há de se ter um
cuidado especial quando nos referimos a esse Haroldo da época pós-utópica, pois como
bem nos alerta Marcos Siscar:
Seria um erro considerar essa época ‘tardia’ do trabalho do autor
manifestação extemporânea, deslocada da militância anterior, ou,
inversamente, mera derivação do movimento concretista. O sentido
que seu trabalho assume, a partir daí, merece atenção e interpretação
específicas” (SISCAR, 2015, p. 8).

Tomando tais cuidados, entendo que a segunda fase do revisionismo de Haroldo
de Campos se diferencia, porém não se separada da primeira. Isto não apenas porque
conceitos como o de sincronia perduram, mas principalmente por verificar nela a
convergência de duas das mais importantes linhas de força do seu pensamento crítico —
o barroco e a antropofagia — que foram gestadas ao longo dos anos dedicados a revisão
de autores como Oswald de Andrade e Gregório de Matos. Em suma: o autor incorpora
a sua “nova visão” da tradição, teorias que colhe com a própria práxis revisionista.
Diante disso, penso que o melhor modo de comprovar esse argumento seja através
do exame minucioso dos estudos que Haroldo dedica a Oswald de Andrade (algo que,
por motivos óbvios, seria impossível de se fazer aqui). Cito Oswald e não Gregório,
pois foi sobre a obra do poeta modernista que Haroldo mais se deteve, fazendo sua
revisão mais extensa e profícua. Ao longo de estudos que vão de 1957 a 1982, a figura
4

Lembrando que “Por uma poética sincrônica” é a última parte de A Arte no Horizonte do Provável e
conta com três ensaios: “Poética sincrônica”, “O Samurai e o Kakemono” e “Apostila: sincronia e
diacronia”. Todos originalmente publicados entre fevereiro e abril de 1967 no jornal carioca Correio da
Manhã.
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do “poeta-canibal” passa de um “exemplo isolado” dentro da literatura brasileira (nos
primeiros ensaios concretistas) a um verdadeiro centro irradiador de questionamentos
acerca de cultura, nacionalismo, subdesenvolvimento e relação com o outro. As
contribuições do diálogo que Haroldo estabelece com Oswald extrapolam para todos os
campos de atuação do poeta: faz-se presente na poesia, na crítica e na tradução.
Sem dúvida, a antropofagia é dos mais produtivos “empréstimos conceituais”
haroldianos, por isso vejo o ensaio “Da Razão Antropofágica: diálogo e diferença na
cultura brasileira” (1980) como um ponto fulcral para compreendermos os
desdobramentos críticos do seu revisionismo. Sobre isso, talvez um pequeno trecho do
ensaio em questão nos ajude:

[A antropofagia] não envolve uma submissão (uma catequese), mas
uma transculturação; melhor ainda, uma “transvaloração”: uma visão
crítica da história como função negativa (no sentido de Nietzsche),
capaz tanto de apropriação como de expropriação, desierarquisação,
desconstrução. Todo passado que nos é “outro” merece ser negado.
Vale dizer: merece ser comido, devorado. Com esta especificação
elucidativa: o canibal era o “polemista” (do grego pólemos = luta,
combate), mas também o “antologista”: só devorava os inimigos que
considerava bravos (CAMPOS, 2004, p. 234-35).

É partindo de toda essa lógica da “desierarquização” e da “apropriação” — tão
marcada na antropofagia oswaldiana — que Haroldo de Campos chegará à essência da
sua reflexão sobre a tradição nesta nova fase, na qual se compromete mais com a ênfase
na não-linearidade da história, “a historiografia como gráfico sísmico da fragmentação
eversiva [...] uma nova ideia de tradição (antitradição), a operar como contravolução,
como contracorrente oposta ao cânon prestigiado e glorioso” (CAMPOS, 2004, p. 237),
do que com um percurso evolutivo de formas.
Apesar da destacada centralidade da antropofagia, esta, dentro da visão
revisionista horoldiana, não reina sozinha, pelo contrário, mantém diálogo fundamental
com o barroco. Para Haroldo de Campos, pensar o Barroco é pensar um lugar de
“origem” e de diálogo expansivo para com a tradição da literatura latino-americana
(outro ponto de interesse que cresce dentro da sua crítica de pós-80). E isso é muito
nítido em alguns trechos do mesmo ensaio (“Da Razão Antropofágica...”) citado acima,
tais como:
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Já no Barroco se nutre uma possível “razão antropofágica”,
desconstrutora do logocentrismo que herdamos do Ocidente [...] É
uma antitradição que passa pelos vãos da historiografia tradicional,
que filtra por suas brechas, que enviesa por suas fissuras [...] Nosso
primeiro “herói” (anti-herói) malandro é o antropófago Gregório de
Matos (CAMPOS, 2004, p. 244).

Essa mistura antropofagia/barroco revela-se extremamente profícua para o
pensamento crítico-poético de Haroldo de Campos. Tentacular e muito maleável, é fácil
perceber a presença de tal “mistura” no trabalho criativo do autor (Galáxias e A
Máquina do Mundo Repensada5 ocupam lugares privilegiados para atestar isso) e
também em sua crítica sobre tradução. E, no que diz respeito ao nosso assunto, é ela que
ditará a tônica da sua obra mais bem acabada: O Sequestro do Barroco na Formação da
Literatura Brasileira. Não é sem importância o fato de Oswald de Andrade ser o
primeiro “convocado” na missão de resgate ao barroco brasileiro, lembrando-nos, já nas
primeiras páginas, do grau de importância que o modernista dava a Gregório, o qual
considerava “uma das maiores figuras de nossa literatura. Técnica, riqueza verbal,
imaginação e independência, curiosidade e força em todos os gêneros, eis o que marca
sua obra e indica desde então os rumos da literatura nacional” (ANDRADE, 1945 apud
CAMPOS, 2011, p. 20).
Iniciando seu principal trabalho de contestação canônica com a marcante presença
de Oswald — indissociável de sua antropofagia —, Haroldo dá certa continuidade ao
que apresentou em 1981 com “Da razão antropofágica...”6. Porém, se naquele ensaio o
poeta dava ênfase, desde o título, na antropofagia, no Sequestro do Barroco, mesmo que
partindo de Oswald, há forte tendência em salientar o aspecto desconstrutor (colhido na
filosofia de Derrida) da sua visão de tradição. Isso, curiosamente, não representa uma
ruptura entre os conceitos, mas antes faz parte do processo de releitura da teoria
oswaldiana empreendido pelo autor, uma vez que, para ele, a antropofagia “é, por si
mesma, uma forma ‘brutalista’ de ‘desconstrução’” (CAMPOS, 2004, p. 261).
Diante disso, acredito que mais do que uma depuração de conceitos — como sugere, por
exemplo, o seguinte comentário de Inês Oseki-Dupré: “Haroldo de Campos dá o passo
5

Sobre esta, o excelente trabalho de Diana Junke, As Razões da Máquina Antropofágica, merece
destaque.
6
Vale mencionar que apesar de ter sido publicado apenas em 1989, o Sequestro do Barroco nasce de
anotações de cursos ministrados pelo poeta em três universidades (Yale, PUC-SP e Universidade do
Texas) entre os anos de 1978 a 1981.
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que separa uma postura antropofagista, polemista, vindicativa, de um pensamento
crítico, desconstrutivo-construtivista” (OSEKI-DUBRÉ, 2014, p. 27). —, opera-se na
crítica haroldiana aglutinações, fusões, amálgamas, misturas... Enfim, uma série de
procedimentos que visam reconfigurações crítico-teóricas tanto de suas próprias ideias
quanto de ideias doutros (deglutidos). Por isso o debate acerca da tradição literária,
neste segundo Haroldo, se é que podemos chamar assim, se “complexifica”. O autor não
abandona por completo seus antigos argumentos, antes os reescreve (e até por isso, em
vários momentos, o texto haroldiano soa repetitivo) sob a luz de novas teorias, ideias,
conceitos. Em síntese, se na primeira fase tínhamos a “livre aplicação” dos conceitos de
Pound, Jakobson e Eliot, agora, novos nomes, como Walter Benjamin, Derrida, Jauss e
Octavio Paz, são aglutinados a estes, dando origem uma verdadeira “crítica-barroca”, na
qual termos dos mais variados são postos num mesmo plano, assim, “paideuma”,
“sincronia” e “diacronia”, fazem parte do mesmo banquete antropofágico que “utopia”,
“organização constelar”, “diferença” e “tradição de rupturas”. Deste modo, não é tarefa
das mais fáceis para o estudioso tirar fatura unívoca e bem acabada dos labirintos
críticos haroldianos — e talvez nem seja mesmo esse o caso. Entretanto, se algo pode
ser tido como uma constante no pensamento revisionista de Haroldo de Campos, sem
dúvida esse algo deve ser a noção de que a tradição precisa estar viva e dialogando com
o presente.
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“EU SOU AQUELE OCULTO E GRANDE CABO”:
REFLEXÕES SOBRE O ADAMASTOR NO SÉCULO XXI
Evelyn Blaut Fernandes (UFRJ / FAPERJ)1

Resumo: Partindo do reconhecimento de que a obra de Luís de Camões ocupa o centro do cânone
literário português, este artigo busca uma reflexão sobre a influência do Poeta do século XVI na
epopeia de Gonçalo M. Tavares, questionando, nomeadamente, a releitura do (episódio do)
Adamastor em Uma viagem à Índia.
Palavras-chave: Gonçalo M. Tavares; (re)ler Luís de Camões no século XXI; ficção portuguesa
contemporânea.

O verso que nos serviu de mote para o título deste artigo é o começo da resposta de
um cabo que fala. A sua narrativa (Lus., V, 50-59), que tem por destaque a história do
seu amor por Thetis, é o seu modo de responder à pergunta que lhe faz Vasco da Gama2.
Mas a questão colocada aqui não é uma questão geral. A interpelação proposta por Vasco
da Gama é: “Quem és tu?” (Lus., V, 49) – um tu a quem / de quem se pode falar / ouvir
uma realidade próxima. Aprisionado em si mesmo, porque imobilizado, Adamastor fala
de um lugar de (recusa da) liberdade e de um lugar esfíngico, cujo sentido pode também
estar na paisagem que o rodeia, um fora – que aqui pode ser o tema renascentista da
natureza – à espera de uma possibilidade de movimento associado a uma voz que ameaça
e fala. Mas este fora, lugar aberto, ou meio do caminho, é o lugar da fala de um
(res)sentimento. Segundo o mito, contudo, Adamastor é movimento interrompido, e,
embora privado de movimento, ao gigante resta ainda uma maneira de se mover: através
da sua voz. A sua função, como se supõe, é falar e questionar (sendo também ele
questionado – e desterritorializado – por Vasco da Gama) a fim de impedir a passagem
dos portugueses. Adamastor, embora petrificado, é humano, pois fala um tema humano
e, talvez o mais importante, fala a língua do outro. Pelo fato de cada um ser estrangeiro
em relação ao outro, é estranho que Adamastor fale a língua de Vasco da Gama. Mais que

1

Doutorada pela Universidade de Coimbra (2015), desenvolve pesquisa de Pós-doutorado na UFRJ sobre
a obra de Gonçalo M. Tavares, com bolsa FAPERJ de Pós-Doutorado Nota 10.
2
Cf. DELEUZE & PARNET, 2004, p.11-12: “Passa-se a mesma coisa quando me é colocada uma questão
geral. A finalidade não é dar resposta a questões, mas antes sair, sair delas. Muita gente pensa que é apenas
repetindo as questões que se pode sair delas. (...) Não paramos de regressar à questão para tentarmos sair
dela. Mas nunca se pode sair desse modo. O movimento faz-se sempre nas costas do pensador, ou no
momento em que ele pestaneja. Sair, é algo que já está feito, ou então que nunca faremos”.
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isso: o outro fala a fala do Outro e é este espelho em linguagem um embate através de um
diálogo em que a fala assassina de Gama acaba por permitir a passagem dos portugueses.
Por um lado, a figura temerosa que aparece, na estrofe 39, paralisada por Thetis,
ameaça os navegadores portugueses, tentando impedi-los de prosseguir viagem. Por
outro, um velho acorda ao lado de Bloom – personagem central ou “herói” de Uma
viagem à Índia que, vindo “de uma tragédia familiar”, decide “fazer uma viagem à Índia”
(VI, V, 86). Não nos parece legítimo pensar que esta personagem seja uma representação
do Adamastor. Lembremo-nos de que Uma viagem à Índia é um livro ficcional que reflete
uma viagem mental: este velho que dorme (dormir é uma forma de imobilidade e de não
fala) e acorda (mas não fala) na estância 39, além da precisa localização no texto, traz a
memória descritiva do titã camoniano. Apesar de estar em movimento, Bloom também
está, de certo modo, paralisado pela morte que sofreu e pela morte que cometeu.
Recordemos que “Mary, a sua amada, por razões não totalmente claras, / havia sido
assassinada por ordem do pai, / que Bloom sempre admirara, mas que logo matara em /
vingança” (VI, V, 86).
Se o Adamastor camoniano se apresenta, no primeiro momento, como obstáculo à
viagem de Vasco da Gama, a materialização do monstrengo na viagem do século XXI já
não adota o registro clássico da metamorfose. O monstro que fala e o monstro que dorme
são faces comparáveis, até mesmo pela semelhança física, mas que dizem doi sentidos
absolutamente distintos. A um só tempo, oculto e grande, Adamastor é a pedra
ultrapassada pelo discurso de Vasco da Gama. Derrotado numa luta feita de voz, não de
corpo, ou melhor, do corpo das vozes, ele é enganado pela história de amor falido que ele
mesmo conta. Em Uma viagem à Índia, a repetição metamórfica do gigante que narra a
sua história trágico-amorosa remete também ao Polifemo da Odisseia. No canto V, Bloom
está sentado ao lado de um “velho de boca negra,/ dentes amarelos, que dormia no avião”
(VI, V, 39), cuja “cara [o] assusta” e surpreende pela semelhança com o aparecimento do
Adamastor n’Os Lusíadas:
Não acabava, quando hũa figura
Se nos mostra no ar, robusta e válida,
De disforme e grandíssima estatura;
O rosto carregado, a barba esquálida,
Os olhos encovados, e a postura
Medonha e má, e a cor terrena e pálida;
Cheios de terra e crespos os cabelos,
A boca negra, os dentes amarelos.
(Lus., V, 39)
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Podemos já propor que o cabo que surge desta vez não se aproxima do gigante
referido por Rabelais, em Gargantua e Pantagruel, nem do monstro do lago Ness, nem é
crocodilo, nem polvo, nem dragão, nem outra figura que, porventura, materialize a
imagem monstrenga daquele cujo papel também é o de dar ênfase ao feito sobre-humano
do herói, individual ou coletivo, referido na Proposição d’Os Lusíadas, que enfrenta,
apesar do medo, desafios monstruosos que se criam, até então, insuperáveis. O Adamastor
lusíada, um gigante da mitologia greco-romana que simboliza as forças da natureza,
aparece, primeiramente, sob a forma de uma tempestade que ameaçava quem tentasse
dobrar o Cabo das Tormentas e navegar o oceano Índico, alegadamente sob o seu
domínio. De certo modo, é essa força da natureza que fala que se manifesta em Uma
viagem à Índia: “Onde começa a Natureza a excitar-se? / Para onde vai quando se acalma?
E que papel temos nós, no [meio?” (VI, V, 22; grifo nosso). Partimos destas questões para
pensar a imagem central, a estância 50 do canto V: por um lado, uma figura monstruosa
que divide Ocidente e Oriente (Lus., V, 69), ultrapassada pelo discurso de Vasco da
Gama, que lhe questiona a identidade (Lus., V, 49); por outro, a digressão de Bloom,
cujas passagens entre os lados do mundo já não apresentam distinções geográficas de “um
modo [...] inteiramente arbitrário” (SAID, 2016, p.91). Se, n’Os Lusíadas, o meio do
caminho para a “desejada parte Oriental” é o Adamastor, em Uma viagem à Índia, já não
há meio do caminho: no espaço-tempo humano, “[n]ão há estados intermédios” (VI, V,
50).
A partir da leitura que faz Jorge de Sena do poema camoniano, em A estrutura
d’“Os Lusíadas”, com o primeiro verso do “Inferno” – Nel mezzo del cammin de nostra
vita –, Jorge Fernandes da Silveira observa que “A pedra no meio do caminho do
Drummond é o seu Adamastor do Camões” (SILVEIRA, 2003, pp.59-70). No regresso
da Índia, é precisamente com uma pedra num bosque em Paris que Bloom mata uma
mulher:
Na vida de Bloom o que aconteceu naquele dia
foi isto: uma mulher num bosque em Paris,
depois de tudo, pediu-lhe ainda um beijo
e Bloom deu esse beijo como quem dá um objecto.
(...)
(VI, X, 103)
Uma pedra atirada ao ar regressa. Mas
não há regresso depois de a pedra parar
no chão. E, num corpo, a sujidade
moral equivale à pedra que encontrou
o sítio repousante. Os homens foram feitos
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para trair. E como Bloom o sabe.
(VI, X, 108)

“Mas/”, no seu percurso, “não há regresso” (VI, X, 108), “[n]ão há estados
intermédios” (VI, V, 50), “[n]ão há assim tanto mundo” (VI, X, 101): conclusões para o
século XXI, distintas do tempo em que Camões escrevia: “E, se mais mundo houvera, lá
chegara” (Lus., VII, 14). Cinco séculos depois, podemos constatar que “Em todo o mundo
o mundo é mundo./ Não há interrupções em forma de não-humanidade, pensa [Bloom”
(VI, IX, 15), cujo itinerário se desenvolve como um estado desconcertadamente incerto
entre o fero e o puro amor (cf. Lus., III, 119; VI, III, 119).
Voltemos, contudo, ao canto V, não sem antes lembrar que os dois ciclos épicos
n’Os Lusíadas, formadores da estrutura da viagem, segundo o modelo clássico grecolatino, perfazem canonicamente o roteiro circular de ida e volta entre o ponto de partida
(Praia do Restelo), o meio do caminho (Cabo das Tormentas) e a linha de chegada
(Calecute) da narração da descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da
Gama. Na epopeia contemporânea, Bloom repete o destino da viagem, alterando o roteiro
de ida e volta entre o lugar de partida, os meios do caminho e o ponto de chegada: Lisboa
– Londres – Paris – Alemanha – Viena – Praga – Índia – Paris – Lisboa. Se o Cabo das
Tormentas constituía uma espécie de limite que a imaginação mitogênica delimitava entre
o conhecido e o desconhecido, transpondo os obstáculos para além do Cabo e, sobretudo,
daquilo que ele representava, no século

XXI,

os obstáculos foram também transpostos.

Mas eles já não são facilmente localizáveis. Ao ler a estância 39 do canto V de Uma
viagem à Índia, temos a tentação de apontar “o velho de boca negra” como um monstro
análogo ao Adamastor, mas então nos lembramos do itinerário de Bloom e nos
perguntamos quem é, de fato, o monstro. Os obstáculos no século XXI dormem, acordam,
sentam-se ao nosso lado e, talvez por isso, “só a cara do velho assusta” (V, 39), porque
Bloom viu no Outro3 um espelho daquilo que também ele acabou por tornar-se. E esta
percepção mostrou-se assustadora. Os obstáculos, como há cinco séculos, ou como
sempre, continuam a ser os elementos da natureza e, sobretudo, o Outro, afinal, “o inferno
são os outros” (Sartre). E, neste momento, este é o perigo mais próximo de Bloom: um
velho “sobressaltado” cuja descrição remete ao titã camoniano. Além desta personagem,

“O que representa a figura? Para os leitores do Século XX, em consequência do longo naufrágio colonial,
a resposta parece irresistível. Adamastor é o Outro; o negro, inconquistável continente; as vítimas do
imperialismo; os negros que ainda habitam a terra, mas com os quais Os Lusíadas [sic] raramente se
importam” (LIPKING, 1996, p.217 apud SILVEIRA, 2008, p.29-30).
3
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“quem assusta mais: o mar, / o fogo, o ar e as suas tempestades, / ou a terra e os seus
terramotos?”. “[E]ntre os elementos da natureza”, é “do fogo / que tenho mais medo” (VI,
V, 19), diz Bloom:
Do fogo, sim, e logo a seguir do mar.
E ainda do ar e dessa terra que por vezes treme.
Estamos rodeados de elementos que não nos percebem
e que não percebemos.
Elementos incultos mas fortes.
Incultos, porém mais velhos que nós;
incultos, mas mais resistentes.
Poderás fazer taxinomias exaustivas de todos os reinos,
mas a energia da Natureza não é arquivável,
está aí. Tem um nome, mas assusta.
(VI, V, 20)

O encontro entre homem e natureza talvez seja uma das agendas que devem ser
urgentemente repensadas no século

XXI,

embora esteja na figura humana aquilo que se

percebe como mais extraordinariamente desconhecido e, por isso, assustador. Embora
realize uma viagem plena de perigos, Bloom não deve se preocupar com entidades divinas
nem pode contar com o auxílio dos deuses, protegendo-se, sozinho, das forças alheias ao
controle humano, num livro que, paralelamente a isso, critica a soberania da técnica em
oposição à conexão metafísica dos humanos com o divino. Um exemplo disso está no
canto II: em ambas as obras, a necessidade de vingança, quer da parte dos ingleses, quer
da parte dos mouros: a cilada em Londres e a cilada em Mombaça, ambas evitadas; em
Londres, pela perspicácia de Bloom, que consegue se afastar do perigo sem intervenção
de poder divino; em Mombaça, pelo auxílio de Vénus. Já na estância 17 do canto V,
encontramos a exaltação da figura do marinheiro que se conecta à natureza através de
uma “mitologia da coragem” justamente por ser o marinheiro, “em homem, aquilo que de
mais corajoso se pode ser / sem competir com os Deuses” (VI, V, 17).
Os deuses, um dos elementos centrais do épico camoniano, foram afastados no
texto contemporâneo a tal ponto que eles “actuam / como se não existissem, e assim / não
existem, de facto, com extrema eficácia” (VI, I, 22). Como Bloom é uma “personagem
com os problemas do século

XXI”,

isso significa também dizer que ele pertence a um

mundo sem deuses, a um tempo em que Deus está morto (cf. DELEUZE & GUATTARI,
2011, pp.145-146) e, portanto, tem que agir sozinho num mundo onde os elementos da
natureza parecem a materialização da divindade, cumprindo o papel daquilo que, n’Os
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Lusíadas, era a narrativa mitológica. Recuperemos, entretanto, uma passagem4 da Bíblia
Hebraica que, de certo modo, remete ao titã camoniano e pode nos lembrar do embate
entre o homem e a natureza que, n’Os Lusíadas, é transformado numa figura
contraditoriamente monstruosa que fala a sua história de amor trágico que é, de certo
modo, também épica, uma vez que a palavra épica significa fala (Voltaire). Uma viagem
à Índia deixa claro que o ser humano é uma espécie de monstro cujo estado de natureza
afirma que, por vezes, cada homem pode ser inimigo de outro homem:
E os poetas desapareceram.
De facto, o que alguém quis dizer,
e tinha razão, foi que a poesia limpa e belíssima é inaceitável
depois do que os homens fizeram a outros homens
no século XX. É um facto, as palavras
delicadas são inaceitáveis. Mas não esquecer o resto.
Apesar de tudo, bater dói mais do que dizer que se vai bater.
(VI, V, 52).

Em fins do século XVI, para atravessar “aquele oculto e grande Cabo” (Lus., V, 50),
era preciso confiar em algo além da força humana. Mas, no século XXI, já não precisamos
do auxílio dos deuses para nos guiar pelo mundo, pois já não há mundo cartograficamente
desconhecido. Nem deuses. Pois, também sabemos, “[n]ada se dá entre humanos, / quanto
mais entre os deuses e os homens” (VI, VII, 32). N’Os Lusíadas, nenhuma tentativa de
intervenção humana é capaz de impedir a passagem dos portugueses durante o percurso
no Atlântico. As adversidades só lhes ocorrem na costa oriental. Em Uma viagem à Índia,
em vez de escorbuto, ataques de nativos ou hostilidade dos habitantes de Moçambique e
de Mombaça, bem e mal já não são questões de extremos. Se, no poema quinhentista, o
Adamastor era a pedra no meio do caminho, no mundo contemporâneo, desconhecidos e
assustadores são os próprios seres humanos. Anunciado desde a estância 29 do canto IV,
este modo de estar em “cultura perigosa” nos encaminha mais uma vez, e finalmente, para
a máxima “[n]ão há estados intermédios”:
Devemos perceber o que significa os pequenos gestos
terem sido substituídos
pelos grandes movimentos.
Na cidade já não há pormenores,
verifica-o. As pessoas cruzam-se
sempre em momentos de partida ou de chegada.
“15 Considera agora um animal gigantesco que, como a ti, também criei. Ele come erva como um boi. 16
Sua força se manifesta em seu corpo, até mesmo nos músculos de seu ventre. (...) 24 Poderia alguém o
arrastar ou prender em seu focinho um laço? 25 És capaz de pescar o Leviatan com um anzol? Ou amarrar
uma corda à sua língua? (...) 27 Ele te faria súplicas? Ou te falaria com suaves palavras? 28 Faria um
convênio contigo, para que o admitisses como um perpétuo servo? 29 Brincarias com ele como se fora um
passarinho? Ou o manterias preso para divertimento de tuas filhas?” (Jó 40:15-16; 24-25; 27-29).
4
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Ninguém fica. Não há estados intermédios.
Do coração dos homens o que as mulheres conhecem
são electrocardiogramas saudáveis. E vice-versa.
(VI, V, 50)

Docilizado e ameaçador, Adamastor é um corpo contraditório. Também
contraditório, Bloom é um errante – “errar de errância” (TAVARES, 2011, p.163) – que
tenta exercer o seu direito de desaparecer. Ambos os encontros podem propor a hipótese
de que se está diante de sujeitos monstruosos. Humanos, mas monstruosos. A trajetória
de Bloom, exceto talvez pela sua relação com Mary, parece repetir a frase atribuída por
Diógenes Laércio a Aristóteles: “Ó meus amigos, não há amigo algum” (BLANCHOT,
2011, p.159). A inovadora interpretação de Gonçalo M. Tavares, leitor de Camões,
contraditoriamente transgride o modelo camoniano através da repetição, uma vez que este
velho cuja “cara [...] assusta Bloom” não é o Adamastor. E, ao contrário de Vasco da
Gama, que pede à Providência Divina que afaste os perigos e a ela agradece, Bloom, só
pela experiência adquirida no seu próprio percurso, deve ser capaz de descobrir o que está
por trás das aparências, o que nem sempre acaba por suceder. De fato, os grandes
obstáculos do século XVI foram transpostos, exceto talvez aqueles que se referem a temas
humanos:
Perigos nunca fizeram adormecer,
nem cansadas ficam as pernas que fogem ou perseguem.
Pedras não compreensíveis só se tornam obstáculo
para quem, em vez de viver, quiser investigar.
Uma pedra incompreensível, se adormeceres tranquilo,
ao lado dela, e se ao lado dela tiveres pesadelos,
fica 100% humana; de carne e osso, quase.
(VI, VI, 95).

Essa figura “[d]e disforme e grandíssima estatura” (Lus., V, 39), “[u]ma pedra
incompreensível” “100% humana” “quase”, “Cum tom de voz” “horrendo e grosso”
(Lus., V, 40), faz ameaças de “[n]aufrágios, perdições de toda sorte” (Lus., V, 44),
ameaças previstas pelo medo de Vasco da Gama, e de tudo o que este capitão sintetiza.
Todavia, não temos a certeza se Bloom, assim como Vasco da Gama, estaria
“descuidado[]” (Lus., V, 37). Ele, de todo modo, assusta-se com um ser de feições
horríveis que, entretanto, não lhe faz diretamente nenhuma ameaça. Bastam a presença, a
semelhança com o gigante de Camões e tudo o que o Adamastor pode simbolizar para
assustar Bloom. Porém, o Adamastor que faz ameaças passa, num segundo momento, a
narrar para Vasco da Gama a sua história e se mostra outro, tão diverso daquele que
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aparece como uma “nuvem, que os ares escurece” (Lus., V, 37). A aparição do gigante
n’Os Lusíadas, da estrofe 37 a 60, só encontra correspondência no texto mais recente na
estância 39:
Acorda, entretanto, sobressaltado, o velho de boca negra,
dentes amarelos, que dormia no avião
ao lado de Bloom. Bloom pensa em animais pendurados
pelo pescoço, numa corda que sai pela janela de
uma família distraída. Pensa em crianças que brincam na rua
e na televisão que anuncia uma tempestade
que mudará o essencial.
O mundo é violento, mas só a cara do velho assusta Bloom.

Transcrevemos agora a epígrafe, e só agora, para além do meio do caminho, e não
escrita acima do texto como deveria, pois esta inscrição, a partir de agora, refere-se a
ambos os encontros que, assim construídos, mostram que quando “[o] obstáculo estimula,
torna-nos perversos”5. Vamos ler a estância 50 do canto X de Uma viagem à Índia:
Os corpos têm braços, simulam gestos bruscos,
mas o dia escapa-se, não consegues pousar
um único dedo no dia de hoje.
És exterior, e não o querias ser.
Uma viagem à Índia bastou para verificar que os homens
se correspondem,
entre o Ocidente o Oriente,
com cartas ininterruptas;
falam a mesma língua antiga, a de qualquer
predador.
(VI, X, 50)

Na sua (auto)biografia, Adamastor começa dizendo que foi um titã, que é um
promontório, mineralizado por amar demais a quem não o correspondeu. Foi enganado,
castigado pelos deuses e imobilizado, identificando-se como “aquele oculto e grande
Cabo / A quem chamais vós outros Tormentório”. É, portanto, um tormento não só para
os outros, os portugueses, mas para si próprio, pois assim vive em martírio perpétuo. Ele
próprio no meio do caminho entre a vida e a morte – “somaticamente morto mas
animicamente vivo” (BERNARDES, 2011, p.19) – assume-se, em tom metonímico,
como obstáculo ao prosseguimento da viagem e como obstáculo à concretização épica.
Camões construiu, neste episódio central, uma idiossincrasia contraditória, na qual
podemos ver, de certo modo, uma projeção do próprio Poeta. Embora seja uma
personagem puramente ficcional, Bloom não é, porém, exclusivamente literário. Os dados
de realidade que o texto apresenta não nos permite suspeitar de que tenha se afastado da
5

Cesário Verde, “Contrariedades”.
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vida, como mostra, por exemplo, a estância 86 do canto VII de Uma viagem à Índia: “E
eis que o narrador aqui vai, / dotado, como os outros, de um projecto pessoal / cheio de
perversões; / aqui vai o narrador, / lado a lado com o seu herói, Bloom”. Mas também,
em certa medida, assim como Vasco da Gama sintetiza os navegantes portugueses, Bloom
representa o homem moderno (ou contemporâneo) – “europeu e português” (VI, VIII, 71)
– do século XXI. São ambos heróis de caráter analisável, ainda que Vasco da Gama seja
(ironicamente?) o “valeroso capitão” da gente portuguesa6. O tratamento diverso na
epopeia contemporânea talvez esteja no fato de Bloom buscar o (auto)conhecimento e ser
capaz de se dar conta da sua falta de caráter. Assim, o narrador nos apresenta a sua
personagem central: ironicamente, o “nosso herói” consciente da sua falta de heroicidade.
Ambos os sujeitos – Vasco da Gama e Adamastor, Bloom e “o velho de boca negra
(...) que dormia no avião” (VI, V, 39) – que se encontram no meio do caminho, espécie
de lugar nenhum, são estrangeiros, cada um estrangeiro em relação ao outro, que
partilham, entretanto, “esse desnorteamento da distância que nos mantém completamente
afastados” (BLANCHOT, 2011, p.93), afastado, no caso de Bloom, também de si mesmo:
“deixe-me falar de mim como se eu fosse um outro” (VI, III, 119). Estrangeiro em relação
a si mesmo, Bloom é “um outro”, é um eu que é outro (Rimbaud). Nesse centro vazio –
o encontro do oceano atlântico com o índico –, Adamastor narra sua história de amor
trágico a um interlocutor que, até onde sabemos, não tem conhecimento amoroso, pelo
menos até o canto V. No outro centro vazio, o avião, não há diálogo, mas “duplo silêncio”
e, “se há silêncio, dois silêncios enchem nossas bocas” (BLANCHOT, 2011, p.93).
Rigorosamente, (a ausência d)o amor – a causa de toda a trajetória de Bloom – é o
primeiro assunto da primeira estância após a estrofe central de ambas as obras: V, 50 – e
é deste lugar concertado que o Adamastor narra a sua desconcertante “coyta d’amor”
enquanto, para Bloom, “o amor / se expressa melhor colocado em envelopes, / ao longe”
(VI, V, 51). Procurando sentido para o desconcerto do mundo contemporâneo, buscamos
ainda um paralelo do Adamastor na epopeia de Gonçalo M. Tavares. Talvez pensássemos
que se tratasse de uma metáfora, que esse velho de boca negra pudesse significar outra
coisa. Ficamos à espera dessa outra coisa e, afinal, encontramos uma imagem, que era
outra. Uma imagem mais realista, mais provável, por assim dizer, cuja voz, mais uma

Cf. SILVEIRA, 2008, p.119-120 sobre a biografia obscura de Vasco da Gama apresentada como “um
nada ordinário colonizador sanguinário e incendiário” no “polêmico” livro de Sanjay Subrahmanyam: A
carreira e a lenda de Vasco da Gama. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, 1998.
6

3688

vez, não ouvimos, assim como o rádio – aquilo que restou do que Bloom foi – também
não fala. Em Uma viagem à Índia, o mutismo, ou a não fala, não impede que Bloom tente
aprender uma direção. Aqui, a projeção da imagem dos perigos já não está voltada para o
Ocidente, a fim de impedir a passagem para o Oriente. Bloom, de certo modo, também
tem algo desta figura meio titânica meio promontória, na medida em que se deixou perder
por amor. Não seria excessivo dizer que Bloom, como Adamastor, está entre o puro e o
fero Amor. Ao levar estes contraditórios amores ao extremo, Bloom percebe que “o
mundo não tem metade / porque nunca está inteiro: (...) / O mundo nunca está completo:
/ faltam pessoas que nos morreram.” (VI, V, 13). Bloom, assim como Adamastor, percebe
que não há meios-termos e, portanto, “[n]ão há estados intermédios” (VI, V, 50).
Além disso, o livro parece surgir a partir do modo – contemporâneo – de ser
influenciado por um texto que é a pedra no meio do caminho da literatura portuguesa.
Pois cá está, de outro modo, o nosso Adamastor cujas referências servem para muito do
que é produzido ainda hoje, não só em Portugal. Esta releitura d’Os Lusíadas é uma
tentativa bem conseguida de fazer um valor do século
século

XVI,

XXI

falar de um grande texto do

muito embora a história toda que se narra em Uma viagem à Índia não seja

sobre Os Lusíadas, mas, sim, sobre uma história de amor. Na verdade, assim como boa
parte da lírica camoniana, todo o texto de Gonçalo M. Tavares é uma jornada em busca
de sentido para as contradições daquilo que no amor é humano. Entre estas duas
personagens, de certo modo tão próximas, há uma descontinuidade radical, uma vez que
Bloom não é Adamastor, embora ambos sejam formas sobreviventes e uma forma
sobrevivente “sobrevive em termos sintomais e fantasmais, à sua própria morte:
desaparece num ponto da história, reaparece muito mais tarde, num momento em que
talvez não fosse esperada” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.55). Também atravessado pelo
puro e fero amor, Bloom continua a se achar incerto7 porque “unilateral”, já que “o seu
único lado/ era este: o lado virado para Mary” (VI, III, 119).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERSPECTIVA EM UMA ABELHA NA CHUVA
E FINISTERRA1
Giseli Seeger (UFSM)2
Alana Francisca da Silva Hoffmann (UFSM)3
Resumo: Figura engajada na implantação do Neorrealismo português, Carlos de Oliveira

abandona gradualmente o pendor comprometido de sua obra inicial. N’Uma abelha na
chuva (1953), a fidelidade neorrealista começa a abrir fissuras, que, em Finisterra.
Paisagem e Povoamento (1978), configuram-se já como deriva em direção a um processo
de escrita revolucionário (REIS, 2004). Aproximando essas duas narrativas, pretendemos
demonstrar, em linhas bastante gerais, que são os modos de construção da perspectiva
narrativa o principal meio por que a obra de Carlos de Oliveira concretiza uma nova
concepção do literário.
Palavras-chave: Perspectiva; Uma abelha na chuva; Finisterra; Carlos de Oliveira

A emergência de Carlos de Oliveira no cenário da literatura portuguesa deu-se no
contexto do Neorrealismo da década de 1940, mas sua obra, sem abandonar a
problemática sócio-histórico-política que constituiu a tônica do movimento, passou a
abrigar uma nova concepção de escrita, marcada por um rigoroso trabalho formal e pelo
questionamento das possibilidades de conhecimento e representação do mundo. A nova
concepção do literário encenada pela obra final de Carlos de Oliveira relaciona-se
principalmente com a crise do Neorrealismo e com o radical processo de renovação que
vinha atingindo o campo da ficção desde o início do século. Tributários de uma nova
concepção de escrita são sobretudo Finisterra. Paisagem e povoamento (1978), romance
derradeiro, e a produção poética publicada a partir de Sobre o lado esquerdo (1964);
entretanto, por um singular esforço de reelaboração, o autor fez passar, mesmo à produção
inicial, muito da concepção de escrita dominante nas obras da última hora.
No terreno da narrativa, que aqui nos interessa especialmente, a deriva assumida
pela produção de Carlos de Oliveira inicia com o romance Uma abelha na chuva (1953).
Se, como pretende Carlos Reis (2004, p. 17), Finisterra é “o episódio culminante e
irreversível” da adesão de Carlos de Oliveira a uma escrita narrativa “problematizada no
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plano metaficcional, interrogando a representação do real em função da singularidade de
quem o observa, da pluralidade de olhares que sobre ele incidem e do labor de uma
memória extremamente aguda”, Uma abelha na chuva já deixa entrever “as fissuras
confirmadas pela subsequente obra poética e também pela reescrita dos textos ficcionais”,
sobretudo porque prioriza “o ponto de vista das personagens inseridas na história e com
ele o que essas ópticas arrastam de subjectivo e parcial” (REIS, 2005, p. 51). Nosso
pressuposto é o de que, de uma narrativa a outra, ocorre a ruptura com a apresentação da
perspectiva convencional, cujo modo mais complexo assumido é a mescla da voz do
narrador com a da personagem. Essa mescla é o que encontramos ainda em Uma abelha
na chuva; no entanto, em Finisterra, o modo de construção da perspectiva é
complexificado ao ponto de questionar a noção de perspectiva conforme a conceberam
os estudos narrativos tradicionais.
O enredo de Uma abelha na chuva é composto por diferentes linhas que se
entrelaçam, entre as principais, o conflito conjugal dos protagonistas Maria dos Prazeres,
representante de uma aristocracia decadente, e Álvaro Silvestre, lavrador do Montouro,
representante de uma pequena burguesia rural, e o embate entre eles e o casal Clara e
Jacinto, representante da camada popular. A união do casal protagonista, movida por
interesses financeiros, é a propulsora do desenlace trágico do casal secundário, ligado por
motivações estritamente afetivas, mas à mercê de aspirações alheias. Participam ainda da
intriga personagens secundárias, como o casal Dr. Neto e D. Cláudia e os “irmãos” Padre
Abel e D. Violante, que se reúnem em torno do casal protagonista, assim como Mariana,
criada dos Silvestres, mestre António, oleiro cego e pai de Clara, e Marcelo, seu ajudante,
que circundam o casal secundário e, como eles, ocupam um lugar social menos
privilegiado, por integrarem a criadagem da família Silvestre ou lhe prestarem algum
serviço.
A opressão, todavia, não se manifesta apenas nas relações entre patrões e
empregados, mas principalmente no interior do núcleo conjugal dos Silvestres. Unidos
por um casamento arranjado, a fim de salvar a família de Maria dos Prazeres da ruína, os
protagonistas vivem em permanente conflito. Da parte da mulher, sobressai a repulsa
pelas tibieza, covardia e rusticidade do marido; da parte dele, o sentimento de sua
inferioridade social, a culpa e o remorso de se ter aproveitado da suposta morte do irmão
para aumentar seus rendimentos. Ademais, movido sobretudo pelo ciúme, torna-se um
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dos responsáveis pela morte de Jacinto, ao saber do interesse da mulher pelo cocheiro.
Não obstante não se tenha envolvido diretamente no crime, Álvaro é quem revela a mestre
António o relacionamento de Clara e Jacinto. Enfurecido, o oleiro, com o auxílio de
Marcelo, trama e executa a morte do cocheiro, acontecimento esse que provoca o desvario
de Clara. Ciente de que foi sua denúncia a causadora da morte de Jacinto, Álvaro entregase à melancolia, intensificada pelo remorso crescente e pelo desprezo constante da
mulher.
Quanto à focalização, como demonstra a proposta de Carlos Reis (2005), nessa
narrativa podemos distinguir sem grandes complicações a articulação daqueles três signos
de representação elencados por Gérard Genette em Discurso da narrativa (1995): a
“focalização zero”, em que o narrador demonstra saber mais do que a personagem; a
“focalização interna”, em que o narrador limita-se a narrar o que certa(s) personagem(ns)
conhecem, pensam ou sentem; e a “focalização externa”, em que o narrador restringe-se
aos aspectos exteriores das personagens e dos eventos. Excetuadas duas circunstâncias
particulares de recurso à focalização onisciente ou zero e outras duas ocorrências de
focalização externa, o narrador privilegia a ótica das personagens que vivem a história.
Conforme Carlos Reis (2005, p. 57), ao recorrer à focalização zero ou onisciente,
o narrador confirma “as preocupações de clareza narrativa patentes na enunciação das
reflexões das personagens”. Esse tipo de focalização ocorre em duas circunstâncias
particulares, sendo a primeira para evidenciar as características do contexto social em que
se desenrola a ação do romance, e a segunda, para apresentar personagens que, a despeito
de serem secundárias, não são menos significativas na economia semântica da obra.
Na primeira ocorrência, explicitam-se as intrigas da aldeia e a disputa do prestígio
local, em suma, a denúncia de “uma certa atmosfera mental” (REIS, 2005, p. 57), cuja
configuração contribui na compreensão do isolamento, sobretudo de Maria dos Prazeres,
como verificamos no fragmento a seguir:

A criada abriu a porta que dava para o pátio por uma escadaria lateral
de pedra e a D. Violante e o padre Abel entraram. [...] Sempre que os
via juntos, ela maciça e baixa, o padre esgrouviado, D. Maria dos
Prazeres tinha um sorriso de dúvida: realmente… ninguém dirá que são
irmãos. As beatas do Montouro garantiam que não e embora lhe
tivessem perdoado a ele há muito reservavam ainda a D. Violante um
ódio velho. Mas cansado também. Chamavam-lhe a irmã do padre, num
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sublinhar irónico do parentesco que deixava em aberto as suposições
mais escabrosas. [...] (OLIVEIRA, 2013, p. 31, grifos nossos)

Já na segunda ocorrência, evidenciam-se o contraste entre os interesses e os modos
de vida das personagens D. Cláudia e dr. Neto, bem como a mensagem ideológica do
romance, revelada simbolicamente pelos elementos caros à segunda personagem, quais
sejam as abelhas, o mel e o tempo, segundo depreendemos do excerto abaixo:

[...] D. Cláudia temia a natureza, a chuva, o sol, o mar, o vento, ignorava
as flores que irrompem dos estrumes, e a própria vida humana, as
relações sociais, os pequenos equívocos da convivência, as conversas
mais acaloradas, assustavam-na. O namoro com o dr. Neto arrastava-se
há anos e a culpa não era apenas dele. [...] Ia protelando o casamento e
o dr. Neto concordava. Também ele era um tímido a seu modo, embora
amasse as coisas vivas e criadoras. Atascado até ao pescoço na vida do
Montouro, sabia bem o que custava uma espiga de milho, aos homens
e à terra, conhecia as escuras germinações de um girassol ou de uma
rosa porque ele próprio os plantava para as suas abelhas (cortiços e
colmeias enchiam-lhe o quintal), seguia desveladamente o trabalho e o
sono dos bichinhos sábios comedores de pólen (como ele dizia),
simbolizava no doce destilar dos favos o que a Vida, a Natureza, Deus
ou lá o que era, podia arrancar de belo e saboroso ao tempo [...].
(OLIVEIRA, 2013, p. 39-40, grifos nossos)

Da mesma forma, a focalização externa ocorre em circunstâncias bastante
específicas: a introdução dos protagonistas Álvaro Silvestre e Maria dos Prazeres. Tais
ocorrências têm a dupla função de sugerir uma impossibilidade de acesso às motivações
sociais, psicológicas e culturais que regem o comportamento das personagens e deixar
entrever a própria subjetividade do narrador. Ao revelar parcialmente as personagens, o
narrador estimula no leitor a necessidade de superar essa limitação de conhecimento –
afinal, tudo se passa como se o narrador tivesse o conhecimento do todo, mas optasse por
restringir pontualmente a sua focalização. Na abertura do romance, é, pois, em regime de
focalização externa que se introduz a personagem de Álvaro Silvestre:

Pelas cinco horas duma tarde invernosa de Outubro, certo viajante
entrou em Corgos, a pé, depois da árdua jornada que o trouxera da
aldeia do Montouro, por maus caminhos, ao pavimento calcetado e
seguro da vila: um homem gordo, baixo, de passo molengão; samarra
com gola de raposa; chapéu escuro, de aba larga, ao velho uso; a camisa
apertada, sem gravata, não desfazia no esmero geral visível em tudo,
das mãos limpas à barba bem escanhoada; é verdade que as botas de
meio cano vinham de todo enlameadas, mas via-se que não era hábito
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do viajante andar por barrocais; preocupava-o a terriça, batia os pés com
impaciência no empedrado. Tinha o seu quê de invulgar: o peso do
tronco arqueava-lhe as pernas, fazia-o bambolear como os patos: dava
a impressão de aluir a cada passo. A respiração alterosa dificultava-lhe
a marcha. Mesmo assim, galgara duas léguas de barranco, lama,
invernia. Grave assunto o trouxera decerto, penando nos atalhos
gandareses, por aquele tempo desabrido. (OLIVEIRA, 2013, p. 7, grifos
nossos)

Sobressaem aqui as referências materiais de cunho descritivo sobre as ações e o
aspecto físico da personagem e a utilização de expressões modalizantes, que, ao indicar
a subjetividade do narrador, também denunciam a limitação do seu conhecimento – ou,
antes, a ilusão dessa limitação. Depois dessas ocorrências, as limitações se resolvem, e a
focalização externa não volta a aparecer; a perspectiva parcial do narrador é quase
completamente substituída pela das personagens. Através de seus pontos de vista sobre o
vivido é que a ação progride, como podemos observar, por exemplo, no fragmento a
seguir, em que se opera a passagem do monólogo interior de Álvaro Silvestre para o de
Maria dos Prazeres:

[...] O pior era o longo patinhar da charrete na lama. Covas, paragens,
lentidão. Fechava os olhos e deixava-a bramar. Responder, para quê? A
modorra ia-lhe empurrando os pensamentos até um sítio escuso da
cabeça, donde não viriam aborrecê-lo por enquanto: e tenho sono; podes
mandar-me novas ferroadas; à vontade. Bastava-lhe a ele cingir as
pálpebras, apertá-las mais, um pouco mais ainda; quando sentia o canto
dos olhos bem franzido, deixava de a ouvir; e pouco a pouco ia-se
enconchando no seu próprio cansaço; dormitava. Ao mesmo tempo que
Álvaro Silvestre assim resvalava pelo sono, nela [Maria dos Prazeres]
crescia o fogo: com que então indiferente, vejam bem, superior às
canseiras que me dá, ao lamaçal que me obriga a trilhar por um tempo
destes, Sua Excelência cabeceia, qual cabeceia, Sua Excelência dorme,
indiferente ao que eu digo, às mazelas da égua, à estupidez desta viagem
que nunca mais acaba, indiferente ao mundo; [...]. (OLIVEIRA, 2013,
p. 29, grifos nossos)

No início do período, os pensamentos de Álvaro Silvestre se materializam em
monólogo interior direto: “Responder, para quê?”. Essa ocorrência se repete quando ele
mentalmente se dirige a Maria dos Prazeres: “e tenho sono; podes mandar-me novas
ferroadas; à vontade”. Seu cansaço e sua tentativa de se desvencilhar do que o cerca
acabam por conduzi-lo ao sono. No fim do excerto, percebemos a transição para a ótica
de Maria dos Prazeres: “com que então indiferente, vejam bem, superior às canseiras que
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me dá ao lamaçal que me obriga a trilhar por um tempo destes, Sua Excelência cabeceia,
qual cabeceia, Sua Excelência dorme, indiferente ao que eu digo, às mazelas da égua, à
estupidez desta viagem que nunca mais acaba, indiferente ao mundo”. Mais uma vez, o
recurso ao monólogo interior direto explicita os pensamentos da mulher em relação ao
marido. São vestígios da dominância da perspectiva de Maria dos Prazeres os dêiticos
pronominais “eu”, “me”, “desta viagem” e “sua excelência”.
Como observa Carlos Reis (2005), a sujeição da representação narrativa ao
estatuto existencial das personagens encerra sobretudo o sentido de contraste: no caso de
Maria dos Prazeres, contraste entre a crise econômica do presente e a abastança do
passado, entre o seu sentimento de superioridade social e a subordinação ao poder que o
marido representa, entre sua atitude tempestuosa e a impassibilidade dele; no caso de
Álvaro Silvestre, a focalização interna revela principalmente o contraste entre suas
próprias decadência e alienação em confronto com a recordação da voluntariedade do pai
e também o contraste entre o medo, o remorso e a instabilidade do presente, em oposição
ao vigor, à inocência e à pureza do passado. Assim, dado o conflito socioideológico que
se sobrepõe à trajetória de Álvaro Silvestre e de D. Maria dos Prazeres, a adesão à
perspectiva interna permite trabalhar interiormente a psicologia complexa das
personagens, marcada pelo embate entre as inclinações e desejos individuais e a opressão
da classe, as imposições e os apelos externos, pois é ao enfatizar a predominância de
perspectivas parciais que a narrativa evidencia a frustração da objetividade pretendida
pelos expoentes mais ortodoxos do Neorrealismo.
As coisas se passam de modo diverso em Finisterra. A intriga pode ser tecida em
poucas linhas: um homem regressa à casa da infância. Ao andar através dela, reconstrói
o tempo em que a desgraça moral e financeira de uma família de extração rural médioburguesa era iminente. Uma hipoteca impossível de ser anulada ameaça o futuro
financeiro; construída sobre dunas, a casa repousa sobre uma base por si mesma instável;
a névoa a corrói por cima; as raízes de uma planta carnívora que se espraia pelo solo
arenoso da Gândara – a gisandra, planta que, em princípio, só germina no solo da ficção
– percutem os alicerces; o halo de luz, espécie de proteção mágica que circunda as paredes
externas, começa a vacilar; moralmente, a família se debate entre fraturas afetivas e o
peso de antigas ilegalidades. No lado de fora, camponeses peregrinos partem em busca
de meios para sobreviver ao calor e a uma tempestade de raios.
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A complexidade se instala na medida em que Finisterra é uma obra menos narrada
do que descrita. Como observa Maria Alzira Seixo (1986, p. 118), o romance de Carlos
de Oliveira só pode exceder seu desígnio de texto eminentemente descritivo “pela carga
temporal que marca o seu espaço”. E isso porque “é através das mutações do espaço
descrito de modo respectivo que se apreende a sua marca temporal”, marca essa que,
entretanto, não é dada “como um processamento, uma usura, um desgaste progressivo”,
mas como “confrontação de quadros e de estados que se opõem no tempo, estando o
progresso temporal no entanto ausente” (SEIXO, 1986, p. 118). Quanto ao modo de
narrar, “narra-se por justaposições de vozes e visões que quase nunca são identificadas,
ou então são-no por índices de matéria visual ou sonora que só o decurso do romance
ajuda a reconhecer” (SEIXO, 1986, p. 119). É difícil distinguir quem fala, uma vez que a
narrativa alterna constantemente entre o presente do homem que visita a casa e o passado
de sua infância, entre a casa já arruinada e a casa ameaçada, e a situação narrativa se
complica ainda pela participação de outras vozes e perspectivas, que, sem aviso prévio,
também constroem a história através de seus modos particulares de ver e sentir a
paisagem.
Tal como ocorre n’Uma abelha na chuva, nos parágrafos que abrem Finisterra, é
sugerida uma aproximação externa de um narrador sobre a personagem aludida como “a
criança”:
Sentado num osso de baleia; para ser mais exacto, na secção média da
espinha dorsal duma baleia: cinquenta e um centímetros de diâmetro,
trinta e três de altura; duas vértebras abrem-se como as pás (as asas)
duma hélice; bastante afastadas, permitem que os cotovelos se apoiem
nelas: pondo o caderno em cima dos joelhos, consegue desenhar (não
tarda muito, a chuva de verão vai obrigá-lo a entrar em casa).
(OLIVEIRA, 2003, p. 9)

A voz narrativa demonstra um rigoroso cuidado em ser objetiva: o olhar que revela
procura se apagar de modo a fornecer, com o máximo de pormenores, uma imagem o
mais completa possível da paisagem observada. São vestígios discursivos desse rigor a
precisão geométrica, a enumeração e o comentário “para ser mais exacto”. Contudo, a
pretensa objetividade se revela frustrada na medida em que esse modelo do mundo se
constrói através da percepção imaginária do narrador: “as palmeiras de pouco porte
incharam tanto que fazem pensar em anões velhos, doentes”; “A densidade calcária
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decresce tanto, que podem ambos flutuar sobre murgos biliosos, caules de gisandra,
líquenes, doenças vagarosas” (OLIVEIRA, 2003, p. 9, grifos nossos). E se a aproximação
é à primeira vista limitada, o comentário “não tarda muito, a chuva de verão vai obrigálo a entrar em casa” indicam que o conhecimento desse narrador se estende ao futuro da
personagem focalizada, o que só se explica pelo fato de que, como observa Maria Alzira
Seixo (1986), Finisterra se constrói sobre uma recordação. À medida que percorre a casa,
o homem depara-se com seu eu em diferentes tempos. Por isso é que, ao dar continuidade
à aproximação da criança, afirma que o revérbero de luz

chega para abrir uma fenda (irreparável) na memória. Reproduz de cór
a paisagem que se vê da janela [...], cria os seres primordiais, [...]
aumenta os grãos de areia até ao tamanho que parecem ter, de noite,
quando o vento atira contra as vidraças as suas enormes pedradas.
(OLIVEIRA, 2003, p. 9)

A alusão à memória é ambígua: o sentido primeiro é o de que o revérbero de luz
tem o efeito de lembrar ao menino a imagem da paisagem, tal como se vê da janela de
casa; o sentido segundo é o de que a memória ativada é também a do adulto, que então
dá a entender a própria situação narrativa – a construção da história familiar por via de
uma rememoração recriadora do real.
Em seguida, introduz-se uma nova personagem, que, tão logo é focalizada pelo
narrador, passa a se expressar na sua própria voz:

[...] Na sala, o homem sentado à mesa de vinhático levanta-se e verifica
a janela [...]. Preciso de medir a casa. [...] Calcular com rigor o espaço
em que posso mexer-me, a distância entre as coisas, o sítio certo das
cadeiras. Andar altas horas através da casa: às escuras e sem tropeções.
(OLIVEIRA, 2003, p. 10, grifos nossos)

A alternância entre as primeira e terceira pessoas do discurso concretiza um jogo
de aproximação e afastamento do narrador-personagem e sugere ser o homem um
narrador autodiegético que se apresenta, vez por outra, como heterodiegético: o homem
ora é olhado de fora, como se fosse uma personagem de si mesmo, ora é perspectivado
de dentro, assumindo-se simultaneamente como personagem e como narrador. Essa
oscilação de vozes e perspectivas tem um significado marcadamente temporal. É que, ao
atualizar um tempo vivido, o que esse narrador-personagem faz é rasurar as diferenças
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entre passado e presente, entre a subjetividade do narrador adulto e a da criança, como se,
efetivamente, fosse o homem “a caminho da infância” e “duplicasse” a própria imagem,
“regressivamente” (OLIVEIRA, 2003, p. 79). No capítulo XXXII, por exemplo, tudo se
passa como se o emprego do presente do indicativo e a alternância entre a terceira e a
primeira pessoas do discurso permitissem à própria instância narrativa materializar a
complexidade do processo de evocação, com as temporalidades do homem e da criança a
se sobreporem:

As chamas dos peregrinos, espalmadas pelo frio, mal alumiam as
primeiras árvores e o cascalho miúdo dos fósseis. Não chegam ao meio
da floresta, à álea verde onde a criança se esconde.
Horas de regressar: não gosto dessa escuridão.
Além disso, sabe perfeitamente descobrir o caminho de casa. Encontrar
o norte? Roda o corpo e fica de costas para os peregrinos [...].
Move-se com cuidado, braços estendidos para diante, protegendo a
cabeça. [...]
Não é grande coisa, mas permite-me andar mais depressa. (OLIVEIRA,
2003, p. 133, grifos nossos)

Porém, o que distingue esse modo de narrar é principalmente o fato de que a maior
parte da história da derrocada da família é derivada das impressões imaginárias e
sensoriais do menino. A perspectiva da criança é contaminada pelos efeitos da febre, do
sono e de uma imaginação que seleciona e transfigura certos traços do real. Veja-se, por
exemplo, a constituição da figura do tio, cuja voz é descrita como capaz de causar
tempestades de vento:

A voz do tio se fala virado para o lume, um sopro de tempestade dobra
as chamas. [...] gesticula, fala cada vez mais alto. [...] O colete de riscas
amarelas [...] estica, encolhe, incha: um fole que gera o furacão. [...]
Além da voz destruidora, o voo dos papéis [...], o ranger da estante
despenhando os livros; porcelanas a estilhaçar-se, malas que gemem,
tinidos de conchas, sons incompreensíveis [...]. (OLIVEIRA, 2003, p.
37-39)

Em função dessa perspectiva imaginativa e sempre limitada ao materialmente
observável, não temos, pois, uma descrição alargada das personagens, tampouco uma
manifestação psicológica desenvolvida. O que temos são figuras constituídas por um
traço ou um conjunto limitado de traços, tais como uma certa altura ou qualidade de voz,
um gesto repisado ou um atributo físico marcante; os poucos índices que dão a ver cada
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personagem estão necessariamente conectados à percepção individual do observador, que
não hesita em admitir a precariedade da sua percepção:

Quem terá respondido ao amigo da família: o pai? o tio? Nenhum sopro
de vento (a atmosfera da sala continua calma): logo, foi o pai; embora
a voz pareça demasiado impetuosa. (OLIVEIRA, 2003, p. 62)

O cenário complexifica-se ainda mais pela participação de vozes e perspectivas,
que, ao ultrapassarem o campo do homem e da criança, tornam ineficazes quaisquer
definições estritas quanto ao tipo de narrador e focalização. O capítulo XIX, por exemplo,
abre com uma primeira pessoa que não se identifica com nenhuma dessas personagens
masculinas:

Sigo, sempre que me deixam, a linha divisória: não desejo ser neutra,
mas indiferente (como disse). [...] Intrusa: a palavra explica muito, se
puder entendê-la. Tecedeira dum fio alheio, aparecida por acaso e
necessidade. (OLIVEIRA, 2003, p. 79)

É significativo que tal personagem não identificada apresente-se como a “intrusa”,
como se o fio até então tecido pelo homem e seus desdobramentos no tempo fosse agora
tecido por mais uma mão – ou uma voz – que vem contribuir com sua parte na história.
Por um aproveitamento particular dos dispositivos de ficcionalização, ainda
assumem a instância narrativa personagens das representações artificiais criadas pelas
figuras do núcleo familiar. Assim é que, através do recurso a que Genette chama
metalepse – tropo que aponta originalmente para uma transferência ou um cruzamento de
níveis –, os camponeses peregrinos, cavalos, bois e carneiros que povoam o desenho da
criança também são convidados a dar seu testemunho:

Na projeção imóvel, camponeses, cavalos, bois, carneiros, começam a
falar. [...] Falaremos do fogo. Nós, os camponeses, em último lugar [...].
Antes, porém, uma advertência inicial sobre o escalonamento dos
malefícios: fogo durante a vida; fogo depois da morte (pouca duração);
e fogo toda a eternidade. Sequência que será respeitada. Falem os
cavalos.
Sofrer o ferro em brasa, as siglas tatuadas a lume. Forma de sadismo
rural [...]. Cheiro a carne queimada, ferimentos perto da gangrena,
cicatrizes que o frio acorda de vez em quando: nunca mais se esqueçam.
[...] Queixam-se [os cavalos], maldizem o desenho [...].
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Só falaram do fogo (foste avisado desde o início). E fogo não falta no
desenho. Altera as proporções, excita, queima, gera desavenças.
Abusaste. (OLIVEIRA, 2003, p. 31-34)

Entre outras vozes que se imiscuem na narração, essas têm a particularidade de
denunciar o artificialismo do trabalho criativo e de empurrar a lógica da ficção em direção
ao insólito, sem, contudo, renegar a postulação de uma realidade sócio-histórica. É que,
assim como as personagens do núcleo secundário de Uma abelha na chuva, as figuras
que nascem do desenho da criança podem ser lidas sob o ponto de vista da oposição
fundamental entre explorado e explorador – oposição que, em última instância, confere a
costura ideológica à obra. Ao queixarem-se e maldizerem a paisagem de fogo a que as
submeteu a criança, camponeses peregrinos, bois, cavalos e carneiros sugerem, ao mesmo
tempo, uma oposição de classe em relação às personagens da casa e a iminência da
transição para uma nova ordem: “Qualquer dia a canga (a paciência) acaba”, dizem os
bois a sugerir que a riqueza dos exploradores, sustentada à custa dos explorados, encontrase em vias de extinção: “Esperança, vai havendo” (OLIVEIRA, 2003, p. 34).
Para a narratologia clássica, enraizada sobretudo nas postulações de Gérard
Genette, Jean Pouillon e Tzvetan Todorov, a focalização restringe-se ao nível do discurso.
Não há personagens focalizadoras; é sempre o discurso do narrador que se restringe à
percepção das personagens que movimentam a história. Essa concepção não compromete
a aproximação crítica de Uma abelha na chuva se considerarmos a existência de um
narrador heterodiegético que frequentemente restringe seu conhecimento totalizante à
percepção das personagens. Em Finisterra, no entanto, a adoção desse modelo é inviável.
O que garante a especificidade do universo narrativo é precisamente o cruzamento entre
os níveis da história e do discurso, a justaposição de vozes e perspectivas de personagensnarradoras e a constante hesitação entre quem fala e quem percebe. Nessa narrativa, não
há um único narrador sobre o qual se possa dizer que restringe seu ponto de vista a uma
ou outra personagem, ou que coordena uma multiplicidade de perspectivas: na complexa
rede diegética da obra, a focalização é indissociável da própria composição das
personagens e das suas formas particulares de ver e experimentar o mundo.
Através de aproximações sempre limitadas, em que as sensações funcionam como
ponto de ancoragem da fantasia e dos afetos, os narradores de Finisterra acabam por
postular a impossibilidade de uma compreensão imparcial e totalizante. Tal postulação
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dialoga com o questionamento das possibilidades de representação do mundo já
anunciado em Uma abelha na chuva pelo recurso constante à restrição da história à
percepção de uma ou mais personagens. Profundamente atingida pelas desilusões do
século, pela crise do Neorrealismo e pelas radicais transformações experimentadas pelo
romance, a obra de Carlos de Oliveira concretiza aos poucos uma nova concepção do
literário, que, por assentar-se sobretudo na frustração da objetividade, efetiva-se nos
modos particulares de construção da perspectiva.
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EM TODOS OS NOMES, O SUJEITO VAI PARA O ESPAÇO
Pedro Fernandes de Oliveira Neto (UFERSA)1

Resumo: É possível discutir os modos de figuração do sujeito no romance sob perspectivas
diversas, dentre elas a partir do espaço ficcional, se esta categoria se apresentar em relação
fronteiriça com aqueles elementos cuja determinação se constitui a partir da dialética pessoapersona, qual o narrador ou a personagem. No caso do romance Todos os nomes, de José
Saramago, o espaço é assume-se enquanto personagem entre personagens. Daí, elegemos a
compreensão segundo a qual seu papel, num romance em que um dos temas centrais é o sujeito,
é ora metáfora ora metonímia dos aparelhos que participam no processo de determinação das
subjetividades; sua configuração, por exemplo, se apresenta alinhada como as diretrizes do
aparelho social, isto é, instância de um dos principais corpos simbólicos que regulam as
naturezas dos indivíduos.
Palavras-chave: José Saramago; Sujeito; Espaço literário.

Um romance cujo título é Todos os nomes e não apresentaria nenhum nome não
fosse a presença do Sr. José, a única personagem nomeada, não é construído para por
em destaque essa figura individual – ainda que fosse, estaríamos presos à
dessingularização do nome, uma vez este José está diretamente associado ao campo
semântico dos substantivos próprios triviais, porque comum, porque signo / símbolo
sobre o que há, por exemplo, de corriqueiro. Este romance tampouco está relacionado a
uma temática de problematização dos nomes, como à primeira vista parece ser. Apesar
dessa questão ser das recorrentes na literatura saramaguiana, inclusive nesse romance,
não chega aqui a se constituir num tema principal; é mencionada numa breve reflexão
em torno do nome do Sr. José e tudo não passa de uma discussão irônica sobre uma
caracterização do funcionário, reforçando-se assim como caracterizador de um tipo
sisudo e parte anódina na paisagem. Isto é, mesmo que o título da obra chegue a
desempenhar uma relação ainda que irônica com o fato de as poucas personagens que aí
circulam serem portadoras de nome próprio ou de despiste alegórico, ser um título cujo
sentido aponta para uma via quando se relaciona, de fato a outra, não ser um romance
cuja ideia central está em tratar do processo de nomeação, requer uma observação.
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Então, nos resta compreender que esse título se relaciona, sim, não a outra coisa,
mas à Conservatória Geral do Registo Civil, lugar onde estão registrados todos os
nomes. Mesmo a certa altura da narrativa, quando o Sr. José se afasta do seu lugar de
trabalho para uma visita ao Cemitério – outra face do primeiro espaço – os termos são
utilizados para designar a fronteira ou divisa entre o Cemitério e a cidade: “a divisa não
escrita deste Cemitério Geral é Todos os nomes, embora deva reconhecer-se que, na
realidade, à Conservatória é que estas três palavras assentam como uma luva” – e
emenda “é nela que todos os nomes efectivamente se encontram, tanto os dos mortos
como os dos vivos, ao passo que o Cemitério, pela sua própria natureza de último
destino e último depósito, terá de contentar-se com os nomes dos finados”
(SARAMAGO, 1997, p.217-218). Por isso, poderíamos atentar, pela experiência da
nudez dos nomes próprios, situação corriqueira na literatura de Saramago, nudez que
primeiro assinala um anonimato das personagens e segundo os integra como qualquer
um, que os termos todos os nomes inscrevem também a presença de uma ausência –
afinal, na conservatória, lugar de todos, alojam-se os vivos e os mortos.
Espaço de conservação de todos os nomes, a Conservatória se institui como se
um grande cérebro, “mundo e centro do mundo”, um organismo determinante de quem,
de fato, é possuidor do direito de existir e não existir; imagem acerca da burocratização
do ato de ser e estar no mundo2, apêndice da memória e da história social – dois temas,
aliás, dos muito caros à literatura saramaguiana. Presente em toda parte, se não como
entidade física, como abstração, um deus que tudo vê, mas só se interessa pelo
nascimento, pelos relacionamentos e pela morte das pessoas – por essas e as razões
iniciais que vimos enumerando – logo será perceptível compreendermos que o espaço
neste romance dista de ser elemento assessório da narrativa. Sua presença é a da ação;
categoria dotada de expressão, conteúdo, profundidade e forma. Sua posição na
narrativa é fundamental na compreensão das representações sobre o sujeito bem como
sua elaboração estrutural chega ser definidora até do modelo de narração adotado, todo
ele centrado no detalhe, no desenho calculado das formas de agir e pensar do Sr. José,
por exemplo; o espaço enquanto uma ideologia formalizadora para a compreensão da
Buescu (1999, p.46) compreende ainda que “Esta Conservatória Geral do Registo Civil pode,
assim, ser entendida como um microcosmos, uma miniatura da sociedade humana: a disposição
social reflecte uma disposição hierárquica imemorável e aparentemente inquestionável,
distinguindo grupos que coabitam num mesmo espaço”.
2
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natureza dos eventos, das ações, e a construção dessa personagem que, numa linguagem
simples a chamaríamos de antagonista, o outro no centro das atenções do narrador.
Todos os nomes se constrói, assim, por dois movimentos em um só: o de
narração e o de reflexão. E, embora não seja possível precisar isoladamente e
categoricamente esses movimentos, dada sua forma, podemos distinguir que um está
identificado mais à figura do Sr. José e outro à Conservatória, respectivamente. Juntos,
eles revelam um método narrativo bem elaborado, que não se deixa evidenciar a olho
nu, mas pertinente para descrever e analisar a estrutura e a forma intrincadas da natureza
do poder. A ideia de poder nesse romance se filia com bastante precisão ao que Michel
Foucault desenvolve em Vigiar e punir (2004): como potência normalizadora, a
Conservatória se constitui num sistema de mando, que garanta a sujeição constante dos
indivíduos e de suas forças, impondo-lhes uma relação de utilidade e uma docilização
dos corpos. Sua presença no desenvolvimento da narrativa é, assim, tão significativa
que, no passo em que nos encontramos, percebemos sê-la, conforme deduzimos acima,
mais uma personagem do romance – ao que acrescentaríamos: a Conservatória divide a
cena com o Sr. José, compondo assim nos únicos dotados de uma nomenclatura própria.
Em Todos os nomes o espaço é também uma conjugação dialética; vincula, por
exemplo, o estático e o dinâmico, ora sustém a noção de progressão temporal, ora é
ainda massa através da qual o narrador pode combinar ações distribuídas em
temporalidades discrepantes e em princípio oriundas de planos diversos. Isto é, também
existe aqui entre as noções de unidade e de pluralidade, apresentadas como intrínseca ao
processo de formação e transformação do poder. Essas considerações podem melhor ser
precisadas, para princípio, na leitura de uma mínima parte do romance ou do que
poderíamos chamar de primeiro capítulo, quando o narrador se esforça numa descrição
em detalhar o cenário-personagem principal das ações. Talvez por serem poucas, o
olhar do narrador não se detém tanto nas qualidades externas –

Por cima da moldura da porta há uma chapa metálica comprida e
estreita, revestida de esmalte. Sobre um fundo branco, as letras negras
dizem Conservatória Geral do Registo Civil. O esmalte está rachado e
esboicelado em alguns pontos. A porta é antiga, a última camada de
pintura castanha está a descascar-se, os veios da madeira, à vista,
lembram uma pele estriada. Há cinco janelas na fachada.
(SARAMAGO, 1997, p.11)
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– ou porque seu interesse está no espaço interior, no funcionamento da Conservatória,
sobre o seu sistema de trabalho e nos envolvidos em dar andamento às ações –

Logo depois da porta aparece um alto guarda-vento envidraçado de
dois batentes por onde se acede à enorme sala rectangular onde os
funcionários trabalham, separados do público por um balcão comprido
que une as duas paredes laterais, com execepção, em uma das
extremidades, da aba móvel que permite a passagem para o interior. A
disposição dos lugares na sala acata naturalmente as precedências
hierárquicas, mas sendo, como se esperaria, harmoniosa deste ponto
de vista, também o é do ponto de vista geométrico, o que serve para
provar que não existe nenhuma insanável contradição entre estética e
autoridade. A primeira linha de mesas, paralela ao balcão, é ocupada
pelos oito auxiliares de escrita a quem compete atender o público.
Atrás dela, igualmente centrada em relação ao eixo mediano que,
partindo da porta, se perde lá no fundo, nos confins escuros do
edifício, há uma linha de quatro mesas. Estas pertencem aos oficiais.
A seguir a eles vêem-se os sub-chefes, e estes são dois. Finalmente,
isolado, sozinho, como tinha de ser, o conservador, a quem chamam
chefe no trato quotidiano. (p.11-12)

– mas, desde o primeiro instante em que narra sobre a Conservatória são ressaltadas as
características que reforçam o peso da tradição e da soberania de uma instituição cujo
poder é o de organização de uma memória-arquivo, ou o domínio sobre os dois
extremos da vida, o nascimento e a morte. Os traços de antiguidade – o esmalte rachado
esboicelado em alguns pontos, a porta com a pintura a descascar-se a ponto de deixar à
vista os veios da madeira – não são elementos pejorativos ou desqualificadores do
espaço, mas averiguações que ora ressaltam pelo mimetismo o realismo da forma ora
atestam para os valores de autoridade secular conforme corrobora noutra ocasião o
narrador ao se referir sobre a estreita ligação antes existente entre os funcionários e a
Conservatória, “um princípio de muitos séculos atrás” quando estes que aí trabalhavam
residiam no próprio local de trabalho; “Não propriamente dentro dela, em
promiscuidade corporativa, mas numas vivendas simples e rústicas construídas no
exterior, ao longo das paredes laterais, como pequenas capelas desamparadas que
tivesse ido agarrar-se ao corpo robusto da catedral.” (p.21).
Atenção ao detalhe que escorrega para uma comparação entre “os veios da
madeira, à vista” e “uma pele estriada”, entre a estrutura das “paredes laterais” e um
“corpo robusto”, para citar apenas dois pares de sintagmas dos excertos apresentados;
são paralelos ou metáforas que conferem uma aproximação maior do leitor com a
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descrição a ponto de, pela imaginação, reforçar um status de realidade da ficção, mas
que, simultaneamente, conferem uma condição humanizada da Conservatória.
Interessado em acompanhar o que dá pulsão de vida ao espaço ou nos movimentos que
produz esse organismo de papel e poucos funcionários, a partir daí elabora-se uma
narração cujo foco de interesse da descrição também varia – está entre o olhar atento do
narrador e sua postura sobre o que vê. Varia, assim, o interesse pela conformação do
espaço: tem lugar, então, um multiperspectivismo; ora o narrador descreve de longe,
como uma objetiva panorâmica, ora se aproxima, contornando os detalhes da forma. É
nesse processo que compara e analisa, de maneira a não apenas perder-se numa
apresentação gratuita, mas a compreender o espaço enquanto matéria produtora de
sentidos.
A Conservatória opera como um catalisador ou grande cérebro social, conforme
dizíamos; e, acrescentamos, um cérebro hierarquizador das identidades. É espaço que se
abstrai de sua forma concreta enquanto grande vão onde estão inscritos os que nascem,
os que se casam / se divorciam e os que morrem e torna-se olho que tudo vê, que vai a
toda parte, uma supermemória: “É uma condição fundamental se se quiser ser
funcionário da Conservatória Geral do Registo Civil, o meu chefe, por exemplo, só para
que a senhora fique com uma ideia, sabe de cor todos os nomes que existem e existiram,
todos os nomes e todos os apelidos” (p.62) – diz o Sr. José em diálogo com a senhora
do rés-do-chão direito; “A Conservatória Geral do Registo Civil conhecia-os a todos,
sabia como se chamavam, onde tinham nascido e de quem, contava-lhes e descontavalhes os dias um a um” (p.70) – emenda noutra ocasião o pensamento da personagem.
As “precedências hierárquicas” de que dá conta o narrador primeiro na descrição
da organização do espaço, depois na organização do trabalho –
A distribuição das tarefas pelo conjunto dos funcionários satisfaz uma
regra simples, a de que os elementos de cada categoria têm o dever de
executar todo o trabalho que lhes seja possível, de modo a que só uma
mínima parte dele tenha de passar à categoria seguinte. Isto significa
que os auxiliares de escrita são obrigados a trabalhar sem parar de
manhã à noite, enquanto os oficiais o fazem de vez em quando, os
subchefes só muito de longe em longe, o conservador quase nunca.
(p.13)
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– perfazem os movimentos de uma memória “tenaz”, “lenta a esquecer, tão lenta que
nunca chegará a olvidar nada por completo” (p.80); a apresentação da orgânica desse
espaço de armazenamento de identidades torna palpável uma série de representações
que evidenciam os aspectos de estruturação e organização do poder, que afinal é isso
uma das direções críticas apontadas pelo narrador. Que os fenômenos da memória como
quer Jacques Legoff, não são meramente “resultados de sistemas dinâmicos de
organização” (1996, p.424), não se constituem como produtos de um organismo à parte
e sim produzidos simultaneamente enquanto sistema e fenômeno, são condições
suficientes para creditar o espaço da Conservatória e sua forma de organização como
uma memória artificial ou a memória como aparelho de poder instruída para atribuir
naturezas e, logo, controlar ou submeter os sujeitos à padrões específicos bem como os
modos de ser e estar.
Ainda que o espaço – pela função que cumpre – seja suficiente para atestar essa
interpretação, recorramos a outra figura do romance: o conservador, encarregado maior
na pirâmide hierárquica, quem está no controle dessa máquina. Só esta posição reforça
essa natureza da memória enquanto poder. Pela capacidade semidivina de ter consigo
todos os registros da Conservatória é ele próprio uma extensão dessa memória.
Enquanto extensão assume, desde já, uma personificação do espaço; afirmação que
encontra eco na própria narrativa: “O cérebro de um conservador é como um duplicado
da Conservatória” (p.62). O caráter dessa integração entre personagem e espaço
responde pelo valor institucional assumido pela Conservatória. Reforça-se por ele, uma
centralização do poder e, claro, sua abstração e sua capacidade de integração aos fios
condutores da natureza dos sujeitos; mesmo o olhar do narrador que nada vê além das
fronteiras labirínticas da Conservatória, das linhas, lugares e pessoas que interagem com
Sr. José, esses elementos são denunciadores dessa forma invisível ou espectro que
determina posturas e consciências. Esse silenciamento é definidor de que a anomia da
qual padecem os que trabalham na conservatória não é caracterização própria, mas
estado permanente da sociedade a que se refere Todos os nomes.
Fiquemos ainda no instante de atuação da Conservatória. Do mesmo modo que
padece da permanência simbólica desse espaço como instrumento de controle, o Sr.
José, em certa altura, numa conversa com a senhora do rés-do-chão direito, identifica a
capacidade de centralização do poder representado pela instituição de todos os nomes,
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referindo-se uma vez mais ao conservador enquanto “um duplicado da Conservatória”:
“Sendo, como é, capaz de realizar todas as combinações possíveis de nomes e apelidos”
– diz ele, “o cérebro do meu chefe não só conhece os nomes de todas as pessoas que
estão vivas e todas as que morreram, como poderia dizer-lhe como se chamarão todas as
que vierem a nascer daqui até o fim do mundo” (p.62).
Se devíamos atentar para o sentido exercido pela terminologia “Conservatória”,
agora é também necessário observar a relação com o termo “conservador”; aqui
experimenta-se que, na literatura saramaguiana os nomes não são meras reproduções
das representações fixas instituídas pelos dicionários. É evidente que “conservador”
figura como designativo para a função exercida pela personagem, o de ser o
encarregado da conservação do arquivo; mas, no romance em questão é notável que esse
sentido passa por ampliações. Pela forma manifesta do lugar pelo qual é responsável,
bem como de sua capacidade fantástica de acomodação de toda arquivística da
Conservatória, como vimos aferindo, conservador está para o lugar daquele que
conserva, que é favorável à conservação, hostil às formas do novo, mantenedor e
zelador da mesma ordem. Poderia ser um mantenedor da tradição, mas não é. Se é, sua
concepção de tradição é fixadora, repetitiva, determinista e invariável. Nessa condição,
o conservador é, portanto, um burocrata; como personificação da Conservatória é a
própria instituição, “o verdadeiro senhor dos arquivos”. Ao passo que a Conservatória
não é somente um órgão altamente burocrático: é também uma instância centralizadora,
um aparelho de controle.
Ao reunir em si todos os nomes – e sendo o nome um distintivo que nos ofusca
do anonimato e atesta juridicamente nossa existência enquanto sujeito – ela toma o
instante de uma soberania, ultrapassa as fronteiras do mero acúmulo de registros e se
instala como potência simbólica que afere vida e morte, a qual os indivíduos sempre a
ela têm de se agarrar como testamento sobre ser e estar no mundo. Por esta posição que
ocupa de ser um instrumento de controle, a Conservatória está a serviço da verdade
instituída, registrada; dotada do ciclópico poder de atuação sobre os sujeitos,
dispensando a existência enquanto historicidade, tornando-a estatística, individuações.
A Conservatória, vê-se, se constitui como senhora da memória individual e do
esquecimento; é por isso uma instituição de poder alinhada a interesses muito
particulares de classes de dominação – como sugere Le Goff (1996) acerca do
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estabelecimento da memória como uma instância de poder; esta se constitui não só pelo
papel que cumpre a Conservatória, mas por aquilo que lhe dá forma enquanto
instituição. E para demonstrar isso no romance, voltemos ao instante em que narrador,
depois de observada a fachada do prédio, avalia sua constituição interna. Atentemos
primeiramente para aquela homologia de formas – o interior da Conservatória como
uma correspondência das relações sociais de poder, como apontávamos numa ocasião
acima:
Logo depois da porta aparece um alto guarda-vento envidraçado de
dois batentes por onde se acede à enorme sala rectangular onde os
funcionários trabalham, separados do público por um balcão comprido
que une as duas paredes laterais, com excepção, em uma das
extremidades, da aba móvel que permite a passagem para o interior. A
disposição dos lugares na sala acata naturalmente as precedências
hierárquicas, mas sendo, como se esperaria, harmoniosa deste ponto
de vista, também o é do ponto de vista geométrico, o que serve para
provar que não existe nenhuma insanável contradição entre a estética e
a autoridade. A primeira linha de mesas, paralela ao balcão, é ocupada
pelos oito auxiliares de escrita a quem compete atender o público.
Atrás dela, igualmente centrada em relação ao eixo mediano que,
partindo da porta, se perde lá ao fundo, nos confins escuros do
edifício, há uma linha de quatro mesas. Estas pertencem aos oficiais.
A seguir a eles veem-se os sub-chefes, e estes são dois. Finalmente,
isolado, sozinho, como tinha de ser, o conservador, a quem chamam
chefe no trato quotidiano. (p.12)

Esse excerto – como outros citados – demonstra muito bem o que vimos
afirmando. De certa maneira, o traçado muito claro da hierarquia de posicionamento dos
funcionários quanto às funções que mantém a Conservatória em pleno funcionamento é
como uma visão por lente de aumento sobre a geografia das relações sociais. Muito se
aproxima, apesar da unidade centralizadora que assume a figura do conservador, do que
Michel Foucault conceituou como microfísica do poder; o poder não apenas como uma
instância superior e hierarquizada, mas como elemento em constante ação em todas as
formas de relações subjetivas. Notemos que a fragmentação do poder conceituada pelo
pensador francês não significa um apagamento da hierarquia como modelo pelo qual
esse poder circula, mas um deslocamento das instâncias ativas e passivas. No caso de
Todos nomes, se à primeira vista o lugar ocupado pelo conservador, é o intocável, essa
não é uma condição permanente. As ações desempenhadas pelo Sr. José, todas elas
transgressões à ordem instituída, são apenas um adendo que questiona essa ordem e, até
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certo ponto, a reinventa, isto é, reside nelas a força do romance em se apresentar como
instância não apenas de reflexão sobre a ordem externa, mas de responder a ela com
uma nova posição, sua existência. É característica definidora do romance saramaguiano,
além da reflexão, a proposição de outro paradigma a partir da ruptura com certas
determinações instituídas como discursos de verdade.
Apesar de se estabelecer como funcionamento da burocracia que é receber os
dados dos que nascem, acrescentar as informações civis às fichas dos vivos, anotar os
dados dos que morrem e depois disso fazer a separação entre as “duas grandes áreas, a
dos arquivos e ficheiros de mortos e a dos ficheiros e arquivos de vivos” – processo,
aliás, de repetição contínua – a hierarquia é insuficiente para fazer cumprir os mandos
da burocracia. Entretanto, se o papel da burocracia é o de manter o caos sobre controle,
ela não se sustenta com essa função e a literatura saramaguiana demonstra de variada
forma isso; no romance em questão, conforme ficaremos sabendo depois, os arquivos
dos mortos padecem de um verdadeiro caos e estão entregues à sorte do tempo, de
traças e ratos, entregues à escuridão da Conservatória. A hierarquia e a burocracia são
redutoras do que nos designa como sujeitos. Os que trabalham nos arquivos têm suas
existências reduzidas à mesma natureza do material com que lidam; são apêndices,
destituídos de sentido, existências anônimas, presenças anódinas, subordinados aos
chefes e cuja função é tão somente repetir e repetir, como máquinas, os movimentos,
suas ações e outros designativos possíveis que vierem ser atribuídos.
A Conservatória assume a função metonímica do mundo como se este também
fosse um grande arquivo onde se inscrevem toda sorte de narrativas. Nesse ínterim, o
contorno cerceador dos sujeitos tornados coisa ou barrados pela ordem da hierarquia e
da burocracia, atesta também para o processo histórico, diríamos, de sua redução à
matéria ou forma institucionalizada desde o advento da modernidade e o alargamento de
sua crise na contemporaneidade; o absolutismo das formas, em contradição com a
desorganização da arquivística dos mortos, como se a não alteração ou o absolutismo
caísse na sua própria cilada de assim se portar.
A observação irônica do narrador sobre a forma “harmoniosa” da hierarquia,
seja na ordem de distribuição das tarefas e das ações dos funcionários, seja na rigorosa
linha de chegada de cada um ao trabalho, tudo refletido na organização espacial da
Conservatória que “do ponto de vista geométrico” “serve para provar que não existe
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nenhuma insanável contradição entre a estética e a autoridade” assume um sentido
crítico de que, nem todo mando e nem o poder são demonstrados pela postura do terror.
A submissão à ordem, o estabelecimento de subserviência dos sujeitos e sua
transformação em ventríloquos, passa por outra dimensão que não a da brutalização ou
uso maciço e generalização da força do mal e sua transparência sobre a qual fala Jean
Baudrillard (1990). O poder de dominação na contemporaneidade se estabelece por vias
ocultas; vem pela via de um grande disfarce. Isso, a literatura desde Kafka tem revelado,
ainda que, muitas das vezes, também por uma estreita sutileza. A obra saramaguiana,
que está longe de se utilizar de sutilezas quando o tema é o de objetualização do homem
e da sua força, produz situações em que se reflete com maestria sobre essas formas mais
potentes de dominação – tomem para o caso, o romance como que vimos analisando,
Ensaio sobre a cegueira e Ensaio sobre a lucidez, para ficarmos com três exemplos
mais próximos ou em relevo de uma literatura que de ponta a ponta tratou sobre tais
jogos de poder e temos a justificativa sobre o caráter de sua literatura.
Ressaltamos ainda acerca do mimetismo da forma ou o modo como o olho do
narrador pelo multiperspectivismo injeta anima à Conservatória. À medida que decalca
não a estrutura espacial, mas a natureza da instituição, manifesta como onipresença –
“A Conservatória Geral do Registo Civil conhecia-os a todos, sabia como se chamavam,
onde tinham nascido, e de quem, contava-lhes e descontava-lhes os dias um a um”
(p.70) – avoluma-se uma série de outras figurações sobre esse espaço-forma. Sua
capacidade de estar em toda parte é também a da burocracia; dela, ninguém está livre,
em nenhum lugar; não há nessa conjuntura uma redoma onde seja capaz do homem se
ver livre do mundo burocratizado e em contato com aquilo que o mundo é em si
mesmo; a burocracia, atesta Todos os nomes, infiltrou-se no tecido da vida.
Desse modo, o romancista retorna uma série de temas muito caros à essa
reflexão: liberdade, vida privada, tempo, aventura e combate – os mesmos designados
por Milan Kundera (2006) a partir de O castelo, de Franz Kafka. Assim, ninguém, nem
nenhuma instituição, se a Conservatória dá ao Sr. José algumas proibições são no
âmbito do trabalho, não tem o alcance de lhe impedir os afazeres construídos à revelia
do poder. Mas, o que fazer com essa aparente liberdade quando não se é possível
reinventar certas questões administradas pela obediência quase cega dos outros
indivíduos a um sistema; como não se limitar ou como ter uma vida sua, se ele (e todos)
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é seguido em toda parte pelos olhos da Conservatória são algumas das questões
produzidas pelos dois primeiros termos. Quando um homem se coloca em oposição a
outro, lembra-nos Kundera, são dois tempos iguais que se opõem, o tempo da vida
mortal. Mas somos confrontados com as administrações não com o outro; e sobre a
Conservatória dissemos, aquilo que está entre o princípio, o meio e o fim da vida, não
lhe interessa; isto é, não lhe interessa o que se passa no tempo humano. Em releitura de
Agamben (2013), o homem e a administração vivem dois tempos diferentes. E são estes
dois tempos os recuperados no romance; na sua forma, o narrador se cria igualmente
obsessivo, metódico, burocrático, mas não se corrompe pela sisudez dos indivíduos que
transitam sob seu olhar e firma-se mesmo pelo riso e pela ironia como contraponto a
eles e não são raras as vezes que, em oposição a este universo, assume o tom da galhofa,
do riso zombeteiro como quem ri da desgraça da sua personagem. Junto a ela realiza-se
na procura pelo amplo e pelo pormenor; não perde, nesse extenso labirinto de formas,
de dizer sobre uma conjuntura social em decadência, produzida não somente pelo
descaso do homem com sua coletividade mas pela extensão da burocracia:
A distribuição das tarefas pelo conjunto dos funcionários satisfaz uma
regra simples, a de que os elementos de cada categoria têm o dever de
executar todo o trabalho que lhes seja possível, de modo a que só uma
mínima parte dele tenha de passar à categoria seguinte. Isto significa
que os auxiliares de escrita são obrigados a trabalhar sem parar de
manhã à noite, enquanto os oficiais o fazem de vez em quando, os
subchefes só muito de longe em longe, o conservador quase nunca. A
contínua agitação dos oito da frente, que tão depressa se sentam como
se levantam, sempre às corridas da mesa para o balcão, do balcão para
os ficheiros, dos ficheiros para o arquivo, repetindo sem descanso
estas e outras sequências e combinações perante a indiferença dos
superiores, tanto imediatos como afastados, é um factor indispensável
para a compreensão de como foram possíveis e lamentavelmente
fáceis de cometer os abusos, as irregularidades e as falsificações que
constituem a matéria central deste relato. (p.12-13)

O funcionamento dessa pirâmide reitera as fronteiras constituintes do organismo
social que se movimenta dentro e fora da Conservatória. É esta uma clara alusão de que
toda engrenagem da história se sustenta a custo de um extenso esforço e do exercício de
civilidade de uma coletividade composta dos mais simples; constatação desenvolvida
pelo escritor português desde Levantado do chão e Memorial do convento. A história do
sujeito em Saramago não é feita por uma individualidade, porque sozinhos não são
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produtores de grandes transformações. Isto é, há na sua literatura não uma natureza
integralmente individual do eu; este é uma construção fortemente atravessada pela
dinâmica social. Que o diga toda a quantidade de “irregularidades e falsificações” do Sr.
José construídas na calada de sua solidão às barbas do ir e vir burocrático e
incorruptível da Conservatória. Não que tais gestos se dispam de quaisquer valias,
mesmo porque a história da coletividade também passa pela reinvenção dos sujeitos,
mas os gestos assim isolados não se firmam como capazes de introduzir novos rumos na
ordem dominante. O sujeito, parece crer Saramago, é construído por um cerzir contínuo
entre o eu e o coletivo, como é caso nas ações dos trabalhadores rurais contra o
latifúndio em Levantado do chão ou mesmo o trabalho conjunto entre Blimunda,
Baltasar, Bartolomeu e Domenico Scarlatti na construção da passarola em Memorial do
convento, claro signo de contraversão ao poder dominante.
O que essa estrutura hierárquica de Todos os nomes denuncia é o trabalho de
grande monta centralizado numa camada de sujeitos invisíveis – os que suportam as
dores e as alegrias do mundo, os que por suas mãos passam os nascimentos e as mortes;
conforme apresenta o último excerto, todos aparecem igualados, cada um em sua linha,
pelas tarefas que executam e presos cada qual às suas circunstâncias; nivelados como se
não se diferenciasse um do outro. Os designativos, para não esquecer a razão dos nomes
neste romance, assim apontam: são auxiliares de escrita, oficiais, subchefes, todos sem
nomes, todos designados apenas pela função que executam e perfilados numa ordem
que parte de uma base cuja importância, apesar da grande leva de trabalho pelo qual são
responsáveis, é insignificante. O poder, de fato, apesar de estar em toda parte, como
designa Foucault (2004), não se afasta de estar preso a um polo; vem da figura principal
nessa cadeia que é o conservador, o que se constitui pelo peso da autoridade auferido
pela Conservatória, o de “inabalável convicção”, o que traz consigo “o peso absoluto da
sua autoridade”, quem carrega a “certeza de que qualquer ordem saída da sua boca seria
cumprida com o máximo rigor e o mínimo escrúpulo, sem risco de caprichosas sequelas
ou de arbitrarias derivações por parte do subalterno que a recebesse” (p.25). Tem rigor
nessa divisão fechada e institucionalizada uma representação acerca do trabalho
especializado e individualizado ou a constatação sobre a neutralização das relações
conflitivas do mundo do trabalho; cada qual executa as tarefas que lhe são designadas a
ponto de permanecerem incapazes de sair do círculo em que foram alojados; preso ao
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olhar atento do conservador e dos que dividem consigo a Conservatória, o Sr. José,
pelas saídas do seu lugar, por exemplo, está sempre submetido aos interrogatórios a
título de justificar os incômodos que o reduzem da produtividade no trabalho. Destino e
trabalho são uma mesma coisa: não são mais signos de uma fraternidade possível nem
meio de luta para romper com a condição humana. Vemos como essa necessidade é
recuperada na gente simples de Memorial do convento no ato de construção da
passarola; em Todos nomes, de contexto indefinido, marcado apenas pela certeza de ser
este um “país civilizado sem determinadas práticas absurdas”, essa possibilidade não é
mais visível. Só o apego ao trabalho e ao cargo que ocupam, como é notoriamente
visível na figura do conservador e dos seus subordinados, acabam por ser a única
possibilidade de designativo das atitudes e da personalidade.
No centro dessas representações se constrói um testemunho ocular sobre uma
transformação social no interior da modernidade ao longo da qual as pessoas são
retiradas do âmbito das formas sociais da sociedade enquanto coletividade. Em seu
lugar, estão formas da sociedade industrial – essas que nos definem como classe,
estrato, família, gênero, posição no trabalho. Desse modo, a obra de Saramago se filia
ao rol dos textos literários que se constituem como testemunha sobre uma profunda
transformação nas

relações

sociais

substituídas, cada vez

mais,

por uma

individualização; os sujeitos também aparecem alheados ou numa ruptura com a
continuidade histórica e tomados por uma constante desintegração dos modelos
tradicionais de classe e de referências, tais como a comunidade, a família.
O fechamento das relações à ordem homem-trabalho está associado à
brutalização e apatia da existência; alguns outros vínculos que melhor participavam na
definição do homem, como os familiares, de vizinhança ou mesmo os modos mais
artesanais de vida, são quase ou totalmente desfeitos pelas relações profissionais. Desde
o levante da industrialização, que a literatura, no trabalho de dizer uma nova imagem do
mundo, que o homem passou a ser evocado pela sua condição social de peça numa
extensa engrenagem; este, em grande parte, está marcado por critérios excludentes entre
um e o outro, como a competitividade, a especialização, a disposição segmentada da
ambiência ou uma homogeneização em que tudo é forma só, tal como são designados
em Todos os nomes. No caso desse romance, essa constatação aparece marcada pela
figura da Conservatória e essa condição participa ativamente na principal causa do
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estágio de solidão e distanciamento a que estão submetidas as personagens – pensamos
no próprio Sr. José e seu modo de vida ou nas situações quando tem necessidade de se
aproximar de outras pessoas na busca por informações sobre a mulher desconhecida: na
forma como ele é recepcionado no primeiro encontro com a senhora do rés-do-chão
direito e os vizinhos dela ou mesmo os contatos entre as personagens ao longo do
romance.
A hierarquia na Conservatória atenta para um processo de estratificação
assumido como modelo social– mesmo sendo o espaço uma instituição paralisada no
tempo, alheia aos recursos de última geração o que a coloca entre as representações das
primeiras formas de institucionalização dos sujeitos. Saramago atesta que as distâncias
na hierarquia estão condicionadas por outras extensões que não apenas a da tecnologia.
É uma relação mesmo de força, claro, concretizada ainda mais pelos efeitos do capital
que forjam quase que obrigatoriamente formas e situações existenciais individualizadas,
que obrigam os sujeitos colocarem sua própria existência em sacrifício à manutenção da
ordem. Esse propósito é tão castrador que limita não só os modos de ser e estar no
mundo, mas suspende os fundamentos vitais da existência – o pensamento, a narração e
a história. O trabalho assim regulado por um centro de poder que determina desde o
modo de se vestir, de se portar – como é dado no romance – não permite ao indivíduo
sequer elaborar uma consciência sobre si no mundo. Nas formas de vida
destradicionalizadas ou excessivamente individualizadas, a relação eu-outro tão cara e
necessária ao processo de identificação do eu torna-se enferma; aquela libertação com a
qual sonhamos desde sempre se torna, cada vez mais labiríntica, escura; a existência se
cobre cada vez mais da monotonia, do vazio, da apatia, da náusea, para recuperar uma
expressão tornada conceito pelo francês Jean-Paul Sartre (2006).
A Conservatória, portanto, ora se apresenta enquanto metonímia sobre essa
ordem social burocrática, ora se apresenta enquanto metáfora que identifica uma
espacialização do sujeito. Todos os nomes se afirma, nesse ínterim, como acurada
leitura sobre a ordem que habitamos, esta que tem reduzido o homem a coisa entre
coisas, ou, para dizer melhor, o apagamento da condição do sujeito enquanto ação como
se num retorno à ordem basilar do seu termo: para existir é preciso estar sujeitado a. As
consequências disso se verificam nas duras crises porque passamos; e elas são ainda a
ponta do iceberg, o que significa dizer que ao império do Ser-Agir, vimos substituindo
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progressivamente por outro que agora entramos – Ser-À-Espera. Este, parece se regular
por perigos muito mais complexos que aqueles que nos arrastou até aqui.
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INÊS PEDROSA: DESAMPARO & REMEMORAÇÃO EM PROCESSO
Ulysses Rocha Filho (UFG)1

Resumo: Esta comunicação apresentará o fazer literário presente em romance da
escritora portuguesa Inês Pedrosa, entre o político e o biográfico de Portugal e do
Brasil (onde vivera a protagonista Jacinta Sousa) em típicos espaços onde se cruzam
personagens e histórias de outros continentes enquanto tentam sobreviver à maior
depressão econômica das últimas décadas. Para tanto, objetiva-se perscrutar o registro
de quatro vozes, no silêncio, para emoldurar a saga da “matriarca” luso-brasileira
sendo simulacro da história contemporânea dos países envolvidos. HALBWACHS
(2013) ressalta que os fenômenos de recordação e de localização das lembranças não
podem ser efetivamente analisados se não for levado em consideração os contextos
sociais que atuam como base para o trabalho de reconstrução da memória. O romance
Desamparo (2015) capta o momento em que Jacinta, às portas da morte, recapitula
uma vida de alegrias e tristezas no Brasil, a infância infeliz, a indiferença afetiva do
pai em simultâneo com a ausência da mãe, as relações conjugais falhadas, a relação
conflituosa com o filho mais velho, a vida no Rio de Janeiro na primeira metade do
século XX. Assim, será ressaltada a utilização da memória na estrutura romanesca, na
História ou na fábula e daqueles espaços percorridos pelos narradores como
perspectivas de observação do desamparo em que se encontram país e familiares
daquela mulher, após cinquenta anos de ausência física.
Palavras-chave: Identidade; Memória; Anamnese; Abralic.

Enfoques pedrosinos recorrentes são ratificados no processo narrativo do romance
Desamparo (2016), tais como: a amizade, a memória e o erotismo nos romances: A
Instrução dos Amantes (1992), Nas tuas Mãos (1997), Fazes-me Falta (2002), A
1
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Eternidade e o Desejo (2007), Os Íntimos (2010),

Dentro de Ti Ver o Mar

(2012), Desamparo (2015 ). Além dessa constatação, a urgência de uma narrativa
diferenciada, sob diversos ângulos e depoimentos e, não raramente, tipos textuais
diferenciados em suas narrativas espiraladas.
Dessa feita, em Desamparo, novas perspectivas insurgem: processos narrativos
sob a ótica de 05 personagens/narradores, a memória coletiva somatizada às experiências
individuais, a (e)migração além do caleidoscópio do “falhanço”/desamparo das relações
humanas e da “vida” de personagens que se encontram na fronteira da vida/morte já
constantes desde seus primeiros romances.
Um país onde cada um parece existir por conta própria mas sempre muito
dependente da opinião dos outros. Um país rural que parece dar uma espécie de imunidade
à humilhação “possibilitada pela ausência de cosmopolitismo”, e onde “a rudeza da
descrença substituía os veludos urbanos da hipocrisia”, com um cenário e histórias cada
vez mais paralisadoras devido à ausência de valores em todas as gerações.
Num momento em que a personagem principal, Jacinta, é atingida pelo mais
infortúnio destino todos são colocados à prova: qualquer habitante de Arrifes deseja
mostrar ao próximo como sempre cuidou, vigiou e acompanhou a idosa “brasileira”.
Vidas de aparência, em que o mais importante é mostrarem o bom coração aos vizinhos
dos lados e aos de cima e de baixo.
A protagonista, Jacinta Sousa, regressa a Portugal depois de uma vida inteira no
Brasil, para uma aldeia (Arrifes) que podia ser qualquer aldeia portuguesa onde imperam
o abandono e a solidão. A relação com os filhos, as memórias da vida que ficou para trás,
a busca por um lugar ao qual se possa pertencer, são os pontos de referência da
personagem e as traves-mestras de um romance forte e atual.
Os ciclos de partidas e chegadas se repetem na trama de Desamparo: Jacinta migra
para o Brasil com o pai. Meio século depois retorna à Portugal para cuidar da mãe. Raul
abandona o Brasil e aterrissa em Portugal tocado pela falta de emprego e pelos
relacionamentos falidos no Rio de Janeiro. O trânsito carrega as mazelas existenciais de
ambos os sujeitos migrantes.
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Em crise diante da rejeição pelo olhar do outro, eles procuram superar os
desencontros e a solidão por meio de estratégias de sobrevivência na sociedade
contemporânea e cada vez mais desigual: “Havia um novo êxodo da cidade para o campo;
empresários na falência que entregavam as casas e os carros aos bancos e asseguravam,
nas capas das revistas, que o regresso à terra era a solução da crise.” (PEDROSA, 2015a,
p. 37).
Um silêncio em bruto, como se o torno do mundo não tivesse ainda começado a
rodar», assim principia o romance de Inês Pedrosa em epígrafe, Desamparo. Trata-se do
sétimo romance da escritora portuguesa Inês Pedrosai, publicado em 16 de fevereiro de
2015 pelas Publicações Dom Quixote e, também, editado no Brasil em Agosto de 2016
pela Leya (conforme, podemos perceber, nas respectivas capas, que perfilam abaixo) e
com alusões, alegorias e imagens diferenciadas – em uma, foto de mulher Jacinta; na
outra, representação da cidade/casa:

Este romance principia com a queda de Jacinta Sousa, mulher de idade avançada,
no pátio ensolarado da sua casa em Arrifesii («A mulher caiu perto da porta, longe das
duas árvores do quintal, sobre a laje ardente, inundada de sol». p. 07). Levada para o

3720

hospital, debate-se em delírios entre a vida e a morte e revisita sua vida, sua saga, enfim,
com o intuito primeiro de se descobrir.
Cabe, de pronto, ressaltar que não se trata de obra meramente autobiográfica,
conforme o narrador relata suas memórias no tempo da narração, rememora seu passado
adormecido e materializa as lembranças desse passado no romance. Nas histórias
narradas/contadas/rememoradas, as experiências vividas pelos sujeitos do narrado
caminham no sentido contrário, da presença para a ausência, adentrando o esquecimento
e também a memória.
Assim, apreende-se os modi operandi sobre os quais esses dois percursos são
encenados nos discursos (ditos autobiográficos) sobre o percurso da lembrança presente
e o percurso do esquecimento passadio.
Às portas da morte, a narradora-mor Jacinta rememora sua vida de alegrias e
tristezas no Brasil, a infância infeliz, a indiferença afetiva do pai em simultâneo com a
ausência da mãe, as relações conjugais falhadas, a relação conflituosa com o filho mais
velho, a vida no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX. Este é o retrato,
rememorado, de sua vida aparentemente simplória. O que se caracteriza uma revisitação
individual existencialista, na verdade, se metamorfoseia para uma identificação de caráter
universalizante.
Outro aspecto preponderante, já aludido, na obra pedrosina é a recorrência do
tema da morte e os diversos papéis que possa representar, como mote da narrativa e
particular alegoria do passado ou ameaça presente no ato narrativo. Em seu best-seller
Fazes-me Falta (2002) uma das personagem/voz narradora está morta; em Desamparo
várias pessoas narram os feitos e fatos da epopeia de Jacinta com a intenção primeva de
se constituir um mosaico daquela senhora; no romance Os Íntimos, considerado como o
“romance masculino” de Inês Pedrosa, vários homens rememoram, em uma noite de
chuva e presos em um jogo de futebol, as agruras da morte de suas companheiras ou
filhas.
Sob esses aspectos pode-se recorrer aos estudos de Sigmund Freud
(principalmente no terceiro capítulo) que encontrou, na mitologia, a representação para
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as forças opostas, através dos mitos de Eros, o deus grego do amor e Thanatos, o senhor
da morte, em constante dialética.
Sabe-se que a Morte (quase uma personagem nos romances dessa escritora
portuguesa) é uma figura mitológica que tem existido na cultura popular desde o
surgimento dos contadores de histórias. Na mitologia grega, por exemplo, Tânatos seria
o deus Morte, e Hades, o deus do mundo da morte. Em outra vertente, do lado oposto,
Eros, a divindade primordial do amor. Mito será, pois, a narrativa de uma criação: contanos de que modo algo, que não era, começou a ser, conforme concepção de Mircea Eliade,
em seus estudos sobre a constituição do mito na realidade circunvizinha.
[...] o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no Mundo, duas
situações existenciais assumidas pelo homem ao longo de sua história. Estes
modos de ser do Mundo não interessam unicamente à história das religiões ou
a sociologia, não constituem apenas o objeto de estudo histórico, sociológico,
etnológico. Em última instância, os modos de ser sagrado e profano dependem
das diferentes posições que o homem conquistou no Cosmos e,
consequentemente, interessam não só ao filósofo mas também a todo
investigador desejoso de conhecer as dimensões possíveis da existência
humana. (ELIADE, 2001, p.20)

Inês Pedrosa ousa intercalar os discursos díspares de membros de uma mesma
família, de épocas e histórias incongruentes e entrecruzando testemunhos que ilustram
três gerações. O romance, através da memória coletiva, torna-se o registro de três
gerações da história de Portugal nos atribulados anos do Estado Novo salazarista, ou,
ainda, no período de guerras de independência das colônias ultramarinas que se seguiu ao
25 de Abril.
Retornando á Jacinta Sousa: começou a viver em Portugal para cuidar da
mãe Margarida, após uma estadia de cinquenta anos no Brasil, a viver com o seu pai. O
enredo, como já mencionado, de Desamparo começa com o desmaio de D.ª Jacinta no
pátio da sua casa e seu retorno à terra natal. Em verdade, através de relatos diversos,
constitui-se a história dessa personagem que situa-se entre a nacionalidade portuguesa e
a brasileira.
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Labirintos narrativos: NarraDORES espiralados

A meio do romance, o filho Raul assume o protagonismo da história e o leitor
depara-se então com o impacto que a morte da mãe tem sobre ele. A vida de Jacinta e dos
seus pais passa a aparecer pontualmente, através das recordações de Raul. É então que
surge a personagem Clarisse, uma ex-jornalista também ela a recomeçar a vida em Arrifes
e que, por via do amor, vai redimir Raul dos seus fantasmas de culpa e solidão.
Uma vasta galeria de personagens, direta ou indiretamente relacionada com as vidas
dos três protagonistas, participa da teia de acontecimentos que se desenvolvem no enredo
de Desamparo. O regresso à província de portugueses urbanos atingidos pelo
desemprego, a desconfiança e o medo face aos imigrantes que procuram Portugal2, a
queda de qualidade de vida das populações, a persistência da secular violência familiar,
a quebra de natalidade e o desmantelamento do Estado social são retratados neste
romance.
O cruzamento entre o político e o pessoal, que marca toda a ficção desta
autora, é potenciado neste romance em que ação e reflexão se
interpelam continuamente, criando uma obra intensa, com ritmo e
fluência, articulando ficção e linguagem através de uma escrita clara e
despojada, que usa o humor como perspectiva de observação e de
iluminação do pensamento. (PEDROSA, 2016, p. 58).

Os ciclos de partidas e chegadas se repetem na trama de Desamparo: Jacinta migra
para o Brasil com o pai. Meio século depois retorna à Portugal (“a aldeia”) para cuidar
da mãe. Raul abandona o Brasil e aterrissa em Portugal tocado pela falta de emprego e
pelos relacionamentos falidos no Rio de Janeiro. O trânsito carrega as mazelas
existenciais de ambos os sujeitos migrantes.
Em crise diante da rejeição pelo olhar do outro, eles procuram superar os desencontros
e a solidão por meio de estratégias de sobrevivência na sociedade contemporânea e cada
vez mais desigual:

Como cenário de toda a narrativa – é quase uma personagem –, encontra-se sempre presente o momento
histórico de Portugal no início do século XXI, debatendo-se com uma crise económica sem precedentes.
2
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Havia um novo êxodo da cidade para o campo; empresários na falência
que entregavam as casas e os carros aos bancos e asseguravam, nas
capas das revistas, que o regresso à terra era a solução da crise.
(PEDROSA, 2016, p. 37).

O enredo é relatado por quatro vozes que se revezam ao longo dos trinta e cinco
capítulos do livro: o narrador, a personagem Jacinta Sousa, o personagem Raul Sousa e a
personagem Clarisse Garcia.
Os narradores são vários, alternando ao longo do romance de maneira a
desenvolver o retrato sem complacências de um país em crise económica (e talvez outras)
que Inês Pedrosa se propôs escrever, tendo como principal pano de fundo um lugar rural
imaginário. “Portugal visto dali é uma paisagem medieval com água potável e confortos
modernos.” É a partir desta aldeia, ou nesta aldeia, que as histórias se cruzam, e são várias,
chegadas de outros lugares em Portugal e no Brasil.
A saga de uma mulher que foi arrancada dos braços da mãe e trazida para o Brasil
aos três anos e, mais de meio século depois, volta a Portugal para conhecê-la.
Vivendo, como todos nós, num tempo em que a insegurança e o medo parecem ditar o
ritmo da vida, Jacinta inicia um movimento de retorno que vai definitivamente mudar a
sua trajetória.

No Brasil, eu sempre fui a Portuguesa; em Portugal, passei a ser a
Brasileira – está lá no caderninho da conta da mercearia do meu primo
Zé Paulo, que não me deixa faltar nada porque sabe que eu pago: não
está Jacinta Sousa, está escrito 'Brasileira'. (PEDROSA, 2016, p. 56)

O romance abre um precedente para refletir sobre a condição dos sujeitos
migrantes marginalizados, as expectativas, os sonhos e as (des)ilusões dos que chegam e
partem, como é o caso das personagens Jacinta e Raul, Jaciara, Clarisse, Laís e Carlinhos,
migrantes do mesmo romance.
Nas noites de solidão navego pelas redes sociais, crio um personagem
cínico, crítico: provoco, insulto, insultam-me, vou procurando fazer que
existo assim», na visão de Raul, que continua a afirmar que há «muito
tempo que não troco ideias ou interajo com um amigo de carne e osso.
Onde estarão? Emigraram? Com a crise parece que sumiram.
(PEDROSA, 2016, p. 126)
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Inês Pedrosa escreve, a partir da saga de Jacinta, a história recente do Brasil e de
Portugal, dando corpo a um conjunto de personagens inesquecíveis.
A migração física dos sujeitos em Desamparo está atrelada aos fatores íntimos
que levam as personagens a migrar e a encontrar na aldeia o destino português. À exemplo
do que ocorrera em A eternidade e o desejo e Dentro de ti ver o mar, onde os protagonistas
têm como destino o Brasil, em Desamparo a personagem principal Jacinta Sousa também
migra

para

o

país.

Desamparo reflete o estado atual de Portugal, um país simultaneamente amado pela
sensibilidade das personagens, sobretudo Jacinta, Raul e Clarisse, e odiado pela
racionalidade analítica dos diversos narradores. Um país "desamparado" por uma elite
político-administrativa tecnocrática, no qual contam mais as boas contas orçamentais do
que a qualidade de vida dos seus habitantes.
A metodologia de escrita, ainda que emotivamente espontânea, parece residir num
conjunto concêntrico de abordagens, isto é, parte-se de um facto nuclear (morte de Jacinta
de Sousa; fracasso de vida de Raul, seu filho), ampliado posterior e sucessivamente ao
nível local e ao nível da vida do país (neste caso Portugal e Brasil, já que Jacinta viveu e
casou no Brasil e Raul aí nasceu).
No entanto, tal como Rosa Cabral o fizera no romance de 2013 (Dentro de ti ver
o mar), a protagonista de Desamparo “regressa”, por motivos de força maior, a Portugal
para resolver os conflitos familiares, sendo este último, o destino almejado por Raul, seu
filho.
O romance, à semelhança de um mosaico, apresenta as personagens de forma
minimalista ao mesmo tempo que procura definir os seus espaços identitários,
descobrindo novos valores (ou procurando entender os antigos). Esta busca de identidade
é feita a par de uma tentativa de redefinir pontos de orientação para as suas vidas, de
acender faróis na longínqua praia dos afetos ao largo da qual navegam à bolina, isto muito
à semelhança de outros romances anteriores dessa autora – temática recorrente nos
romances da autora entretanto, sempre diferenciando em sua apresentação e
constituição/reconstituição das personagens envolvidas em eventos de sua (constante)
epopeia.
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Símbolos de suas gerações, seus personagens encontram-se envolvidos na tarefa
de arquitetar suas vidas, processo em que a memória, entendida na construção tanto do
lembrar como do esquecer, desempenha papel relevante na forma narrativa e na
representação de sua personalidade – sempre desconhecida pelos envolvidos na teia
narrativa mais próxima – com as imbricações entre a memória individual e social,
segundo concepções e aportes teóricos de Maurice Halbwachs e de Aleida Assmann, que
refinam o pensamento do sociólogo francês acerca da memória coletiva, de forma a
descrever melhor sua complexidade.
Para que essa memória seja resgatada, é indispensável o papel dos narradores (e a
forma do narrar, que são plurais) na condução do enredo, penetram no interior dos
personagens e desarticulam o tempo, pois é na descontinuidade temporal que, muitas
vezes, contrapõe o presente e passado memorialístico. Essa é a temática, sob o olhar das
personagens femininas nos romances da escritora portuguesa Inês Pedrosa e temática dos
últimos capítulos desse estudo sobre a autora portuguesa.
HALBWACHS (2013) ressalta que os fenômenos de recordação e de localização
das lembranças não podem ser efetivamente analisados se não for levado em consideração
os contextos sociais que atuam como base para o trabalho de reconstrução da memória.
No percurso narrativo de Jacinta, Raul, Clarisse, Alice, do tão “ausente” Rafael ou
de Ramiro há uma ausência gritante de auxílio e de proteção. São personagens íntimas de
uma boa parcela da população portuguesa, com um cenário e histórias cada vez mais
paralisadoras devido à ausência de valores em todas as gerações, retratada em vários
capítulos da obra.
Inês Pedrosa buscou, conforme depoimentos, intercalar os discursos díspares de
membros de uma mesma família (às vezes, “amigos”), de épocas e histórias incongruentes
a fim de entrecruzar testemunhos a fim de registrar várias gerações da História recente
de Portugal, conforme nos avisa em sua introdução ou motivo de escrita:
Tenho uma relação muito forte com o Brasil. Comecei muito jovem por
ler prosa e poesia do Brasil, e é outro mar da mesma língua. A história
da literatura brasileira e da portuguesa confundem-se. O Padre António
Vieira, pelo qual tenho um enorme fascínio, é português e brasileiro,
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numa época em que não havia ainda essa distinção. É uma relação que
me interessa trabalhar, e faz sentido na atualidade porque vemos, desde
o século XIX, a emigração de portugueses para o Brasil. Existe agora
emigração do Brasil para cá, e tem sido pouco tratada na literatura. Nós
julgamos que somos muito próximos, mas temos diferenças grandes.
Estar no Brasil permite-me olhar para Portugal de outra maneira e viceversa. Há um distanciamento que amplia a minha visão dos dois países.
Sinto-me muito do Brasil. O trabalho da língua portuguesa passa muito
por essa ligação, muito mais do que os artigos burocráticos dos acordos
ortográficos, e por um conhecimento e reconhecimento entre as duas
formas de brincar, trabalhar a aprofundar a língua portuguesa. 3

Para que essa memória fosse resgatada, tornou-se indispensável o papel dos
narradores (e a forma do narrar, que são plurais) na condução do enredo, pois penetraram
no interior dos personagens outros e desarticulam o tempo. Na descontinuidade temporal
haverá, sempre, a contraposição do presente com o passado dito memorialístico. Essa é
a temática, sob o olhar, não se pode esquivar dessa máxima, das personagens femininas
nos romances da romancista Inês Pedrosa e temática das últimas linhas desse estudo
inicial da obra em relevo.
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Inês Pedrosa nasceu em 1962. Licenciada em ciências da comunicação pela Universidade Nova de Lisboa,
trabalhou na imprensa, no rádio e na televisão. Dirigiu a revista Marie Claire entre 1993 e 1996. Foi diretora
da Casa Fernando Pessoa entre 2008 e 2014. Mantém há 13 anos uma crônica semanal no periódico Sol.
Tem 23 livros publicados, entre romances, contos, crônicas, biografias e antologias. A sua obra encontrase publicada no Brasil, em Portugal, na Espanha, na Itália e na Alemanha. Recebeu o Prêmio Máxima de
Literatura com os romances Nas tuas mãos e Os íntimos.
ii
Segundo relatos, a história transcorre em Arrifes, uma pequena povoação a 8 km da Vila de Lagar (uma
milenar cidadela medieval), por sua vez próxima de uma cidade de média dimensão, Termas do Rei.

3728

REFLEXÕES SOBRE A PERFORMANCE A PARTIR DO RAP-CANÇÃO DE CRIOLO
Lucas Toledo de Andrade1
Resumo: Esse trabalho pretende, a partir do relato de experiência da apresentação do músico e compositor
Criolo, no Festival Alternativo de Londrina, em novembro de 2013, refletir a respeito das ideias que
gravitam em torno do conceito de performance, levando em consideração estudos de Zumthor (1997; 2014),
States (2016), Finnegan (2008), Santiago (2000), Barthes (1992) e outros. Essas discussões nos ajudarão a
pensar na forma como a obra de Criolo extrapola o próprio gênero rap, por meio daquilo que chamaremos de
rap-canção, colocando em xeque os binarismos, as divisões entre as classes sociais, propondo assim uma
(re)construção no modo de se olhar as periferias do Brasil e a cultura afro-brasileira, o que,
consequentemente, leva a uma observação mais crítica da complexa realidade nacional.
Palavras-chave: Performance; Criolo; Festival Alternativo de Londrina

Para trazer à tona minhas lembranças e ir ao encontro dos cheiros, dos sons, dos movimentos
corporais e das percepções que compuseram a experiência vivida em novembro de 2013,
temporalmente distante, mas bastante viva e pulsante, mergulho nas impressões de Paul Zumthor a
respeito da canção, daquilo que a forma e a faz existir: “Havia o grupo, o riso das meninas,
sobretudo no fim da tarde, na hora em que as vendedoras saíam da loja, a rua em volta, os barulhos
do mundo e por cima, o céu de Paris que, no começo do inverno, sob a nuvem das neves se tornava
violeta. Mais ou menos tudo isto fazia parte da canção. Era a canção” (ZUMTHOR, 2014, p. 32).
Essa experiência trazida por Zumthor me ajuda a pensar no objeto que será investigado nas
breves páginas desse texto: a poética do músico e compositor Criolo, a partir de sua apresentação,
no Festival Alternativo de Londrina, em novembro de 2013.
Fica bastante evidente que ao observar a produção do músico debruçando-se apenas nas letras
de suas músicas, dissociando-as, consequentemente, do ritmo, da melodia, da voz e da presença do
próprio artista no palco, se tem uma visão um tanto quanto reduzida da vivência que pretendo
compartilhar.
Por esse motivo, pretendi pensar na performance como um todo, valendo-se das discussões
trazidas por Finnegan (2008), uma vez que segundo ela no “momento encantado da performance,
todos os elementos se aglutinam numa experiência única e talvez inefável, transcendendo a
separação de seus componentes individuais” (FINNEGAN, 2008, p. 24). Sendo assim, não é
possível pensar em letra, música e performance como elementos que se dividem, sendo analisados

1

Doutorando em Letras (Estudos Literários), na área de concentração de Literatura Comparada, pela Universidade
Estadual de Londrina. Contato: ltoledodeandrade@gmail.com.
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de forma separada, mas sim como meios que se complementam “transcendendo a separação de seus
componentes individuais” (FINNEGAN, 2008, p. 24).
Essas afirmações me permitem a voltar ao trecho de Zumthor (2014) citado no primeiro
parágrafo do texto, pois nele o medievalista suíço anuncia o que entende como canção. Para ele, a
canção não é apenas a letra, a melodia, a voz ou a performance, mas o conjunto desses elementos
transpassados pela experiência daquele que recepciona: “o riso das meninas”, “os barulhos do
mundo”, “o céu violeta de Paris” , ou seja, o encontro individual do homem com a produção
artística, “as percepções sensoriais” e a presença de um “corpo vivo”, algo que

levarei em

consideração para pensar na poética de Criolo ao longo dessa exposição.
Para dar continuidade ao raciocínio é interessante dizer que não pretendo pensar na produção
do Criolo presa a determinado gênero. Trato, evidentemente, de um artista que iniciou seu trabalho
pelo universo da cultura hip hop, especificamente, utilizando-se do rap, mas que ao longo de sua
carreira apropriou-se de outros gêneros.
Apesar disso, é possível dizer que a estética do rap acompanha essa produção de modo geral.
Em algumas de suas letras, em especial as que estão presentes no álbum Ainda há tempo, o primeiro
de sua carreira, lançado em 2006 e que ganhou uma nova leitura e versão, sendo relançado em
2016, impõe-se a fala ágil, na qual o texto é mais importante que a melodia, sendo acompanhado
apenas por batidas, algo característico do rap tradicional.
Contudo, os demais álbuns, como é o caso de Nó na orelha (2011) e Convoque seu Buda
(2014), se encaixam possivelmente na ideia de rap-canção, que se marca por inovações formais,
mudança de batidas, transformação das paisagens sonoras, criação de letras ligadas diretamente a
determinadas melodias e refrãos, que transitam pelos mais diversos gêneros musicais,
desenraizando-se da identidade de certa comunidade.
Sendo assim, Criolo extrapola as próprias fronteiras do rap, instalando-se no entre-lugar de
ritmos, discursos, letras, melodias, gêneros musicais e classes sociais. Talvez a ideia do rap canção
elucide exatamente uma poética que habite nas fronteiras, por isso há a dificuldade em fechar o
artista em determinado gênero ou em chamá-lo, exclusivamente, de rapper. Pode-se dizer ainda que
o rap canção ao se desapegar uma tradição identitária específica acaba que reavivando a experiência
com a canção, aquela da qual Paul Zumthor nos fala no parágrafo que abre esse texto.
Por esse motivo é válido considerar letra, música e performance de forma aglutinada, livre de
hierarquias e divisões, algo que Zumthor traz ao pensar a experiência vivida em um todo como a
própria definição de canção e que Finnegan também nos revela ao dizer que “contra esse pano de
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fundo, então, é irrelevante perguntar se “texto” ou “música” vem primeiro. É sua performance,
integrada, o primordial” (FINNEGAN, 2008, p. 25).
Levando em consideração todas essas informações tentarei recriar a atmosfera de minutos
antes do artista iniciar sua performance no palco, atmosfera essa que incluirei como parte da
performance, como parte da canção: muitas pessoas reunidas, vozes, fumaça, corpos em
movimento. No palco tambores começam a ser batidos, senti-me como que no interior de um ritual
afro-brasileiro, outros instrumentos foram executados, na cena um jogo de luz que brincava entre o
clarão e a escuridão.
Em um Festival como o que presenciei é ainda mais fácil perceber como, de certa forma,
Criolo foge da “caixinha” do rap tradicional. Antes da apresentação dele, que fecharia a noite,
diversos outros grupos de rap e alguns de reggae se apresentaram. Havia algo muito similar entre os
demais rappers, suas letras e o ambiente que criavam, eram rimas rápidas e cortantes, muitas
construídas pelo improviso do momento e incentivadas pelos gritos ou vaias do público, era
evidente que o texto e a mensagem transmitida por ele havia mais importância que a própria
melodia e ritmo. O ritmo muitas vezes era criado e transmitido pela boca do próprio rapper, que
entre uma rima e outra fazia um beat box, ou era acompanhado por alguém que elaborava essa
percussão vocal, enquanto ele transmitia as rimas ao público.
Além disso, havia a criação de uma paisagem sonora bem parecida entre esses diversos
grupos, muitas vezes, antes das rimas começarem a ser declamadas os DJ´s conectavam o público a
um ambiente de violência e até mesmo de medo: sirenes de polícia e/ou ambulância, barulho de
tiros, gritos de desespero, vozes entrecortadas que denunciavam o descaso das classes dominantes
para com a periferia. Nota-se que existia uma intenção perceptível de se criar um cenário bastante
realista, o qual o artista usaria para trazer seu texto à tona, para cravar a sua mensagem.
Em Criolo a intenção de criação de uma atmosfera que se baseie no real nem sempre é
evidente, já que diversas vezes nem é essa a ideia. Os tambores que reproduzem os sons dos
atabaques de cultos afro-brasileiros, como ouvimos em “Mariô” (2011), “Fio de Prumo (Padê Onã)
(2014)2, “Esquiva da esgrima” (2014), os sons orientais, seguidos de emissões sonoras realizadas ao
se executar golpes de artes marciais, algo que aparece em “Convoque seu Buda” (2014), ao lado da
colagem de outras melodias e letras pertencentes ao cancioneiro brasileiro nos colocam em contato

2

As canções de 2014 não fizeram parte da apresentação que será abordada neste texto, contudo elas compõem a poética
do músico, contribuindo para a discussão acerca de características de sua produção e por esse motivo são trazidas à
tona.
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com um imaginário que aspira a um afastamento da realidade nua e crua, para assim falar e
denunciar ela mesma.
A performance de Criolo nos coloca no interior de um ritual que se realiza pela linguagem,
pelo poético, pela presença de um corpo ligado a um espaço. Para Zumthor (2016) a poesia e a
performance “aspiram à qualidade de rito” (ZUMTHOR, 2016, p. 47). O ritual todo se cria e se faz
quando os tambores tocam, as luzes se acendem, as mãos do público se levantam e o músico entra
no palco vestido com um abada – roupa de pai de santo – entoando ao lado de DJ Dan Dan a canção
“Duas de cinco”: “Compro uma pistola do vapor/ Visto o jaco califórnia azul/ Faço uma mandinga
pro terror/ E vou” (CRIOLO; et al, 2014).
Os versos que abrem e funcionam como refrão de “Duas de cinco” (2014)3 são retirados da
canção “Califórnia azul” (2009), de Rodrigo Campos. Todavia o refrão de “Califórnia azul” ao ser
colado em “Duas de cinco” reatualiza-se. Se na primeira música se refere a um contexto de
conquista, de um jovem que se prepara para ver uma menina que gosta, na segunda passa a tratar de
um sujeito que se mune, como se vestisse uma armadura para enfrentar o cotidiano da periferia.
Lidamos, então, com a figura do conquistador, em “Califórnia azul”, e do homem que tem ser herói
para sobreviver, em “Duas de cinco”.
A atualização e modificação de significados dessa letra não acontece apenas quando na
composição textual se usa o refrão de “Califórnia azul” como refrão de “Duas de cinco”, ou quando
se altera a própria estrutura melódica em que esses versos são cantados, mas também no ato da
performance, como diz Finnegan (2008, p. 23) “música e letra são concretamente atualizadas na
performance”.
Quando Criolo entra no palco, usando o abada, ao lado de DJ Dan Dan que participa
ativamente do show todo, protagonizando momentos importantes das performances, pedindo para
que o público levante as mãos e entoando “Duas de cinco”, letra, melodia e significados também
são atualizados. Esses diversos componentes refazem-se naquele ato, preso naquela fatia do
presente, o que de certa maneira encontra consonância com o que nos fala Phelan (1993), a partir de
States (2001), mostrando que a performance conecta-se com o presente, não podendo ser gravada,
registrada ou documentada, uma vez que sua existência se dá na medida em que há o seu
desaparecimento.
A performance tratada por Phelan só pode existir enquanto lembrança, habitando nas malhas
incertas da memória. Ou seja, a apresentação de “Duas de cinco” em qualquer outro show, na escuta
3

Apesar de “Duas de cinco” aparecer apenas no disco Convoque seu Buda, de 2014, ela foi lançada como single e
disponibilizada em plataformas virtuais em 2013.
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na faixa em algum aparelho eletrônico ou no fato de se assistir ao vídeo da apresentação da canção
no mesmo show jamais será a mesma, pois ela está presa naquela atmosfera, nos movimentos do
público e dos músicos, nos sentimentos compartilhados e na energia que se cria naquele ato.
Pode-se dizer que o músico junto de sua banda pode usar os mesmos recursos sonoros, as
mesmas vestimentas, mas a performance será sempre outra, a significação do texto será sempre
renovada e a recepção do público também será diferente, marcando-se pelo presente em que
acontece e pela subjetividade de quem assiste aquele instante específico.
Afirmo, assim, que a experiência ao ouvir “Duas de cinco” renovou-se em contato com a
performance daquela apresentação, que o ato de análise da própria letra fez-se outro ao me deparar
com aquilo que chamarei de rito, pois Criolo, naquele momento de abertura do show, não estava só
convidando seu público para vestir uma armadura e aceitar ser guiado pelas problemáticas mais
profundas do Brasil, que aparecem em suas letras, mas também conduzindo a todos pelo interior da
força da cultura negra, pela magia das religiosidades africanas, fazendo uma espécie de feitiço, não
dentro do âmbito da religião, mas no âmbito da arte e de todas as suas possibilidades, como um pai
de santo que pela força da palavra exerce a feitiçaria, oferecendo diversas formas de lidar com o
caos.
Notamos, então, que no ato da performance o receptor torna-se ativo, ele constrói também
significações, ele faz o caminho do artista e refaz junto do outro suas experiências. O receptor é
também autor da performance. Portanto, ela existe pelo olhar dele, pelas impressões dele e por
aquilo que ele cria, o que nos faz pensar em Barthes que, em S/Z (1992), nos mostra que toda leitura
é também escrita, pois escrevemos no texto que nos propomos a ler aquilo que compreendemos do
mundo a nossa volta, isto é, o mesmo texto será novo e diferente para cada receptor.
Barthes, evidentemente, não aborda a ideia de performance artística em um palco, mas nos
permite pensar nela, uma vez que a mesma apresentação será única e diferente para cada uma das
centenas de espectadores que haviam naquele Festival e será outra para os mesmos espectadores
que assistirem aquela mesma apresentação em qualquer outro momento, visto que essas pessoas já
terão sido transformadas por outras experiências, o que me inclui certamente.
De Barthes retornarmos a Zumthor que nos mostra, de forma muito parecida com que o
francês diz em S/Z, que as percepções sensoriais que constituem a performance é que nos possibilita
reconstruir o texto, tratando, assim, do encontro da obra com o leitor como algo individual que se
constrói no próprio ato da comunicação, o que leva, consequentemente a transformação do receptor:
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“receber uma comunicação é necessariamente sofrer uma transformação” (ZUMTHOR, 2014, p.
53).
Desse modo, Zumthor chama a atenção para a energia propriamente poética que emana da
performance, que se liga diretamente à presença de um corpo, na espécie de criação de um ritual. Se
na poesia o que vemos é a ritualização da linguagem, na performance à aspiração da qualidade de
rito vem à tona pelas percepções sensoriais, pela presença de um corpo que sente prazer:
[...] o poético tem de profundo, fundamental necessidade, para ser percebido em
sua qualidade para gerar seus efeitos, da presença de ativa de um corpo: de um
sujeito em sua plenitude psicofisiológica particular, sua maneira própria de existir
no espaço e no tempo e que ouve, vê, respira, abre-se ao perfume, ao tato das
coisas. Que um texto seja reconhecido por poético (literário!) ou não depende do
sentimento que nosso corpo tem. Necessidade para produzir seus efeitos, isto é,
para nos dar prazer. (ZUMTHOR, 2016, p. 38).

Criolo entrando ao som de atabaques, usando uma roupa que alude a um ritual religioso,
dando um “salve” ao seu público, em meio à fumaça, à iluminação, ao toque de tambores
transforma a energia daquele espaço e a percepção sensorial dos espectadores que pulam, gritam,
levantam as mãos e o seguem repetindo a música, seguido disso, temos o sarcasmo e o riso trazido
por DJ Dan Dan que com o microfone ao lado de Criolo, contribui com a mensagem que a letra
pretende

passar,

utilizando-se

da

voz:

“HA-HA-HA-HA-HA-HA

HA-HA-HA-HA-HA-HA/ Chega a rir de nervoso, comédia vai chorar” (CRIOLO; et al, 2014).
No trecho anteriormente citado a presença da voz é fundamental para se atingir a sensação
buscada. Ao longo de toda a letra inúmeras situações desalentadoras são reveladas: o problema com
as drogas, o descaso com os professores, a dura jornada imposta ao trabalhador brasileiro. É por
esse caminho de espinhos que o receptor é convidada a andar, por isso a necessidade de uma
armadura, que o proteja.
Nesse sentido, o riso sarcástico e maquiavélico expresso pela voz de Dan Dan destrói a
possibilidade de proteção que uma armadura ou qualquer outra ferramenta pode trazer, o que
funciona como um jogo com o próprio público que diante daquela situação apresentada só pode rir
de nervoso, fazendo com que até mesmo o mais engraçado dos sujeitos chorem.
A voz, nesse caso, é um elemento fundamental para a significação. A mordacidade com que o
riso é dado e com qual o texto é transmitido quebra os efeitos anteriores da canção, a percepção
sensorial se modifica, pois é uma voz diferente que expõe essa fala, voz que sai de um sujeito
grande, de cabelos longos que se abaixa com o microfone em direção ao público, rindo de forma
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malvada, como se dissesse: “isso tudo que você está vendo também é culpa sua, o que te resta é rir
de nervoso, ou chorar”.
Resta então caminhar por esse caminho de pedras, como a própria letra diz ao parafrasear
Drummond: “Que no meio do caminho da educação havia uma pedra” (CRIOLO; et al, 2014), aqui
referindo-se, evidentemente, ao descaso com a educação, que serve como metáfora para todos os
outros elementos que a performance vai explorar.
Com a atmosfera criada e o ambiente já dominado pela sensação da primeira apresentação o
show continua e diversas outras performances são realizadas, certamente, não falarei de todas,
primeiramente pelo breve espaço do texto e depois pelo fato de lidar com a memória e com as
armadilhas de esquecimento existentes nela.
Contudo, fica bastante claro a importância do espaço, do corpo e da percepção sensorial na
criação e discussão a respeito da performance em Criolo e do modo como ela se realiza
poeticamente pela energia que provém do ato performático. Convém, ainda, dizer da forma como a
tradição oral africana é também resgatada e trazido à tona nessa apresentação.
Como já foi dito anteriormente o show se inicia com tambores tocando e com a presença de
Criolo vestindo o abada, uma referência direta as religiões de matrizes africanas, algo que perpassa
diversas de suas canções e fica evidente em “Mariô” (2011). O título dessa canção trata da folha de
dendezeiro – o mariô – que cobre as vestes de Ogum, um dos mais respeitados deuses do panteão
mitológico africano e que é também colocada na porta dos terreiros, simbolizando proteção.
Essa canção possui o refrão em iorubá, recortado de uma antiga cantiga da Nação Ketu ao
orixá Ogum, pedindo que ele se manifeste entre seus filhos, trazendo a vida, ou ainda, fazendo seus
rebentos reviverem:
Ogum adjo, ê mariô
(Okunlakaiê)
Ogum adjo, ê mariô
(Okunlakaiê) (CRIOLO; DINUCCI, 2011).

Entrecortado a esse refrão os demais versos buscam revelar a forte tradição da periferia
brasileira, ligando-a a milenar e plural cultura do continente africano, mostrando-a como
pertencente a uma raiz frondosa e resistente:
E pode crer, mais de quinhentos mil manos
Pode crer também, no dialeto suburbano
Pode crer a fé em que você depositamos
E fia, eu odeio explicar gíria
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(CRIOLO; DINUCCI, 2011).

Percebe-se tanto no refrão em iorubá, como no trecho anteriormente citado, a importância que
se dá ao elemento oral, uma vez que ele se exibe como forma de representatividade e resistência do
povo negro e periférico. Não é à toa que se resgata o iorubá em um canto a Ogum, um orixá ligado
à guerra e ao combate e se traz à tona os quinhentos mil manos, o dialeto suburbano e suas gírias
como forma de representatividade e riqueza de uma cultura historicamente menosprezada e vista
como de menor valor, todos nesse sentido, deuses e homens, guerreiam por um mundo mais justo.
O “odiar” explicar a gíria, é em outras palavras, o resistir a uma espécie de “tradução” do falar
do periférico ao código do homem da elite, que entende o seu modo de se expressar e ser como
correto, subjugando o do outro. Percebemos, assim, a importância de se trazer o iorubá e o “fia, eu
odeio explicar gíria” em uma performance realizada no espaço da classe média, a um público em
sua maioria desse segmento social, se discute, então, pela linguagem e pela performance os
preconceitos e os diversos conflitos entre as diferentes classes, notamos aqui também, a importância
do espaço na experiência da performance.
O resgate da tradição africana, pelo iorubá, em um espaço alheio a ela é também algo a se
refletir, para isso recorro ao texto “Tradição e esquecimento”, de Zumthor (1997). Inicialmente
quero falar do mecanismo de opressão existente no esquecimento, apresentado brevemente pelo
estudioso, pois sabemos que povos colonizadores buscam, na maioria das vezes, minar a cultura do
colonizado, por meio do apagamento de sua identidade, de sua língua e de suas crenças, fazendo o
outro enxergar-se como alguém sem raiz, não pertencendo a lugar algum, tendo assim de reproduzir
e ser uma cópia do colonizador, por meio daquilo que Silviano Santiago (2011) chama de
“fenômeno de duplicação”.
Todavia, o esquecimento é visto por Zumthor como um mecanismo próprio da memória, que
possibilita que o passado permaneça “vivo, limpo de seus parasitas” (ZUMTHOR, 1997, p. 17),
visto que para ele só se é capaz de lembrar, aquele que é capaz de esquecer.
Desse modo, ao percebermos em Criolo o resgate de uma cantiga em iorubá de invocação a
Ogum notamos o recurso de recuperação de uma memória longínqua mantida oralmente, apesar de
maltratada pelas mais violentas formas de opressão. Vem à tona, dessa forma, o passado vivo, a
tradição, no interior da execução da performance, algo que colaborará com a discussão dos
problemas atuais, de acordo com o que nos traz Zumthor (1997, p. 13): “A tradição, dizia Ortega y
Gasset, é uma colaboração que pedimos ao passado para resolver nossos problemas atuais.”
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Entendemos, então, que instâncias como espaço e tempo são necessárias para olharmos para a
poética de Criolo. Há certamente em suas letras, melodias e performances a mistura dessas
instâncias: passado e presente embaralham-se, o iorubá mescla-se as gírias da periferia, o canto
antigo de uma nação Ketu fica lado a lado com as rimas rápidas do rap; os espaços também perdem
fronteiras: as roupas de terreiro, invadem o palco, os sons próprios de cerimônias religiosas são
acompanhadas de outros instrumentos, do riso profano de DJ Dan Dan e de gritos da plateia que
compõe toda a cena.
A tradição que repousava em uma espécie de esquecimento, muitas vezes imposto, emana da
voz do músico, adentra o espaço do show, faz com que o público vibre e invoque Ogum, mesmo
sem saber. Recupera-se a tradição para discutir a periferia desses tempos, o homem do presente.
E é então no corpo que vibra, na voz que canta, na plateia que dança, nos instrumentos que
tocam, na fumaça dos cigarros, no gelo seco que inunda o palco, nos cheiros, nos corpos que se
encontram, nas luzes que produzem seus efeitos que a performance se realiza. A performance
lembra um ritual, uma gira, um encontro com o sagrado que se dá unicamente pela arte, pela
linguagem, que é capaz de profanar a religião e levar também a transcendência.
Essa palavra – performance – tão difícil de se definir, parece, certamente, em Criolo,
transcender o tempo, o espaço, o oral, o real, o irreal, o escrito, a tradição, a melodia, o texto. Fica
fácil de entender assim, a ideia de Finnegan, quando ela nos fala do momento “encantado”,
“efêmero” e “incapturável” da performance em que tudo se aglutina, rompendo hierarquias e
divisões simplistas.
Aliás, o texto de Finnegan nos expõe ao desafio de romper as barreiras da legitimidade do
texto escrito e alçar voos para discussões mais significativas. Afinal, como apreender um material
tão complexo e cheio de riquezas valendo-se só daquilo que está colocado com letras em um papel,
abandonando a riqueza de significações presentes na experiência do indivíduo com a performance
de forma geral?
Para finalizar, é importante dizer que usei performance, show e apresentação muitas vezes
como sinônimos. É certo que não quis e nem podia cair na tentação de definir a performance, de
fechá-la em alguma noção redutora, afinal vimos desde o texto de States suas inúmeras definições e
possibilidades de conceituação e também em Zumthor (2016, p. 37) que nos diz que “a performance
é um fenômeno heterogêneo, do qual é impossível de dar uma definição geral simples”.
Em suma, a performance em Criolo compõe-se, para mim, de vozes, melodias, corpos,
espaços, oralidades, escritas, tempos, tradições, esquecimentos, lembranças, mensagens, feitiçaria,
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encantamento, poesia, medo, assombro e vida que pulsa e nos faz pensar sobre os assombrosos
tempos que vivemos e em toda a beleza e devastação existente nele.
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AMOR, LIBERDADE E EXÍLIO DOS CORPOS NOS NOMES DAS CANÇÕES
DE TAIGUARA
Luís Dadalti (UFJF)1
Resumo: O presente trabalho pretende analisar a onomástica na obra de Taiguara a partir dos
nomes de mulher que nela figuram. Ocupando posições ambíguas que perpassam o lugar da
amante, da liberdade, da nação, do exílio, e da luta, as figuras mulheres aqui serão vistas a partir
da produção de presença que seus nomes trazem para a canção. Para evidenciar essa
constatação, os nomes Anita, Luiza, e Maria, serão aqui colocados diante de um panorama da
carreira de Taiguara como forma de melhor perceber como a presença evocada pelo nome se
mostra relevante na canção.
Palavras-chave: Taiguara; Canção; Nomes; Onomástica

Taiguara Chalar da Silva, músico e compositor que ficou conhecido durante os
anos 60 como intérprete nos festivais da canção por interpretar sucessos como “Helena,
Helena, Helena”, de Alberto Land, “Modinha”, de Sérgio Bittencourt, e “A grande
ausente”, de Paulo César Pinheiro e Francis Hime, dentre outros. Apesar de ter ficado
marcado entre o grande público por interpretar canções românticas, a maior parte da
carreira de Taiguara foi devotada a um projeto político e social de transformação do
Brasil e seu povo, usando, principalmente, a música como ferramenta. A transição de
um cantor romântico para cantor politizado e seu posicionamento radical diante daquilo
que tinha para si como verdade, fez com que Taiguara fosse recriminado por vários de
seus colegas de profissão e, por isso, levasse parte de sua vida musical isolado de
parcerias com outros grandes nomes de sua época, além dos diversos embates com a
censura que, dentre várias consequências, fez com que o músico se retirasse em exílio
três vezes diante das perseguições e impossibilidade de trabalhar.
Pensando os aspectos ligados à composição, é possível, quando observamos a
interlocução de uma canção, que se faça a abertura e o apontamento do referencial ali
contido para diferentes variantes, como pessoas, objetos, cidades e outras tantas formas.
Por exemplo, é muito comum encontrar um “você” ou um “tu” por interlocutor que
apontam para um local muito amplo de significação: é possível estar presente no
apontamento o coletivo social, uma nação, ou mesmo uma pessoa ou grupo de pessoas
que, por escolha poética ou mesmo, pensando o período ditatorial, devido a problemas
com a censura que acabam fazendo com que o referencial de interlocutor no mundo seja
retirado por resguardo ou exigência.
1
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Ao observarmos a trajetória de Taiguara pela música, é muito comum encontrar
esse interlocutor em um “irmão (a)” ou um “companheiro” (a), como é possível
localizar em canções como “O amor da justiça”2, “Guarânia-Guarani”3 e “Gotas”4.
Nesses casos, compreende-se que, por esses termos, o compositor busca colocar
enunciador e enunciatário em posição de igualdade para estabelecer um diálogo em que
o sujeito poético se coloque como cidadão comum, fora do pedestal em que o artista
geralmente aparece diante das massas. Essa afirmação sobre a construção poética é
reforçada também quando a vida pessoal de Taiguara é observada e evidenciam-se as
várias ações para tentar aproximar a figura pública do artista com o operário, que era,
segundo o próprio compositor, seu público alvo. A mudança de sua mansão na Barra da
Tijuca para o Tatuapé em busca de ter um maior contato com os operários paulistas, a
sempre reverência aos trabalhadores do ABC em entrevistas, e as experiências de exílio
sempre voltadas para entender melhor a si e ao povo brasileiro mostram que, para
Taiguara, seu desejo de enunciação busca não falar ao coletivo popular, mas sim a partir
desse coletivo, criando uma experiência para o consumidor de sua obra de que o
discurso não parte de um processo empático da parte do compositor, mas de uma
enunciação vinda desse local e do povo de que se fala.
Outro referencial de interlocução vago muito utilizado nas canções em geral
vem a partir do uso a segunda pessoa que abrem espaço para um “você” ou um “tu” não
especificado. Além de diversas canções de cunho romântico que apontam para esse
enunciador de forma que qualquer pessoa amada possa se encaixar diante da execução
da música, há também na carreira de Taiguara o uso do “eles”, “você”, ou “tu” em
diversas ocasiões apontando para o governo ditatorial, o Brasil. O caso romântico tornase possível, por exemplo, na canção “Hoje”, que descreve um presente distópico
afligindo o enunciador já exausto diante das mazelas e das dificuldades que percebe na
sociedade, e que busca gradativamente, diante das desgraças humanas, a mão de uma
companheira que vai se mostrando mais presente nos pensamentos do enunciador
2

“Pois é, companheiro, não dá pra ver tanta injustiça/ E estar a dizer eu te amo pra alguém que não vê.”
(TAIGUARA, 1984).
3
“Com fé na companheira ao lado/ Eu sonhei co’essa terra/ onde o sol nos sorri/ Com fé no companheiro
ao lado/ lutamos por ti/ Guarânia-guarani.” (Ibidem)
4
“Irmão você é um compositor/Você canta o mesmo amor/Pra quem possa ou não te ouvir.”
(TAIGUARA, 1973).
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quanto mais a canção se desenvolve, culminando no ápice, com o último verso, “Eu não
queria amar assim como eu te amei”: um arrependimento forte final colocando que,
mesmo diante dos problemas da sociedade como um todo, a maior falta e dor sentida
pelo sujeito poético é a falta da pessoa amada, ou mesmo pela ausência de um ideal
personificado em mulher que enfrentaria e resolveria o que se vê em desconcerto.
As figuras interlocução e os papéis que desempenham conseguem ainda assumir
uma outra face quando se enuncia para nomes próprios. Apontar diretamente para um
referencial a partir do nome carrega consigo um tipo singular de significação por evocar
a presença, muitas vezes, de uma “coisa no mundo”5 que pode ser uma pessoa, uma
outra obra artística, ou mesmo a personificação de um ideia ou lugar. Os nomes
próprios de pessoas, em específico, carregam consigo o valor intrínseco da
referenciação, fazendo com que exista em si a presença de particularidades históricas,
semânticas e fonéticas que levaram à atribuição desse distintivo que é carregado por
muitos pela vida toda. É importante, então, ressaltar que, além da intenção poética que o
texto carrega de seu processo de produção, o nome, quando nele presente, traz à tona
todos os atributos mencionados e evoca suas especificidades, resultando na
possibilidade dos estudos da onomástica atuarem sobre o firmamento dos nomes em
textos literários.
São diversas as entrevistas em que Taiguara aponta sua necessidade de compor
baseando-se naquilo que foi experiência em sua vida. Por esse motivo, temas como as
lutas, os exílios, os amigos e os amores permeiam sua obra e toda sua construção
artística. A presença evocada dos amigos, por exemplo, se faz presente no disco que
lançou após a volta de seu primeiro exílio, na canção “Cartinha pro Leblon”6, onde o
enunciatário dessa canção com aspectos de carta assume a figura do companheiro e
amigo Eduardo Souto Neto, amigo pessoal de Taiguara e um dos arranjadores do disco
em que se encontra a canção, Fotografias (1973). O autor faz essa canção como um
apelo ao colega, pedindo notícias do Brasil enquanto encontrava-se exilado na Inglaterra
ao mesmo tempo que manda algumas novidades.
Outro exemplo dos amigos presentes na canção está em “Pros filhos do Zé”,
que evoca em seu título o músico José Menezes, responsável por todo o trabalho de
5

Termo usado para indicar presença (GUMBRECHT, 2010)
“Oi, Duduca meu irmão/ Como é que tá esse sol?/Ai, que frio e que saudade/ Do feijão e da terrinha.”
(Ibidem).
6
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violas, guitarras e violões do álbum Piano e viola (1972). Nessa faixa, dedicada aos
filhos do músico, Taiguara faz um discurso bastante panfletário e didático sobre a
construção errada do conceito de criança feita pelos adultos. A ideia exposta é a de que
os mais velhos carregam internalizados vários aspectos do capital, como julgamentos
estéticos e morais e, por isso, acabam atribuindo para as crianças essas características e
expectativas que não são condizentes com a condição natural desta.
Há, porém, algumas peculiaridades quando se volta o olhar para as figuras de
mulheres que aparecem ao longo dos discos de Taiguara. Evocando diversas amantes,
referências pessoais de admiração, ou mesmo criando jogos de palavras que gerem uma
relação entre um nome próprio e um elemento importante da canção, existem alguns
tipos específicos de mulheres a serem vistos nessa obra, cada uma dialogando de
alguma forma com a trajetória pessoal do compositor, seu medos e suas opiniões.
As identidades criadas a partir dos nomes também variam de acordo com a
canção, o que implica dizer que as personagens elaboradas ou mencionadas se diferem
em características de acordo com o significado que pode ser extraído etimologicamente
do nome, da pessoa a quem a música presta homenagem, ou mesmo a partir da
exploração de jogos de palavras. Foram mapeados, ao longo da obra de Taiguara, 27
nomes que figuram no título ou no corpo da canção e, a partir disso, foi possível criar
uma relação entre algumas mulheres e diferentes perfis traçados pelo compositor que
permitem o desenvolvimento não só da personagem, mas também do melhor
conhecimento do sujeito poético, que sempre coloca-se na canção enquanto personagem
existindo em relação com a mulher. Exemplos dessas construções em que a mulher
personifica um território podem ser vistas nas canções “Para Luiza”, “Norma” e
“Marília das Ilhas”, em que os nomes não remetem necessariamente a um referencial
específico de pessoa no mundo, apesar de apontarem para uma “coisa” nele, mas
funcionam como recurso lírico para a criação de uma identidade personificada de
determinado território e suas características.
Em prol de expor o panorama geral do mapeamento, serão aqui expostos apenas
um nome relativo a cada tipo de personagens mulheres encontrados nas canções.
Começaremos com as mulheres ligadas a lugares, depois seguiremos para as que
aparecem enquanto refúgio e esperança de um futuro melhor, e, por último, as
homenagens a pessoas queridas.
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Fundindo a posição de pátria, terra natal, com a da amante, a canção “Pra Luiza”,
gravada no álbum Fotografias (1973), foi fruto do primeiro dos três exílios passados
por Taiguara. A construção da identidade da mulher aqui é feita principalmente pela
fusão entre as cores da bandeira nacional e o corpo dessa personagem 7, fazendo com
que a figura desenhada tome os contornos da pátria que, em decadência, guarda ainda
em si a beleza e o potencial de ser novamente livre e de espalhar o amor, em
contraposição à violência que se fazia tão evidente no país quando a canção foi gravada.
A faixa é seguida e complementada pela música seguinte do álbum, “Essa
pequena”, que é colocada musicalmente junto de “Pra Luiza”, já que o improviso
instrumental que começa no final de uma culmina no início da outra. Enquanto “Pra
Luiza” é uma canção mais descritiva da figura da mulher e seus potenciais enquanto
pessoa-nação a partir do canto lastimoso empregado por Taiguara e dos arranjos e
melodias em tom dramático desempenhado pela instrumentação. Já “Essa pequena” se
desenvolve em cima de uma interpretação muito mais agressiva por parte de Taiguara,
que canta em tom assertivo e usa constantemente drives vocais, e da banda que cria uma
dinâmica incisiva, de forma que os dois elementos (Taiguara e a banda) dialoguem com
a letra inquisitiva e acusadora. Além disso, percorre em paralelo com a voz durante toda
a canção um improviso de saxofone que, oscilante e também agressivo, gera constante
tensão pela falta de rumos claros dentro das frases, resoluções claras e posicionamento
“adequado” dentro da música. Dessa forma, enquanto são cantadas as diversas atitudes
de Luiza, essa pequena, para podar a liberdade do sujeito poético através de amarras e
do silêncio imposto, cria-se uma relação entre aquele que fala na canção e o próprio
Taiguara, que, só no ano de 1974, um ano após o lançamento da música em questão,
teve 61 músicas censuradas (ROCHA, 2014, p.64) e, vendo-se impedido de trabalhar no
país devido às constantes represálias feitas pelo governo em seus discos e
apresentações, exilou-se na Inglaterra.
A título de complemento, as outras canções em que se pode observar a mesma
relação entre mulher e território são “Norma”, uma homenagem a Cuba e à cientista de
mesmo nome que Taiguara conheceu durante o voo da solidariedade Brasil-Cuba, e

7

“Amo o verde claro que circunda/ As pupilas vidas de Luiza/ O amarelo ameno em seu cabelo/ (...)
Amo o azul, mistério desta esfera/ (...) Branco, esse amor livre, sem fronteiras.” (Ibidem).
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“Marília das Ilhas”, em que a mulher personifica as ilhas Malvinas batalhando contra o
estrangeiro que tenta se apropriar de suas terras.
Como nas canções citadas, é possível ver em várias outras partes da obra de
Taiguara que o sujeito poético muitas vezes reflete a maneira pela qual o compostor se
vê diante mundo. Isso pode ser identificado, por exemplo, a partir de entrevistas, onde o
músico coloca sempre em evidência a importância da política em sua vida e como é
desgastante estar em constante enfrentamento com o governo, a censura e o capitalismo
enquanto sistema. Quando essa imagem é construída na lírica musical, o desgaste
costuma apontar para um local de alento diante das frustrações: a mulher.
Diante disso, pode-se pensar nomes comuns como Maria, que traz hoje em dia
inerente o valor cristão da virgem que deu luz à salvação da humanidade, uma mulher
que carrega em si a semente para o futuro melhor e redentor. Essa é uma das formas
pelas quais é possível ser lida a personagem que figura na canção “Maria do futuro”, em
que o sujeito poético, cansado do presente opressor, e sem esperanças de melhoras,
entrega-se à mulher para refugiar-se de suas dores. Aqui, a interlocutora apresenta-se
junto da natureza, deitada nas areias da praia e sendo banhada pelo mar, fazendo com
que haja um limite não muito claro entre o que são as características do ambiente em
que ela se encontra ou dela própria. Dessa forma, o nome Maria pode gerar a
desambiguação mar + ia, fazendo com que o nome carregue consigo a natureza
personificada na mulher, sendo o mar o elemento mais acentuado nessa fusão.
É possível perceber, a partir de uma pequena passagem8, que há também na
canção uma relação entre as esferas do público e do privado. A “dor civil” e a “solidão”
que o sujeito poético parece conseguir abandonar diante da presença da mulher apontam
para a desilusão encontrada no meio urbano, que aparece aqui como oposição à natureza
em que se encontra o enunciador quando infeliz e, com isso, a reação possível aos
problemas da cidade se apresenta num retorno à natureza, onde as mazelas urbanas não
afligem, e levam, consequentemente, à mulher. Há também aqui um paradoxo no
momento em que o sujeito poético consegue ver que a única forma de se refugiar-se das
dores é abdicando das lutas, distanciando-se delas e, com isso, deixar-se prender pela

8

“Nessa rede ela prendeu/ minha dor civil, minha solidão/ Nessa rede eu vi nascer minha liberdade/ (...)
Quero ver o mar salgando teu seio doce/ E em cadeias de amor puro/ viver guardado/ Joga areias do
futuro no meu passado.” (TAIGUARA, 1970).
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mulher-natureza. O futuro bom, dessa forma, vira também forma de amenizar o passado
e o presente de dores e perdas.
Essa perspectiva sobre a mulher ainda é presente em canções como
“Companheira Eliane”, homenagem a uma de suas primeiras esposas, “Ana e a lua”,
última mulher de Taiguara que é também colocada como uma fonte de alento diante das
mazelas do mundo, e “Saudades de Marisa” que, diante da situação de exílio do sujeito
poético, é a possível arauto das mudanças no Brasil e que, com isso, possibilitariam a
volta do cantor ao país.
O terceiro tipo de personagem identificável envolve as pessoas por quem
Taiguara tinha admiração no meio político ou que eram colocadas por ele como
parceiras de luta. Foram diversas as mulheres que apareceram em posição de guerreiras,
de esperança e de poder durante a obra do músico, como Leila Diniz em “Memória livre
de Leila”, e “Moína”, que projeta em sua filha uma grande lutadora para um mundo
melhor. Porém, a canção aqui a ser analisada será “Anita”, que evoca Anita Leocádia
Prestes, filha dos grandes amigos de Taiguara: Olga Benário com Luiz Carlos Prestes.
Os versos que iniciam a canção: “Vamos enfrentar/ Grandes ambições”
apontam, pelo uso da primeira pessoa do plural do verbo “ir”, que, o sujeito poético está
junto de uma outra pessoa ou de um coletivo que unido no engajamento por uma causa
que acarretará em um enfrentamento. Por falta de uma citação direta a Anita além do
título da canção, pode-se apreender que é ela a companheira que caminha junto do
sujeito poético, ou ao menos que ela figura como destaque dentro do coletivo apontado.
É explicitado durante toda a letra que vários serão os obstáculos que se apresentarão
diante daqueles que lutam, e que aqueles que estão se engajando devem contar com
adversidades e desapontamentos tanto entre os aliados quanto entre aqueles que se
opõem à causa9.
Diante da batalha, o sujeito poético vê-se perdido e encontra na companheira a
lembrança de que, para lutar, é preciso de muito Amor, como é ressaltado com o uso da
frase que evoca Ernesto Che Guevara nos versos finais da canção: “Que é pra
endurecer/ Mas, pra não perder/ A ternura,/ Jamais”. A citação aqui cria uma associação
entre o líder revolucionário, Anita, e o sujeito poético espelhado na figura de Taiguara,
9

“Vamos enfrentar/Grandes ambições/E pequenas traições/Filhos contra os pais/Irmãos contra
irmãos/Duras penas/ lições.” (TAIGUARA, 1983)
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fazendo com que a difícil luta pela qual passarão possa ser lida como análoga, ou
mesmo representar, os atritos entre o comunismo e o capitalismo e, mais ainda, mostrar
as dificuldades de se ter ideologias comunistas no Brasil ditatorial
As personagens criadas por Taiguara ao longo de sua obra se encaixam com
certa facilidade nesses tipos aqui apresentados e, com isso, é possível melhor
compreender algumas construções de sujeitos poéticos que marcam presença ao longo
de toda a carreira do compositor. É importante também ressaltar que a figura da mulher
aqui explicitada, e em boa parte da obra de Taiguara, ocupa um lugar ambíguo entre a
amante e a política, implicando dessa forma que, mesmo diante de uma estética musical
romântica, a leitura das letras de amor sob a perspectiva do político abrem espaço para o
entendimento de que os nomes e mulheres em Taiguara estão em um espectro mais
engajado do que aquele que o imaginário popular e mercadológico costumam inseri-lo.
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A REMEDIAÇÃO DA POESIA PELA CANÇÃO: PETER DOHERTY LÊ
EMILY DICKINSON
Marcela Santos Brigida (UERJ)1
Resumo: O presente artigo almeja abordar convergências entre poesia e canção a partir de um
estudo comparativo entre dois poemas de Emily Dickinson e duas canções de Peter Doherty,
escritor e compositor inglês contemporâneo declaradamente influenciado pela obra da poeta de
Amherst. Observamos assim um diálogo que toma forma por meio do fenômeno da remediação
– tal como estabelecido por Walter Moser em As relações entre as artes. Por uma arqueologia
da intermidialidade (2006) – da poesia pela canção. Propomos assim uma leitura cerrada e
comparativa das obras em questão a fim de interpretar como Doherty leu a obra de Dickinson e
como poesia e canção surgem como artes afins neste contexto particular.
Palavras-chave: Poesia; Canção; Remediação

A partir da década de 1950, a obra de Emily Dickinson parece ter influenciado e
inspirado compositores com frequência. Tal influência se materializou em diversos
níveis. Enquanto os temas e imagens de Dickinson irrompem em citações, alusões e
paráfrases, o ritmo e a musicalidade do verso dickinsoniano também propiciam que
poemas sejam musicados em sua integralidade. Carla Bruni, por exemplo, lançou em
2007 o álbum No Promises, no qual todas as canções são poemas de autores anglófonos
musicados pela artista franco-italiana. Três das faixas são adaptações de poemas de
Dickinson. Em 2017, o brasileiro Cid Campos percorreu um caminho parecido em seu
álbum Emily, trabalhando com traduções dos poemas da autora realizadas por Augusto
de Campos. Aaron Copland (1900-1990) compôs em 1950 um ciclo de 12 canções
baseadas em poemas de Dickinson intitulado Twelve Poems of Emily Dickinson. O ciclo
foi composto para uma soprano acompanhada por um pianista. Mais tarde, o compositor
orquestrou oito dessas composições. A releitura mais recente dessa versão para
orquestra ganhou vida em 2018 na voz da soprano Lisa Delan, que lançou o álbum A
Certain Slant of Light. Delan canta Emily Dickinson acompanhada pela Orchestre
Philharmonique de Marseille conduzida por Lawrence Foster. John Adams também
trabalhou com poemas de Dickinson na composição da sua sinfonia coral Harmonium
(1981). Na biografia Lives Like Loaded Guns: Emily Dickinson and Her Family's Feuds
(2010), Lyndall Gordon fala sobre a musicalidade inerente à obra de Dickinson e aponta
que a síncope característica da linguagem da poeta pode ser interessante tanto para o
Graduada em Letras – Inglês / Literaturas (UERJ), Mestranda em Literaturas de Língua Inglesa (UERJ).
Bolsista CAPES. Contato: marcelascastelli@gmail.com.
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jazz – e aqui podemos citar o álbum de 2017 da saxofonista Jane Ira Bloom, Wild Lines:
Improvising Emily Dickinson –, quanto para artistas da música pop. Ela cita o
compositor Peter Doherty, que atua como uma espécie de interlocutor de Dickinson e
forte expoente da influência múltipla que a poeta exerce no território musical. De fato,
Doherty cita versos da poeta de Amherst em duas de suas canções. Uma fotografia dela
aparece no videoclipe de uma terceira. Com o intuito de expandir a citação puramente
ilustrativa do nome de Peter Doherty na obra de Gordon, o presente artigo objetiva
estabelecer alguns traços dickinsonianos que se revelam na obra do compositor e poeta
inglês. Assim, objetiva-se contribuir não apenas para os estudos dickinsonianos no
Brasil, mas também para uma inserção de Peter Doherty nos estudos contemporâneos da
remediação, como veremos.
Em artigo publicado no The Guardian em 2002, Valentine Cunningham procura
responder à questão de como Emily Dickinson se tornou “a queridinha dos
compositores modernos” e conclui que é a “rica musicalidade da sua abordagem a
preocupações modernas. Isso a torna maravilhosamente adaptável para música de todos
os gêneros”2. Enquanto a sua “nudez, escassez e variedade rítmica a tornam
especialmente atraente para modernistas, minimalistas e atonalistas musicais”, o
jornalista informa que, “já foram feitos madrigais, rags, e até sub-wagnerianismos em
seu nome” (Cunningham: 2002). Cunningham aponta, ainda, que ao longo da sua obra
poética, Dickinson apresenta a sua experiência de composição como sendo
predominantemente musical e nos lembra da forte influência da hinódia no contexto da
Nova Inglaterra calvinista do século XIX. Embora a repercussão da estrutura do hino na
obra da poeta já tenha sido abundantemente explorada pela crítica dickinsoniana, não
podemos deixar de nos reportar a esta questão em um trabalho que pretende discutir a
influência que a poeta exerce sobre a música contemporânea. O ritmo e a métrica dos
poemas de Dickinson surgem como uma releitura deste modelo. Nesse sentido,
propomos aqui a existência de uma melodia subjacente à poesia dickinsoniana. O que
almejamos discutir é até onde essa musicalidade é inerente ao gênero da poesia lírica
que Dickinson explorou com maestria ao longo da sua obra e onde pode se revelar uma
certa afinidade musical de Dickinson na composição de seus versos. Assim, nos

2

Todas as traduções de textos anglófonos são nossas.
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alinhamos a Cristanne Miller na sua interpretação da obra da Poeta de Amherst como
sendo predominantemente aural:
O canto na escola e na igreja era predominantemente dedicado a hinos
e, embora a influência de hinos na prosódia de Dickinson talvez tenha
sido exagerada, não há dúvida que a hinódia afetou a afinação do seu
ouvido para ritmos e rimas. As palavras dos seus próprios poemas
oferecem amplas evidências pragmáticas de que a estética de
Dickinson era fortemente, se não fundamentalmente, aural. Tal
estética era amparada por múltiplos aspectos da cultura estadunidense.
(2004, p. 207)

Tomando a performance como elemento integrante da arte poética tal como
postulado por Paul Zumthor em Performance, recepção, leitura (1990) e pensando a
poesia de Dickinson no contexto cultural da sua escritura como uma arte
predominantemente aural, nos voltamos à crítica dickinsoniana para elaborar um breve
panorama da estrutura rítmica e métrica de poemas da autora. Ao abordar as
particularidades da prosódia dickinsoniana em “Uncommon Measures: Emily
Dickinson’s Subversive Prosody” (2001), Christine Ross refaz o caminho percorrido
pelos estudos da prosódia da poesia anglófona apontando que:
Não é surpreendente, dadas as raízes clássicas da crítica europeia, que
a prosódia em inglês tenha se desenvolvido por meio da teoria grecoromana baseada nos ritmos do grego e do latim. Esta tradição foi
recodificada em 1959 pelo ensaio seminal de W. K. Wimsatt e
Monroe C. Beardsley, "The Concept of Meter." Wimsatt e Beardsley
desenvolveram o conceito de “tensão métrica” entre “accent” e
“stress,” métrica e ritmo, que organiza a análise que LindbergSeyersted faz de Dickinson.” (p. 71)

Ross vai se opor à aplicação de tal entendimento sobre o estudo da poesia de
Dickinson, apontando que a noção da tensão métrica advém de uma abordagem que se
baseia em uma proposição teórica do século XX à qual Dickinson não apenas não teve
acesso, como entraria em choque com a ideia que seu mundo fazia de poesia. Sendo
assim, sua obra poética seria fundada justamente sobre uma fusão de accent e stress,
utilizando os ritmos do inglês coloquial como modelo. A pesquisadora credita ainda a
tradição hínica como fonte de padrões gerais para estrofes. Ross atribuirá à educação
formal de Dickinson a fundação para a criação de uma métrica “singularmente
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expressiva, baseada no pé Latino-Inglês” (p. 73). Surge ao ver da crítica como crucial,
portanto, o estudo exaustivo da sonoridade dos poemas de Dickinson, vez que Ross
identifica uma função metacrítica na métrica criada e empregada pela poeta, elemento
capaz de “subverter as presunções sobre a língua herdadas por ela” (Ross: 2001, p. 72).
É nesse trânsito crítico que nomes luminares dos estudos dickinsonianos, como a
supracitada Ross e Cristanne Miller, ressaltam a característica predominantemente aural
da poesia estadunidense do século XIX. Miller recorre a fontes que fazem menção à
performance poética executada pela própria Dickinson. São listadas menções à prática
da leitura em voz alta em cartas assinadas por Dickinson, o fato de a poeta ter
participado de clubes de leitura quando jovem, além do olhar crítico da mesma ao
apontar em correspondências com Fanny e Loo Norcross que muitos “leitores
notavelmente ruins” frequentavam este tipo de encontro (L199)3. Em casa, Dickinson
lia em voz alta cartas recebidas para o resto da família. Por fim,
os próprios poemas de Dickinson recebiam alguma performance oral
entre a família e círculos da comunidade também. Conforme Hart e
Smith documentam, Sue ao menos ocasionalmente lia os poemas de
Dickinson para amigos. Mais significativamente, Martha Ackmann
encontrou evidências de que a própria Dickinson, ao menos
ocasionalmente, “dizia” seus poemas para a família: a prima Anna
Norcross Swett mencionou ter ouvido Dickinson “falando poesia,” e
Louisa Norcross relata que Dickinson lia seus poemas para ela
enquanto trabalhava na despensa. (Miller: 2004, p. 219)

Identificamos assim na influência da hinódia na estrutura de poemas e na
percepção que a comunidade e a própria Dickinson faziam da poesia alguns pontos de
contato que podem sinalizar características que favoreceram a frequente remediação de
poemas de Dickinson no território da canção a partir da década de 1950. É importante
notar que tal momento histórico foi caracterizado por uma atenção renovada na obra da
poeta com a publicação de The Poems of Emily Dickinson por Thomas H. Johnson em
1955, primeira edição da poesia completa da artista sem edições, padronizações ou
alterações consideráveis em relação aos manuscritos.

3

Seguimos o formato de citação recomendado para a produção acadêmica dickinsoniana segundo a Emily
Dickinson International Society. A numeração dos poemas reproduz a apresentada na edição de R. W.
Franklin (Fr). Cartas são citadas seguindo a numeração da edição de Thomas H. Johnson (L).
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Em um salto histórico para o contemporâneo, nas pegadas da virada sonora das
recepções críticas e artísticas da obra de Emily Dickinson, podemos pensar como o
poeta, cantor e compositor inglês Peter Doherty, nascido em 1979, leu e escreveu com
Dickinson, recebendo a obra da poeta como uma ferramenta composicional. Doherty
frequentemente estabelece um diálogo com a tradição literária anglófona em suas letras
de música. Em sua relação com a obra de Dickinson, pudemos observar duas instâncias
de um diálogo que toma forma por meio do fenômeno da remediação da poesia pela
canção tal como estabelecido por Walter Moser em As relações entre as artes. Por uma
arqueologia da intermidialidade (2006). Ao abordar a tradição da relação entre as artes,
Moser explica que se serve de tal expressão para se referir ao “conjunto das interações
possíveis entre as artes que a tradição ocidental percebe como distintas e diferenciadas,
em especial pintura, música, dança, escultura, literatura e arquitetura” (p. 43). O crítico
aponta ainda que a interação pode ocorrer em vários níveis, na produção, na obra em si
e até nos processos de recepção.
Pensando no diálogo entre Doherty e Dickinson, se mostra essencial em primeiro
lugar estabelecer que nos dois casos que serão estudados, Doherty se coloca como
compositor – mais do que como poeta – ao ler a obra da artista. O efeito da remediação
da obra de Dickinson pela canção de Doherty nos permite pensar a contemporaneidade
dos temas da poeta e as potencialidades das suas estruturas, questão cuja relevância foi
intensivamente sublinhada por Cristanne Miller. No nível semântico e discursivo, os
versos citados e parafraseados por Doherty em suas canções soam harmônicos tanto em
relação ao corpo das letras de música quanto à melodia que necessariamente demarcará
sua performance. Moser propõe uma estética da obra como “processo de criação
contínua” onde divisões tradicionais entre performance e obra e os papeis de criador e
intérprete “apagam-se em uma implosão categorial que afirma a energética do ato de
criar e sua transmissão iniciática aos receptores da arte” (2006, p. 52). Assim, vemos a
canção de Doherty como veículo que atua para evidenciar e efetivar a potencialidade
musical da poesia de Dickinson. A canção atua enquanto meio para performar a poesia e
reafirmar em uma nova obra resultante da leitura do poema de partida os aspectos em
que ambas formas de arte se interpolam.
Doherty adere à estrutura da balada dickinsoniana em “Arcady” e torna possível
uma leitura contemporânea do poema de Dickinson ao dar nome ao paraíso por ela
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descrito no poema “There is a morn by men unseen” (Fr13). Ele intermedia – enquanto
músico e, de forma subjacente, enquanto poeta – o caminho rumo à canção de um
poema concebido em um formato cujo nome deriva-se de canções francesas medievais
intituladas ballares, com raiz no verbo latino ballare, dançar. Podemos pensar Doherty
e Dickinson como estilhaços de uma mesma tradição no sentido colocado por T. S. Eliot
em “Tradição e talento individual” (1919) não apenas porque o artista inglês dialoga e
se estabelece como um leitor competente da obra poética de Dickinson, mas porque
ambas as obras, cada qual em seu contexto, vacilam entre canção e poesia, o que faz
desse entre-lugar um terreno criativo fértil para remediações.
O poema “There is a morn by men unseen” (Fr13), por exemplo, é uma das obras
que apresentam uma variação dos padrões da forma hínica. A marca de Dickinson vem
no fato de organizar o poema em sextetos, não quartetos, como seria a regra. O padrão
4-4-3-4-4-3 rege o poema. Os versos da poeta frequentemente surgem como trímetros
ou tetrâmetros, característica que, segundo Miller, pode contribuir para a percepção da
musicalidade a eles subjacente, vez que “poesia metrificada com versos mais curtos do
que o pentâmetro tendem a apresentar um ritmo predominantemente métrico, não
sintático, uma dominância tipicamente sublinhada por rimas e unidades de estrofes
regulares” (2007, p. 397).
Tendo estabelecido alguns aspectos da estrutura do verso dickinsoniano, é
interessante pensar a maneira como Doherty trabalha os poemas de Dickinson em sua
própria linguagem no século XXI. No poema “I took one Draught of Life —” (Fr396),
Dickinson tece uma oposição entre o contabilizável, o material, e o valor do ser e da
existência, chegando ao intangível “dracma do paraíso”. Analisar comparativamente as
estruturas que compõem poema e letra de música não é um empreendimento simples.
Ainda assim, procuramos observar onde a estrutura da poesia lírica de Dickinson pode
aparecer refletida na canção de Doherty que a remediou, “At the Flophouse”.
“I took one Draught of Life —”, de Dickinson, é uma balada breve constituída por
dois quartetos. O primeiro apresenta um esquema de rimas ABCB. No segundo,
Dickinson trabalha com aliterações e anáforas. O emprego da vírgula na primeira
aparição da palavra me sugere uma pausa que intensifica o efeito sonoro da recorrência,
tanto da palavra quanto do som. Temos na primeira estrofe três ocorrências da palavra
“eu” na posição de sujeito, I. No entanto, sujeito torna-se objeto quando me surge na
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segunda estrofe. O pronome they, introduzido no último verso do primeiro quarteto,
torna-se o sujeito principal que objetifica o eu-lírico dickinsoniano tanto sintaticamente
quanto na prática por ele descrita (They weighed me, Dust by Dust — / They balanced
Film with Film,). Uma transição pode ser apontada no verso 7, “Then handed me my
Being's worth —”: após descrever o procedimento efetivado nos versos 5 e 6, a
aliteração dickinsoniana entre me e my surge no verso onde a repetição do pronome they
é sugerida pela similaridade sonora com a palavra then, mas este não apenas não é
empregado, como, significativamente, não aparece mais no poema. Assim, ocorre uma
transição de pronome pessoal oblíquo (personal pronoun in object form) para pronome
possessivo e, finalmente, para a personificação do ser com a maiusculização em Being,
ferramenta de ênfase reconhecidamente empregada por Dickinson e já explorada pela
crítica (Miller: 2004, p. 224 & Hart; Chung: 2007, p. 348).
O verso final apresenta a conclusão dos cálculos e medições realizadas por eles: o
valor do Ser do eu-lírico de Dickinson equivale a “um Dracma do Paraíso!”, não apenas
subvertendo a noção do contabilizável ao qualificar o dracma como sendo pertencente
ao Paraíso, mas pelo emprego da exclamação e maiusculização de ambos os
substantivos. Sendo assim, o poema brinca com a oposição entre o contabilizável e o
inefável desde one Draught of Life no primeiro verso até a single Dram of Heaven no
último. Para além da aliteração e da construção paralela, Dickinson instala uma noção
de circularidade no seu poema que lhe era muito cara, a julgar pela frequência com a
qual a palavra circumference era citada por ela em referência à sua poesia, com a
famosa declaração em carta “My business is Circumference” (L268). Josef Raab aponta
em seu “The Metapoetic Element in Dickinson” (1998) que o que a poeta cria em sua
poesia é “uma circunferência de significado(s)” enquanto artista no limiar entre
romantismo e modernismo respondendo à “perda da fé religiosa e às deficiências do
intelecto e da palavra” (1998, p. 293).
Quanto ao ritmo e a métrica, trata-se de um poema escrito predominantemente em
trímetro iâmbico (versos 1, 2, 4, 5, 6), tetrâmetro iâmbico (verso 7) e tetrâmetro iâmbico
cataléctico (verso 8). O verso 3 escapa à regra, com uma estrutura não classificável.
Podemos inferir aqui a intenção da poeta como sendo justamente a de desestabilizar o
ritmo estabelecido dado o conteúdo semântico: “precisamente uma existência”. Trata-se
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do verso que expõe com maior potência ao longo do poema o paradoxo de se tentar
calcular com pesos e medidas o valor do Ser.
A letra de música de Doherty em “At the Flophouse” apresenta um total de 4
estrofes: duas oitavas (estrofes comuns) e dois sextetos (ponte e refrão). As estrofes 1 e
4 apresentam a mesma estrutura básica de rima, métrica e ritmo. A terceira estrofe
desempenha a função de ponte e, como tal, oferece uma transição melódica da estrofe
comum para o refrão. Dessa forma, enquanto os dois primeiros versos coincidem com a
estrutura daqueles observados na estrofe comum, com ocorrência de rimas
emparelhadas, o resto da estrofe apresenta uma estrutura distinta. Questionado em uma
entrevista se para escrever letras de música adota a mesma abordagem que usa para
escrever poesia, Doherty respondeu que não, que são processos distintos e que a letra de
canção é sempre escrita com o acompanhamento de um violão (Attisso: 2016, p. 54).
Esta resposta nos permite tirar duas conclusões em relação ao estudo ora empreendido:
(1) o artista diferencia entre seus ofícios e é enquanto compositor que está dialogando
com Dickinson; e (2) a estrutura do texto nas letras de Doherty já é concebida em
relação à estrutura melódica da composição musical. Tais observações nos interessam
na análise da forma como Doherty aborda e cita o poema de Dickinson.
“I took one draught of life” surge em Doherty como citação direta do verso de
abertura do poema de Dickinson. A métrica do poema lírico dickinsoniano se encaixa
perfeitamente naquela estabelecida por Doherty em sua canção, exibindo exatamente o
mesmo número de sílabas observado em “Everything’s got to be”, verso que introduz a
canção. É uma regularidade estrutural raramente observada no corpo da canção do
artista inglês, que não costuma ser marcada, evidentemente, pelo rigor com a contagem
silábica. O segundo verso que dialoga com Dickinson é “Paid only the market price”.
Aqui não lidamos com uma citação direta, mas com uma alusão que sintetiza o
conteúdo do primeiro quarteto do poema. Em Dickinson, temos: “I took one Draught of
Life — / I'll tell you what I paid — / Precisely an existence — / The market price, they
said”. Doherty comunica a noção de “pagar o valor de mercado”. Não fica claro para o
ouvinte não familiarizado com a poeta de Amherst, no entanto, que valor seria este.
Doherty sugere a ideia apresentada por Dickinson através do advérbio only (somente); a
poeta fala em pagar “precisamente uma existência”, o valor de mercado. Doherty diz
que pagou somente este valor, e oferece sua contribuição quando o eu-lírico observa no
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verso seguinte – principiado pela conjunção and (e) – que agora está estranged:
alienado, feito estranho pela curiosa transação comercial introduzida pela poeta
estadunidense e por ele reencenada.
Outra instância de remediação da poesia de Dickinson por Doherty pode ser
observada na canção “Arcady”, lançada em 2009 no primeiro álbum solo do artista,
Grace/Wastelands. “There is a morn by men unseen” (Fr13) é listado como um dos
poemas da fase inicial de Dickinson. O poema é organizado em quatro sextetos. O
esquema de rimas das três primeiras estrofes é regular: rimas emparelhadas para o
dístico que inicia o sexteto (AA) enquanto o quarteto apresenta rimas interpoladas
(BCCB). Também é regular o padrão de métrica e ritmo ao longo das três primeiras
estrofes. Dois versos em tetrâmetro iâmbico são seguidos por um terceiro em trímetro
iâmbico. O efeito gerado é que os dois versos externos da rima interpolada são também
um pé iâmbico mais breves que os demais. Na estrofe que encerra o poema, Dickinson
rompe em parte com a regularidade da estrutura que estabeleceu. Ao iniciar o segundo
verso do sexteto com a palavra people, a poeta interrompe a regularidade iâmbica,
introduzindo o único troqueu do poema. Além disso, o quarteto final apresenta apenas a
rima interna (AABCCD), uma rara abdicação de Dickinson à regularidade das rimas.
Os quatro versos finais apresentam o pleito entusiasmado do eu-lírico para habitar
no paraíso descrito ao longo do poema e compartilhar de todas as maravilhas
desfrutadas pelas donzelas (maids) que protagonizam as cenas delineadas nos sextetos.
Em tradução livre: “Peço a cada Manhã de Maio / Espero teus sinos distantes e
fantásticos — / Anunciando-me em outros vales / Até o amanhecer distinto!”. Ao citar o
poema de Dickinson em sua canção, Doherty deu nome à utopia por ela delineada:
Arcady. A busca pela Arcádia como uma espécie de ideal poético esteve presente na
carreira do artista desde a sua juventude, como podemos observar na primeira entrevista
concedida por ele. Nela, a Arcádia é apontada como um espaço mental de liberdade e
criatividade (Oldham: 2010, p. 18).
Parece-nos aqui que ao descrever verbal e poeticamente sua visão da Arcádia,
Doherty percebeu que o poema de Dickinson não apenas lhe oferecia as imagens de
uma utopia muito afim à sua, mas que a musicalidade do poema lírico pode ter
influenciado a composição da melodia criada pelo compositor. Embora Doherty tenha
afirmado que seu processo de compor canções é distinto daquele empregado para
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escrever poesia, percebemos que ao se apropriar do paraíso de Dickinson e nomeá-lo na
sua canção, Doherty parece trabalhar com a poeta enquanto compositor que reconhece o
apelo aural do seu poema. “There is a morn by men unseen —”, verso que introduz o
local que será descrito ao longo do poema, surge em Doherty como “In Arcady, your
life trips along”. Os versos “Never saw I such a scene / Such maids upon such a molten
green” (6-7) de Doherty ecoam tanto “Ne'er saw I such a wondrous scene — / Ne'er
such a ring on such a green —” (13-14) quanto o segundo verso do poema, “Whose
maids upon remoter green”. O “Seraphic May” (3) de Dickinson se transforma nos
“Seraphic pipes” (3) da Arcádia de Doherty. Desta forma, parece-nos curioso que o
compositor não tenha mencionado Dickinson em suas entrevistas sobre a canção na
ocasião do lançamento do álbum Grace / Wastelands.
Ao remediar a poesia na canção, Doherty nos possibilita uma leitura nova de
poemas de Dickinson sem necessariamente reivindicar uma posição de herdeiro do
legado da poeta. No caso de “Arcady”, especificamente, o seu diálogo com a obra dela
parece se dar numa esfera que nos convida a identificar a instância de intertextualidade.
Mesmo aqueles não cientes da citação experienciam a relação de Doherty com a
tradição na própria estrutura da sua linguagem, para além das entrevistas onde anunciou
sua admiração pela poeta. Emily Dickinson se impõe como precursora tão significativa
para aqueles que desejam empreender uma leitura séria de Doherty porque marcas
dickinsonianas se impõem não apenas em citações diretas e alusões, mas nas próprias
escolhas que vão compor a estrutura rítmica empregada pelo compositor.
Doherty exibe um modo dickinsoniano de construção que tem princípio no
convite a ser Ninguém do poema 260. Quando Doherty transformou em canção a utopia
que sempre declarou reger sua visão sobre a arte e um ideal a perseguir, foi à
materialidade do poema de Dickinson que ele recorreu para ilustrar em versos a
Arcádia. Ao longo do desenvolvimento deste projeto de pesquisa já nos deparamos e
vamos nos deparar com tantas outras instâncias igualmente férteis e dignas de estudo
dedicado. Por ora, encerramos com a certeza de que os esforços nos estudos de
Dickinson no século XXI devem ser não no sentido de circunscrever uma poeta no
limiar, mas de apreender as formas múltiplas pelas quais sua poesia impactou e impacta
a contemporaneidade.
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CANTADOR: A IMAGEM DO ARTISTA NAS CANÇÕES DE CHICO
BUARQUE
Mayra Moreyra Carvalho (USP)1
Resumo: Uma reunião de ensaios relativamente recente sobre as canções de Chico Buarque
referenda no título o epíteto praticamente consagrado a respeito do artista: “o poeta das mulheres,
dos desvalidos e dos perseguidos” (FERNANDES, 2013). Buscamos problematizar essa visão,
considerando que tal presença inegável e recorrente não se deve a uma posição do artista falando
sobre essas pessoas ou por elas. Chico alinha sua voz lírica a esse universo, o que se observa nas
canções em que aparece a imagem do artista. Na esteira da ironia romântica e baudelairiana, esta
figuração revela uma autoconsciência crítica e estética ao traçar um perfil “sarcástico e doloroso”
de si e de sua própria criação (STAROBINSKI, 2007).
Palavras-chave: Chico Buarque; Ironia; Figuração do artista

Algumas balizas

Em respeito aos pesquisadores de música e da canção, julgo importante dizer que
não sou uma estudiosa de música, tampouco formalmente estudo a história da canção
brasileira. Minha formação é em Letras e me dedico, em doutorado em andamento, ao
estudo da poesia espanhola, em especial da produção do poeta espanhol Rafael Alberti.
Não busco com isso uma desculpa retórica para as eventuais faltas da reflexão que aqui
apresento. Verdadeiramente, entendo que o desconhecimento da teoria musical e a minha
incapacidade para distinguir termos como melodia, ritmo, andamento ou harmonia me
permitem alcançar, no máximo, metade do que uma canção, e, neste caso, falo de Chico
Buarque, pode significar. No contato com alguns estudos sobre a obra deste artista, como
por exemplo o de Walter Garcia (2013) e sua análise de letra e música da canção
“Carioca”, reconheço o quanto das camadas de sentido da composição podem se perder
ao não ser capaz de considerar o estrato musical.
Ainda assim – e talvez eu deva certa audácia ao poeta que estudo, a Rafael Alberti,
que sem ser um tradutor, aventurou-se a fazer uma das primeiras traduções à língua
espanhola dos então denominados “diários íntimos”2 de Charles Baudelaire em 1943 –

1

Graduada em Letras Português/Espanhol (USP), Mestre em Literatura (UnB) e Doutoranda do Programa
de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana (FFLCH/USP).
Vinculada ao projeto de pesquisa do CNPq “Violência de Estado e Exílio: memória e testemunho”. Contato:
mayramoreyra@gmail.com
2
Embora esteja ciente de que a crítica baudelairiana já problematizou a designação de Diários íntimos em
virtude da ideia de homogeneização que atribui a um texto que não a possui (OLIVEIRA, 2015), opto por
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entendi que seria possível refletir sobre algumas inquietações nascidas quando ouvia,
repetidamente, as canções de Chico Buarque. Admitindo a especificidade da “linguagem
cancional”, nos termos de Luiz Tatit, e de seu indissociável vínculo entre “o que é dito (a
letra)” e “o modo de dizer (a melodia)” (2016, p. 15), não arriscarei uma análise musical,
tampouco me basearei exclusivamente nas letras. Vou me ocupar das imagens que se
desprendem com insistência dessas canções, tendo-as em mente como um gênero híbrido
em que se entrecruzam sistemas semióticos (CYNTRÃO, 2015, p. 135).
Assim, me permito mais uma vez recorrer a Rafael Alberti, com quem, a propósito,
Chico manteve contato por intermédio de Vinicius de Moraes e Giuseppe Ungaretti em
Roma, onde tanto o poeta como o cantor se encontravam exilados no final dos anos de
1960. No prólogo daquela sua tradução de Baudelaire, Alberti diz o seguinte e me permito
parafraseá-lo: “Que se me perdonen los posibles errores, las involuntarias torpezas. Pero
nadie habrá puesto más amor, conciencia y humildad en el traslado al castellano de estas
maravillosas páginas” (1943, p. 14). E tentei trabalhar com esses critérios – amor,
consciência e humildade – nessa minha aproximação das canções de Chico Buarque.

Das imagens desprendidas de canções: figurações de um cantor de festim
“Ironia é dissimular, mas não é mentir; é falar o contrário do que se
pensa, mas não é cair em contradição. É poder afirmar absurdos, sem
abrir mão de critérios. [...]
O sujeito irônico não alardeia seu humor. Não se deve confundir a
ironia com o sarcasmo, seu primo fanfarrão. A ironia é difícil de
perceber. E de derrotar”.
(Sofia Nestrovski)

O título de uma publicação relativamente recente que reuniu ensaios sobre as
canções de Chico Buarque, sob a organização de Rinaldo de Fernandes, referenda o
epíteto praticamente consagrado a respeito do artista: “o poeta das mulheres, dos
desvalidos e dos perseguidos”. No prefácio, o organizador desenvolve, em certa medida,
tal caracterização sobre o cantor, observando que “sua visão da sociedade – sempre ao

ela porque assim eram denominados no momento em que Alberti os traduz, e pelo fato de que o próprio
poeta a adota.
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lado dos mais fracos, dos desamparados e oprimidos – é profunda e penetrante” (2013, p.
4).
Ouvir e ler as canções de Chico Buarque a partir desses atributos tornou-se, em
verdade, um lugar-comum. O que é inquietante nesta visão, e é um risco com o qual ela
lida, é o fato de que pode favorecer uma perspectiva que pressupõe uma hierarquia, pois
segundo ela, Chico Buarque seria o detentor de uma voz capaz de falar pelos outros,
colocando-se em favor de quem não poderia se manifestar por ser “fraco”,
“desamparado”, “oprimido”. Portanto, Chico estaria aparentemente situado acima “das
mulheres, dos desvalidos e dos perseguidos” que povoam seu cancioneiro.
Proponho que a presença inegável e recorrente dessas figuras nas canções de Chico
Buarque, entretanto, não se deve a uma posição do artista falando sobre essas pessoas ou
por elas. Entendo que é produtivo pensar que Chico quer falar com elas. E este com não
no sentido do estabelecimento de um diálogo, mas de falar na companhia delas, ou, como
bem elabora Anazildo Vasconcelos a esse respeito, “A representação social” em Chico
Buarque não se faz sob a “forma de afastamento ou isenção”, mas “compartilhando” da
“problemática humano-existencial” (2010, p. 107). Nesse sentido, sua voz lírica, a voz do
cantador – este é o termo com o qual ele se define em “Amanhã, ninguém sabe” (1966) e
“Amor barato” (1981) – busca alinhar-se a essas figuras e esse alinhamento pode ser
observado nas canções em que aparece a imagem do artista. Em “Amor barato”, aliás,
esse cantador expressa sua insuficiência ao dizer que gostaria de ser o tipo de compositor
capaz de cantar um amor barato e modesto. Há uma sutil ironia deste compositor Chico
Buarque em relação a si mesmo ao confessar sua inabilidade para cantar com desenvoltura
o amor como faria, por exemplo, Roberto Carlos, a quem Chico não desdenha, está claro,
mas que lança mão de outros recursos em suas canções de amor.
Essa figura do artista colocado em perspectiva, que ora ri ou zomba de si mesmo,
ora entoa com orgulho uma posição marginal, é recorrente na obra de Chico Buarque. O
primeiro rascunho de artista que aparecerá em suas canções será Juca, da composição
homônima que integra o disco de estreia, Chico Buarque de Hollanda, de 1966:

JUCA
Juca foi autuado em flagrante
Como meliante
Pois sambava bem diante
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Da janela de Maria
Bem no meio da alegria
A noite virou dia
O seu luar de prata
Virou chuva fria
A sua serenata
Não acordou Maria
Juca ficou desapontado
Declarou ao delegado
Não saber se amor é crime
Ou se samba é pecado
Em legítima defesa
Batucou assim na mesa
O delegado é bamba
Na delegacia
Mas nunca fez samba
Nunca viu Maria

(HOLLANDA, 1990, p. 37)
Este primeiro personagem é um artista de improviso, alguém que está fazendo uma
serenata e que é preso por isso. A canção se vale de um imaginário edulcorado do amor
– a prática da serenata – e do fracasso dessa estratégia representado pela conversão da
noite em dia – lembrando a tradicional contraposição da noite como propícia à poesia, à
boemia e outras atividades de fruição, e o dia, ligado à utilidade do trabalho–; e do luar
de prata que vira chuva fria, pois a condição para que a serenata se realize é uma noite
com tempo firme. Estando as duas condições ausentes, a amada não acordou com a
serenata, que seria o objetivo, e a polícia prendeu Juca por perturbação da ordem. A
canção coloca em cena a preponderância da autoridade que ignora o prazer da arte e a
Beleza, já que o delegado nunca fez samba e nunca viu Maria. Diante disso, Juca encarna
a figura do insubmisso e do irônico ao questionar se o amor é crime ou se o samba é
pecado. Esse primeiro personagem reúne alguns dos traços que serão reiterados em
aparições de artistas nas canções de Chico Buarque: certa noção de improviso na
execução da arte de cantar; a insubmissão; a ironia; e o lugar do contraventor, daquele
que é considerado um fora-da-lei, um proscrito porque ignora ou desafia as normas
vigentes.
Além disso, Juca é também um seresteiro. Nesta canção, essa figura é amadora,
movida pelo sentimento, e que canta na rua. O seresteiro e a prática da serenata vão se
repetir em canções das décadas de 1960 e 1970. Para citar apenas algumas, em “Noite
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dos mascarados”, de 1967, aparece o seresteiro, que também é poeta e cantor; o mesmo
álbum traz “Lua cheia”, em que o sujeito expressa o desejo de que seu serão faça as
janelas se abrirem; em “Roda viva”, gravada em 1968, declara “Não posso fazer
serenata/a roda de samba acabou”; e, no álbum 1978, é incluída a canção de tom
confessional e reflexivo do cubano Silvio Rodríguez, “Pequeña serenata diurna”. Por fim,
em “História de uma gata”, do musical Os saltimbancos, de 1977, essa personagem conta
ter sido banida do apartamento onde vivia justamente porque se juntara aos outros gatos
na cantoria noturna, mas reafirma:

Mas agora o meu dia-a-dia
É no meio da gataria
Pela rua virando lata
Eu sou mais eu, mais gata,
Numa louca serenata
Que de noite sai cantando assim
(HOLLANDA, 1990, p. 152)

Essas reiterações convidam a pensar sobre os sentidos da serenata e da figura do
seresteiro. A serenata deve este nome ao período do dia no qual é realizada, à noitinha ou
na sera, e ao fato de, como já foi comentado, precisar contar com o céu límpido, portanto,
sereno, já que é feita ao ar livre. Na tradição luso-brasileira, a serenata3 é uma prática que
povoa o imaginário aproximando músicas e letras de fácil apelo que servem a uma
declaração de amor, e ingredientes como o homem apaixonado, a janela da amada, a rua,
a bebida, os amigos deste amante, o violão, a flauta – instrumentos que, aliás, se ouvem
no arranjo de “Juca”. Ao evocar a seresta e o seresteiro, Chico Buarque se vale desse
imaginário, mas não só. É simpático também ao artista de rua, àquele que tem poucos
recursos, que canta e toca quase de improviso e não se envergonha de deixar-se levar
pelos afetos.
Se observamos a voz e a postura de Chico Buarque no palco, vemos que quase
sempre assume também o aspecto sereno que há na etimologia das palavras “serenata”,

3

Valho-me aqui da tradição luso-brasileira, mas convém lembrar que a serenata também designa uma forma
musical surgida na Itália no século XVIII. De natureza dramática, a serenata consistia em um recital mais
curto e menos elaborado cenicamente que a ópera. Como prescindia de elementos cênicos complexos e
podia ser executada por uma pequena orquestra ou poucos cantores, era composta para ocasiões especiais,
como aniversários ou homenagens. Este pode ser o caso de “Eine kleine nachtmusik” ou “Pequena serenata
diurna” composta por Mozart em 1787. <https://www.britannica.com/art/serenata-vocal-music>
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“seresta” e “seresteiro”. A dicção que Chico escolhe é próxima da serenidade, assim como
sua performance quando se apresenta. Essas posturas contrastam muitas vezes com a
contundência do que está sendo dito nas canções, de modo que podemos pensar na
serenidade da voz e da figura de Chico Buarque como um intencional contraponto irônico,
um certo falar manso que contrasta com a dureza e a pungência do conteúdo de suas letras.
A mesma voz serena também é alvo da autoironia do cantor, que ri de sua “voz chinfrim”
na canção “Até o fim”, de 1978, ou se diz um “cantor falso” em “Choro bandido”, de
1985.
A canção mais emblemática para pensar a imagem do artista em Chico quiçá seja
“Mambembe” (1972) e seu catálogo de proscritos – como quem revisita em chave
paródica um catálogo da tradição clássica –, com os quais a voz lírica se identifica: cigano,
mendigo, malandro, moleque, mulambo, escravo fugido, doido varrido e, como diz o
verso da terceira estrofe: “Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante judeu”. Em relação a
este elenco de personagens, não há superioridade do cantor em absoluto, mas uma
deliberada intenção de equiparar-se. Com efeito, vale lembrar que esta canção,
“Mambembe”, faz parte da trilha sonora do filme Quando o carnaval chegar, de 1972,
dirigido por Cacá Diegues, a partir do argumento de Chico e roteiro de Hugo Carvana.
No filme, a trupe, formada por Chico – no papel do cantor Paulo –, Maria Bethânia e Nara
Leão, viaja num ônibus antigo fazendo shows de música brasileira. Os seguidos
insucessos não desanimam o grupo. Ao final de um show para uma plateia vazia decidem
que é preciso cair na estrada novamente sob o comando do atrapalhado Carvana que
afirma: “Tá tudo legal! É claro! A festa está onde a gente estiver!”, fala referendada pelo
teor insistente de “Mambembe” e seu coro que repete nos entremeios da canção:
“cantando, cantando, cantando”.
Além das canções de Chico, na trilha do filme desfilam sambas dos anos 1930 e
1940, que apontam a clara matriz de onde o cantor bebe: a música popular, do morro, dos
botecos e as celebrações do povo de um tempo em que o carnaval se disfrutava na rua.
Dentre os compositores, figuram Antônio Nássara, Braguinha, Alberto Ribeiro,
Lamartine Babo, Herivelto Martins e Assis Valente, deste último se canta “Minha
embaixada chegou”, de 1934, mesma canção que abre a atual turnê de Chico Buarque, As
caravanas, seguida exatamente por “Mambembe”.
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A maneira como Chico Buarque apresenta o artista nesta composição e no filme e
que é, por extensão, a maneira como deve ver a si mesmo, opõe-se se a qualquer tipo de
concepção solene ou grandiosa a respeito de si e de sua arte. Nesse sentido, é possível
indagar se o coro de “infelizes”, “meretrizes”, “bandidos” e “desvalidos” que povoa o
universo buarqueano, como observa Adélia Bezerra de Meneses (1982, p. 39), daria conta
não de um compositor que canta por eles, mas de um cantador que, através da escolha por
estes tipos, estaria enunciando uma poética.
Para compreendê-la, é oportuno lançar mão do estudo de Jean Starobinski intitulado
Retrato do artista como saltimbanco, no qual o crítico, observando o interesse de
escritores e pintores por figuras aparentadas ao saltimbanco a partir do século XIX se
pergunta o porquê dessa atração. A primeira razão, diz Starobinski, é que essas figuras
marginais se contrapõem a uma sociedade “em vias de industrialização”, mas que já
apontava os caminhos para a consolidação do capitalismo, do consumo e da massificação
dos bens culturais. Frente a esse cenário, o universo dos artistas de rua é, nas palavras de
Starobinski, “un islote irisado de maravillas”, “un dominio” de “la espontaneidad vital”
(2007, p. 8) e, portanto, a possibilidade de conviver com um mundo mágico e elementar
que, se não estava completamente extinto, assinalava sua futura extinção. Algo disso ecoa
em Chico Buarque, se consideramos seu encantamento pelo samba das décadas de 1930
e 1940, seu manifesto gosto pela festa popular que se faz na rua e embala toda a gente e
pela presença de figuras já raramente vistas nas cidades quando ele compõe suas canções:
o cigano, o artista itinerante do circo, o ator ou atriz do teatro mambembe e a própria
banda que atravessa as ruas.
A segunda razão, aponta Starobinski, é que a identificação do artista com essas
figuras se vincula a um questionamento sobre o estatuto mesmo da arte, e, portanto, não
é fortuita tampouco pode ser tomada como mero capricho estético:

En la mayoría de los casos, se puede incluso llegar a hablar de una
forma particular de identificación. Así pues, resulta manifiesto que la
elección de la imagen del payaso no es sólo la elección de un motivo
pictórico o poético, sino una forma indirecta y paródica de plantear la
cuestión del arte. (2007, p.8)

Com efeito, ao mostrar-se a si mesmo através da hipérbole a que essas figurações
se afiliam e de seu caráter propositalmente deformante, o artista expõe a natureza da arte.
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Desse modo, estão em jogo a celebração das possibilidades quase infinitas da imaginação,
mas, ao mesmo tempo, a consciência das impossibilidades da representação, seja pela
linguagem verbal ou musical. Trata-se, como observa o crítico francês, de “un autorretrato
encubierto” que passa pela “caricatura sarcástica y dolorosa” (2007, p. 8), sem limitar-se
a ela, uma vez que revela a consciência dos alcances da arte e de sua medida de ilusão em
um mundo onde ela mesma é um produto. Nesse sentido, sob a face do saltimbanco, do
palhaço ou do mambembe esconde-se, observa Starobinski, “la vocación contradictoria
del vuelo y la caída, de la altura y el abismo, de la Belleza y la Mala suerte” (2007, p. 67)
– aqui é possível lembrar-se do “cantor atormentado” que entoa a canção “Sinhá”, de
2011, ou da voz do “vagabundo” que canta a cínica “Desaforos”, de 2017. Essas facetas
antitéticas, Starobinski desvela a partir da leitura de Charles Baudelaire, em especial do
pequeno poema em prosa “O velho saltimbanco”, em cujo excerto final se lê:

Acabo de ver a imagem do velho homem de letras que sobreviveu à
geração a quem divertiu brilhantemente: do velho poeta sem amigos,
sem família, sem filhos, degradado pela própria miséria e pela
ingratidão pública, e em cuja barraca o mundo esquecediço já não quer
entrar! (1950, p. 47)

Não será equivocado dizer que esse velho saltimbanco faz lembrar o “Velho
Francisco” que dá título à canção de 1987 do álbum Francisco. O personagem nomeado
como o próprio criador constitui um recurso autoficcional que embaralha as referências e
as noções de realidade e ficção. A narração das memórias do velho Francisco tem sabor
de puro devaneio quixotesco, razão pela qual o personagem esteja talvez em um hospício
onde aguarda a visita de domingo. No entanto, o homem alforriado pelo próprio
imperador, o campeão do mundo em queda de braço, o vice-rei das Ilhas da Caraíba pode
ser não um louco, mas alguém de imaginação fértil, um escritor, um poeta ou um
compositor como aquele que o criou e com quem ele compartilha o nome.
A arquitetura abismal desta canção, ou, nos termos de Northtrop Frye, sua
“estrutura irônica” (2014), não permite propositalmente que se desatem os fios da loucura
dos da imaginação. Mais importante do que isso, no entanto, é precisamente a consciência
crítica em relação à própria arte que essa figura homônima ao compositor implica.
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Considerações finais

Aparentado ora aos saltimbancos, ora aos loucos ou às figuras marginais e
contraventoras, o artista que aparece nas canções de Chico Buarque evidencia uma
postura ética e inseparavelmente estética segundo a qual a capacidade criadora não o
coloca acima dos tipos e personagens que povoam sua criação. O artista que Chico
demonstra ser ao encarnar essas figurações não cessa de postar-se ironicamente diante
daquilo que compõe, revelando-se consciente das possibilidades e dos limites de seus
meios de expressão; do alcance mágico e do lastro de realidade imediata que convivem
em seu trabalho.
A sutil visão irônica sobre a própria condição e o certo orgulho da semelhança com
a figura socialmente rebaixada situam a canção de Chico Buarque no lugar da
ambiguidade e da inquietude, lugar este muito mais instigante para o artista frente a um
mundo que, como bem descreve Starobinski, pretende ser “utilitário”, funcional e de
“sufocante plenitude” (2007, p. 112). Assim como o artista que samba na lama de sapato
branco de “Cantando no toró”, de 1987; o catimbeiro de “O futebol”, de 1989; ou aquele
que parte pé ante pé antes do povo despertar da bela “Na carreira”, de 1983, a imagem do
artista buarqueano celebra a transgressão, como observa Renato Janine Ribeiro (2004). E
é, parafraseando a descrição de Starobinski sobre o palhaço, “um desafio lançado contra
a solidez de nossas certezas” (2007, p.112). Portanto, “palmas pro artista confundir”.
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em:

"MEU TEMPO É CURTO": ESTRANHAMENTO E DESCONFORTO NO
ÚLTIMO CHICO
Sergio Bento (UFU)1
Resumo: Essa comunicação falará sobre os três álbuns solo e inéditos que Chico Buarque
gravou no presente século: “Carioca” (2006), “Chico” (2011) e “Caravanas” (2017), e sobre a
reflexão neles presente acerca da viabilidade da canção popular como forma estética no
contemporâneo, em contraposição ao RAP como enunciação e declamação poética que se opõe
ao canto, questionamento já feito por Chico em entrevistas e que ressurge em canções do
período. Portanto, a partir do corpus proposto, serão apresentadas algumas possibilidades
interpretativas para a compreensão das soluções formais propostas para o impasse na fase de
maturidade desse fundamental compositor.
Palavras-chave: Chico Buarque; fim da canção; RAP

A presente comunicação é o relato de uma pesquisa ainda em andamento, que
investiga as principais tendências discursivas e estéticas do “último Chico”, termo
comumente usado para referir à produção musical lançada pelo compositor no corrente
século. Por ora, detectaram-se três eixos formais e conteudísticos prevalentes ao longo
das canções: menções e respostas propositivas à questão do “fim da canção”, tema deste
trabalho; a retomada memorialística a partir do prisma do “homem velho”, entrelaçando
a rememoração e o estranhamento com o mundo contemporâneo; e o envolvimento com
mulheres mais novas. Pretende-se, futuramente, a publicação de um texto que
contemple a análise dos três prismas. Por conta do escopo recortado para esses anais,
porém, apenas o primeiro será desenvolvido, a seguir.
De um total de mais de trinta álbuns de estúdio gravados ao longo da carreira de
Chico Buarque, apenas três foram lançados nesse século: Carioca (2006), Chico (2011)
e Caravanas (2017), todos pela gravadora Biscoito Fino. A produção é esparsa, quando
comparada com o grande número de discos feitos especialmente nos anos 60, 70 e 80.
Se é verdade que a atuação do compositor na literatura, a partir da década de 90, dividiu
o seu foco e o manteve afastado da música, outro fator parece colaborar com a situação
exposta, sugerido pelo próprio Chico, em entrevistas de 2004, quando do lançamento
dos documentários comemorativos de seus 60 anos. Na Folha de São Paulo, por
exemplo, respondendo a Fernando Barros e Silva sobre o porquê de seu distanciamento
da composição de letras, afirma:

1

Professor Adjunto de Literatura na Universidade Federal de Uberlândia (UFU); doutor em Teoria
Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo (USP).
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Talvez tenha razão quem disse que a canção, como a conhecemos, é
um fenômeno próprio do século passado, tal é a quantidade de
releituras, de compilações, de relançamentos, de gente cantando
clássicos – e isso no mundo inteiro. Os meus próprios discos são
relançados de formas diferentes pela indústria, em caixas e caixotes,
embrulhados assim e assado, com outra distribuição das músicas. E há
um interesse muito grande por isso. Se eu lançar um disco novo, vou
competir comigo mesmo. E devo perder. (BUARQUE, 2004)

A fala chama a atenção por dois motivos: primeiramente, a percepção do artista de
que seu passado tende a brilhar mais do que possíveis novas composições, cenário
certamente temerário para a criação, e que o entrevistador chamará de “esgotamento
histórico”; além disso, ao mencionar um certo passadismo da forma canção popular,
Chico acaba por evocar teses que circularam no começo do século XXI acerca de um
suposto “fim da canção”, que, no Brasil, talvez tenha ganhado mais força a partir de
José Ramos Tinhorão. Entretanto, é bom ressaltar que em nenhum momento Buarque
coaduna as palavras do polêmico crítico, conhecido pela contundência de suas opiniões.
Ao contrário, apenas especula um novo momento que percebe enquanto compositor.
“Não nos preocupemos com a canção. Ela tem a idade das culturas humanas e
certamente sobreviverá a todos nós”, nos lembra Luiz Tatit (2006, p. 55), rebatendo
Tinhorão e lembrando que o RAP, em sua antimelodia, também é uma canção. O que
Chico pressente naquele momento, e que repercutiria nos três álbuns seguintes, é a
impossibilidade de contornar um momento de crise do gênero, o que, a rigor, todos os
“fins” proclamados anunciam: “fim do verso”, “fim do romance”, “fim das
vanguardas”, hipérboles que são sintomas da premência de mudança.
Seus trabalhos mais recentes, então, são respostas a essas inquietações, expansões
tateantes ao limite do gênero vivendo um ocaso criativo. Em Carioca, a aproximação
com o RAP fica evidente na canção “Subúrbio”, canto de homenagem aos bairros mais
pobres em que a clássica “Águas de Março”, de Tom Jobim, é referida: “Perdido em ti/
Eu ando em roda/ É pau, é pedra/ É fim de linha/ É lenha, é fogo, é foda”. Fernando
Barros e Silva capta a imbricação entre a MPB tradicional e a classe dominante,
enquanto a periferia “Dança teu funk, o rock, forró, pagode, reggae/ Teu hip-hop/ Fala
na língua do rap”, deixando o compositor sem saída:
É totalmente diverso o contexto em que Chico vai recorrer a Tom
Jobim em “Subúrbio”: “Perdido em ti/ Eu ando em roda/ É pau, é
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pedra/ É fim de linha/ É lenha, é fogo, é foda”, canta o compositor, já
perto do final da letra, no único momento em que o eu lírico da canção
faz uso explícito da primeira pessoa. Há aqui algo como um pedido de
socorro. Chico já não segue mais sua jornada; ele agora anda em roda,
às voltas com um fim de linha e diz estar “perdido em ti”. Mas quem é
esse “ti”? O Rio, a cidade maravilhosa que dá as costas ao subúrbio.
Sim, claro, mas é ao mesmo tempo a canção, o próprio Jobim. É nela
(nele) que o compositor anda em roda, sem saber para onde ir.
(BARROS E SILVA, 2009)

O crítico aponta, ainda, a peculiaridade da musicalização dessa faixa, citando
Arthur Nestrovski:
Em “Subúrbio”, a aceleração harmônica e os intervalos melódicos
pequeníssimos preenchem todos os espaços possíveis da canção,
obtendo o efeito de um deslizamento incessante, de um cromatismo
levado aos seus limites, que faz com que tudo se mova ao mesmo
tempo. “Não podemos mais imaginar o que ele possa fazer, em termos
harmônicos e melódicos, para além deste ponto a que ‘Subúrbio’
chegou”, diz Nestrovski (idem)

No mesmo álbum, uma letra feita anos antes, com Edu Lobo, é regravada
buscando a incorporação de elementos do RAP, em uma batida completamente insólita
ao ouvinte familiarizado com a música de Chico Buarque. Sobre ela, em entrevista
quando do lançamento do CD, o compositor afirma:
No caso de "Ode aos Ratos", desde o começo disse que essa música ia
entrar no disco. Tinha a ideia de introduzir um elemento novo. E tinha
pensado num rap. Mas eu não soube fazer direito e depois comecei a
ficar duvidando um pouquinho dessa ideia. Já via muito rap utilizado
em comerciais e não sei quê, talvez não fosse uma boa ideia, mas era.
Aconteceu que na tentativa de fazer o rap, surgiu a embolada. É
parecido, só que tem melodia, mas tem o ritmo dos fraseados, as rimas
internas, as aliterações, é meio um pouco Jackson do Pandeiro.
(BUARQUE, 2006)

Ainda em “Bolero Blues”, o bairro de Ipanema, palco do nascimento da bossa
nova, passa a gerar estranhamento, a partir da evocação do nome de suas ruas: “E a
Barão da Torre e a Vinícius de Moraes/ São de repente estranhas ruas/ Sem o seu
vestido ficam nuas/ E ao vento eu digo/ tarde demais”. Não por acaso, Vinícius, agora
institucionalizado como designação de um logradouro, retrato de um tempo

3772

envelhecido. “Tarde demais” para todos os mencionados estilos tradicionais da canção,
a acompanhá-lo desde a juventude:
Tantos tristes fados eu compus
Quanto choro em vão, bolero blues
(“Bolero Blues”, in BUARQUE, 2006)

Todas essas referências acerca da música popular, em meio a letras que parecem
falar de questões sentimentais e/ou sociais, vão compondo uma teia de significados no
correr do álbum, sugerindo essa reflexão acerca dos limites da forma canção, e de seu
envelhecimento.
O mesmo ocorre em Chico, de 2011. Em “Rubato”, o nome já alude ao “tempo
rubato” ou “roubado”, desconexão entre o canto e o acompanhamento instrumental. A
letra apresenta um diálogo de um compositor com uma mulher de nome alternante
(Aurora, Amora, Teodora) clamada a ouvir a “última canção” por ele escrita, antes que
“um outro compositor/ Me roube e toque e troque as notas no song book/ E estrague
tudo e exponha na televisão”. Posteriormente, porém, o temor é outro: “A nossa música/
Que estou roubando de outro compositor/ E já retoco os versos com maior talento/ Dou
um polimento e exponho na televisão/ O nosso amor”. A ciranda proposta, de um
compositor apropriando-se da obra do outro, denota uma circularidade estanque no
próprio processo de criação musical, com a refeitura incessante dos mesmos elementos.
Em “Tipo um baião”, nota-se uma recorrente falha no andamento melódico, como
se a canção não conseguisse chegar ao seu ápice, sendo claramente interrompida em
diversos momentos de crescimento harmônico, gerando um efeito de “gagueira”. O
próprio título faz pensar em um “quase baião”, ou algo “próximo ao baião”. A letra traz
diversas vezes as expressões “tipo” e “tipo assim” como expletivos, registro de língua
comum nos jovens. Ironicamente, o velho compositor apropria-se da gíria que não lhe
pertence, admitindo o descompasso musical entre gerações: “Não sei para que/ Fui
cantar para você a essa hora/ Logo você/ Que ignora o baião”.
Esse afastamento entre o artista símbolo da resistência à ditadura décadas atrás e
os atuais consumidores de música explicita-se: “É carnaval/ E o seu vulto a sumir /Entre
mil abadás/ Na ladeira”, versos que marcam o perfil da nova geração, que, porém, de
forma contraditória mantêm a admiração a Chico e outros músicos, que passam a
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habitar uma espécie de reserva “cult” de mercado: “E ainda tem/ Em saraus ao luar/
Meu coração/ Que você sem pensar/ Ora brinca de inflar/ Ora esmaga/ Igual que nem/
Fole de acordeão/ Tipo assim num baião/ Do Gonzaga”.
No show referente a esse álbum, o cantor incluiu outra referência ao RAP, o que
reforça a sua preocupação com o gênero, citando a versão de Cálice (composta por ele e
por Gilberto Gil) feita por Criolo, em vídeo lançado pelo MC no site Youtube em 2010,
com o seguinte refrão (respeitando a melodia da conhecidíssima edição original):
Pai
Afasta de mim a biqueira, pai
Afasta de mim as biate, pai
Afasta de mim a coqueine, pai.
Pois na quebrada escorre sangue. 2

Uma das letras mais paradigmáticas da resistência à ditadura transposta para o
grande desafio contemporâneo: o mundo violento da periferia das grandes cidades,
produto de décadas de uma brutal desigualdade social. Com certa repercussão, a
adaptação de Criolo (que possui outras estrofes) chegou a Chico Buarque, que ensaia,
então, uma letra de RAP que introduz o refrão de Criolo transcrito acima, e a canta nos
espetáculos acontecidos entre 2011 e 2012, quando do lançamento de Chico:
Gosto de ouvir o rap
O rap da rapaziada
Um dia vi uma parada
assim no Youtube
E disse: quiuspariu,
parece o Cálice
Aquela cantiga antiga
minha e do Gil
Era como se o camarada
me dissesse:
Bem-vindo ao clube, Chicão,
bem-vindo ao clube
Valeu Criolo Doido,
evoé jovem artista
Palmas pro refrão doído
do rapper paulista.3

2

Vídeo disponível em <https://goo.gl/4ioYZX>, acesso em 20 de setembro de 2018. Aqui, transcrito
conforme cantado por Criolo.
3
Vídeo disponível em < https://goo.gl/r58zjR>, acesso em 20 de setembro de 2018. Aqui, transcrito
conforme cantado por Chico.
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É curioso notar como Chico afirma estar sendo convidado ao “clube” dos rappers
(e, de fato, para esse público, ele é uma espécie de “intruso”), ao mesmo tempo, ao
estabelecer tal diálogo com Criolo, ele acaba por chancelá-lo no universo da MPB, aval
do mestre que aproxima seu público a um tipo de músico antes relegado a um nicho
periférico. Esse óbvio aceno ao RAP nos álbuns de 2006 e 2011 exibem como Buarque
se interessou pelo gênero, marca de uma busca por novos horizontes que pudessem estar
na mira da forma “canção”.
Já em seu álbum mais recente, Caravanas, há uma faixa, “Jogo de bola”, em que
Chico Buarque tensiona o gênero de outra forma. Em uma letra aparentemente
despretensiosa, que trata de futebol, algumas sentenças trazem uma metalinguagem
latente: “Há que puxar um samba/ Sacar o samba lá do labirinto da tua cachola/ E
dançar o miudinho/ Feliz como um pinto no lixo/ Mesmo quando o bicho pega/ Mesmo
quando já passou da hora”. Mais que isso, o descompasso entre a palavra e o som atinge
uma radicalidade a gerar um efeito de enjambement cortante, que multiplica as
possibilidades interpretativas e, mais uma vez, sugere a ideia de interrupção, chamando
a atenção do ouvinte para essa dissonância.
Por fim, a canção “Casualmente”, que mescla as línguas portuguesa e espanhola,
faz uma nostálgica remissão a Havana, capital de Cuba, símbolo de uma época utópica
ruída com a falência dos projetos de esquerda em todo o mundo. Juntamente com o
regime cubano, o gênero da canção popular também atinge o seu ocaso, metáfora que
gera o espelhamento artístico-político:
Não voltará nunca mais
A canção sentimental
Que casualmente em Havana escutei cantar
Uma mulher
Como já não verei
Outra vez nada igual
(“Casualmente”, in BUARQUE, 2017)

Enfim, fica claro como, nos últimos álbuns lançados, Chico Buarque repercute,
ora nostalgicamente, ora olhando para as novas formas como o RAP, a crise vivida pela
canção popular enquanto gênero, buscando modos de torná-la mais autorreferente,
metalinguística, desvirtuando suas modulações tradicionais e trazendo ao centro de sua
obra a reflexão acerca de tais questões, que estão longe de significar o fim da canção
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como a conhecemos, mas de um estranhamento, um desconforto com os rumos do
gênero, delineado pelo retorno do eu-lírico à mesma Havana, porém tão diferente:
La canción, la mujer
EI crepúsculo, Ia catedral
Hasta el mar de La Habana es lo mismo, pero
No es igual
No es igual
(idem)
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O POEMA COMO UM GESTO
Danielle Magalhães1
Resumo: Ao longo da história, ação, palavra e pensamento tiveram estatutos diferentes e às vezes
opostos. Em um tempo em que voltamos a colocar em pauta a importância das ações, por estarmos
nos sentindo tão impotentes politicamente, estaria a palavra separada da ação? O que pode o corpo
do poema? O que pode um corpo que não pode agir? Como colocou Agamben em uma entrevista:
“O que pode um corpo quando toda ação se tornou impossível”? Como podemos pensar o poema
fora da dicotomia ação versus pensamento? Se a ação sempre foi compreendida no campo da
política, ao contrário do pensamento, como pensar o estatuto político do poema sem, no entanto,
vê-lo como ação e, ao mesmo tempo, sem vê-lo separado do pensamento?
Palavras-chave: Poesia; Política; Filosofia; Ação; Gesto

Em um tempo em que voltamos a colocar em pauta a importância e a dificuldade
das ações, por estarmos nos sentindo tão impotentes politicamente, por não nos restarem
ações, o que pode um corpo que não pode agir? O que pode o corpo do poema? Neste
tempo em que está explícito que a violência é o princípio, o meio e o fim da política, em
que nos vemos cara-a-cara com o real, com a dor, com os cortes, em que nos retiram o
direito a metáforas, nos destituindo do simbólico, como disse o poeta Tarso de Melo, em
uma postagem do facebook no dia 15 de março de 2018, a respeito do assassinato de
Marielle (“não temos mais direito a metáforas: a morte, agora, é a morte mesmo”), o que
pode o corpo cortado do poema? Na entrevista “Do desastre nos salvará a vileza de
Pulcinella”, traduzida por Vinícius Honesko, Giorgio Agamben fala, sem se demorar
nelas, duas frases que eu gostaria de destacar mais como enunciações e menos como
enunciados: 1) “a política que começa quando toda ação tornou-se impossível”; 2) “o que
pode um corpo quando não pode mais agir politicamente” (AGAMBEN, 2016). Ou, como
traduziu Davi Pessoa em uma postagem do facebook no dia 12 de agosto de 2017, “o que
pode um corpo quando toda ação se tornou impossível”?
Hannah Arendt (2007), partindo dos gregos, distingue o fazer do agir, e acredita
que o humano afirma a sua humanidade no mundo não apenas por suas competências
fabricadoras, não apenas pelos objetos que produz ou fabrica, mas também pela
possibilidade de agir. O que confere humanidade e, portanto, singularidade ao humano
não é a vida biológica, é o trabalho e a ação. Os seres humanos não são iguais porque
fazem parte da mesma espécie, são diferentes porque trabalham e agem. A escala de

1
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compreensão do humano ao longo do tempo, baseada na atividade, classificou-o como
“animal que fala”, “animal rationale”, “homo faber”, “homo laborans” e, no século XX,
como o “ser capaz de ação”, de acordo com Hannah Arendt (ARENDT, 2014, p.95). Para
ela, a ação não se refere ao ordinário, como o trabalho, mas ao extraordinário, aquilo que
confere um espaço onde os humanos se encontram e se reúnem em pluralidade
(ARENDT, 2007, p.246). Arendt atribui essa importância especial à ação com base na
política ateniense, quando política e ação significavam a mesma coisa, já que o homem
que participava da pólis, o homem livre, era o homem que podia agir. Hoje, parece que
ainda vivemos no primado da ação, só que às avessas: e quando entramos em uma escala
em que somos mais ou menos matáveis, isto é, quando quase ninguém é livre, a não ser
os poderosos, ou seja, os que matam? E quando não podemos agir?
Em Homero, agir e falar eram a mesma coisa, “falar era uma espécie de ação”
(ARENDT, 2002, p.21). No período clássico, a pólis era o âmbito estritamente político
em que discurso era sinônimo de ação, uma vez que os homens livres, aqueles que podiam
agir e podiam começar, eram os mesmos que podiam discursar e os mesmos que podiam
dominar – afinal, em grego, começar e dominar são a mesma palavra, archein. Da
antiguidade tardia até a modernidade, ação e palavra passaram a ser vistas como
dicotômicas e opostas. Com Marx, por exemplo, especialmente, a ação se sobrepõe à
palavra e a prática à teoria, quando se acredita que os homens podem fazer a história tal
como o trabalho das mãos do proletariado (ARENDT, 2014, p.112). Agir e fazer a história
são compreendidos aí como oposição ao pensamento e à palavra. A poesia, porém, se, na
Grécia Clássica, não pertencia nem à esfera da ação, da política, nem à esfera do
pensamento, mas à da produção, na modernidade, ela será atribuída majoritariamente ao
pensamento. Contra isso, os românticos alemães irão questionar na Revista Athenäum:
“Mas o verdadeiro autor não deve ser também um fabricante?” (apud BENJAMIN, 2011,
p.110). Se lembramos da palavra poíesis, poderíamos nos ater ao significado de produção,
o que implica um produto, a produção de uma obra. Agamben, em O homem sem
conteúdo, dedicando-se a uma pergunta sobre o destino do homem, “O que quer dizer a
afirmação de que o homem tem, sobre a terra, um estatuto poético, isto é, pro-dutivo?”
(AGAMBEN, 2012, p.103), dedica-se a um problema, a uma questão, sobre o destino da
arte: “O problema do destino da arte no nosso tempo nos conduziu a colocar como
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inseparável deste o problema do sentido da atividade produtiva, do ‘fazer’ do homem no
seu complexo.” (AGAMBEN, 2012, p.117).
Como dito acima, até poderíamos nos ater ao significado recorrente de produção,
todavia, na direção de Platão, Agamben pensa a poíesis como o passar do não ser para o
ser. Ele entende que a poíesis não era nem a realização de uma vontade, como será a
práxis, nem simplesmente um fabricar, mas um fazer aparecer, uma pro-dução entendida
não a partir de um agere, de um fazer, mas de um saber (AGAMBEN, 2012, pp.122-123).
De um saber, porém, que concerne a um dar origem que aqui eu não entendo como
originário, mas como abertura, como um espaço aberto que gesta possibilidades, porque
só se mantém enquanto velado. Neste sentido, não é um fim em si, porque não se reduz
em si mesmo, não sendo o resultado de um fazer, limitando-se em si; ao contrário, tem o
seu fim e o seu limite fora de si (como Agamben lembra, “fim e limite são a mesma coisa
em grego”), não coincidentes na produção, apontando sempre para fora, não findando
(AGAMBEN, 2012, p.124).
Para os gregos, apesar de poíesis e práxis terem implicadas em ambas o sentido de
ação, segundo Agamben, elas não coincidiam. A práxis era vinculada a uma vontade:
“ideia da vontade que se exprime imediatamente na ação” (AGAMBEN, 2012, p.118).
Para Aristóteles, ela se fundava “na condição mesma do homem enquanto animal, ser
vivente, e não era, portanto, outra coisa senão o princípio do movimento (a vontade,
entendida como unidade de apetite, desejo e volição) que caracteriza a vida”
(AGAMEBN, 2012, p.118). Mas o princípio do movimento, da vontade, do desejo, de
apetite, era destinado aos homens livres. Os escravos, que usavam seus corpos para
trabalhar pelas necessidades da vida, para permitir que o outro fosse livre, não realizavam
nem poíesis nem práxis. O trabalho escravo, uma vez que era submetido à necessidade,
não estava relacionado à vontade, não era entendido como práxis. Tampouco como
poíesis: “enquanto a poíesis constrói o espaço em que o homem encontra a sua própria
certeza e assegura a liberdade e a duração da sua ação, o pressuposto do trabalho [escravo]
é a nua existência biológica” (AGAMBEN, 2012, p.119).
Foram os latinos que começaram a pensar a poíesis “como um modo do agere, isto
é, como um agir que põe-em-obra, um operari.”, de modo que, na época moderna, não
havia mais distinção “entre poíesis e prâxis, pro-dução e ação” (AGAMBEN, 2012,
p.119). Com a ascensão do trabalho à posição de valor central, “todo ‘fazer’ humano é
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interpretado como práxis, atividade produtora concreta (em oposição à teoria...)”, o
humano passa a ser “o animal que produz e trabalha, animal laborans, vivente que
trabalha” (AGAMBEN, 2012, p.120). Todavia, a práxis continua como um impulso
biológico em Marx, “porque o trabalho é, para Marx, na sua essência, ‘força de trabalho’
(Arbeitskraft), cujo fundamento reside na naturalidade mesma do homem entendido como
‘ser natural ativo’, isto é, dotado de apetite e impulsos vitais.” (AGAMBEN, 2012, p.121).
Encontramos ainda a aproximação desse sentido de práxis na definição que Novalis dá
de poesia: “uso voluntário, ativo e produtivo dos nossos órgãos” (apud (AGAMBEN,
2012, p.130). A práxis, nesse sentido, seja em Marx, seja em Novalis, está atrelada à
vontade como uma organicidade, na esteira da acepção aristotélica.
Contra a visão da poesia tanto como um produto quanto como aquilo que ritmaria
a ação, Rimbaud advertiu em Carta do Vidente: “A poesia não ritmará mais a ação [como
na Grécia]. Ela está adiante.” (RIMBAUD, 1993, p.17). De maneira análoga a Rimbaud,
ainda que com a diferença temporal que os separa e dos interesses singulares de cada um,
Guy Debord, em All the King’s Men, diz: “Não se trata de colocar a poesia a serviço da
revolução, mas sim de colocar a revolução a serviço da poesia." (DEBORD, 2008). Se
vemos a revolução em sentido prático, como um agir que se opõe à teoria, então, para
Debord, a poesia estaria à frente, e seria o caso de colocar a ação à altura da palavra e não
o contrário. Mas se compreendermos tudo nessa dicotomia, talvez anulemos um dos
significados de revolução, talvez o mais literal: revolvere, isto é, “dar volta”, “girar”,
“virar”, “de novo”. A revolução é aquilo que volta de novo. Não há como, portanto,
reduzi-la a um ato. Ela é o que retorna, o que volta. É curioso notar que esse conceito que
vem da astronomia indicava o movimento repetido pelos astros, um movimento que não
depende dos homens e que, portanto, era irresistível. Revolução era aquilo ao qual não
era possível resistir. No livro De volta ao fim, o teórico e poeta Marcos Siscar fala da
poesia como isso a que não é possível resistir, a poesia como o “irresistível” (SISCAR,
2016, p.210).
Mas o que pode um poema? O que pode um corpo que não pode mais agir? Pode
esse corpo, ainda, começar? Como podemos pensar o poema fora da dicotomia ação
versus pensamento? Se a ação sempre foi compreendida no campo da política, ao
contrário do pensamento, como pensar o estatuto político do poema sem, no entanto, vêlo como ação e, ao mesmo tempo, sem vê-lo separado do pensamento?
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Siscar diz que manifestar “não pode mais ser entendido como ato de fixar
determinados princípios” (SISCAR, 2016, p.14). Ele relaciona o manifestar com o desejo:
“manifestar nada mais é do que explicitar o desejo de dar sentido, ou seja, um modo de
se debater com a questão do sentido” (SISCAR, 2016, p.14). Aqui, explicitar o desejo é,
pois, um modo de se debater. Assim, o manifesto está intimamente relacionado com um
modo de se debater, isto é, explicitar o desejo. Enquanto um modo de se debater, a palavra
de ordem do manifestante, ao contrário da lei do poder, diz de um desejo. Porque deseja,
aquele que manifesta é aquele que tem o movimento de debater, revirar, revoltar. Na
palestra de abertura à exposição “Levantes”, Didi-Huberman nos lembra que,
etimologicamente, manifestar é “fazer festa com as mãos” (DIDI-HUBERMAN, 2018).
Walter Benjamin já teria atentado para a “língua festivamente experienciada” que se abre
em uma “ideia da prosa” (BENJAMIN, 2012) que, para os românticos, seria a poesia –
enquanto a “ideia da poesia” seria, para eles, justamente o verso, ou seu outro, a prosa
(BENJAMIN, 2011, p.106). Se, à primeira vista, entendemos versus como discórdia,
duelo, oposição, as múltiplas funções dessa palavra em latim nos mostram que “verso”
também é volta. Vê-lo assim, como nome, é subtraí-lo de toda articulação modal: poder,
querer, dever.
Talvez a frase mais célebre de Aristóteles em A Política seja uma adversativa que
está presente logo no começo, no Livro I: “Mas a vida é uso, e não produção”
(ARISTÓTELES, 2009, p.19) Talvez seja em cima dessa frase que Agamben disse, em
outra entrevista recente, intitulada “O verdadeiro Karma do Ocidente”:
Por meio do gesticular, a mão encontra seu prazer e seu uso, por meio
do olhar, o olho se enamora da visão e, as pernas, dobrando suas
articulações, inventam a caminhada. De resto, é o que vemos acontecer
nas crianças e é o que nos sugerem as artes como a dança, que não têm
outro fim senão a pura exibição de um gesto, daquilo que um corpo
pode fazer (AGAMBEN, 2017).

Substituindo o paradigma da ação, que se dirige a um fim, a uma finalidade, para o do
gesto, que se subtrai a toda finalidade, Agamben nos propõe uma alternativa de pensar a
arte nem como ação nem como produção, mas como um gesto. Há diferentes acepções de
gesto ao longo do pensamento do filósofo. Entendido em uma de suas acepções, “o gesto
é a exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como tal” (AGAMBEN, 2015,
p.59). Isso significa que ele está a serviço de uma comunicabilidade, não de uma
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comunicação ou de uma transmissão. De acordo com isso, o gesto não se assume nem
como significado nem como significante, o poema passa a ser um lugar não de enunciado,
mas de enunciação, de evocação. Gesto é um puro dar passagem, uma potência de
abertura, é aquilo que evoca, que convoca. Também, ao contrário de preencher os vazios
da língua com palavras, o gesto não está na ordem do que é falado, mas no “mutismo de
uma língua sem palavras” que expõe este vazio como um aceno, um dar sinais. Assim, o
vazio é mostrado, sinalizado, e não preenchido, e, neste mostrar, já está incidida uma
exigência, um apelo (AGAMBEN, 2015b, p.212). Comumente, uma mão que acaricia,
um movimento do corpo, gesto é uma palavra que traz, antes de tudo, o afeto, o toque, o
corpo, o movimento, o gesticular. Um corpo que pende, que retorce, que dança, que
improvisa, que ensaia: um corpo, por exemplo, como o do manifestante que está na capa
do livro Levantes, organizado por Didi-Huberman. Não só a capa, mas várias das imagens
deste livro nos remete a corpos dançando. Afinal, a exposição diz disso também: gestos,
corpos que se movimentam, que se levantam. Talvez possamos pensar no gesto de
protestar como um passo de dança. Pensemos então no movimento do verso em um poema
e nas pausas que compõem esses movimentos: cesura e enjambement, que, em português,
traduzimos como “cavalgamento” (pensemos ainda no sentido erótico que podemos
atribuir a esse último termo). Essas pausas ou quebras, permitem parar, parar para pensar,
sendo essa mínima interrupção o que permite o pensamento – isso que já tem a suspensão
no nome, pendere, que já é uma balança, aquilo que pende e pesa. O poema e o ensaio,
portanto, podem ser lidos como um movimento de balançar, de pender, de pesar, como
um gesto de se levantar. "Levantar-se é um gesto, mesmo antes de caracterizar uma ação
propriamente dita” (OLIVEIRA, 2017, pp.185-186).
De diferentes modos, gesto é um significante que, embora não teorizado, retorna
recorrentemente no livro dedicado à exposição Levantes. Nele, em texto introdutório,
Didi-Huberman diz que “gesto de levante” é exclamar o desejo, expor a pulsão de vida
(DIDI-HUBERMAN, 2017, p.16). Usando-se da partícula ex, as possíveis definições do
gesto vão mostrando uma vinculação com o fora. Ele diz ainda: esse gesto deve ser um
“gesto sem fim, incessantemente retomado”, “mesmo que ‘por nada’, isto é, para nada”
(DIDI-HUBERMAN, 2017, p.16). Finalmente, o crítico lança a pergunta: “Como uma
dimensão poética consegue se constituir no vácuo mesmo dos gestos de levante e
enquanto gesto de levante?” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.18).
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Se o estatuto do humano é poético e se esse poético é entendido como pro-dutivo,
ou seja, como isso que se guia à frente, adiante, poderíamos pensar, como Agamben traz,
que este estatuto poético coincidiria com uma práxis, e a poíesis seria entendida como um
fazer. Todavia, como vimos, Agamben ressalva que a produção da poíesis não deve ser
entendida no sentido de uma obra realizada, mas de algo que não se reduz em si. Passando
do não ser ao ser, ela era entendida como agir não porque necessariamente produzia um
objeto concreto, mas porque a palavra garantia a manutenção da ação, de um apontar
sempre adiante, não findando no ato. Pode ser também por isso que Hannah Arendt disse
que, em Homero, agir e falar eram o mesmo. A palavra era tanto o que ditava os feitos
heroicos na guerra como era a palavra que dava a imortalidade ao guerreiro. A poesia não
era um meio para um fim: era, ela mesma, a manutenção da imortalidade. É preciso
relativizar a ideia de que, na Grécia, a poesia era um produto ou uma obra, porque no caso
da lírica, da épica, do drama, ela se dava sempre como uma atuação, um improviso, uma
performance. Talvez a poesia não tenha existido senão sempre como um corpo em ação,
em revelação, de modo que agora passemos a entender essa revelação não como um
esgotamento da verdade, mas com um incessante velar de novo, isto é, que também
carrega em si um gesto de luto. Incessantemente velado de novo, revelado, voltando-se
sobre si e contra si, não progredindo como se só andasse para frente, mas voltando-se
sobre si atualizando o velado. Talvez assim a poesia não tenha existido senão sempre
como um corpo que se desloca, improvisando-se, impossível de ser capturada, movendose inespecífica e performática.
Nesse sentindo, a poíesis, também por indicar nela mesma uma pro-dução, um
adiante, um à frente, talvez ela sempre tenha sido isso que, porém, nunca passou ao ser,
de modo que esse “à frente” não indica uma progressão, mas o que não cessa de estar
diante (como quem fita a morte, é preciso dizer), revelado e, por isso, velado de novo.
Nem vontade nem fabricação, nem impulso biológico nem produção que dava lugar a um
ser. Talvez a poíesis não tenha sido isso em que nada chega a ser, em que tudo é, portanto,
irredutível e incapturável, sem paragem, sem fixação, sem porto, sem destino – porque
nunca chega, mas sempre volta, sempre volta a esses que nunca puderam ser, que nunca
tiveram o estatuto de ser. É nessa habilidade que o gesto do verso deve ser, por exemplo,
o mesmo que fazia o corpo de um escravo, de um bárbaro, de uma criança, de uma mulher:
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todos esses usavam seus corpos, gesticulavam, e nunca tiveram a liberdade da ação, nunca
puderam agir.
Ressaltando um sentido que não é usado comumente, é importante dizer que gesto
é uma palavra também relativa à história e à política. Gesta, história, narrativa, registro,
é composta por gesto. Res gestae, a narrativa dos feitos, das ações, significa trazer de
volta: regestus. Sendo, portanto, um duplo gesto, a História, definida como regestus, é
duas vezes o gesto, e, nesse sentido, é aquilo que recorda, aquilo que traz “de cor”, como
Derrida definiu a poesia: não como um saber, mas como o que traz de corpo, nas vísceras,
de coração (DERRIDA, 2001, pp.114-115). Vemos então aí uma intimidade entre poesia
e história.
Em “Ideia da Prosa”, um texto que é sobre a poesia, sobre o verso, especificamente,
Agamben diz que o verso tem um gesto versátil, isto é, ele esboça um gesto que não se
completa em ato, esboça uma potência, um quase (AGAMBEN, 1999, p.32). Nesse quase,
nesse gesto versátil de apontar para o que ficou fora de si, ele transgride sua identidade.
O gesto do verso, versátil, só é a sua identidade naquilo que a transgride: “no mergulho
de cabeça sobre o abismo do sentido, sua unidade sonora é rompida, e, também, sua
identidade” (AGAMBEN, 1999, p.32). No corte, o verso se lança e é “irresistivelmente
atraído para lançar a ponte para o que ele rejeitou fora de si”, que, para Agamben, seria a
prosa (AGAMBEN, 1999, p.32). O verso, então, no gesto em que se lança, atinge o fora
de si, ou o seu outro. Essa versatilidade é atribuída ao gesto do verso de ser isso que
sempre se volta para, de ser isso que, ao se voltar para, ao se dobrar sobre si, traz junto a
si, gesta, porta sobre si, gere, sempre um outro, o verso, o inverso, o outro lado. Desse
modo temos, ao mesmo tempo, no movimento do gesto, o indigesto. Como ler, no verso,
o amor, no verso, o terror? Como se pudéssemos definir o verso como a célebre frase de
Rimbaud (1993), “eu é um outro”, o gesto do verso gesta o verso de si mesmo, sendo
aquilo que traz, e que reivindica, em si, sempre o outro. De um modo não apaziguado,
porém, verso é aquilo que vai para, segundo seu étimo, vers, mas também contra, se não
perdemos de vista, como já foi mencionado, o duelo que traz a palavra latina versus,
podendo assumir múltiplas funções, como advérbio, preposição, forma verbal, nome:
sulco, ranhura, linha, retorno, volta, retornar, virar, voltar. O verso vai para e contra, ao
mesmo tempo. Indo para, sai de si, e, indo contra, dobrando-se sobre si, volta para o outro
lado, não saindo de si, trazendo ou gestando sempre um outro.
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Se gerir tem, a princípio, o sentido de administrar, gerência, cuja conotação está
fortemente ligada à ação, a termos da política e da economia, gerir, de gerere, significa
também “portar sobre si”. Agir deriva dos verbos agere – que não é um ato que começa
e termina, mas um movimento em exercício contínuo – e gerere: agir, portanto, traduz
um movimentar-se para trazer gestas (ARENDT, 2014, p.14). Enquanto fazer, facere,
exprime atividade executada, obra acabada, agere exprime exercício contínuo. Em
“Notas sobre o gesto”, Agamben diz que o gesto não é nem um fazer, ligado à produção,
nem um agir (AGAMBEN, 2015, p.59). Se, tradicionalmente, a política se situa no campo
da ação, logo, do agir, e se agir é um exercício contínuo, ver a poesia e a arte como um
gesto, de onde deriva gerere, é aproximar poesia e política no que ambas conferem uma
nova categoria política à noção de ação, substituindo-a pela noção de uso, isso que, ao
contrário do que é útil e se esgota, está em exercício contínuo. Além disso, esse exercício
não provém de uma função do corpo, não se confunde com o biológico, e os gestos que
estão em jogo não agem porque são livres, mas porque não são livres, e por isso não agem
como quem domina, mas usam seus corpos como quem improvisa, como quem se debate,
como quem gesticula hesitante. Assim, o poema deve ser visto menos como um corpo de
um dançarino que domina os movimentos, mas como um corpo qualquer em cujos gestos
pode-se ler um passo de dança para quem os vê. Em toda essa proposição, um dos
deslocamentos que está em jogo é a mudança da relação entre ação e produção para a
relação entre gesto e uso que, como vimos, não exclui o pensamento, mas também o
caracteriza.
Se um dia Hannah Arendt (2002) disse que a vida era finalidade da política, e se,
nessa lógica, a vida já estaria fora da política, como algo que precisasse ser alcançado,
hoje não podemos dizer mais isso, porque a vida não é nem o fim nem, como deveria ser,
o meio da política: ela é aniquilada pela política. Nessa política que diariamente aniquila
a vida de todos e de todas que nunca puderam agir e começar, fazer uso como quem usa
o corpo sem ter liberdade de agir é começar sempre de outro modo, instaurando uma
política outra que, tendo como meio a vida, se volta incessantemente para ela no gesto de
trazê-la sempre junto a si. Sustentando-se como um movimento que não cessa, que não
se esgota como um objeto útil que visa a um fim, política e poesia se encontram na
definição mesma de vida que desde o começo fundamentou a política.
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“NÓS CONSTRUÍMOS A DÉCADA DE 60”: A DESCOBERTA DE UMA
VANGUARDA SUBTERRÂNEA ATRAVÉS DOS MANIFESTOS DE CLAUDIO
WILLER
Thomas Frizeiro (UFJF)1
Resumo: No presente artigo pretendemos mapear o grupo de poetas ao qual pertenceu Claudio Willer,
Roberto Piva entre outros, que tinham como paradigma para a criação literária uma linhagem delirante da
poesia. Essa linhagem vai de Rimbaud e Lautréamont até o Surrealismo e a Geração Beat norteamericana. Este trabalho, portanto, tem como objetivo mapear este grupo ainda pouco apresentado e
discutido pela crítica literária e verificar se apresentaram um projeto de vanguarda no Brasil que se
colocava contra o conservadorismo da sociedade e da literatura, paralelo ao movimento concretista.
Palavras-chave: Claudio Willer; Contracultura; Geração Beat; Poesia e experiência; Vanguarda

Ao fim da década de 1950, em São Paulo, conheciam-se Roberto Piva, Claudio
Willer e Antônio Fernando de Franceschi que, através do gosto por literatura, formariam
um grupo para compartilharem experiências literárias. Mais tarde, outros membros
iriam se unir ao grupo, como Carlos Felipe Moisés e seu amigo Décio Bar. De acordo
com Franceschi, o grupo passou a se encontrar diariamente: “Havia uma generosidade
muito grande no processo de conhecimento das leituras, era muito comum um de nós
tomar contato com a obra de um autor e sair compartilhando com os demais.”
(HUNGRIA; D’ELIA, 2010, p. 12). O grupo surgiu ao mesmo tempo em que o editor
Massao Ohno publicava a Coleção dos Novíssimos, em 1960, e foi na Antologia dos
Novíssimos, publicada em 1961, do mesmo editor, que Piva estreou. Os outros iriam
estrear mais tarde em publicações próprias. Influenciados por figuras como Rimbaud,
Fernando Pessoa, Jorge de Lima, além do movimento Surrealista, no início da década
de 1960, o grupo adicionou outros nomes ao seu arsenal: os poetas da Geração Beat.
Willer (2010a) revela que Roberto Piva recebia informações sobre a Geração Beat
de Thomaz Souto Corrêa e do artista Wesley Duke Lee, mas conseguiu que viessem a
ele livros de poesia da Beat. Segundo o poeta:

[Piva] apareceu em meu apartamento com a pilha: Ginsberg,
Ferlinghetti, Corso, Lamantia, mais a Beat Scene e coletâneas, nas
edições da Pocket Poet Series da City Lights e da New Directions.
Pusemo-nos a traduzir tudo aquilo. Foi assim, penso, que a beat

1
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chegou ao Brasil, não mais como notícia, matéria jornalística, mas
como texto e, o mais importante, como intertexto, diálogo, relação no
plano da criação. Isso é evidente em Piva, em sua “Ode a Fernando
Pessoa”, de 1961, nos manifestos de 1962, em poemas de seu livro de
estreia, Paranoia, lançado em 1963, que dialogam, de modo evidente,
com Ginsberg e Corso – sem, em momento algum, perderem a
especificidade, o estilo pessoal, com sua riqueza imagética. (WILLER,
2010a, p. 114-115)

O intertexto e diálogo também se fazem presentes na poesia e nos manifestos de
Willer, ainda que inconscientemente, como ele revela na apresentação de Estranhas
experiências e outros poemas, de 2004, quando diz que “dois versos do final de ‘É
assim que deve ser feito’ – onde ‘sobre um palco de cartolina azul sapateiam três
dançarinas nuas/ com suas botas vermelhas’ – são variações de um poema de Allen
Ginsberg, “Mensagem”, de Kaddish, com ‘Seis mulheres nuas dançando juntas num
palco vermelho’” (WILLER, 2004, p. 12). Em outro poema, “meu ‘os navios da noite
chegam mais perto/ eles já dobram a barra do porto’ pode ser alusão aos ‘transatlânticos
fervem no oceano, do mesmo poema de Ginsberg’ (WILLER, 2004, p. 12). Sobre essa
intertextualidade, o poeta comenta:

O que fiz foi tomar o tipo de sequência de imagens, uma colagem, do
final de “Mensagem”, radicalizando-o e chegando a um resultado mais
enlouquecido. Havia lido “Mensagem” pela última vez uns treze anos
antes [...] e o havia esquecido completamente. Só reparei nisso, na
consonância, dois anos depois de publicar Jardins da Provocação, ao
preparar a coletânea Uivo, Kaddish e outros poemas. Agora vejo que,
ao traduzir Ginsberg, respeitei seu objetivismo; mas o reli e reescrevi
de modo surreal, sem me dar conta. Isso daria uma discussão e tanto:
fiz a assim chamada “transcriação”, não na tradução, mas na minha
própria poesia. (WILLER, 2004, p. 12)

O grupo se estabeleceu como agenciador cultural disseminando a literatura Beat
americana através de leituras públicas, peças de teatro baseadas nos poemas, traduções e
através da própria escrita poética e dos seus manifestos. Nesses textos é apresentado o
pensamento do movimento protagonizado por Willer, Piva, de Franceschi (entre outros),
em relação à escrita delirante, transgressora e visceral, e à aproximação entre literatura e
vida. Na leitura de Floriano Martins, “o que Claudio Willer põe em discussão nos
manifestos é que não se pode distinguir nosso comportamento ético de seu
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correspondente estético” (MARTINS, 2013, p. 185). Willer, poeta e tradutor, nascido a
2 de dezembro de 1940, em São Paulo, é quem apresenta de forma analítica o
movimento através de seus três primeiros manifestos 2 : “Fronteiras e dimensões do
grito”, que acompanha Anotações para um apocalipse, de 1964, “Dias circulares:
posfácio-manifesto”, incluído no início 3 de Dias circulares, de 1976, e “Viagens 6:
quase um manifesto”, adicionado no meio de Jardins da provocação, de 1981,
interrompendo os poemas. Willer também traduziu e prefaciou Cantos de Maldoror, de
Lautréamont e Escritos de Antonin Artaud.
O objetivo desse texto, portanto, é mapear esse grupo ainda pouco abordado pela
crítica literária, e verificar se apresentaram um projeto de vanguarda no Brasil, que se
colocava contra o conservadorismo da sociedade e da literatura. Para tanto, nos
debruçaremos sobre os manifestos de Roberto Piva, presentes em Um estrangeiro na
legião, e de Claudio Willer, reunidos em Manifestos 1964-2010.
Antes de abordarmos os manifestos, no entanto, cabe voltarmos à Geração Beat, a
fim de contextualizar a relação que o grupo paulista faz com o movimento americano. A
Beat foi um grupo de escritores dos Estados Unidos que tinha como principal
característica uma forte amizade (apesar de diferenças ideológicas entre eles), além de
afinidades no modo de pensar a literatura e a vida (WILLER, 2010a). A geração,
segundo Willer (2010a), em termos literários, pode ser datada entre 1944 e 1959, este
último ano sendo o momento no qual a Beat se tornou amplamente conhecida. Nesse
período, marcado por uma onda conservadora nos EUA (pelo macarthismo e a “guerra”
contra o comunismo), o grupo apresentou inovações literárias, mas foram caracterizados
erroneamente como vanguarda tardia. Willer, principal estudioso da Beat no Brasil,
afirma que essa geração se caracteriza como movimento de segunda vanguarda, porque
“representou o novo e foi inovadora naquele contexto, do mesmo modo como futurismo
e dadaísmo representaram o novo, de diferentes modos, em outro momento” (WILLER,
2010a, p. 16).

2

Roberto Piva também tem manifestos, mas os seus, mais curtos, se assemelham a poemas em prosa
inflamados, não tendo o mesmo carácter ensaístico dos textos de Willer.
3
Segundo Willer, o manifesto foi adicionado ao início com o nome de “posfácio” para, juntamente com o
título do livro, remeter à ideia de não linearidade, indicada no título do livro. (WILLER, 2013).
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O movimento Beat não se alinhou nem à direita, nem à esquerda, se politizando
de forma anárquica, mesclando preocupação social com liberdade individual, tomando o
uso de drogas não só como forma de contestação política, prenunciando o ideal
contracultural do período seguinte, mas como caminho de expansão de consciência. O
grupo que começou, como aponta Allen Ginsberg (2007), com Jack Kerouac, William
Burroughs, Neal Cassady, Herbert Huncke, John Clellon Holmes e ele mesmo, foi
sendo ampliado através do tempo, ao longo do território dos Estados Unidos.
Ginsberg, autor de Uivo e outros poemas, de 1956, é considerado o ideólogo e
pensador da Geração Beat. Seu editor Lawrence Ferlinghetti, também poeta e
proprietário da City Light Books, foi alvo de um processo judicial pela publicação do
livro de Ginsberg, acusado de obscenidade. O livro, no entanto, foi absolvido, mas o
processo serviu como publicidade, que o tornou mais popular. Segundo Willer (2010b),
as obras literárias da Beat foram “expressões da liberdade de criação, [pois] tais obras
romperam com o beletrismo, o exacerbado formalismo que dominava a criação poética
e o ambiente acadêmico, e com seu correlato, o bom-mocismo da sociedade” (p. 7).
Ao falar da importância de Ginsberg, Willer evoca Octavio Paz, em O arco e a
lira, para mostrar que assim como o poema é histórico, também faz história (WILLER,
2010b): “se a consciência, a sociedade e o mundo são um produto da linguagem, então a
operação feita pelo poema, a criação e transformação da linguagem, é transformação do
real, ou, ao menos, da consciência da realidade” (p. 8).
Nesse sentido, poesia é reação a um contexto e um momento histórico, mas
também tem impacto na sociedade na qual está inserida. No caso da Beat, o contexto era
de forte conservadorismo e o resultado do trabalho do grupo norte-americano culminou
no movimento que viria a ser conhecido Contracultura. Para Roszak (1972) o poema
“Uivo”, de Ginsberg, é seu documento fundador. Essas mudanças decorrentes da busca
de abertura dos horizontes de possibilidades de experimentação não ocorreram apenas
nos Estados Unidos, mas também em outros lugares, como foi o caso do Brasil.
Com a chegada da Beat no Brasil, através de Roberto Piva, ele e seus
companheiros fizeram a conexão entre os modos de vida e criação poética que já
vinham construindo, pela leitura de poetas de outros movimentos, como o Surrealismo,
e acabaram trazendo os ideais da Contracultura para a sociedade brasileira. É
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principalmente com base nesses dois movimentos que o grupo paulista vai construir
suas ideias presentes nos manifestos de Os que viram a carcaça, de 1962, e o
“Postfácio”, publicado em Piazzas, de 1964, ambos assinados por Piva, e “Fronteiras e
dimensões do Grito”, também de 1964, assinado por Willer.
Os manifestos assinados como Os que viram a carcaça são os que mantém mais
semelhanças com os manifestos das vanguardas do início do século XX, como o
Futurismo, dentre outros motivos, pela violência e concisão na apresentação das ideias
(PERLOFF, 1993). Tomando como paradigmas o Surrealismo e a Geração Beat, o
grupo se colocava contra o pensamento lógico e racional, a favor da liberdade total tanto
na vida, quanto na poesia, e se declaravam contra o formalismo da geração de 45 e o
movimento concretista, visto pelo grupo como representante do conservadorismo
castrador da sociedade, devido à tentativa de controle tanto da concepção, como da
recepção dos poemas.
A defesa do grupo pela liberdade criativa fica evidente, por exemplo, no seguinte
trecho de “Postfácio”: “Nós convidamos todos a se entregarem à dissolução e ao
desregramento. A Vida não pode sucumbir no torniquete da Consciência. A vida
explode sempre no mais além” (PIVA, 2005, p. 137). Assim como o “nós” dos
manifestos de Marinetti é lido por Perloff (1993) como índice da coletividade e do
convite ao agrupamento, lemos o “nós” no poema de Ginsberg, e nos manifestos de
Piva como sinal desse mesmo espírito.
No último manifesto dessa série, “A catedral da desordem”, Piva (2005) mostra
seu veio antropófago, derivado de Oswald de Andrade: “Só a desordem nos une.
Ceticamente, Barbaramente, Sexualmente” (p. 141). O grupo se coloca a favor do
desregramento dos sentidos – “contra a mente pelo corpo” (PIVA, 2005, p. 141),
“contra a lógica pela magia” (p. 141), “contra o regulamento pela Compulsão” (p. 141)
– e daquilo que é ilícito –“contra o licor pela maconha” (p. 141), “contra Cristo por
Barrabás” (p. 141). Se posiciona contra o autoritarismo judaico-cristão, na figura dos
arcanjos, mas a favor dos “querubins homossexuais”, fazendo alusão ao “Uivo” de
Ginsberg. O poeta arremata seu manifesto posicionando-se “contra tudo por
Lautréamont”, um dos principais paradigmas do grupo acerca da liberdade e do caos.
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O ideal da Contracultura, apontado por Roszak (1972), da luta contra uma
sociedade tecnocrática, se faz presente no manifesto de Piva:

O objetivo de toda Poesia & de toda Obra de Arte foi sempre uma
mensagem de Libertação Total dos Seres Humanos escravizados pelo
masoquismo moral dos Preconceitos, dos Tabus das Leis a serviço de
uma classe dominante cuja obediência leva-nos preguiçosamente a
conceber a Sociedade como uma Máquina que decide quem é normal
& quem é anormal. Para a sociedade Utilitarista do nosso tempo, a
prova máxima de normalidade é a adaptação do indivíduo à família &
à comunidade. Numa sociedade assim estruturada, todas as virtudes,
digo Todas, estão a serviço do Princípio de Utilidade. (PIVA, 2005, p.
130, grifos nossos)

A sociedade tecnocrática tem como estratégia reduzir a vida a um padrão de
normalidade. Roszak, através do pensamento de Herbert Marcuse, comenta sobre o
“poder absorvente” da tecnocracia, que seria a capacidade desse regime em
proporcionar “satisfação de uma maneira que gera submissão e depaupera a
racionalidade do protesto” (MARCUSE apud ROSZAK, 1972, p. 26). Ainda segundo
Roszak (1972), à medida em que o sistema tecnocrático amadurece, ele passa a
“anabolizar toda e qualquer forma de insatisfação” (p. 26):

O problema é a sexualidade, tradicionalmente uma das maiores fontes
de insatisfação do homem civilizado. A liberação da sexualidade
criaria uma sociedade na qual seria impossível a disciplina
tecnocrática. Mas a simples repressão da sexualidade geraria um
ressentimento explosivo e generalizado que exigiria policiamento
constante. [...] A estratégia escolhida, portanto, não é a repressão
drástica, mas a versão de Playboy para o sexo, uma permissividade
total que hoje nos impõe sua imagem em todos os filmes e revistas de
atualidade. [...] Há permissividade na sociedade tecnocrática; mas só
para os que “estão na onda” e para quem gaste a valer. (ROSZAK,
1972, p. 26-27)

É contra essa repressão da sexualidade, por conta da sociedade e do governo
autoritário, que Piva (2005), juntamente com seus companheiros, se posiciona: “O que
eu & meus amigos pretendemos é o divórcio absoluto da nova geração dos valores
desses neomedievalistas. E a libertação de si mesmos do Super-Ego da Sociedade” (p.
131).
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Nesse ponto, podemos perceber a proposta de vanguarda desse grupo se tomarmos
como referência o que Renato Poggioli, citado por Umberto Eco em “O grupo 63, o
experimentalismo e a vanguarda”, propõe sobre o espírito vanguardista. Segundo Eco
(1989), Poggioli aponta as seguintes características de vanguarda: o antagonismo contra
a sociedade, o Estado, a burguesia; o culto da juventude, representada pela vitalidade; a
energia; a oposição ao antigo; e a prevalência da poética sobre a obra, entre outras. (p.
93). Percebe-se, nos manifestos de Piva, esse antagonismo explícito contra o moralismo
da sociedade, os ideais cristãos e o enrijecimento da poesia, pelas tendências formalistas
e concretistas, por exemplo. Fica ainda evidente o culto à juventude (embora se torne
muito mais visível ao observar as experiências vividas pelo grupo); a prevalência da
poética sobre a obra em si, visto que, para esse grupo, essa poética é a vida experimental
e livre que levavam e propunham, enquanto a obra era índice dessas experiências.
Em “Fronteiras e dimensões do grito”, Willer (2013) amplia e expõe de maneira
analítica essas ideias, denunciando o conservadorismo e o dogmatismo que circundava a
sociedade e a literatura da época, se colocando contra “a repressão em todas as suas
formas, a família autoritária, as religiões espiritualizantes e patriarcais, o civismo, o
policialismo, o caritativismo, e, antes de mais nada, os porta-vozes oficiais e
estabelecidos dessa ordem das coisas” (p. 49).
Willer (2013) fala da necessidade de o poeta situar-se em seu tempo e que isso “é
essencialmente um situar-se em frente à vida” (p. 31). Por isso sente-se incomodado
com seus contemporâneos que, conforme a definição de Pierre Berger, citado por
Willer, são poetas cuja atividade é unicamente literária, que deixam de lado a vida, e
ainda desprezam aqueles que vivem: ao mesmo tempo em que demonstram admiração
por Lautréamont e Rimbaud, se escandalizam com figuras como Artaud, ao qual acusam
de louco (BERGER apud WILLER, 2013). Segundo ele, “eles sequer são curiosos, eles
não têm a mínima curiosidade de ser testemunhas de qualquer coisa. Atualmente, os
poetas deixaram de ser loucos; muito ao contrário, eles fazem negócios” (BERGER
apud WILLER, 2013, p. 31). Willer (2013), portanto, se coloca contra poetas que se
preocupam em produzir seguindo as expectativas da maioria e estabelece uma relação
entre “essa fabricação de poemas, essa aplicação em compor e construir” (p. 31) e o
surgimento de correntes como o concretismo e o praxismo, que pretendiam submeter a
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poesia “às leis não apenas do pensar conceitual, como de uma série de esquemas
gráficos e arquitetônicos” (p. 31-32).
É contra essa tentativa de cercear a literatura que ele contrapõe “uma poética livre,
despojada de censuras e autocontroles, espontânea, automática, desinibida” (WILLER,
2013, p. 32), e à essa “intencionalidade e obediência a normas teóricas”, Willer
contrapõe uma relação de necessidade: “escreve-se poesia não para agradar ou para
justificar uma posição qualquer, mas sob a motivação de um imperativo vital”
(WILLER, 2013, p. 32). A literatura como imperativo vital, como discutido por Willer,
dialoga com o que seu companheiro de grupo revela sobre a relação deles com a
literatura. Segundo de Franceschi, eles não estabeleciam nenhuma barreira entre a
dimensão literária e a dimensão da vida: “A poesia era para nós uma espécie de solo
fértil para nosso exercício de vida. [...] Tudo estava visceralmente ligado à poesia. [...]
O grupo era norteado pelo interesse na literatura. E, claro, pelas experiências estéticas
que tínhamos”. (HUNGRIA, D’ELIA, 2011, p. 15-16)
O grupo não concebia limite na relação entre literatura, vida e sociedade, daí a
recusa da visão de que a poesia por si só é instrumento de revolução social. Para eles,
fazer poesia revolucionária implica a necessidade de uma vida revolucionária. Willer
nega sua adesão e militância na esquerda de sua época pois, segundo ele, seus membros
se igualam à direita “no moralismo, no medo à vida, no autocontrole, no temor religioso
a instituições como a família, o patriotismo cívico, a castidade sexual, e que repousam
na base dessa mesma ordem social que eles querem reformar” (WILLER, 2013, p. 44).
O poeta e seus amigos se colocam numa posição anárquica semelhante a Beat, e
expressam suas visões políticas ocupando a pólis de maneira transgressora.
Segundo Willer (2013), essa visão que eles construíram não é resultado de “uma
especulação teórica de gabinete, porém do cabedal de experiências” (p. 48) adquiridas
nos últimos anos, através de peregrinações e viagens, de uma
permanência nas fronteiras da loucura, do crime, da marginalidade, da
experimentação e do exercício sistemático de todas as possibilidades
de comportamento e de liberdades individuais, de todas as
possibilidades da mente e formas do pensar, através de experiências
alucinatórias e tóxicas, do diálogo com todos aqueles que tentam fugir
à esquematização e procuram caminhos novos, de todo esse acervo de
experiências, principalmente a mais profunda, a experiência amorosa
em todas suas possibilidades e consequências. (WILLER, 2013, p. 48)
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Willer (2013) afirma ter experimentado aquilo que defende e convoca aqueles que
estão abertos e dispostos à “reunificação do corpo e mente, do rompimento da
repressão” (p. 46). O poeta convida a juventude a ingressar nessa subversão que propõe
(WILLER, 2013) por acreditar que a literatura, antes “patrimônio exclusivo de
indivíduos isolados” está “tomando cada vez mais um caráter grupal e coletivo, como
que obedecendo ao lema de Lautréamont: ‘A poesia deve ser feita por todos’,
constituindo um processo histórico do qual dadá e o surrealismo são momentos
decisivos” (WILLER, 2013, p. 49-50).
A partir dos manifestos de Piva e Willer é possível extrair um projeto de
vanguarda, ou melhor, um (anti)projeto, visto que as propostas apresentadas são a favor
de uma poética livre que não obedeça a regras e modos de pensar estabelecidos. Por
isso, se colocam contra todo tipo de repressão presentes na sociedade e no campo da
arte. É possível perceber a existência desse (anti)projeto como o contrário do que
pregava o concretismo. Segundo Willer (2013) em “Um quarto manifesto?”, de 2010:
“Queríamos o ‘caos poético’ (continuo querendo). Quanto mais ‘indisciplinado’,
melhor. [...] Que o caos se projetasse da poesia para a realidade, que esta se configure
conforme o desejo. Transgressão, ruptura, rebelião: palavras de ordem nossas, jamais
deles” (p. 11).
Retornando ao ensaio de Umberto Eco, há outra característica de movimentos de
vanguarda, que ele extrai de Poggioli, ainda não citada no presente trabalho, que é a
autopropaganda. Segundo Eco (1989), esta seria a “violenta e ‘auto publicitária’
imposição do próprio modelo como único” (p. 93). Essa imposição não acontece por
parte do grupo paulista, mas o contrário: a proposição é a de libertação diante dos
modelos, semelhante ao que propõe Oswald de Andrade com seu Manifesto Pau-Brasil,
“nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo” (ANDRADE, 2011, p.
65). Pode parecer que, por pregarem essa liberdade total, tal como nos manifestos
anteriormente apresentados, e pela poesia desse grupo não poder ser classificada a partir
de um estilo ou de regras estabelecidas, que eles não proponham um movimento, mas as
experiências dos amigos, que eram substrato para a poesia, eram vivenciadas em grupo,
como aponta Franceschi: “[...] nós vivíamos madrugadas inteiras na rua, discutindo
literatura, mas também aprontando e bebendo” (HUNGRIA; D’ELIA, 2011, p. 46).
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A marginalidade não é aspecto apresentado apenas na poesia ou em seus
manifestos, mas faz parte da vivência desses poetas, que estiveram nas fronteiras da
loucura e do crime. As experiências relatadas pelo grupo têm a ver também com outro
aspecto das vanguardas, conforme apontado por Eco a partir de Poggioli: o culto a
juventude. Segundo Franceschi, “o Willer fazia o ideal do herói indestrutível”
(HUNGRIA; D’ELIA, 2011, p. 48).
Dois pontos apontados por Umberto Eco, a partir de Poggioli, para caracterizar as
vanguardas, são principais no grupo paulista: o primeiro deles é a oposição ao antigo.
No caso do grupo paulista, essa oposição se dá contra a cultura literária “oficial”, aquilo
que é legitimado pela crítica. Uma tradição subterrânea é resgatada por eles: Antonin
Artaud, Rimbaud, Baudelaire, Novalis, William Blake etc. São poetas de uma linhagem
que tem ligação com o ocultismo e a exploração das possibilidades do inconsciente, que
se conectam ao Surrealismo e à Geração Beat, na figura de Allen Ginsberg, um dos
poetas do século XX que foi ponto de convergência dessa linhagem, tendo experiências
com loucura, drogas e iluminações. Quanto à relação da vanguarda paulista com a
tradição que renegavam, Willer comenta em seu manifesto de 1976:

Há, efetivamente, uma considerável lacuna entre a produção de 22 e a
imediatamente após, e o momento em que Roberto Piva começou a
praticar estripulias e malabarismos com a nossa linguagem, por volta
de 1962. Esse vazio. Esta lacuna, autorizam a saudar o atual surto
[1976] de produtividade poética como verdadeira manifestação
revolucionária, capaz de influir na ordem das coisas, a linguagem
reconquistada e restaurando-se com toda a sua força, sintoma e
apropriação de algo novo, terrível e grandioso, cantares prenunciando
o Apocalipse e a liberação. (WILLER, 2013, p. 77)

O poeta renega os 40 anos que separam os modernistas de 22 e seu grupo. Sobre
isso, explica em entrevista que Paranoia, livro de Roberto Piva, de 1963, considerado
pelos membros do grupo como um marco, significa, “dentro da moderna poesia
brasileira, o momento de retomada da rebeldia e virulência crítica da vanguarda de 22,
posteriormente

descontinuada

por

alguns

loucos

temerários

devidamente

marginalizados e ostracizados, como Antonio Fraga” (HUNGRIA; D’ELIA, 2011, p.
54). Para ele, Paranoia é uma “obra de atualização da poesia e cultura brasileira –
defasada na época em relação ao resto do mundo –, trazendo uma leitura e reescritura de
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duas vertentes fundamentais do pensamento contemporâneo: o surrealismo e a Beat
norte-americana, principalmente Allen Ginsberg” (HUNGRIA; D’ELIA, 2011, p. 54).
O segundo ponto principal de aproximação dessa vanguarda subterrânea ao que é
apontado por Poggioli é a prevalência da poética sobre a obra. Para o grupo, sua poética
se sobressai ao texto, visto que é, sobretudo, uma forma de vida, conforme o conhecido
pensamento de Piva de que “não existe poesia experimental sem vida experimental”.
Em relação à poesia e vida, Willer (2013), no seu manifesto de 1976, revela seu
pensamento de que “a poesia em si, considerada isoladamente, é desprovida de
importância na ordem das coisas. O que interessa é a proposta de vida que subjaz a ela
[a poesia], à qual ela atende e aponta” (p. 66).
A proposta desse grupo, que vai ao encontro de Ginsberg e Lautréamont, vistos
por eles como parâmetros literários, é uma forma de protesto contra a supressão e
repressão política e literária de sua época. Willer anuncia um apocalipse, já declarado
no título de seu primeiro livro, uma mudança nos estatutos sociais e literários, como um
profeta, segundo o que acredita: a poesia como gnose, fonte de um saber que expande as
formas de conhecimento racional, que vão além da consciência com a qual estamos
habituados. Eles escrevem esses manifestos apontando que o “transformar a sociedade”,
de Marx, deve vir junto ao “mudar de vida”, de Rimbaud (WILLER, 2013), negando e
subvertendo os valores opressores e morais impostos. Tais ideias não ficaram datadas,
muito pelo contrário: hoje, com o forte retorno do conservadorismo, mais
alarmantemente presente no campo sócio-político, é urgente a propagação dessas ideias.
Propostas ainda presentes na vida e na poesia não só de Willer, mas de outros poetas
que, dando continuidade a esses ideais de ruptura e transgressão, buscam projetar o caos
poético para a realidade de modo que ela se configure conforme a liberdade do desejo.
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Subjetividade e alteridade na lírica imagética de Pedro Kilkerry
Carlos Eduardo Siqueira Ferreira de Souza (PUC-SP)1
Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar, à luz das propostas teóricas de Michel Collot e
da Fenomenologia da Percepção, os processos de subjetivação e as relações de alteridade entre
sujeito e mundo que se manifestam na lírica de Pedro Kilkerry (1885-1917). Nessa poesia,
imagens inusitadas subvertem a lógica formal do mundo concreto, inscrevendo no corpo dos
poemas as experiências de um sujeito lírico que, entregando-se aos apelos sensoriais, sofre uma
espécie de dissociação. O exame dos métodos lírico-ficcionais que singularizam a escritura de
Pedro Kilkerry aponta para a emergência de processos de subjetivação consolidados por fluxos
constantes de deslocamento entre eu e mundo, cujo efeito é a transfiguração da realidade.
Palavras-chave: Pedro Kilkerry. Subjetividade. Alteridade. Simbolismo. Lírica moderna.

Introdução
Múltiplo, instável e dissonante é o território da lírica moderna, marcado por
constantes deslocamentos e transformações. Um breve levantamento das tendências
estéticas surgidas a partir de meados do século XIX é suficiente para comprovar o caráter
heterogêneo e multifacetado da poesia produzida desde esse período. No entanto, em
meio a essa diversidade, é possível identificar o desenvolvimento de duas vertentes mais
expressivas, pelo menos é o que constatam as mais diversas correntes da crítica e da teoria
literárias. Ao comparar a obra de Jorge Guillén à poesia surrealista, Hugo Friedrich ilustra
a questão:
A poesia [de Jorge Guillén] é uma criação resultante de campos puros
de tensão, e estes, mediante a pergunta sem resposta do final,
permanecem sem desenlace. Nenhum eu fala. Fala apenas a linguagem
que, identificando o visto com o pensado, os confina ao frio de uma
fórmula quase matemática. Mas a fórmula canta.
No extremo oposto desta poesia que provém do legado de
Mallarmé, há a poesia do alógico, dos conteúdos sonambulísticos e
alucinantes, que nascem – ou querem nascer – da semi-consciência e
do insconsciente. (…) A poesia alógica prentende ser poesia do sonho.
(…) O limite divisório entre as duas capacidades de sonho [o sonho
estando dormindo e o sonho acordado e provocado artificialmente] é
flutuante, sobretudo em sua manifestação artística. É o limite que existe
entre um princípio psicológico e um estético. Todavia os dois princípios
se encontram na justificação da subjetividade desvinculada da realidade
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e na explicação de que o homem é o senhor do mundo, graças a sua
capacidade de sonhar. (FRIEDRICH, 1978, p.190-191)

Friedrich distingue, portanto, duas linhas de força da lírica moderna – poesia
subjetiva e poesia objetiva – derivadas de maior ou menor presença do sujeito no discurso.
Na esteira da estética romântica, ergue-se a vertente lírica ancorada na presença de
expressiva subjetividade, resultante das experiêncas de um eu autocentrado, “senhor do
mundo”, imerso em seu universo interior: a essa vertente corresponderia, por exemplo, a
lírica surrealista. “No extremo oposto”, emergeria a poesia em que “nenhum eu fala”,
associada a um sujeito que parece ausentar-se do discurso, dando lugar, muitas vezes, a
experiências formais como as de Jorge Guillén. Segundo essa perspectiva notadamente
dualista, a subjetividade, apesar de se manifestar nas mais distintas formas no discurso
poético, constituiria o paradigma das manifestações líricas do século XX, e sua recusa
determinaria uma postura antilírica.
A poesia moderna seria, dessa forma, palco de tensões geradas pelo protagonismo
do sujeito no discurso poético. Esse cenário, no entanto, torna-se inconsistente quando se
passa a compreender a lírica moderna não como resultado da presença ou da ausência do
sujeito lírico, mas como território em que eu e mundo deslocam-se em fluxo constante,
em conformidade com propostas oriundas das diversas vertentes da Fenomenologia do
século XX, dentre as quais destacamos a filosofia da percepção de Maurice MerleauPonty, que compreende o sujeito como um ser encarnado que, antes de interpretar as
coisas de seu mundo circundante, percebe tais coisas por meio de seus órgãos sensoriais.
Segundo Merleau-Ponty (2004, p. 24-27), qualquer tentativa de compreensão do
ser que habita as coisas sensíveis deve levar em consideração, a priori, que as qualidades
as quais permitem definir tal ser estão situadas na experiência humana. Tais qualidades,
provenientes dos diferentes mundos dos sentidos (visão, audição, tato, olfato, paladar),
são portadoras de significações afetivas que colocam em correspondência os diversos
planos sensoriais. Essa perspectiva nega a concepção das coisas como objetos neutros
diante de um sujeito, uma vez que, para a fenomenologia da percepção, a experiência do
sujeito que percebe o objeto é considerada um confronto, um debate, mediante o qual
emergem tanto as reações que as coisas do mundo provocam no corpo humano quanto as
características humanas que revestem as coisas: “O homem está investido nas coisas, e as
coisas estão investidas nele” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 24). Entre sujeito e objeto
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verifica-se, portanto, uma “proximidade vertiginosa que nos impede de nos apreendermos
como um espírito puro separado das coisas, ou de definir as coisas como puros objetos
sem nenhum atributo humano” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 27).
A fenomenologia da percepção é o fundamento da abordagem proposta por
Michel Collot (2004; 2013), professor emérito de Literatura Francesa da Universidade de
Paris 3, poeta, autor de diversos ensaios sobre a poesia francesa moderna e
contemporânea e de estudos sobre as representações da paisagem. Em seus escritos,
retoma os questionamentos acerca da subjetividade na lírica moderna, colocando em crise
o valor atribuído ao sujeito na construção do discurso poético e sugerindo um caminho
alternativo para a investigação dos processos de subjetivação na poesia, que envolve o
desapossamento do eu lírico em nome da alteridade. Collot (2004) recusa a tradição
teórica e crítica que concebe o lirismo moderno como expressão de uma subjetividade,
como manifestação de uma interioridade pura. Ao investigar a antinomia poesia
subjetiva/ poesia objetiva, apresenta uma hipótese que põe em xeque a noção de lirismo
circunscrita ao mundo fechado de um eu absoluto: “minha hipótese é que uma tal saída
de si não é uma simples exceção, mas, pelo menos para a modernidade, a regra”
(COLLOT, 2004, p. 165). Segundo Collot (2004, p. 167), saindo de si, o sujeito “coincide
consigo mesmo, não como uma identidade, mas como uma ipseidade (...), não para se
contemplar em um narcisismo do eu, mas para realizar-se como um outro”.
Em Poética e filosofia da paisagem, Collot (2013) afirma que o processo de
subjetivação na poesia lírica efetua-se na circulação entre três polos – eu, mundo e palavra
– sem o predomínio de um deles em particular. O poeta não é o centro do processo, mas
desempenha o papel de mediador: “o sujeito lírico se situa no ponto de passagem entre o
dentro e o fora, a linguagem e a paisagem” (COLLOT, 2013, p. 90-91). A sensibilidade
lírica não implica apenas a emergência de uma interioridade, mas se manifesta na
“receptividade às influências exteriores”.
À luz dessa perspectiva, em que a poesia é concebida como meio de expressão
que parte da experiência sensível para produzir um "pensamento fundamental"
(COLLOT, 2013, p. 43), pretendemos apresentar uma breve análise da lírica singular de
Pedro Kilkerry.
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A lírica imagética de Pedro Kilkerry
Pedro Kilkerry2 (1885-1917) nasceu na Bahia, onde se formou em Direito e atuou
como jornalista, desenvolvendo obra poética singular, dispersa em jornais e revistas da
época, em especial nos periódicos simbolistas Nova Cruzada e Os Anais3. A primeira
publicação de seus poemas em livro foi realizada por Jackson de Figueiredo, quatro anos
após a morte do poeta, e ocupa o segundo capítulo de Humilhados e luminosos (1921),
que abrange a produção de alguns poetas baianos do início do século XX. Em 1952,
Kilkerry foi incluído por Andrade Muricy no Panorama do movimento simbolista
brasileiro (1952), entretanto, sua obra só ganhou o devido destaque em 1970, com a
primeira edição de ReVisão de Kilkerry (1985), organizada por Augusto de Campos,
responsável por apresentar, em um só volume, poemas e crônicas do autor, além de perfis
biográficos e ensaios de autores diversos sobre sua poesia.
Apesar dos esforços críticos de autores como Andrade Muricy e Augusto de
Campos, permanece praticamente incógnita a obra de Kilkerry – figura central do
movimento simbolista baiano – no contexto da poesia brasileira do século XX. O exame
da singularidade de sua obra poética revela a “presença de uma vereda solitária e pouco
palmilhada pelos ‘poetas maiores’” (CAMPOS, 1985, p. 19), à margem das tendências
desenvolvidas no contexto da segunda geração simbolista: “Não houve quem fosse capaz
de declarar ou imitar a sua linguagem, e mal teve antecessor” (MURICY, 2002, p. 442).
Para fundamentar sua reivindicacão da importância de Kilkerry para a moderna
poesia brasileira, Campos realiza a sondagem de procedimentos que constituem a lírica
do poeta baiano, com destaque para os elementos que configuram o extrato sonoro dos
poemas e a complexa sintaxe (des)organizadora de seu discurso lírico. Sobre os temas
que constituem o objeto de estudo deste trabalho – em especial a natureza das imagens
poéticas –, foram levantadas poucas, mas expressivas informações. Comentários esparsos
destacam a originalidade das imagens em Pedro Kilkerry, por exemplo: “liberdade de
associação imagética” e “arrevesamento metafórico incomuns”; “invulgar capacidade de
materializar uma imagem abstrata”; “sucessão de permutas sinestésicas” (CAMPOS,
2

Pedro Militão Kuilkuery era seu nome de batismo.
Segundo Jackson de Figueiredo, amigo do poeta, Kilkerry opunha-se a publicar sua obra em livro,
mantendo seus poemas de memória ou em rascunhos: “quando os escrevia, era ora nas paredes, ora em
trapos de papel ou página de livros, no mais absoluto alheamento à ideia de os publicar” (FIGUEIREDO,
1921, p.70).
3
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1985, p. 30-33); “montagem caleidoscópica, em fragmentos de imagens” (CAMPOS,
1985, p. 44). Ainda sobre o tratamento dado às imagens, Augusto de Campos (1985, p.
47-51) identifica aglutinação e superposição de planos imagéticos, emprego simbólico e
refinado das cores (alusão a Rimbaud) e construção de imagens (metáforas, metonímias)
quase sempre de movimento.
Em ensaio sobre o Simbolismo em Kilkerry, Carlos Chiacchio (1985, p. 282-283)
destaca a importância que dava o poeta à dimensão do inconsciente e do sonho; o impacto
da obra de Rimbaud em sua escritura; e o caráter vanguardista de sua obra, antecipadora
de experiências dadaístas e surrealistas. A associação entre a obra de Kilkerry e as
vanguardas modernas também aparece em comentário de Eugênio Gomes (1958, s/p) a
respeito das “tendências” do poeta ao “super-realismo”: “dominava-o uma inquietação
metafísica, de cuja extraordinária riqueza criadora subsistem admiráveis resquícios
através de alguns fragmentos de sua obra apenas começada”.
Finalmente, as análises de Andrade Muricy (1952; 2002) reforçam a singularidade
da poesia de Kilkerry no panorama do Simbolismo brasileiro. Em seus estudos, Muricy
reforça o papel central de Pedro Kilkerry no contexto do movimento simbolista baiano,
as correspondências com a poesia de Verlaine e Rimbaud e a estranha musicalidade de
seus versos. Quanto ao problema da subjetividade e à relação entre sujeito e objeto na
poesia lírica, um breve comentário de Muricy confirma o tratamento singular que o poeta
confere a esses aspectos:
A poesia de Kilkerry é entretecida de símbolo, porém despida de
sentimentalismo. Comparativamente, será desse impersonalismo sem o
qual a obra não abandona o mundo da introversão e da confidência para
projetar-se na objetividade que permite a realização da obra de arte.
(MURICY, 2002, p.443)

Subjetividade e alteridade
Hermetismo e experimentalismo, traços de modernidade atribuídos à obra de
Kilkerry, resultam do emprego de procedimentos incomuns ao Simbolismo brasileiro,
como a sintaxe irregular, obscura e a imagem plástica de natureza intrincada, como
ilustram os versos do soneto “O muro”:
Movendo os pés doirados, lentamente,
Horas brancas lá vão, de amor e rosas
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As impalpáveis formas, no ar, cheirosas...
Sombras, sombras que são da alma doente!
E eu, magro, espio... e um muro, magro, em frente
Abrindo à tarde as órbitas musgosas
- Vazias? Menos do que misteriosas –
Pestaneja, estremece... O muro sente!
E que cheiro que sai dos nervos dele,
Embora o caio roído, cor de brasa,
E lhe doa talvez aquela pele!
Mas um prazer ao sofrimento casa...
Pois o ramo em que o vento à dor lhe impele
É onde a volúpia está de uma asa e outra asa...
(In: CAMPOS, 1985, p. 90)

Imagens inusitadas (“horas brancas” “de amor e rosas”; formas “cheirosas”;
“órbitas musgosas”) são conduzidas pela estranha música que atravessa as estrofes,
rompendo com a lógica formal da linguagem cotidiana e operando uma espécie de
metamorfose da realidade apreendida pelos sentidos. Kilkerry inscreve no corpo do
poema a experiência de um sujeito lírico que, entregando-se aos apelos sensoriais,
percebe um dado banal a sua frente, um muro, e sofre uma espécie de dissociação: não é
mais o sujeito lírico quem olha o muro, mas é o muro quem, ao “abrir” suas órbitas “à
tarde”, espia o sujeito, “pestaneja, estremece… O muro sente!”. Em breve análise desse
soneto, Augusto de Campos (1985, p. 32) destaca a “angústia reflexiva” do poeta,
responsável por “antropomorfizar o objeto inanimado que motiva o poema, atribuindolhe órbitas, pele, nervos, sensações”. À luz da Fenomenologia, entretanto, tal leitura
parece preservar a noção de sujeito lírico como instância dominadora do discurso poético,
responsável por projetar seus traços psíquicos no objeto neutro (muro) à sua frente,
antropoformizando-o. No entanto, o exame mais atento do estatuto das imagens que
transbordam do poema aponta para dois processos simultâneos de desencobrimento do
ser, conforme a noção de abertura proposta por Heidegger (2005): ao mesmo tempo em
que o ser do muro emerge do contato visual do sujeito, transfigurado por qualidades
humanas, descortina-se também o sujeito que olha para o muro, revestido das qualidades
do ser que se abre aos sentidos. Considerado o viés da percepção, é possível apreender
também a “proximidade vertiginosa” entre sujeito e objeto de que fala Merleau-Ponty
(2004), reveladora de um sujeito que já não se diferencia do objeto percebido. No poema
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de Kilkerry, tal proximidade vertiginosa é dramatizada e resulta em uma realidade
transfigurada pelo corpo sensorial do eu lírico. Por um lado, o muro, objeto percebido
pelo sujeito, adquire qualidades do eu, um muro magro, que pestaneja, estremece, cujos
nervos proporcionam a sensação da dor; por outro lado, o eu lírico é também investido de
qualidades do muro, a ponto de não ser possível apreender os limites que separam sujeito
e objeto, amalgamados no poema. Atento à realidade exterior, ao mundo desvelado pelos
sentidos, o sujeito lírico de Kilkerry, apesar de autorreferente, sai de si e expressa
liricamente tal despersonalização, deixando-se contaminar pelas imagens visuais, táteis,
olfativas e entregando-se à volúpia da experiência do contato com o mundo.
A abertura instaurada pela experiência do sujeito que sai de si, respondendo aos
apelos das coisas que habitam seu mundo circundante, não se restringe a esse poema.
Uma dinâmica semelhante pode ser verificada no misterioso “É o silêncio...”:
É o silêncio, é o cigarro e a vela acesa.
Olha-me a estante em cada livro que olha.
E a luz nalgum volume sobre a mesa...
Mas o sangue da luz em cada folha.
Não sei se é mesmo a minha mão que molha
A pena, ou mesmo o instinto que a tem presa.
Penso um presente, num passado. E enfolha
A natureza tua natureza.
Mas é um bulir das cousas... Comovido
Pego da pena, iludo-me que traço
A ilusão de um sentido e outro sentido.
Tão longe vai!
Tão longe se aveluda esse teu passo,
Asa que o ouvido anima...
E a câmara muda. E a sala muda, muda...
Afonamente rufa. A asa da rima
Paira-me no ar. Quedo-me como um Buda
Novo, um fantasma ao som que se aproxima.
Cresce-me a estante como quem sacuda
Um pesadelo de papéis acima...
........................................................
E abro a janela. Ainda a lua esfia
Últimas notas trêmulas... O dia
Tarde florescerá pela montanha.
E oh! minha amada, o sentimento é cego...
Vês? Colaboram na saudade a aranha,
Patas de um gato e as asas de um morcego.
(In: CAMPOS, 1985, p. 43)
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Nesse poema, a “verdade” do momento da criação poética abre-se ao mundo sem
perder seu caráter enigmático. À arquitetura sonora do poema, erigida em paronomásias
e cadeias aliterativas (m e p), soma-se um rico trabalho de construção de imagens; desse
amálgama, emergem dois planos da experiência lírica, também indissociáveis: o
momento solitário do fazer poético é arrebatado pela carga sensorial provocada pelo leve
movimento das coisas (“bulir das cousas”)4. Já na primeira estrofe, é possível observar a
relação singular entre eu lírico e mundo circundante: não é o sujeito quem olha a estante,
mas é ela, “em cada livro”, que olha o eu. No instante da criação poética, em que se
confundem passado e presente, o sujeito dissolve-se no mundo sensorial, à espera da rima.
Conforme “traça a ilusão” dos sentidos, percebe o som aveludado dos passos que invade
a “câmara muda”: destaca-se a ambiguidade da palavra “muda”, empregada como verbo
e adjetivo. A terceira estrofe revela o ápice do momento da criação poética: arrebatado
pela “asa da rima”, o poeta cai como um “Buda novo” diante da estante que, transfigurada
pela presença do eu, cresce a sua frente. Após um corte radical, as duas últimas estrofes
revelam o momento seguinte à criação poética. As imagens finais – “a aranha, / Patas de
um gato e as asas de um morcego” – encerram o poema de forma enigmática, sugerindo
uma espécie de receita mágica, alquímica, ao mesmo tempo que evocam as percepções
sensoriais aludidas nas estrofes anteriores: seriam essas – “a aranha, / Patas de um gato e
as asas de um morcego” – as origens dos sons que arrebataram o poeta na câmara muda?
Considerações finais
Nessa breve incursão à poesia de Pedro Kilkerry, mediante a análise dos poemas
em questão, dois dados ganham relevo: a natureza hermética e inusitada das imagens e
dos métodos de articulação de tais imagens nos poemas, cujos efeitos aproximam sua
lírica dos experimentos de vanguarda; a complexa relação de alteridade que se estabelece
entre sujeito lírico e mundo, da qual emergem tanto um mundo invertido, transfigurado,
quanto modos de subjetividade que apontam para um corpo aberto aos apelos sensoriais.
Trata-se, pois, de um território poético marcado pela construção e pela combinação de
imagens inusitadas, aparentemente ilógicas, de forte apelo sensorial, que convergem para
4

Segundo Campos (1985, p. 42), “É o silêncio...” “mostra o poeta dono de uma extrema limpidez e pureza
de dicção, atento, fenomenologicamente, ao ‘bulir das coisas’”.
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realidades transfiguradas, de onde se abrem ricas experiências de subjetivação, capazes
de recolocar o ser no mundo.
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BREVES PONTUAÇÕES SOBRE LÍRICA E EXCESSO
Ricardo Alves dos Santos (UFU)1
Resumo: Esta artigo abordará, a partir da lírica de dois poetas contemporâneos Glauco Mattoso
e Waldo Motta, a questão do excesso poético, dessacralizando o espaço da poesia, como
maneira singular dos escritores de promoverem uma escrita que dialoga, incessantemente, com
os paradigmas estético-literários que a crítica consolidou como sendo uma literatura de
resistência. Dessa maneira, a condição da homossexualidade, da cegueira, no caso de Mattoso, e
do negro, no caso de Motta, permite-nos refletir sobre as exclusões e o anulamento social
imperantes em solos ditos democráticos. Assim, o que propomos é fazer breves considerações
acerca da criação literária como estratégia de resistência política.
Palavras-chave: Poesia; Resistência; Glauco Mattoso; Waldo Motta

Desde meados do século XIX, são detectadas mudanças no cenário cultural, em
virtude da pluralidade de concepções estéticas, políticas, tecnológicas e de mercado,
trazidas pela modernidade, o que “afetou intensamente modos e meios de produção,
reprodução e circulação de todos os bens simbólicos” (PEDROSA, 2008, p.41). Diante
das mudanças exigidas por este contexto histórico, no terreno da literatura, a relação
obra, crítica e público também sofre alteração, necessitando de novos critérios que
outrora estavam alicerçados na tradição e no cânone.
A contemporaneidade literária sinaliza uma “mudança do peso e do sentido da
tradição, que não precisa ser necessariamente reverenciada, contestada ou
transformada” (SIMON, 2011, p. 10). A tradição, assim, pode ser avaliada como um
universo de formas para que os poetas possam cultivar “seus anseios de superação e
crítica”.
A lírica dos poetas contemporâneos Glauco Mattoso2 e Waldo Motta3 traz à tona
questionamentos sobre os paradigmas que encontramos na crítica literária e na literatura
do presente4: ambos produzem versos que dialogam com a tradição, mas, ao mesmo
tempo dela se afastam. Os poetas selecionados para este trabalho são homossexuais e,

1

Graduado em Letras (UFU), Mestre em Teoria Literária (UFU) e Doutorando em Estudos Literários
(UFU). Contato: Ricardo.ia.alves@gmail.com.
2
Glauco Mattoso é o pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva, paulistano nascido em 1951 e que está
cego desde a década de 1990. O nome artístico do poeta faz menção à doença ocular que o levou à
cegueira. A lírica de Mattoso é intitulada por ele como coprofágica, termo que será desenvolvido adiante.
3
Waldo Motta, poeta capixaba, conhecido pelo seu projeto literário intitulado “erotismo sagrado”, o qual
pode ser apreciado na obra Bundo (1995), publicada juntamente com Waw (1991), pela Editora Unicamp,
coletânea que recebeu o título Bundo e outros poemas (1996).
4
Pensamos aqui nas seguintes palavras de Marcos Siscar: “a análise do presente exige consideração de
suas exclusões, de suas censuras” (SISCAR, 2010, p. 187).
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desde o final da década de 1970, produzem textos que misturam vida e obra, fato que
não causa espanto a ninguém, uma vez que os escritores iniciaram seus escritos em
tempos de uma poesia consagrada como marginal e que se caracterizou por estreitar o
elo entre poeta e leitor, promovendo “uma desierarquização do espaço nobre da
poesia”5. Sobre a poesia marginal, Annita Costa Malufe corrobora:
[...] os poetas marginais apostavam em uma linguagem
absolutamente contaminada de mundo, misturada com a vida,
confundida com a atitude comportamental do autor, com seus
dramas pessoais, privados. (MALUFE, 2011, p. 72)
Nos versos de Glauco Mattoso: “Nem oito, nem oitenta: a poesia/ é boa ou má
conforme o testemunho/ que dá de seu autor enquanto cria.” (MATTOSO, 2004, p. 45),
e nas palavras de Waldo Motta publicadas no prefácio da obra Bundo e outros poemas
(1996); “Não quero apenas escrever mas também ser o que escrevo”, constatamos o
quanto a vida particular de cada um servirá como matéria poética. Os corpos dos poetas
e seus “dramas pessoais” serão constantemente convocados para o exercício artístico
deles, pois eles se transformam em palavra, e isso, de certa forma, revela-nos duas
líricas estruturadas a partir da construção de um mito pessoal6 que requer sempre do
artista um mergulho nas memórias. As aflições, as angústias, os amores e, sobretudo, o
anulamento social serão resgatados para empreender poéticas em que a fala7 dará o tom
exclusivo. Glauco Mattoso e Waldo Motta reivindicam a fala, o diálogo e o discurso em
suas performances8 literárias.
5

No prefácio da obra 26 Poetas Hoje, Heloisa Buarque de Hollanda (1998) usa esta expressão ao
argumentar sobre a poesia marginal da década de 1970 e cremos que a poética dos autores Glauco
Mattoso e Waldo Motta nos conduz à contestação sobre o papel sagrado da poesia, espaço destinado aos
sentimentos mais elevados (doutrina literária romântica e hegeliana e, por que não, burguesa/capitalista),
o que não é verificável nos versos desses poetas contemporâneos.
6
Paulo Henriques Britto, em Poesia e memória, discorre sobre a importância, para um “poeta lírico”, da
memória para o fazer artístico: “Para o poeta lírico, a memória individual é um repertório de causas,
explicações e justificativas que lhe permitem criar o seu mito pessoal de individualidade única e singular,
a ser fruído pelo leitor – o qual, por meio de um processo de identificação, sente-se gratificado ao
constatar que também seu eu, tão único e singular quanto o do poeta, tem algo em comum com ele.”
(BRITTO, 2000, p. 125). Esta singularidade, apontada por Britto, nutriria a poesia lírica e aproximaria o
leitor das experiências partilhadas e compartilhadas na relação poeta/leitor, situação regida pelo jogo de
deslocamentos de identificações e diferenciações.
7
A fala é um instrumento performativo que marca, molda e institui os objetos e, neste sentido, a partir
dela podemos empreender uma reflexão acerca do que está no jogo do discurso literário realizado pelos
poetas.
8
Esta palavra é utilizada neste momento consoante ao pensamento de Judith Butler (2012) que postula,
em sua teoria sobre o gênero, o caráter performativo que ronda a sexualidade humana, já que esta está
sempre condicionada ao discurso e à repetição na formatação de nossos corpos, desencadeando um
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Interessa-me, neste trabalho, analisar e avaliar

a escrita dos poetas

contemporâneos como um discurso homossexual que, através de uma linguagem do
excesso, destaca as contradições do nosso tempo. Este aspecto é pensado aqui nos
caminhos que a linguagem literária percorrerá, pois os versos dos autores são repletos
de deslocamentos e de desconstruções ideológicas. O excesso da escritura (re)direcionanos para questionarmos e refletirmos sobre as leis construídas e impostas
discursivamente, seja na esfera social ou artística. Em Waldo Motta, o sagrado e o
profano não são lados opostos, encontram-se misturados e indissociáveis, situação,
claramente, dissonante do valor praticado na sociedade, e Glauco Mattoso se define
como “poeta da crueldade” (MATTOSO, p. 43, 2010) e conciliador de opostos,
“combinando, por exemplo, a forma clássica do soneto ou da glosa com a gíria da
periferia ou do baixo calão” (MATTOSO, 2010, p. 43), ou seja, em ambos notamos
“excessos que não cessam de colocar em perigo a ordem social” (BATAILLE, 2013, p.
91). O presente exige repensar sobre as exclusões e a poesia edificada por Glauco
Mattoso e Waldo Motta representa uma resposta artística ao universo binário construído
pelo homem: branco e preto, rosa e azul, homem e mulher, pobre e rico, ou seja, a
poética dos escritores desloca o olhar do leitor, desestabiliza os pontos fixos criados
pela cultura.
Na obra Poesia digesta (2004), Glauco Mattoso reuniu poemas produzidos de
1974 a 2004. Nesta coletânea, observamos a trajetória do poeta; o verso metrificado, a
escolha pelo soneto, haicais, poemas concretos, grafismos e experimentações são
aspectos notórios na obra do escritor, ele “usa de tudo e não se prende a nada” 9.
Destacamos dessa obra o seguinte poema-manifesto:
MANIFESTO COPROFÁGICO
Mierda que te quiero mierda
Garcia Loca
a merda na latrina
daquele bar de esquina
tem cheiro de batina
discurso formatador de condutas e ações centralizadas na manutenção do binarismo travado e reiterado da
heteronormatividade. As poéticas, aqui destacadas, deslocam o olhar dual e nos colocam no “entre” e no
movimento contínuo do desejo homossexual.
9
Expressão empregada por Pedro Ulysses Campos no prefácio do livro referido.
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de botina
de rotina
de oficina gasolina sabatina
e serpentina
bosta com vitamina
cocô com cocaína
merda de mordomia de propina
de hemorroida e purpurina
merda de gente fina
da rua francisca miquelina
da vila leopoldina
de teresina de santa catarina
e da argentina
merda comunitária cosmopolita e clandestina
merda métrica palindrômica alexandrina
ó merda com teu mar de urina
com teu céu de fedentina
tu és meu continente terra fecunda onde germina
minha independência minha indisciplina
és avessa foste cagada da vagina
da américa latina
(MATTOSO, 2004, p. 221)
O uso de vocábulos chulos e pouco comuns na literatura tradicional, como
“merda”, “bosta”, “cocô”, “hemorroida”, “urina”, “cagada”, “cocaína” e “vagina”
revela-nos uma linguagem abjeta, excrementícia e escatológica do autor. A partir deste
universo, o sujeito de Glauco Mattoso se liberta e se autodenomina indisciplinado. A
merda sintetiza todos os odores e é a “terra fecunda” de onde o poeta busca se produzir
e se revelar.
O manifesto do poeta se dá por via coprofágica e isto inspira repugnância e
desprazer, sentimentos distintos dos despertados pela arte clássica. A poesia de Glauco
Mattoso é construída por meio de muitos elementos desprezíveis e se mostra subversiva
e transgressora ao integrar o “baixo” e o “alto”10. Acredito que esta postura é uma
“denúncia à ideologia, ao rompimento do contrato social, um protesto contra o mundo
10

Esta oposição refere-se ao fato de a poesia ser considerada o espaço de sentimentos elevados e nobres,
entretanto a poesia de Glauco Mattoso é habitada por impulsos carnais, pelo erotismo anal, pela
homossexualidade, enfim, por temas que causam desconforto e repulsa, e isto requer de nós uma reflexão
sobre as representações do corpo em excesso.
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de fantasia engastado no consumismo” (OLIVEIRA, 2007, p. 70). Dessa maneira, o
literário não recebe um tratamento que se alinha aos prazeres burgueses, ele caminha
por via contraditória e paradoxal em busca de justiça social para a violência, a tortura e
humilhações, as quais o sujeito lírico usa para promover uma literatura de
enfrentamento e reivindicação, situação que se ratifica pelo poema “Assumido”:
SONETO 509 ASSUMIDO
Mattoso, que nasceu deficiente,
ainda foi currado em plena infância:
lambeu com nojo o pé; chupou com ânsia
o pau; mijo engoliu, salgado e quente.
Escravo dos moleques, se ressente
do trauma e se tornou da intolerância
um nu e cru cantor, mesmo à distância,
enquanto a luz se apaga em sua lente.
Tortura, humilhação e o que se excreta
são temas que abordou, na mais castiça
e chula das linguagens, o antiesteta.
Merece o que o vaidoso não cobiça:
um título que, além de ser "poeta",
será "da crueldade" por justiça.
(MATTOSO, 2004, p. 114)

Glauco Mattoso é um poeta que faz uso dos traumas para desenvolver uma lírica
que causa estranhamento ao leitor na medida em que os fetiches pessoais dele são
revelados com uma tônica realista, “um nu e cru cantor”, sem nenhum tratamento ou
tentativa de sublimar a matéria recordada. O sujeito lírico, logo no primeiro verso, se
caracteriza como “deficiente” e, ao longo do poema, encontram-se sinais pelos quais se
evidencia o prazer sadomasoquista que o poeta tem, haja vista o emprego da palavra
“escravo” para designar um dos componentes desse tipo de realização sexual, pois em
relações sadomasoquistas um dos praticantes tem prazer em ser submisso. A relação
entre opressor e oprimido é completamente relativizada, uma vez que o oprimido,
considerando o contexto sexual do poema, sente prazer nesta condição de satisfação,
operando, neste formato, uma contradição que se instaura nos processos de subjetivação
do desejo. Nesse sentido, Glauco Mattoso reitera o caráter “deficiente” que suas práticas
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sexuais apresentam, já que elas não são toleráveis aos olhos de pessoas conservadoras e
tradicionais, configurando-se como um poeta “antiesteta”, avesso às manutenções dos
padrões já naturalizados e, assim, sua poesia é um trabalho estratégico e político por
desestabilizar o que se solidificou socioculturalmente.
A postura política, subversiva e excessiva de Glauco Mattoso também ganha
espaço na lírica engendrada por Waldo Motta, como verificamos no poema “Ah,
corpo!”:
AH, CORPO!
Em plena madrugada, o bofe insistindo
num papo alto demais para seres do inframundo.
Enquanto ele adejava pelo espaço
(do quarto de pensão, com os mosquitos),
a mim, que me interesso pelo céu
na terra, o desprezo que ele dizia ter
pelas coisas do corpo – magro e subnutrido
mas belíssimo para a minha fissura vesga –
só me desenganava, porém não me convencia.
Através de sua quase transparência
(de fomes recolhidas na ascese
um tanto forçada pela pindaíba),
procuro enquadrinhá-lo, entendê-lo.
Sucede que no auge das viagens,
intempestivamente trovejante,
um barulhinho de fome nas tripas do santo
eleva-se aos píncaros, de onde, constrangido,
o bofe despenca e, ploft!, se espatifa no concreto,
em sua ordinária e infame realidade
de pele e osso e necessidades.
(MOTTA, 1996, p. 107)
A facilidade de exposição pessoal e íntima parece ser uma característica do hoje,
haja vista a força das redes sociais no cotidiano das pessoas. A necessidade de ser visto,
notado e “curtido” representa o total esvaziamento das relações interpessoais, revelando
as fragilidades dos laços humanos: “O sujeito pós-moderno existe na moldura da
visibilidade total” (MORICONI, 2004, p. 7). Esta postura do sujeito é uma situação
recorrente na poesia de Waldo Motta. A intimidade do sujeito lírico se revela a partir do
cotidiano do artista, em que o aspecto íntimo é exposto e a realidade se mostra dura e
cruel.
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A “visibilidade total”, característica do pós-moderno defendida por Ítalo Moriconi
(2004), é atestada na poética de Motta ao nos deparamos com uma possível cena de
“catação”, gíria gay empregada no sentido de relação sexual casual, sem compromissos
formais, e muitas vezes relacionada a “sexo pago”, descrita no poema “Ah, corpo!”.
Uma possível relação amorosa revela-nos duas situações: o desejo e solidão do sujeito
lírico e a pobreza e miséria que insistem na realidade.
Está o sujeito lírico a “dar-se em espetáculo, revelando a intimidade como ato de
obscenidade poética” (MORICONI, 2004, p. 8). O espetáculo agora se comporta como
encenação de uma particularidade lírica que condensa para si uma “obscenidade
poética”, que, vinda do particular e familiar, canaliza para um mesmo espaço poemático
situações de carências tão comuns na contemporaneidade literária. A cena ganha
concretude e nitidez pela expressividade caótica desenhada nos versos de Waldo Motta.
Deste modo, as líricas dos poetas Glauco Mattoso e Waldo Motta transformam “a
opressão em uma crítica sobre o poder”11 (PRECIADO, 2009, p. 139, tradução nossa), e
as Poesia digesta (2004) de Glauco Mattoso, Bundo e outros poemas (1996) e Terra
sem mal (2015) de Waldo Motta, apresentam uma poética do excesso a partir de um
discurso homossexual literário, destacando paradigmas que rondam a questão da
sexualidade, do gênero e da identidade.
Por apresentarem poéticas do excesso, Glauco Mattoso e Waldo Motta colocamnos diante de paradigmas contemporâneos. A homossexualidade e o anulamento social
servem de alimento para produzir textos provocativos e engajados. Entretanto, qualificar
a poesia dos autores como “menores”, como alguns críticos fazem, é frisar um olhar
ainda cheio de limitações sobre a questão da sexualidade, do gênero e da identidade.
As líricas e os projetos literários dos autores são exercícios artísticos que
exemplificam o quanto política, corpo e literatura se entrelaçam na tentativa de dar voz,
no caso dos poetas, aos marginalizados. A linguagem excessiva traduz-se em protesto e
indignação, seja pelo tom lírico ou pelos deslocamentos das formas literárias.
Este trabalho, assim, estaria em consonância ao enfrentamento que as poéticas de
Mattoso e Motta configuram em relação às posturas conservadoras, e não menos
arcaicas, para a manutenção das tradições, seja na esfera social ou artística. Os livros
Poesia digesta, Bundo e outros poemas e Terra sem mal, portanto, sintetizam um estado
11

“la opresión en perspectiva crítica sobre el poder” (PRECIADO, 2009, p. 139).
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de sensibilidade, de “maestria e liberdade raro na produção atual” (SIMON, 2004, p.
210), promovendo uma revitalização para o discurso poético.
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IDENTIDADE NACIONAL NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA: ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES SOBRE LEITURA, BOVARISMO E VIRA-LATISMO
Camila David Dalvi (IFES)1
Resumo: Este artigo traça paralelos entre minha pesquisa de doutorado (2016), Apropriações
do bovarismo pela crítica acadêmica brasileira, em sua parte final – sobre a identidade nacional
brasileira e sua relação com povos de outros países outrora colonizados –, e a leitura das obras A
elite do atraso, de Jessé Souza, e Bovarismo Nacional, de Maria Rita Kehl. O termo bovarismo,
cunhado a partir da obra flaubertiana Madame Bovary, alçou longa trajetória que compreende
ser apropriado por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, texto criticado em Jessé
Souza. Termos ligados ao que se denomina constituição da identidade nacional são passíveis de
re-leituras para novas maneiras de compreendê-los.
Palavras-chave: Bovarismo; Identidade Nacional; América Latina.

Desde os primeiros contatos curiosos com o termo “bovarismo”, notei que havia
nele motivos de diversos fascínios pelas controvérsias que cada vez sempre mais
evocava/evoca: cunhado a partir do clássico literário oitocentista francês Madame
Bovary, de Gustave Flaubert, associa-se à complexa riqueza da personagem, criada a
duras penas no entroncamento entre as propostas estéticas romântica e realista. Estava a
obra no seio de problemáticas advindas com a Modernidade, o que, depois de mais
tempo de estrada nessas pesquisas, fez-me notar a configuração rica, plural da
personagem, do autor e, claro, da “filosofia” – desde sempre definida com percursos de
raciocínio questionáveis, tortuosos, inconstantes nos campos da filosofia, da psiquiatria,
da sociologia, da história etc. Cabe situar que a proposição de um discurso filosófico
(inicialmente relativo à psicologia/psiquiatria e posteriormente a um sistema filosófico)
em torno do conceito se deu com Jules de Gaultier em algumas obras publicadas no fim
do século XIX e início do século XX, época em que se deu a publicação da obra mais
central do autor: Le Bovarisme (1902).
Essas múltiplas abordagens advindas desde o século XIX até os dias atuais
fizeram Carvalho, em sua pesquisa sobre o conceito, parte de sua tese de doutorado,
afirmar que “A errática história do bovarismo deixa ver a submissão às ‘regras
sucessivas de uso’ empregadas no curso os anos, as quais transformaram a fórmula
criada por Gaultier em um significante desafiadoramente lábil” (CARVALHO, 2014,
p.43). Não se pode desconsiderar que, nos diversos contextos em que é discutido, o
1

Graduada, mestre e doutora em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professora
no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Contato: camiladalvi@gmail.com.
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conceito guarda muitos diálogos com mentalidades e preceitos morais, sociais etc. fortes
no século XIX. Nas pesquisas que desenvolvi, notei que, na maioria das vezes em que
era citado, o “bovarismo” carregava em si uma carga de juízo de valor, negativa (em sua
maioria) ou positiva. Aquela, em geral, relaciona-se à inabilidade, vista como ruim, de
adaptação a algum tipo de norma social ou de aceitação sua condição pelo desejo de ser
mais ou ir além do que se pode; esta aponta para uma postura questionadora que aventa
uma nova forma de ver o mundo e as condutas. Maria Rita Kehl, uma das grandes
referências de meus estudos, parece assumir (ao menos no que concerne à temática em
sua interface com a identidade nacional) sempre que a postura bovárica é imitativa – e,
portanto, não criativa ou genuína – o que a faz vislumbrar algumas fugas disso. Tais
fugas, em sua última obra publicada, a ser mais comentada à frente, são chamadas por
ela de “dispositivos anti-bováricos”.
Na ocasião de minha pesquisa de doutorado, examinando centenas de ocorrências
do termo entre pesquisadores brasileiros em suas dissertações e teses, bem como entre
outros textos críticos, teóricos e, mesmo, de blogs, revistas e jornais, pude, com alguma
dificuldade, delinear três troncos significativos básicos para bovarismo. O primeiro
é relativo

às

temáticas

voltadas

para

a

psicologia, a

Modernidade

e

a

histericização feminina decorrente desse contexto. O segundo aclimata-se na
contemporaneidade, observando maneiras diferentes de conceber a postura leitora (tanto
a feminina quanto a masculina) e sua relação com a cultura de massa2, assunto, na
verdade, comum desde a época das publicações de folhetins românticos – porém, no
século XIX, costumava-se julgar uma leitura como Emma. Já o terceiro, emancipado em
relação à crítica francesa, associa-se a construção/instituição/análise da Identidade
Nacional Brasileira.
Neste último, a que vou me deter, encontramos algumas informações sobre o
nosso país e sobre a forma como ele é pensado e (re)escrito pelos seus intelectuais.
Desde quando surgiu – nos textos de Gaultier, significando “a faculdade conferida ao
homem de conceber-se outro que não é” – o conceito expande-se e estilhaça-se. Para
tratar do Brasil, de brasileiros (indivíduos ou como sociedade que partilha a nação) ou

2

Um pouco sobre as relações entre bovarismo, leitura, cultura de massas e temas ligados ao feminino,
pode ser lido meu artigo também publicado pela ABRALIC, no ano de 2013, intitulado “Bovarismo em
leitoras
e
leituras
contemporâneas”,
disponível
em
http://www.editorarealize.com.br/revistas/abralicinternacional/resumo.php?idtr abalho=765.
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mesmo de outros povos colonizados (no México, na Argentina e mesmo no Haiti etc.), o
termo apresentou muitas nuances, equiparando-se a termos/ideias, pinçados do vasto
corpus analisado em minha tese, como: artificialismo, cópia, imitação, importação,
encantamento por países e costumes estrangeiros, desejo de distinção, distância da
realidade, província afetada, mal das elites etc. Todas essas denominações mostram o
“ridículo” – identificado a partir de uma conduta criada e aceita para o que seria “não
ridículo” – contido na postura bovárica, à semelhança do ridículo de Emma, de Homais,
de Frédéric Moreau ou mesmo de Policarpo Quaresma. Reside nessas denominações a
intuição de que bovarismo, à semelhança de vira-latismo, representa a vontade de sentirse superior ao outro que é próximo – seja ela do ponto de vista individual, de nação ou
outra categoria – por conta de uma identificação, muitas vezes tortuosa, com elementos
e influências tomadas como melhores e dos quais se crê poder fazer parte. Ou seja, se
falamos de países e continentes e não de indivíduos, notaremos que países de primeiro
mundo (França e Inglaterra na oitocentos ou mesmo os Estados Unidos atualmente) são
“melhores” por sua modernização, distinção, cultura e riqueza, o que faz com que
brasileiros bováricos busquem acesso a essas características por aproximação a esses
países e rebaixamento ou negação do que representa o Brasil (ou mesmo países mais
“iguais”, como os latino-americanos). Seguindo-se a mesma lógica, províncias de
qualquer país podem apresentar indivíduos ou grupos sujeitos a esse mesmo mal: os
centros urbanos estariam à frente, modernizados, sendo eles o foco da identificação. É
claro que dizer que um país mais “civilizado” ou mais “rico” também é um discurso
resultado de criações sociais, políticas, de imagens sobrepostas ao longo dos anos e que
vão convencendo (ou ao menos tentando) o mundo de que são verdade.
Diante disso, a certa altura, entendeu-se o bovarismo (e consequentemente o viralatismo) como um “mal de elites”, já que, para almejar ter uma “postura francesa”, ao
menos no século XIX, era preciso conhecer (ou julgar conhecer), ainda que por imagens
construídas pelas noções dispersas na cultura de massa, a França e o que ela
representava. No entanto, nos dias atuais, com a cultura de massas – que serve a
produção de imagens, noções e discursos que alcançam as pessoas – mais rapidamente
difundida, não se pode restringir essa postura nem a crença em noções e imagens a elites
(ou àqueles que se creem da elite) apenas. Ou seja, cabe perguntar, portanto, como
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alguns críticos já notaram: estamos, todos nós, sujeitos ao bovarismo3? Se pensarmos no
contexto brasileiro, podemos avançar, problematizando junto com Roberto Schwarz, em
suas observações acerca dos lugares que cada país assumiu para a ordem mundial: “Por
que dizer que o anterior prima sobre o posterior, o modelo sobre a imitação, o central
sobre o periférico, a infraestrutura econômica sobre a vida cultural [...]?” (2014, p.88).
Sabe-se que, de elite ou não, muito da postura bovárica como é entendida no
Brasil, relaciona-se à necessidade de apartar-se das classes mais pobres a qualquer custo
– distinguir-se, limpar, higienizar e outras atitudes fazem parte desse processo. Valem
vários artifícios, dos mais frágeis aos mais articulados, para distinguir-se da pobreza, da
miséria, da marginalidade. E para as “elites divorciadas do país” (ARANTES apud
Oliveira, 2012) era (e ainda parece ser) necessário apartar-se dos pobres e controlá-los
de maneiras diferentes, inclusive com autoritarismo e violência. Para Schwarz, as
ideologias vindas de influências de outros países, relativas à instituição do capitalismo
comercial e de pensamentos liberais, no Brasil são compreendidas de maneira tão
diversa que chegava a ser original. Ainda assentada sobre a escravidão, a sociedade
brasileira mediava a sua estruturação socioeconômica conservadora e escravocrata
(outrora aceita e disseminada por países “centrais”) com os imperativos de se declarar a
“modernização”, a nova necessidade do momento, que preconizava trabalho livre e
exploração do trabalhador livre. Assim, tais ideologias mais recentes passam a
significar, aqui, mais um “ornato” ou mesmo “marca de fidalguia” de quem a elas tinha
acesso. A escravidão era a barbárie; as ideologias burguesas era o discurso elegante,
sedutor. Questionando essa dicotomia e posicionando o Brasil na ordem mundial de um
sistema injusto, Schwarz afirma: “o discurso brasileiro era oco por sua incoerência;
porém,

se

usados

‘propriamente’,

os

moldes do

sistema

capitalista

burguês eram igualmente ocos. O Brasil situa-se em uma espécie de ‘oco dentro do
oco’” (SCHWARZ, 2014, p.55). Para continuar usando palavras do estudioso, o Brasil

3

Essa pergunta também é feita por Maria Rita Kehl em sua obra comentada aqui, porém os caminhos
tomados para tal são outros. Com base em uma discussão no campo da psicanálise, observando escritores
como Lacan, em textos e definições acerca da paranoia, de normalidade e de anormalidade, Kehl afirma
que o ser não bovarista tal como proposto pela máxima de Gaultier seria aquele “que deva ser capaz de
conceber-se idêntico a si mesmo” (2018, p. 21, grifos da autora); porém, a própria discussão em torno do
que seria o sujeito, desde Freud, afirma que sua caracterização é justamente “a falta”; a cisão, ou seja: ser
não idêntico. A partir daí, vale o questionamento (que, tortuosamente e de outras maneiras, acaba sendo
sinalizado por Gaultier): todos seriam, portanto, bováricos?
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vivia em constante “torcicolo cultural”, por sua impossibilidade de ignorar e ao mesmo
tempo de vivenciar as novas ideias europeias.
Flávio Aguiar, em artigo para a revista Carta Maior, afirma: “A ‘tara secular de
subserviência política e de imitação cultural’ mantém, dentro do país, os privilégios da
elite e uma ‘arrogância ao cenário interno’”. Isso porque, obedecendo aos ditames do
capital internacional e sem interesse de desafiar o imperialismo, as elites “exigem a
subserviência das demais classes”. Trata-se, segundo Aguiar, de um comportamento das
elites latino-americanas como um todo. Resulta dele uma “preguiça de fazer história” e
um abandonar-se aos domínios e imperativos do capitalismo. Isso também foi chamado
de bovarismo, complexo de Pinóquio ou mesmo de espírito litorâneo. Para Milliet Filho,
é nessa crença de conseguir separar o povo como forma de “embelezar” e elitizar o
Brasil – passos tidos cruciais à modernização – que reside o clima de bovarismo. Ser
moderno, metropolitano e novidade: era essa a imagem que se pretendia dar ao Brasil.
Isso, certamente, configuraria alto custo para maquiar a realidade do país. Diante dessas
reflexões, sobretudo algumas feitas sobre Raízes do Brasil, Carvalho afirma: “[...]
os efeitos do bovarismo [...] foram suficientes para a conservação da ideia de que o país
não pode crescer pelas suas próprias forças naturais: deve formar-se de fora para dentro,
deve merecer a aprovação dos outros” (CARVALHO, 2014, p. 51).
Sobre modernização e vira-latismo, Jessé Souza, em sua obra A elite de atraso
(2017), refaz alguns caminhos críticos em relação à identidade nacional brasileira. O
sociólogo acredita que, de fato, as elites do país, historicamente ligadas à escravidão ou
à manutenção de seus efeitos trágicos, são vira-latas por se apoiarem em discursos, mais
ou menos elaborados, que menosprezam, rebaixam os brasileiros por suas características
– que por vezes parecem congênitas e/ou herdadas dos portugueses – tidas como
negativas se comparadas com a “personalidade” de outros povos, como é o caso, no
contexto atual, do povo estadunidense. Modelo de modernização (e parece ser este o
grande imperativo mundial cobrado a todos), os Estados Unidos incutiram, por meio de
muitas estratégias, na mente de brasileiros (e de outros povos também), que o
comportamento ideal dos povos modernos é que sejam “objetivos, pragmáticos,
antitradicionais, universalistas e produtivos” (SOUZA, 2017, p. 27). Essa é a
autoimagem construída por e para os estadunidenses, enquanto que a feita para os
brasileiros é de serem um povo “pré-moderno, tradicional, particularista, afetivo e (...)
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com tendência irresistível à desonestidade” (p.27). A essa diferenciação Jessé Souza
nomeia racismo multiculturalista. A imagem, ainda na ideia de Souza, é criada no seio
do próprio país, por intelectuais (tanto à esquerda quando à direita, como Faoro, Freyre,
Holanda etc.) reconhecidos que, ao “fundarem” a identidade nacional (como se fosse
possível um povo ter características individuais ou personalidade), traçaram aspectos
posteriormente apropriados, distorcidos e repetidos pela mídia.
Esse processo se dá pelo interesse dominante do império norte-americano, que se
infiltra na vida, na educação sentimental, nas universidades, nas instituições etc. O
interesse é a manutenção do domínio e da exploração, o que é apoiado pelas elites
brasileiras, deslocadas do próprio país e ansiosas por distinguirem-se do povo – seres
que são “sub-humanos em relação aos quais todas as classes podem se diferenciar
positivamente” (p.102). Jessé aponta muitas falácias nas quais acreditamos nós
brasileiros até hoje, ainda que tenhamos um pensamento mais crítico. Para ele, a classe
média, manobrada pelas elites e por muitos mecanismos de dominação e ideologização,
são parte fundamental nos processos de distorção de ideias que leva a crer que o
brasileiro não é capaz de criar, de se gerir, de organizar o Estado, de ser moderno ou
mesmo de administrar suas grandes empresas e seus preciosos recursos (como o présal). A ideia da corrupção, que residiria apenas/sobretudo no Estado patrimonial,
herdado de nosso colonizador, convence e se torna o alvo da crítica indiscutivelmente
seletiva. Chega-se à máxima: a política não é para todos, não se discute e não vale à
pena. Fazer crer em desonestidade brasileira, patrimonialismo, corrupção do Estado e
“jeitinho brasileiro” foi a grande estratégia que apaga ou esconde os efeitos do grande
constituinte da sociedade brasileira, a escravidão, e permite que os reais (ou os mais)
exploradores e corruptos mantenham-se longe do olhar e das críticas da maioria do
povo. Nas palavras do sociólogo:
O conceito fajuto de “jeitinho” esconde o trabalho de dominação de
alguns sobre outros ao pressupor que todos o usam, criando
generalizações absurdas do viralatismo, e esconde ainda de lambuja
toda a raiz de todas as desigualdades advindas, na verdade, do acesso
desigual aos capitais econômico e cultural (...) (SOUZA, 2017, p. 93)

Maria Rita Kehl, psicanalista que analisa com propriedade vários aspectos da
modernidade e do bovarismo, utiliza o termo advindo de Schwarz, “amesquinhamento”,
para referir-se ao mesmo ponto que Jessé denuncia: “mesquinhez inevitável dos que se
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colocam, diante do outro, com o cabo do chicote na mão, sem questionar se o uso do
instrumento não deveria ser evitado” (2018, p. 44). Em sua recente obra Bovarismo
Brasileiro, que reúne textos escritos ao longo de sua jornada, Kehl apresenta várias
análises, definições do que seria o bovarismo brasileiro. As intepretações, a cada caso,
são, sem o prejuízo do valor e da argúcia dos textos, numerosas e bebem aqui e acolá.
Para ela, o bovarismo nos países periféricos – e aqui significaria o desejo de
identificação com outras referências ou mesmo o desejo de não ser/parecer periférico –
não conduz à modernização. Pelo contrário: ele nubla os caminhos emancipatórios
próprios. Kehl, porém, não abandona os termos duramente criticados por Jessé e os
utiliza quando convém: “jeitinho” e “cordialidade”, ainda que não definidos ou centrais
nas argumentações, são lembrados e reafirmados em paralelo com as questões mais
graves, como o caso da escravidão e da dominação de mais fortes sobre mais fracos. A
pesquisadora discute em vários momentos o surgimento e/ou a necessidade de criação
de dispositivos anti-bovaristas no país. O samba e o movimento manguebeat, segundo a
psicanalista, são manifestações de alguns deles, que nasceram no povo, cheios de
influências e misturas, com um resultado genuíno, portanto. Além disso, Kehl propõe
que a psicanálise possa ser um dos dispositivos anti-bovaristas por sua capacidade
transformadora e mesmo sua possível relação com a militância.
O conceito de bovarismo surge também com significações similares às já
mencionadas aqui em textos de pensadores de outros países latino-americanos, já que,
para Octavio Ianni, “[...] a América Latina parece [...] desenhada na história e geografia.
Foi inventada pelo mercantilismo, modificada pelo colonialismo, transformada pelo
imperialismo e transfigurada pelo globalismo” (2013, p. 3). É nesse contexto e com o
bovarismo das elites que se compreendem as constantes tensões existentes nos países
latino-americanos, por exemplo: revoluções socialistas, movimentos ditatoriais, golpes
militares ou jurídicos e outras agitações. Frente à necessidade de despir-se da condição
subalterna, grupos movimentam revoluções que são combatidas por setores (grupos
empresariais, elites, redes de comunicação) comprometidos com a manutenção do status
quo (estrutura tida/forjada como “normal” diante do “caos” interno).
A ideia de que o “bovarismo” se resume a comportamento de cópia reside em
muitos textos, porém, em alguns momentos, essa leitura do conceito – própria à nossa
comunidade interpretativa brasileira – aponta para sua contraparte: uma leitura nunca
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ingênua (porque assim seria impossível a nós) e muito heterogênea que leva aos
questionamentos necessários a uma emancipação. Ao estudar o bovarismo no contexto
de análise dos efeitos da leitura em seus leitores, entendemos duas maneiras de
caracterizá-lo: 1) a maneira delirante de confundir ficção com realidade; 2) a maneira
inovadora, diferente e criativa de lidar com os textos. Da mesma maneira, poderemos,
como proporia Kehl, buscar dispositivos anti-bováricos que, na verdade, residem
paradoxalmente na própria condição bovárica em sua particularidade com o ato de ler.
Nesse sentido, o bovarismo desajustado de nações outrora colonizadas poderia
significar o maldoso comportamento apartador da elite ao mesmo tempo em que
sinalizaria uma nova maneira de ver as coisas nesses países. É possível, então, que
dominados possam fazer leituras (de textos literários ou não; de conjunturas, de
contextos) e práticas subversivas, descentradas, dispersas. Isso não seria mais, dentro de
uma maneira diferente de ver as coisas (que busque diminuir as balizas de outros países
ou preceitos morais ultrapassados, conservadores e dicotômicos), um problema. O afeto,
a confusão, a rasura, a criação, a inventividade, o desajuste, o engano, a preguiça; ou
seja, os abalos das relações modelo/cópia, são, portanto, potentes.
Silviano Santiago, Octávio Ianni, Ricardo Piglia e Jorge Luís Borges criam em
alguns de seus textos figurações de leitor ou representações da ficção que mostram
inquietações relativas a (in)autenticidade e embaralhamentos entre ficção e realidade,
próprios ao contexto de “transculturação” (IANNI, 2013) ou de “heterogeneidade”
(SANTIAGO, 2000). Para Ianni esses países colonizados formam um “ente
simultaneamente real, rebelde e fugaz, sempre transbordando deste ou daquele nome”
(IANNI, 2013, p. 6), porque configuram um “laboratório complexo, heterogêneo,
contraditório, simultaneamente polifonia e cacofonia” (IANNI, 2013, p. 4). Em
Santiago, intelectual que se dedicou a descrever o entrelugar do discurso latinoamericano, vemos que “[...] as leituras do escritor latino-americano não são nunca
inocentes. Não poderiam nunca sê-lo” (SANTIAGO, 2000, p. 22). Isso se confirma, por
exemplo, na ficção de Borges em que reiteradamente o leitor surge como quem devora
livros, transgride, confunde. Implicado nessa situação está o contexto de tais leitores e
escritores. A leitura (ou a questão da leitura, já que isso não se resume apenas ao contato
do indivíduo com um texto verbal, mas a um contato com discursos ou com leituras de
mundo), nesse sentido, destrói sistematicamente ideias de pureza, unidade, modelo,
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original. A invasão do estrangeiro, inevitável, segundo Santiago, pode ser recebida com
mais agressividade, com falsa obediência.
Quanto ao caso de leitura literária (onde, inclusive, iniciou parte da discussão,
com Emma Bovary, “desajustada” em relação ao mundo e a sua forma de ler), podemos
entendê-la como possibilidade de novos pactos se se propõe e compreender seus
mecanismos. Ela, a leitura de literatura, é, portanto, celebrada, como ocorre em muitos
críticos contemporâneos, entre os quais se sobressai Ricardo Piglia. Ler, em busca de
um processo de identificação, caso entendidas algumas das regras do jogo, não deixa de
apontar para uma possibilidade de inserção, emancipação, movimento. Caso
compreendamos assim, escrever representa ainda mais essa empreitada de confundir
sistemas, abalar paradigmas. Ler e escrever literatura em todas as suas potências (e,
mesmo, ditos perigos) permite expressão, identificação, indignação, produção de
sentidos. Ainda que temeroso, o ato de se questionar e se expor escancara certos
descréditos de normas caducas, práticas que já não cabem (e talvez nunca tenham
cabido), opressões institucionais e de sistemas que marginalizam. O conceito de
bovarismo, (re)visto, (re)transformado, à maneira sul-americana, desarma armadilhas
ideológicas de que outrora fizera parte e cria potência em ressignificar sua relação com
a leitura, a escrita e a ficção. Pode, assim, afinar-se a concepções emancipadoras. Ainda
que, diriam alguns, seja um termo vindo de obra e escritores europeus, aqui
transfigurado (e, sim, podemos beber em várias fontes), adquire muitas compreensões
palatáveis e saborosas. Ao menos ao nosso gosto. Espera-se que, cada vez mais,
bovárico como característica negativa esteja associado àqueles que fazem perdurar
exclusões, segregações, explorações, desigualdades e xenofobias. Em igual medida,
quer-se que aqueles que, mesmo (aparentando) loucos, desajustados, enlouquecem e
perturbam o sistema sejam sempre mais emancipadores. E muitos.
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LIVROS RASURADOS: A INSCRIÇÃO DO APAGAMENTO NA OBRA DE
MARY RUEFLE
Clarissa Xavier Pereira (UFMG)1
Resumo: O artigo apresentado investiga os “Erasure Books”, traduzidos como “Livros de
Apagamento”, da poeta contemporânea Mary Ruefle, e suas relações com as ideias de inscrição
e apagamento, no que concerne à fortuna crítica dos estudos literários. Os livros elaborados por
Ruefle são obras previamente publicadas que a autora utiliza como suporte e sobre as quais
trabalha técnicas de pintura e colagem, realizando uma construção textual nova a partir do
apagamento de grande parte do conteúdo anterior. A realização dos textos, que ocorre de modo
inerente à supressão de um material prévio, abre uma discussão sobre os métodos de edição e
seleção do sentido presentes nas diversas narrativas e poéticas, seja em regime artístico ou
ficcional, seja em discursos hegemônicos do cotidiano.
Palavras-chave: Edição; Performance; Apagamento; Interartes.
A memória é uma ilha de edição – um qualquer
passante diz, em um estilo nonchalant,
e imediatamente apaga a tecla e também
o sentido do que queria dizer.
Waly Salomão

Apesar de nunca publicada no Brasil, ou sequer traduzida em língua portuguesa,
Mary Ruefle é um nome da poesia contemporânea cuja obra demanda nossa atenção.
Nascida em 1952 em Pittsburgh, Estados Unidos, a autora passou toda a sua infância e
adolescência viajando entre a América do Norte e a Europa, devido às mudanças
requeridas pelo trabalho de seu pai, um oficial militar. Mais tarde formou-se em Letras,
especializando-se em Teoria Literária, e lançou em 1982 seu primeiro livro de poesia:
Memling's Veil. De 1982 a 2015 Ruefle publicou treze livros de poemas e três de prosa,
trabalho que divide com sua carreira acadêmica, uma vez que é também professora do
programa de mestrado da Vermont College of Fine Arts. Além de seu trabalho de poesia
declarada, a autora mantém uma parte de sua obra constituída a partir de uma mescla de
linguagens verbais e plásticas, a qual denomina “Erasure Books”, que podemos traduzir
como “Livros de apagamento”, ou ainda, “Livros de rasura”. É sobre esta parte
específica de sua obra, e sua relação com o apagamento ou a rasura enquanto métodos
de constituição das poéticas e narrativas, que o presente artigo tratará.
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Os Erasure Books fazem parte de um trabalho em desenvolvimento de Mary
Ruefle que consiste em suprimir palavras, frases ou páginas inteiras de livros
publicados, criando a partir do conteúdo que resta novos textos, oriundos de uma nova
forma de concepção da textualidade. Os livros que Ruefle utiliza como suporte para a
realização do trabalho são recolhidos de maneira fortuita: não são obras que se destacam
em relação ao cânone, e são, por vezes, livros completamente esquecidos, encontrados
em sebos e lojas de antiguidade a preços módicos, como ela mesma conta no ensaio
“On Erasure”. As estratégias de apagamento e reformulação dos livros se dão, por
vezes, a partir de rasuras grosseiras de caneta escura feitas nas partes que se deseja
retirar, e por vezes como um delicado encobrimento de tinta em tom muito próximo ao
da página, como se fosse o resultado de uma limpeza. Além disso, a autora realiza
também colagens de imagens ou objetos que dialogam com as palavras restantes, como
figuras de pássaros sob um fundo de tinta azul, em uma página onde se lê a palavra
“window” (janela), e um grampo de cabelo colado sobre a palavra “hairpin”. Todos os
exemplos comentados foram retirados do livro Marie, disponível no site de Mary
Ruefle, e suas páginas citadas foram anexadas ao fim deste artigo. O site mencionado
funciona como uma plataforma de acesso aos livros, que por serem obras únicas e
irreprodutíveis em série, ficam visíveis através de registros fotográficos. Há, no entanto,
nesta mesma plataforma, uma mensagem para avisar que a qualquer momento os livros
disponíveis podem ser trocados. Até o momento da escrita deste artigo os livros
encontrados no site são Marie, já mencionado, e The Mansion.
Entrando no campo das análises, não é difícil observar que há, desde as técnicas
de produção até o meio escolhido para veicular as obras, um comprometimento
profundo da produção do trabalho de Ruefle com as possibilidades múltiplas de
transformação contidas em qualquer ofício permeado por linguagem. Sendo a arte, e
dentre suas formas, a literatura, elementos da partilha do sensível que acompanha todo
regime estético – como afirma Rancière –, os livros, as obras plásticas e os objetos de
linguagem como um todo atuam sob determinadas regras de correspondência entre o
que se convenciona ser dito e visto (2009, p. 20). A construção e o apagamento são,
nesse sentido, ações que caminham necessariamente em conjunto, e tomam parte de
todos os processos que envolvem a comunicação. Tal procedimento, visível no trabalho
que evoca a produção dos Erasure Books, é tematizado em muitos momentos ao longo
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da obra de Ruefle, como se pode ver no fragmento em que descreve o apagamento de
sua obra como um trabalho contínuo, que resulta em algo como uma “rosa
íntima/oriunda do hábito notável/do tempo bruto”:
	
  
IV
I call them erasures
and so began
because lips never stopped working
for one can never tell
an intimate rose
from the remarkable habit
of crude time
	
  

O texto acima, transcrito em versos sob a forma de poema, foi excepcionalmente
criado a partir de “On Erasure”, ensaio já mencionado, no qual Mary Ruefle narra uma
espécie de arte poética sobre seu trabalho com os livros de apagamento. De acordo com
este texto, as construções que decorrem dos livros se aproximam da poesia, mas não são
consideradas pela autora poemas. Diz ela:
	
  
An erasure is the creation of a new text by disappearing
the old text that surrounds it. I don't consider the pages to
be poems, but I do think of them as poetry, especially in
sequence and taken as a whole; when I finish an erasure
book I feel I have written a book of poetry without a
single poem in it, and that appeals to me.
	
  

Ruefle tensiona os limites da definição de poesia, e de seu suporte, ao considerar
não só possível, como atraente, a possibilidade de escrever um livro de poesia sem que
nele haja poemas. É necessário observar, portanto, que os elementos participantes da
construção do sentido destes livros de poesia sem poemas recaem manifestamente sobre
os signos não verbais, como se pode ver pelas imagens e objetos colados nas páginas,
assim como pela sintaxe quebrada das linhas, e sobretudo pelo próprio apagamento, que
deixa rastros de um ofício manual ali inscrito. Aliás, quando se considera a escolha dos
métodos de apagar e rasurar – todos eles explícitos nas páginas através de cores que por
vezes destoam e por vezes se utilizam de técnicas que os aproximam das margens em
branco –, é possível considerar que o rastro deixado pela autora na formulação de seus
livros de apagamento transforma-se em um dos elementos fundamentais para a
construção da poética por ela empenhada. O próprio título “Marie”, remetendo a uma
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personagem que no corpo do texto se transforma em “Mary”, volta a atenção para um
registro de autoria que Ruefle proclama para si diante do livro que de fato realiza,
recriando-o. Nas páginas 38 e 39 de Marie lemos um texto que se destaca pelo
estabelecimento de uma isotopia metalinguística, formulada, como em outras partes do
livro, pela menção à temática dos elementos gestuais da poética empenhada pela autora:
	
  
reality
seemed to shrink visibly,
crying under her hands,
	
  
— was it by chance
on a foreign mission.
	
  

A realidade tematizada pelas linhas se torna um elemento semanticamente associado ao
transparecer do visível e ao ofício manual da criação – uma missão que permanece
estrangeira ao se manter numa pendular travessia entre os domínios verbal e imagético,
e que, portanto, formaria uma leitura bastante fraturada caso fosse privilegiada apenas
uma das categorias. Deste modo, é necessário ler a obra como o registro de uma ação
performativa, uma vez que, diferentemente dos textos impressos, ela deixa rastros dos
gestos realizados pelo corpo que a criou. Ruefle, por isto, torna possível que o leitor de
seus livros de apagamento testemunhe a sua invenção, trazendo para as obras um modo
de manejar a materialidade da inscrição textual, que a literatura em grande parte
costuma subtrair.
Um outro modo de leitura viável é retomar a ideia da transformação, que é
prerrogativa comum das linguagens, e está contida nos Erasure Books desde a
proposição geral das obras até suas estratégias pouco convencionais de circulação. De
acordo com Paul Zumthor (2018, p.49), qualquer texto parte da necessidade de
transformação daquele a quem se dirige. Diz ele:
	
  
Comunicar (não importa o quê: com mais forte razão um texto
literário) não consiste somente em fazer passar uma
informação; é tentar mudar aquele a quem se dirige; receber
uma
comunicação
é
necessariamente
sofrer
uma
transformação.
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Seria possível, diante do caminho aberto pelo autor, pensar as poéticas de apagamento
de Ruefle como um exercício de comunicação que espelha em sua gênese a própria
transformação. Sendo a autora também uma leitora da tradição literária, os livros que
sofrem a transformação constituída por ela são marcados pelos processos de edição
intrínsecos ao próprio ato da leitura. Tornar público e propor uma poética em torno de
tal ato seria o estabelecimento do ciclo que não se pode interromper, a menos quando se
interrompe a própria comunicação.
Para Jorge Luís Borges (1994, p.255), “erróneamente, se supone que el lenguaje
corresponde a la realidad, a esta cosa misteriosa que llamamos realidad. La verdad es
que el lenguaje es otra cosa”. É possível pensar, de acordo com o escritor argentino,
que realidade e construção são dissociadas e conceitualizadas pelas operações de uma
mesma linguagem, e que sendo assim, a atualização sistemática da língua, realizada por
seus falantes, cria uma constante re-edição dos conceitos por ela abarcados. Talvez seja,
então, em relação a este aspecto que se faça o mistério, uma vez que a edição elege e
modula tudo aquilo que é dito, abrindo seu caminho narrativo diante de outros que não
foram tomados.
Um começo absoluto
Nas últimas páginas de Marie encontra-se um texto que tematiza a ideia de que o
poema se utiliza de linguagem partilhada por todos, e cujas expressões nele contidas são
reorganizações de um repertório literário que habita o conjunto da tradição canônica. O
fragmento indica que não se esqueçam as palavras, que são “minhas mas também suas”,
“nessas horas solitárias”:
	
  
mine; but
yours too,
not forget! not forget!
	
  
in those lonely hours
more
than any words
	
  
THE END.
	
  

As horas solitárias, nas quais se esquece a partilha das palavras, poderiam ser
pensadas em relação ao congelamento da comunicação, ou a uma crença muito
arraigada em autoria — que transforma o autor em uma ilha centrada em si mesma —
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restando, do mesmo modo, desprovido de diálogos. Ao demarcar o gesto de sua escrita,
para além de uma edição da leitura, e afirmar que as palavras ali dirigidas pertencem
tanto a ele quanto ao outro, o livro costura os elementos nele mesmo estabelecidos até
então. A respeito de uma partilha histórica das palavras, é válido ler o seguinte trecho
do ensaio A consagração do Instante (PAZ, 2012, p. 52):
	
  
O poema, ser de palavras, vai mais além das palavras e a
história não esgota o sentido do poema; mas o poema não
teria sentido – e nem sequer existência – sem a história,
sem a comunidade que o alimenta e a qual alimenta.
As palavras do poeta, justamente por serem palavras, são
suas e alheias. Por um lado, são históricas: pertencem a
um povo e a um momento da fala desse povo: são algo
datável. Por outro lado, são anteriores a toda data: são um
começo absoluto.
	
  

Para Octavio Paz, a relação entre poema e história é de uma modificação mútua, uma
vez que o poema opera uma espécie de escuta do mundo a sua volta, e lança para este
mundo que escutou os seus próprios dados – as palavras que dele participam – de
maneira reconstruída. Tal raciocínio adquire um interesse conceitual quando se lê em
relação a toda poética, mas no caso de Mary Ruefle sua descrição se torna quase literal.
A poeta americana se alimenta não só de palavras que são históricas por pertencerem à
sua própria comunidade e à sua tradição artístico-literária, como de fato as encontra em
livros previamente publicados – objetos que já contém em si a inscrição prévia de tal
substrato linguístico e histórico.
	
  

É frutífero fazer uma ponte de diálogo entre os conceitos até então trabalhados e
um trecho do livro Literatura, defesa do atrito, no qual Silvina Rodrigues Lopes (2012,
p.54) compreende a forma poema como uma espécie “memória profética”. Para a
crítica, a memória do poema relaciona-se sempre com passado e futuro porque é capaz
de reorganizar, a todo momento, o significado das partilhas históricas do sentido
realizadas anteriormente:
	
  
Como artefacto técnico constituído por signos, todo o
arquivo possui um certo grau de indeterminação. Mas a
indeterminação da memória é de um tipo diferente. Ela é
uma faculdade, caracteriza-se pelo seu dinamismo
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actualizável em formas. A forma-poema é memória
profética, o que significa que nunca se limita à descrição
e interpretação do passado, mas o constitui no próprio
gesto que inventa o futuro.
	
  

Constituir o passado e inventar o futuro são, nesse sentido, prerrogativas das
poéticas artístico-literárias, realizando-se sob uma exigência do presente, e como afirma
Giorgio Agambem (2009, p.73), de “ser contemporâneo não apenas do nosso século e
do ‘agora’, mas também das suas figuras nos textos e nos documentos do passado”. Esta
definição elaborada pelo filósofo italiano descreve o que para ele demanda ser
contemporâneo: uma tarefa de releitura contínua que refaz também, nesta mesma
ordem, as possibilidades de convivência com o sentido histórico dos textos que habitam
em cada texto. De modo palpável, pode-se perceber a performance de criação poética de
Ruefle como uma performance do tempo, ancorado na simultaneidade do presente e em
sua condição inacessível de vivência, permeada pelo rastro que vai do testemunho à
criação.
De acordo com Ranciére (1998, p.14), a escrita também se comporta como um
desdobramento corpóreo da linguagem, que para o autor pode se configurar
simultaneamente como o efeito da palavra que a transmite e atesta ou, ao inverso, como
o hieróglifo que carrega sua ideia diante do corpo. A partir de então, pode-se dizer que,
um mesmo movimento, a escrita literária testemunha as formas de vida que a
instauraram, e que carrega, por sua parte, a instauração de novas possibilidades de
vivências, cujas narrativas poéticas, assim, apontam para um domínio não-hegemônico
da linguagem. Por testemunhar, não apenas o que é escrito, mas a ausência que resta no
entorno das construções da linguagem, a literatura abre caminhos de possibilidade de
fala. De tal modo, as poéticas são propositivas à medida que rompem a condição de
enclausuramento dominante que opera cotidianamente a sintaxe em seus múltiplos
modos de produção e divulgação. Mary Ruefle, em suas obras rasuradas, chama atenção
para a condição de construto que opera o ato performático de cada palavra encontrada
nos livros publicados, e da relação permanentemente inaugural que somos capazes de
estabelecer com nossos arquivos e repertórios de linguagens e poéticas. Além das
construções verbais formuladas pela autora, nos Erased Books está inscrito o rastro do
gesto que os produziu, assim como o silêncio das palavras apagadas e a evidência do ato
de seleção – recorrente a toda criação realizada pelas vias das linguagens.
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O CORPO PROFANO COMO EXERCÍCIO POLÍTICO EM BERKELEY EM
BELLAGIO, DE JOÃO GILBERTO NOLL
Evandro Ramos de Sant’ Anna Junior1
Resumo: Este trabalho investiga, a partir de Berkeley em Bellagio (2002), de João Gilberto
Noll, a dinâmica da profanação do corpo construída por seus personagens como uma potência
de resistência às tecnologias de poder das sociedades contemporâneas. Dessa forma, objetiva-se
ler na obra em questão, tendo em vista as contribuições teóricas propostas por Giorgio Agamben
em Profanações (2007), a profanação do corpo como um mecanismo de contrapoder que
propicia aos sujeitos contemporâneos um deslocamento da regulamentação biopolítica às
possibilidades de ressignificação do livre uso de seus corpos.
Palavras-chave: João Gilberto Noll; Corpo; Profanação.

A profanação como tarefa política
“A profanação do improfanável é a tarefa política da geração que vem”
(AGAMBEN, 2007, p. 79). É com esse apontamento, quase uma exigência, que Giorgio
Agamben finaliza um de seus ensaios em Profanações (2007). O que seria, contudo,
profanar? De que maneira essa ação constitui uma tarefa política? Retomando os juristas
romanos, o filósofo italiano percorre o limiar entre sagrado e profano, indicando-nos,
nessa esteira, que “sagradas ou religiosas eram as coisas que de algum modo pertenciam
aos deuses” e o sacrilégio, por sua vez, “era todo o ato que violasse ou transgredisse esta
sua especial indisponibilidade” (AGAMBEN, 2007, p. 65). Sagradas eram, portanto, as
coisas que, ao serem subtraídas ou retiradas do uso comum, tornavam-se inacessíveis
aos seres viventes. Dessa forma, enquanto consagrar (sacrare), mecanismo baseado no
sacrifício, “era o termo que designava a saída das coisas da esfera do direito humano,
profanar, por sua vez, significava restituí-las ao livre uso dos homens” (AGAMBEN,
2007, p. 65).
O dispositivo que fundamenta os limites da fronteira entre sagrado e profano é
definido como religião (AGAMBEN, 2007, p. 66). Esta, por intermédio da
consagração, ou seja, da retirada das coisas do uso comum, cuida para que se
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mantenham distintas e separadas as referidas esferas. Posto isso, amparando-se em
Walter Benjamin e sua proposta de que o capitalismo é, em si mesmo, um fenômeno
religioso que tem como ponto de partida o cristianismo, Giorgio Agamben propõe que o
capitalismo

generaliza e absolutiza, em todo âmbito, a estrutura da separação que
define a religião. Onde o sacrifício marcava a passagem do profano ao
sagrado e do sagrado ao profano, está agora um único, multiforme e
incessante processo de separação, que investe toda coisa, todo lugar,
toda atividade humana para dividi-la por si mesma e é totalmente
indiferente à cisão sagrado/profano, divino/humano [...] Se profanar
significa restituir ao uso comum o que havia sido separado na esfera
do sagrado, a religião capitalista, na sua fase extrema, está voltada
para a criação de algo absolutamente Improfanável (AGAMBEN,
2007, p. 71).

Tendo em vista que a ação de profanar configura um ato que ignora ou faz da
separação articulada pela religião um uso particular, expressando-se através de “um uso
(ou melhor, de um reuso) totalmente incongruente do sagrado” (AGAMBEN, 2007, 66),
a profanação como tarefa política para a geração que vem se apresenta na restituição do
que fora separado pelo capitalismo: o tempo, os espaços, os corpos, as sexualidades. A
profanação é política, nesse sentido, pois causa fissuras no capitalismo como religião ao
ressignificar questões que este transportou à esfera sagrada, restituindo-as, mesmo que
por poucos instantes, ao livre uso comum dos sujeitos históricos.
A poética de João Gilberto Noll nos apresenta formas de vida que se aproximam
do que Giorgio Agamben (2014) definira como vida nua. Vidas que, reduzidas pela
violência biopolítica à categoria de homo sacer por não possuírem corpos que servem à
lógica programada pela religião capitalista, são deixadas para morrer na mesma medida
em que não se permite matar — vidas, portanto, “matáveis e insacrificáveis”
(AGAMBEN, 2014, p. 9). Encontramos com frequência, dessa maneira, personagens
que se fundamentam através da imagem do homossexual, do mendigo, da mulher e do
doente. Embora quase sempre estejam inseridos em contextos de violência social,
derrota, desilusão ou falência de uma vivência que não assume toda sua potência, os
personagens que embasam as obras de Noll nos apontam, por outro lado, uma força de
resistência política quando assumem, mesmo que inconscientemente, ações que
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profanam o que o capitalismo, por meio de sua configuração religiosa, deslocara do uso
comum.
Nesse sentido, se por um lado o autor gaúcho, utilizando uma “grafia porosa”
(SANTIAGO, 1989), constrói personagens avulsos, fragmentários e violentados pelos
dispositivos biopolíticos, ou seja, personagens cujos corpos são controlados e
higienizados pelo poder soberano, estando “sujeitos à vida e suas armadilhas de morte”
(NOLL, 2008, p. 13); por outro, esses mesmos personagens atribuem aos seus corpos
exercícios que fogem à regulamentação normativa, deslocando, assim, o corpo da esfera
sagrada à profana. Nessa perspectiva, as narrativas de Noll nos indicam possibilidades
de ressignificação em relação à imagem do corpo, pois é justamente através deste que os
personagens nollianos constroem potências de resistência. Vemos em Noll, portanto, a
imagem de corpos profanos, corpos que são “cu”, “excrementos”, “fluidos” e “porra”
— corpos sexuais que, como apontado por Foucault em Microfísica do poder (2014, p.
236), apresentam-se, num fluxo de contrapoder, como o contrafeito das ofensivas
biopolíticas que penetram o próprio corpo, e, assim, constroem chances de escape às
situações que os violentam.

O corpo profano em Berkeley em Bellagio
Embora as evidências do sujeito reduzido à categoria de homo sacer sejam menos
palpáveis em Berkeley em Bellagio (2002) do que em romances como A fúria do corpo
(2008), onde o que dá fundamento à obra são as experiências de dois personagens —
João Evangelista e Afrodite — que vagam pelas ruas de Copacabana tensionando os
limites normativos do corpo, percebe-se que Berkeley em Bellagio (2002) apresenta seu
personagem principal, desde o início da trama, através de situações de exclusão que
justificam e refletem sua subjetividade fragmentada, sensação de não pertencimento e
incessante deslocamento por entre os espaços que constituem a narrativa.
Dessa maneira, o romance tem como foco João, escritor gaúcho que termina um
relacionamento estável e, buscando se desprender de qualquer resquício de memória
individual ou coletiva, muda-se para Berkeley, na Califórnia, onde fora convidado a
lecionar literatura e cultura brasileira. Construída pela alternância de sua voz narrativa
— apresentada em primeira e terceira pessoa —, a obra nos possibilita uma experiência
de leitura que acompanha o desenvolvimento de seu protagonista sob uma perspectiva
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por ele construída, aproximando-nos enfaticamente, dessa forma, das angústias que o
constituem.
Sendo a todo o tempo atormentado pelo fato de não ter acesso a uma linguagem
verbal e comunicativa que o direcione às possibilidades de construir novas relações, de
partilhar experiências com outros sujeitos e de vivenciar os espaços de Berkeley em sua
total potência, João constrói, através do corpo, caminhos que o direciona ao outro, a
novas significações de vida e, nesse sentido, ao escape da sensação de claustrofobia por
estar “numa terra estranha sem falar a língua do lugar” (NOLL, 2002, p. 11):

À primeira vista nada saía do lugar, ele próprio parecia estagnado
desde que viera para um país do qual não falava a língua, mantendo
uma distância gentil de seus alunos… Mas, ora, também eles com o
inglês disponível e tudo que todos pareciam possuir em volta,
ninguém no fundo dava a impressão de estar em gozo com a vida,
aquela coisa que aquece: o tato no segredo de um outro, e este a
relutar um pouco para ter em dobro logo mais… De súbito, descia-lhe
então a ilusão de uma orgia intimista e conclusiva que o brindaria
transportando-o para fora daquele campus, daquele país, do mundo até
quem sabe… (NOLL, 2002, p. 12).

Fica evidente no trecho destacado a importância que João dá ao corpo sexual. Em
meio ao estado de estagnação em que se encontra, sentindo-se avulso por se distanciar
dos outros sujeitos, é na imagem de uma “orgia intimista” que o protagonista parece ver
uma potência. Lê-se aqui o “intimista” num sentido de intimidade — de uma esfera que
permite ao protagonista a fruição de seus sentimentos e vontades mais profundas. Notase que João assume, nessa forma específica de imaginar o próprio corpo (em uma orgia
que lhe propicie uma entrega afetuosa), um refúgio contra o não pertencimento que o
assola e, consequentemente, um direcionamento às novas possibilidades que lhe
assegure o gozo de uma vida causada pelo “tato no segredo de um outro”. Imaginar uma
“orgia intimista” faz com que o personagem construa, dessa forma, a imagem de um
corpo que se desloca de uma situação de exclusão a uma partilha de intimidade que
transgride normas ou determinações sociais construídas por um espaço geográfico
específico.
É preciso destacar, contudo, que os corpos — e as ações que estes corpos exercem
— apresentados em Berkeley em Bellagio (2002) fogem completamente à normatização
estruturada pelos dispositivos biopolíticos, sendo, assim, reduzidos à vida nua. Vê-se na
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citação acima, por exemplo, a projeção de um exercício sexual dissidente aos
comportamentos aprovados pelas engrenagens morais arraigadas aos preceitos do
capitalismo como religião. Ou seja, ao imaginar uma “orgia intimista” que o retire de
uma posição de outsider, João expressa o desejo de um ato — ao pensar o corpo em
livre uso, contrapondo-o às prerrogativas da norma — que profana a lógica sexual
vigente.
Percebe-se também, logo no início da obra, que João não se enquadra num padrão
de sexualidade. Embora ele experiencie relações sexuais com Maria, personagem
também construída por meio de um corpo desconforme, sendo descrita como uma
mulher que possuía um “pênis em miniatura” (NOLL, 2002, p. 15), o protagonista do
romance em análise nos afirma que jamais deveria ter se afastado de “corpos do mesmo
sexo” (NOLL, 2002, p. 13). Sabe-se também desde o início da narrativa que João tivera
um relacionamento amoroso com um homem, Léo, antes de se mudar para a Califórnia,
carregando nos “focos de resistência da memória” (NOLL, 2002, p. 22), inclusive,
lembranças de violências que incidem sobre corpos não heterossexuais:

Ao ser pego abraçado a um colega no banheiro, abocanhando a carne
de seus lábios, alisando seus cabelos ondulados, ele era o culpado —
já o colega, não, nem tanto; ele, sim, apontado como o que desviava o
desejo de outros jovens das “metas proliferantes da espécie”. Por que
era ele esse emissário de um mundo que os discursos dos padres
condenavam ao silêncio sepulcral? Quem era ele afinal, por que se
roía a ponto de o levarem para o Sanatório para ali se revolver
impregnando-se de choques insulínicos, como se só na convulsão
pudesse remediar um erro que ainda não tivera tempo de notar dentro
de si? (NOLL, 2002, p. 22).

Ao expor corpos não conformes que assumem ações sexuais que se afastam do
que fora estabelecido como regra, Berkeley em Bellagio (2002), com toda sua força
literária, coloca em destaque uma rota de escape que desponta em novas possibilidades
de exercícios de uma vida plena, de uma vida que pode ser definida como “a sinergia
coletiva, [...] inteligência, afeto, cooperação, desejo” (PELBART, 2003, p. 24). Dessa
maneira, o projeto ficcional nolliano, propondo “a criação de um povo que falta”
(DELEUZE, 2011, p. 14) através de seu “devir-outro da língua” (DELEUZE, 2011, p.
16), carrega uma potência que abre caminhos à profanação das estruturas de poder ao
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nos colocar em contato com alteridades que reconstroem a todo instante os significados
do que as insere em situações de violência e subalternização — o corpo.
Faz-se necessário destacar, contudo, que a profanação ultrapassa a simples
apresentação de personagens que são postos à margem da sociedade. O corpo profano
como exercício político em Berkeley em Bellagio (2002), configura-se, então, porque os
sujeitos que sofrem “choques insulínicos” como forma de punição às suas sexualidades
vistas como um perigo em relação às “metas proliferantes da espécie” — tão bem
regulamentadas pelos dispositivos biopolíticos que categorizam esses sujeitos como
vida nua — são os mesmos que, num impulso de resistência e criação, rearticulam os
limites morais e normativos impostos pelo capitalismo como religião:

Raro é esse ragazzo para quem ele olha agora e diz: sim, Deus baixou
aqui, é vivo. De imediato tocou na espádua arcaica do peninsular
divino, mesmo que o ragazzo não soubesse, não importa, era Deus que
ele continha no seu peito arfante, não o Deus que não saía das igrejas
mas o Deus que pulsava atrás da calça apertada do ragazzo, o Deus
que se aplumava e se punha rígido, colosso! (NOLL, 2002, p. 29).

Nota-se que além de profanar a lógica heteronormativa impulsionada e mantida
pelos mecanismos higienizadores das sociedades contemporâneas, ao consumar um ato
sexual na contramão do que fora estipulado como padrão, João ressignifica também
alguns elementos atribuídos à religiosidade cristã — na citação acima, ressignifica o
próprio Deus. Percebe-se, aqui, uma dupla profanação: por um lado, restitui-se o
exercício de uma sexualidade proibida ao uso comum; por outro, reelabora-se um
dispositivo religioso de forma transgressora e, sob a ótica da norma, imoral.

O Deus que foi levado pelo escritor porto-alegrense para atrás de uma
cortina malcheirosa pelo tempo, o Deus que ali se deixou ordenhar
como um bovino e que ali se deixou beber não bem em vinho mas em
leite que o nosso senhor gaúcho engoliu aos poucos, na carestia da
idade, lembrando-se da Primeira Comunhão, terço nas mãos, ar de
bem-aventurança [...] (NOLL, 2002, p. 29).

A analogia que aparelha o órgão sexual masculino a “Deus” e, para, além disso,
encena o sexo oral com a imagem do rito eucarístico cristão, evidencia o que Agamben
(2007, p. 66) nos dissera a respeito do uso incongruente do sagrado. Dessa forma, a
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narrativa subverte os preceitos de práticas sexuais normativas direcionando seu
personagem principal às possibilidades de resistência perante as violências por ele
vividas. Ademais, na mesma medida em que João aproxima os elementos religiosos da
esfera profana, ele encaminha o ato sexual à esfera sagrada, construindo,
consequentemente, uma reversão — ou uma reconstrução — da moral vigente.
Na religiosidade cristã, o rito eucarístico expressa a celebração da morte e
ressurreição de Jesus Cristo. No processo litúrgico denominado comunhão, ação que
representa a última ceia de Jesus com seus discípulos, após consagrados o pão e vinho
— elementos que remetem respectivamente ao corpo e o sangue do filho de Deus —, a
eucaristia se torna a experiência mais importante da vida cristã, reunindo e fazendo da
igreja o próprio corpo de cristo. É significativo, portanto, que Noll tenha evidenciado
em sua narrativa a profanação do que seria um dos sacramentos mais importantes para o
cristianismo: o ponto que une os mais diversos sujeitos que se organizam em torno de
uma única religiosidade, dando corpo, nessa esteira, à igreja como instituição.
Quando João, na carestia da idade, ordenha o Ragazzo como um bovino e recebe
dele o “leite” do “peninsular divino”, ele joga tanto com elementos sexuais, quanto
religiosos. Nesse sentido, o personagem restitui ao uso comum dos homens tanto o livre
exercício de uma sexualidade dissidente, quanto o que se constitui como divino para a
religiosidade cristã — no caso, o sangue de cristo, transubstanciado, no texto ficcional,
em “leite”. Sobre o jogo como mecanismo da profanação, Agamben nos alerta, ao
retomar as contribuições de Émile Benveniste, que
A potência do ato sagrado — escreve ele — reside na conjunção do
mito que narra a história com o rito que a reproduz e a põe em cena. O
jogo quebra essa unidade: como ludus, ou jogo de ação, faz
desaparecer o mito e conserva o rito; como jocus, ou jogo de palavras,
ele cancela o rito e deixa sobreviver o mito. “Se o sagrado pode ser
definido através da unidade consubstancial entre o mito e o rito,
poderíamos dizer que há jogo quando apenas metade da operação
sagrada é realizada, traduzindo só o mito em palavras e só o rito em
ações” (AGAMBEN, 2007, p. 67).

Posto isso, percebe-se que João quebra a unidade do sagrado ao configurar,
através da cena citada anteriormente, tanto o ludus, (uma vez que destitui os
significados originais da eucaristia, conservando apenas o processo litúrgico da
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comunhão) quanto o jocus (uma vez que, propondo um jogo de palavras com a
utilização de “espádua arcaica do peninsular divino”, “beber não bem em vinho mas em
leite” e “Primeira Comunhão”, remete-nos ao processo eucarístico, destacando-o sob o
espectro de novos significados).
Esse romance, muito além de simplesmente expressar “o desamparo do sujeito
integrante do contexto líquido-moderno” (REIS, 2017, p. 40), evidencia muita
propositividade em relação a “um desejo de comunidade e de ação (e, ainda,
manutenção) de laços afetivos” (SCARDINO, 2015, p. 121) que escapam ao que fora
moldado pelos dispositivos biopolíticos. Pode-se concluir, nesse sentido, que a
profanação do corpo no projeto nolliano nos aponta para uma ação política construída
por seus personagens. Tal feita aproxima Berkeley em Bellagio (2002) da imagem
proposta por Didi-Huberman (2014) acerca dos vaga-lumes que sobrevivem em meio às
dificuldades de existência e, por poucos instantes, contaminam o ambiente com seus
feixes de luz. Noll nos indica, portanto, “modos de organizar — isto é, também, de
desmontar de analisar, de contestar — o próprio horizonte de nosso pessimismo” (DIDIHUBERMAN, 2014, p. 118), impulsionando-nos, dessa forma, à construção de novas
formas de vida.
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ENTRE O TEATRO E O TELEFONE CELULAR: LEITURAS E ESCRITAS
EM UMA ESCOLA PÚBLICA
Fabiano Assis da Silva (UMinho)1
Resumo: A minha pesquisa tem como ponto de partida a carência de apresentações da linguagem
teatral nos segundos ciclos das escolas públicas de Braga, Portugal. Esta característica na grade
de atividades do sistema de ensino público motivou-me a saber o porquê dessa falta e a
desenvolver uma intervenção teatral com um Homem-banda para inserir as apresentações dessa
linguagem em uma sala de aula da escola Francisco Sanches. Visualizando esse cenário, que se
repete em várias escolas do mundo, penso ser necessário utilizar a linguagem teatral como canal
de comunicação para estreitar a distância entre as pessoas.
Palavras-chave: Teatro; Telefone celular; Leitura; Transformação social; Performance

Abertura
Irei analisar aqui a atuação artística de dezoito alunos de uma escola pública de
Braga, Portugal, que diante de uma performance foram estimulados a manifestar-se
através de várias linguagens artísticas. “(…) a performance associa, sem preconceber
ideias, artes visuais, teatro, dança, música, vídeo, poesia e cinema.” (PAVIS, 1999, p.
284). Durante e após os encontros que duraram uma hora e meia em cada dia, foram
produzidos pelos alunos, textos, danças, cantos, desenhos, gravação pelo telefone celular
e narração. Essa análise é fruto desses contatos, onde o procedimento artístico
pedagógico, que explico adiante, repetiu-se com a mesma estrutura de propostas:
encontros aconteceram nos dias 16/01/18, às 15 horas, 11/04/18 às 10 horas e 02/05/18
às 10 horas, sempre na escola Dr. Francisco Sanches, na sala do sexto ano um, com total
aceite da direção do agrupamento escolar. Evidencio a boa recepção da instituição que
mostra interesse na continuidade desse projeto no próximo ano letivo, pois iniciativas
como essa ganham força social e efetividade pedagógica quando a ação é conjunta com
toda a equipe educativa. Todo incentivo foi dado pelos diretores da escola, os professores
envolvidos, os funcionários mais próximos e principalmente a diretora de turma, que em
níveis diferentes ajudaram a construir esse momento. Foi nesse contexto que começou o
acontecimento artístico “(...) não no aspecto ficcional da fábula, mas em sua realidade de
prática artística que dá origem a uma troca entre ator e espectador.” (PAVIS, 1999, p. 6).
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Com lente de aumento nas atuações desses alunos inicio aqui este ensaio crítico. Logo na
partida, antes de maiores detalhamentos, o que farei logo a seguir, cito Joseph Heinrich
Beuys, que foi um artista alemão muito produtivo em diversos meios e técnicas, incluindo
happening, performance, vídeo, escultura, fluxus e instalação. Uma frase aponta seu
posicionamento em relação à sociedade e me conduz na análise inicial da performance
das crianças. “Beuys afirmar, de maneira radical e precisa, que todo ser humano é artista.”
(NUNES, 2010, p. 11), que inspira para uma premissa de que todos os alunos podem se
expressar artisticamente. Augusto Boal, dramaturgo brasileiro, defende um teatro
participativo, onde o espectador assume papel ativo no jogo teatral.
Abre-se aqui o ponto de partida para a análise da produção dos estudantes que
expressaram-se artisticamente diante de uma performance músico-teatral.
Nessas apresentações assumi o papel de artista mediador. Todos os envolvidos da
escola já conheciam a performance teatral porque eu já havia estado lá anteriormente. O
desafio para todos foi fazer igual, mas com frescor e novidades.
Os alunos, dependendo da sua vontade, assumiram papeis de artistas e interferiram
na ação teatral na sala de aula. “Ação visível e invisível. Sequência de acontecimentos
cênicos essencialmente produzidos em função do comportamento das personagens, a ação
é, ao mesmo tempo, concretamente, o conjunto de processos.” (PAVIS, 1999, p. 2).
Preparação
Realizei a sensibilização com música para aguçar a perceção e estimular uma
curiosidade coletiva. Inicialmente ouvem-se sons produzidos fora da sala pelo Homembanda. O espaço de tempo que antecede a ação é fértil para estimular dúvidas e vontades.
Com o auxilio de videogravação percebi que a maioria dos integrantes, ao depararse com o estímulo dos sons ocultos e com a incerteza do que iria acontecer efetivamente,
apesar de já conhecerem o personagem, começaram a assumir uma postura corporal
expressando curiosidade e a projetar um olhar para o espaço e para os companheiros com
mais vivacidade. O grupo estava a se preparar para o que iria acontecer. Esse anteceder
do acontecimento visual estimulou os estudantes a se organizarem.
A equipe modificou-se no corpo e no olhar. Passou a existir um desejo pelo que
estava por vir e um compromisso corporal de coautoria. Como escreveu Jaques-Dalcroze
“O domínio dos movimentos corporais constituirá apenas um virtuosismo sem finalidade
alguma, se tais movimentos não forem valorizados pela expressão do olhar.” (apud
PAVIS, 1999, p. 267). Nessa primeira atuação da turma a sintonia estava estampada nos
olhares e nos corpos que queriam a mesma coisa e apontavam na direção da abertura para
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a brincadeira que se anunciava.
Apreciação dos alunos
Construiu-se um número artístico com a participação de alguns alunos, para
coletivamente estimular a apropriação do aqui-agora e a coautoria na apresentação. Nesse
instante o Homem-banda entrou a tocar uma música e a interagir com eles. O contato
visual se estabeleceu e o jogo teatral foi o fio condutor dessa relação. “O Jogo de teatro
(…) é a parte visível e propriamente cênica da representação. Ele obriga o espectador a
receber o conjunto do acontecimento na força da sua enunciação.” (PAVIS, 1999, p. 219).
Nessa fase, os pré-adolescentes ora eram convidados a participar coletivamente em uma
fruição interativa mais diluída no grupo, ora eram estimulados a assumir uma posição de
protagonismo na ação artística, atuando sozinho e definindo o rumo do jogo.
Com essa entrada o relacionamento entre os espectadores e o performer caminhou
para um ambiente onírico, onde as possibilidades de perguntas e respostas se ampliaram.
Estimulados por uma música mais forte e ritmada, os educandos mexeram o corpo cada
vez mais espontaneamente e cantaram cada vez mais rápido, com empolgação e
animação. Essa música conduziu a apresentação para o clímax, “(…) parte do espetáculo
que prende a atenção e marca o momento mais esperado” (PAVIS, 1947, p. 48).
Com esse aumento de energia, formou-se realmente um time, criou-se uma
intimidade com a performance e todos ficaram mais à vontade para interferir. Alguns já
eram coautores e mostravam-se interessados em participar ativamente. Outros, ainda
tímidos, precisavam de mais motivação. Um dos participantes tomou a frente, começou a
comandar o jogo e a fazer humor com competência. Naturalmente ele ganhou confiança.
A classe inteira modificou-se e ficou maleável para as próximas atuações.
Nessa altura, a ação era realmente de responsabilidade de todos que estavam ali na
intimidade da sala de aula. Alguns estudantes, um pouco retraídos, foram chamados para
participar e o desafio primeiro era bater no chapéu do Homem-banda e acompanhar o
ritmo da música que estava sendo executada ao saxofone. Após erros e acertos, que foram
aceites e muitas vezes incorporados na estrutura, os pré-adolescentes ficaram mais
tranquilos e além de tocar o prato no tempo combinado, comunicavam-se com o corpo e
com o olhar entre os colegas. Essa vitória da equipe em conduzir com graça e
tranquilidade a performance mostrou-se um grande êxito para o coletivo e a própria
reação dos integrantes diante da conquista do outro era alimentadora para a intervenção.
Ensaio geral
Foi proposto um desafio criativo que levou em conta os avanços artísticos e
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relacionais da fase anterior. Vários estudantes tinham que tocar simultaneamente os
instrumentos acoplados ao corpo do homem - banda e caminhar atrás dele ao mesmo
tempo. Buscar a harmonia musical e a sintonia foi o objetivo dessa empreitada.
Improvisar foi preciso e a equipe teve que lidar com “(…) algo imprevisto, não preparado
antecipadamente e ‘inventado’ no calor da ação.” (PAVIS, 1999, p. 205),
Os pré-adolescentes assimilaram vários combinados teatrais e musicais simples.
Todos executaram uma micro apresentação de improvisos do que foi ensaiado na frente
da classe. A cumplicidade se fortaleceu, fez crescer a empolgação e preparou a turma para
o cortejo final. Como finalização da apresentação os estudantes que participaram de todo
o ensaio no momento anterior, tocaram junto com o Homem-banda, passearam pela sala
e despediram-se fazendo gracejos coletivos para os outros colegas.
Um dos problemas que aconteceu foi a falta de sintonia para tocarem e andarem ao
mesmo tempo, sem atrapalhar os parceiros. Eventuais encontrões começaram a
desaparecer quando descobriram, durante a ação, algumas estratégias para a harmonia dos
sons e movimentos. Foram apropriando-se do corpo no espaço e criaram uma
engrenagem, para encaixar-se na música e no deslocamento. O cortejo saiu pela porta até
que o silêncio dos instrumentos e a pausa coletiva colocou um ponto final na ação.
Reflexão artística
Em uma roda de conversa, após cada encontro, sempre aconteceu uma avaliação
sobre os resultados. A pergunta central era: “Qual o sentido da vivência para cada um?”
Na sequência, cada estudante fez uma produção artística reflexiva sobre a apresentação,
que poderia ser através de texto poético, desenho ou por gravações nos telemóveis, de
músicas compostas por eles, sob a inspiração do que tinham visto, vivido e refletido.
No terceiro encontro, dia 02/05/18, durante a roda reflexiva, teve um momento, no
meio das avaliações que, sugerido pela professora da sala, a malta unida levantou-se com
ânimo, cantou e dançou uma música que já tinha sido ensaiada por eles para outra ocasião.
Senti que eles estavam orgulhosos deles mesmos cantarem com tanta segurança naquele
sítio. Aconteceu uma troca de papéis e a equipe assumiu o controle total com coragem e
delicadeza. Expressaram-se com presença corporal e um olhar vivo, mesmo quando
cometiam pequenos erros. Percebi que a vivência, com as performances ao longo dos
nossos encontros, contribuíram com o posicionamento da turma em relação à proposição,
o que foi confirmado pela professora, diretora de turma Isabel Candeias: “(…) antes quem
só falava uma palavra na sala, já está cantando, quem não gostava de escrever, já fez até
poesia.” O que percebi nesse dia é a necessidade da liberdade de expressão e a arte pode
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abrir esse espaço dentro da escola. “O domínio de uma nova linguagem oferece à pessoa
que a domina, uma nova forma de conhecer a realidade e de transmitir aos demais esse
conhecimento.” (BOAL, 2005, p. 125).
No segundo encontro, dia 11/04/18, três amigos resolveram gravar uma música no
telefone celular com uma crítica sobre a apresentação e enviaram a mim essa produção.
Nessa canção cada aluno ocupou uma função. Uma cantora, um beatbox, sons com a boca,
e o terceiro que batia palmas no ritmo. Foi uma vitória para eles poder realizar a crítica a
cantar. Trouxeram um gênero musical, que não tinha sido utilizado nas intervenções.
Tiveram a liberdade de mostrar algo que produzisse sentido para cada um, o que
potencializou o significado da intervenção para eles.
Existiu uma dificuldade em lidar com a tecnologia em relação às possibilidades de
edição, por conta de sinais de internet. O problema foi mais da estrutura da escola do que
dos alunos. Essa limitação determinou alguns resultados que explico agora. Em todos os
dias, principalmente no dia 26/01/18, os pré-adolescentes foram estimulados a gravar com
telemóvel toda a performance. Até aí tudo correu bem. Estimulados na interação
produziram os vídeos ativamente durante a ação, mas surgiu a dificuldade de trabalhar
com esses dados após a performance. Como editar, o que fazer, como dar significado para
os vídeos? Enfim foi um desafio a ser vencido, uma lacuna. Agora a pergunta é como
trabalhar com os dados recolhidos? Ficou essa questão técnica a se resolver para os
próximos encontros e o desafio foi colocado para que todos os integrantes tentem
encontrar uma resposta que traga sentido para eles.
As produções dos desenhos e dos textos, que aconteceram nos dias 11/04/18 e
02/05/18 foram significativas, em alguns casos percebi qualidade técnica no desenho e na
escrita. Em mais da metade, nota-se um cuidado estético até o final da feitura das duas
linguagens. Nos demais o empenho durou pouco e o resultado não empolgou o aluno.
Conhecer e experienciar. Estratégia.
A estratégia é, segundo Pavis. “Atitude e modo de proceder de autor, do encenador
ante o assunto a ser tratado ou da encenação a ser efetuada e, em última instância, da ação
simbólica a ser exercida sobre o espectador.” (PAVIS, 1999, p. 148).
A intervenção que originou a possibilidade dessa pesquisa, diante do seu resultado
com os alunos, professores e o diretor da escola, aconteceu na manhã do dia onze de
dezembro de dois mil e dezessete, quando visitei 42 salas de aula, sala dos professores e
gabinetes dos funcionários. Em cada sítio fiz apresentação de número teatral de mais ou
menos um minuto, procurando construir com eles, nesse pequeno espaço de tempo, uma
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intervenção teatral com início, meio e fim. Sempre começava a ação com iniciativa
determinada, mas esperava retorno e quando vinha, moldava o encontro valorizando a
ação dos miúdos, para partirmos juntos para o improviso teatral. O retorno dos alunos,
dos professores e dos funcionários foi muito caloroso e modificador na sua maioria, mas
em alguns casos senti que a comunicação entre artista e público não aconteceu,
fragilizando a fruição.
Repetiu-se muitas vezes uma sequência de emoção por parte dos alunos,
professores e funcionários que descrevo aqui: num primeiro momento olhavam
desconfiados e com cordialidade evitavam o contato, quase não querendo ver. Depois
surgia um interesse tímido e o início de uma conversa sem fala, baseado apenas em som
e pausa, propostos por mim. Ora eu, ora eles e todos nós juntos. No final da intervenção,
uma alegria por ter participado, um olhar generoso de gratidão e um até logo sugerindo
novo encontro, por ambas as partes. Esses encontros muitas vezes finalizavam com uma
palavra que sintetiza o sentimento dos alunos, professores e o meu desejo de artista e
pesquisador: continuação.
Conclusão
Como análise final e fato relevante ressalto que parte dos alunos fez uma relação
do acontecimento artístico vivido com as possibilidades de estar na vida.
Transcrevo aqui a entrevista da diretora de turma sobre a atuação dos alunos: “(…)
como experiência pedagógica é interessantíssimo. Pois eles, diante de uma atividade
artística, uma manifestação, poderem pensar, como disse o Cesar (aluno). Isso é arte? O
que faz para que isso seja arte? Então tudo que nós podemos fazer na sala de aula pode
ser arte, é arte? E se eles chegarem à ideia de tudo que eles podem fazer pode ser arte,
desde que cumpra alguns critérios, isso é ótimo, não é? Uma aluna até disse, falando do
Homem-banda, eu gostava de levar a vida trabalhando assim.” Essa experiência com a
performance estará presente na vida dos alunos que, ao imaginá-las, terão “a possibilidade
de reencontrá-las na própria vida dos nossos devaneios de criança solitária viva (…) ou
seja, nos instantes de sua existência poética.” (BACHELARD, 1988, p. 94).
Iniciei com a ideia que todos podemos nos expressar como artista, de Beuys e
finalizo a dialogar, com o autor e diretor brasileiro, Augusto Boal que com seu teatro do
oprimido, levou a arte para o dia a dia das pessoas, pois para ele “a arte apresenta sempre
uma visão de mundo em transformação e portanto, é inevitavelmente política, ao
apresentar os meios de realizar essa transformação.” (BOAL, 2005, p. 35).
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“MANUSCRITOS NÃO ARDEM”: DESENHAR(MOS) COM PALAVRAS,
ESCREVER POR PALAVRAS-DESENHO EM O MESTRE E MARGARIDA1
Gabriel Salvi Philipson (UNICAMP)2
Nome sobrenome do coautor, se tiver, lembrando que ambos devem ter apresentado o
trabalho, seguindo a autoria conforme o caderno de programação (IFES)
Resumo: Neste artigo, o uso de expressões em forma de slogan no romance O Mestre e
Margarida é analisado para argumentar ao mesmo tempo contra sua interpretação lugar-comum
que associa obra e vida de modo impensado e pela complexidade do lugar de Bulgákov quanto à
revolução. Tal empreitada é realizada por meio de uma investigação da conexão entre literatura
e poder, a partir da consideração tanto da linguagem como arma, como da literatura como
aparato de um sistema. No desenvolvimento desta argumentação, a obra Fora, de Speridião, que
cita textualmente a mais famosa dessas expressões do romance, é igualmente inspiração e
motivo de estudo comparativo.
Palavras-chave: Literatura e poder; M. Bulgákov; O Mestre e Margarida

“O que falta é uma distância irônica que eleva a mente contempladora
por cima do turbilhão dos acontecimentos” Flusser (2002, p. 84).

“Manuscritos não ardem” é um dos slogans do romance O Mestre e Margarida
(1940), de M. Bulgákov, que foi acriticamente adotado pelos seus leitores e, em
especial, por alguns de seus críticos, como uma espécie de verdade apócrifa de uma
obra que desvelaria e poria ao avesso os (muitos) desvios do período stalinista.
Apontando o paralelismo entre a história do romance “real” de Bulgákov e o romance
dentro do romance escrito pelo personagem Mestre e que é recuperado com ajuda das
1 Texto publicado anteriormente em PHILIPSON, 2018.
2 Doutorando em História e Teoria Literária na Unicamp e mestre em Teoria Literária e Literatura
Comparada na USP : gsphilipson@gmail.com
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forças diabólicas, muitas vezes se vê um caráter prestidigitador e mítico do romance a
partir destes slogans. O romance “real”, como se sabe, foi queimado em 1930, tendo
sido posteriormente reescrito. Além disso, apenas foi publicado 20 anos após seu
término, o qual coincide com a morte de seu autor. Isso acaba levando a uma
interpretação que torna o romance um mito, ao considerá-lo um baluarte ou libelo (para
usar uma palavra presente na carta de Bulgákov à alta cúpula do governo stalinista) não
somente antisoviético, mas também religioso.
Visto desta forma, esses slogans apontariam a inexorabilidade da resistência no
tempo do material escrito impossibilitado de ser publicado em vida pelos seus autores, o
que significaria a igual inexorabilidade do fim de um regime pautado no silenciamento
destes autores que não seguem as normas da política cultural de estado. Esse tipo de
visada sobre O Mestre e Margarida se consolida já desde a década de 1960, no momento
em que o romance aparece finalmente em público em diversas versões.
Fora (2013), de Speridião, obra finalista do prêmio PIPA 2016, reúne, como em
pixos sobre um muro branco, uma série de “palavras de ordem” – inclusive a própria
expressão “palavra de ordem” – que se sobrepõem e se contrapõem em intensidade e
nitidez do traço, bem como tamanho e tipo da fonte, de modo a ressaltar um grande
“FORA” no centro da obra. À direita de “FORA”, um quadro vazio como que
convidando o flaneur a inserir ele mesmo suas palavras de ordem de modo a
“[desenhar(mos)] com palavras” – “chegará o dia que desenharei (desenharemos)
somente com palavras” –, ou talvez um em branco que aponte para o caráter de criação
da utopia enquanto esse vazio não-lugar, para a necessária criação e abertura de
modelos dos rumos possíveis de uma revolução: não um horizonte, mas um espaço
vazio como ethos utópico. À sua esquerda, por sua vez, encontramos as palavras de
ordem, muitas delas aparentemente achadas e recolhidas, que o próprio artista desenhou.
Em meio a reflexões sobre a revolução e que envolvem questões de arte e de poesia,
encontramos na parte superior esquerda, logo abaixo de um círculo, quadrado e
triângulo, o slogan citado do romance de Bulgákov: “manuscritos não ardem”. Este
encontro tem algo de insólito. Por um lado, parece completamente deslocado do
horizonte das reflexões sobre a revolução que a esperam ou a engrandecem – já que
Bulgákov não se encontrava entre aqueles escritores entusiasmados com a Revolução
Russa (embora talvez Speridião, trotskista e militante do PSTU (RUBIN, 2015), possa
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colocá-lo ao lado destes justamente por considerar que ele evidencie como nenhum
outro os descaminhos do stalinismo). Por outro, aponta justamente para a complexidade
do lugar de O Mestre e Margarida na relação entre arte e política que se mostra ainda
hoje em aberto.
Como compreender este encontro? Teriam estes slogans presentes no romance
algo de revolucionário? Speridião (2016) diz “buscar a essência onde tudo começou: o
desenho, a abstração de uma ideia. É o rabisco no papel. É a pintura na caverna. É um
‘existir’”5: poderia Bulgákov também estar buscando os fundamentos da escrita por
palavras de ordem, mas, diversamente de Speridião, que parece mais próximo de adotála como tática, de modo a explorar seus limites?
Como uma forma de provérbio, os slogans passaram a fazer parte da vida russa
nas décadas de 1920 e 1930 com o desenvolvimento das novas mídias de alcance de
massa; com o terror stalinista, sua presença cotidiana dá um salto, já que passa a ser
preciso repeti-los nas situações do dia-a-dia para não correr o risco de ser denunciado
por expressar alguma opinião ou sentença que pudesse ser considerada contrária aos
desígnios do poder. Se poderíamos dizer que Bulgákov simplesmente retrata essa
realidade em que provérbios viram slogans e em que slogans são ditos por toda a parte,
talvez seja possível sugerir que ele se aprofunda no funcionamento deste aparato bélico
de poder da linguagem. A questão que quero tratar aqui é para onde aponta a
compreensão da estrutura e da programação do slogan.
Por meio da análise detida dos slogans no romance, gostaria de sugerir uma
interpretação possível dele estabelecida a partir de uma reflexão de conteúdo nem tanto
moral ou religioso, mas ético6, do lugar da fala (e da escrita) em relação ao poder.
Adiantando a conclusão, o modo particular como a relação entre fala e poder ocorre no
stalinismo por meio de seus slogans aparece como ocasião para Bulgákov explorar este
tipo de relação. Entretanto, ele não as explora meramente para se contrapor ao
stalinismo, mas faz uso disto para lidar a fundo com este problema, de tal modo que
poderemos afirmar ser O Mestre e Margarida um romance não antistalinista, mas
contrastalinista. Seus slogans não devem ser tomados à sério como verdadeiros slogans
antistalinistas, mas talvez como contraslogans, como slogans que não voltam suas armas
da linguagem frente às armas oficiais, mas que as desativam, as sabotam, ou seja,
slogans que expõem, como paródia, a verdade dos slogans em geral – e,
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consequentemente, no caso, dos slogans do stalinismo. E não apenas no sentido de que
o romance não meramente inverte e expõe as relações de poder concretas do poder de
seu tempo e lugar, mas de que justamente por isso também é capaz de extrapolar estas
determinações concretas. E faz isso de modo que, assim, ainda podemos afirmar, apesar
delas, sua atualidade e sua relevância para pensar a contemporaneidade quanto às
estruturas programáticas do aparato artístico-literário em sua relação com o poder não
apenas na sua versão e em possíveis novas versões stalinistas.
A prosa paródica de M. Bulgákov
O primeiro aspecto que devemos levar em conta quanto aos slogans de O Mestre
e Margarida que normalmente levaram a uma interpretação mitologizante reside na
dimensão paródica da prosa de Bulgákov, analisando tanto a função destes slogans na
relação com o todo do romance, quanto em suas próprias estruturas internas. Isso quer
dizer que não se pode simplesmente citar esse tipo de frase como aferições de uma
determinada linha interpretativa, como se elas tivessem um único e evidente sentido, e
não precisassem ser tematizadas e analisadas. Elas não podem servir de pilar por sobre o
qual se ergue a interpretação do romance, elas não podem ser garantia da veracidade da
interpretação, na medida em que não forem analisadas, com o que se evidenciaria seu
conteúdo e sua forma paródicos que determinam a priori o próprio sentido dessas
frases.
O procedimento paródico de Bulgákov não pode ser entendido meramente como
uma caricatura cômica de alguém, de algo, ou de alguma situação, de modo a invertêlos em busca de sua crítica e depreciação. Sua função é esta, e também outra: a paródia
estrutura o romance de um modo particular tendo como base não apenas uma única
referência, mas múltiplas fontes, com o que estabelece uma relação não de oposição e
inversão à tradição de que toma forma, ou ao presente que caricatura, mas de para ode,
ou seja, de cantar junto ou em paralelo a estas múltiplas fontes que se relacionam de
modo a produzir uma complexidade de sentidos. Não se trata aqui da construção de uma
nova teoria da paródia, muito menos de um Rasonieren leviano: podemos ler em um dos
comentadores brasileiros que foram mais longe na tentativa de compreendê-la, Homero
F. de Andrade, claramente influenciado pelos autores (russos) que pela primeira vez e
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contemporaneamente a Bulgákov se debruçaram sobre o problema da paródia (Bakhtin
e Tiniánov), que, na obra de Bulgákov,
não há mais a parodização de uma única obra, de um único autor. O
recurso é ampliado para outros autores e obras, bem como para
situações da realidade histórica de sua época, fundadas no choque
entre os velhos e os novos costumes e ideias, que são utilizados como
elementos composicionais de um texto satírico original, não paródia
de outro texto. O princípio de que se pode parodiar tudo (ANDRADE,
2010, p. 274).

Nesse sentido, os slogans (parodiados e as paródias de slogans) serão compostos
ao mesmo tempo ao menos a partir destas duas dimensões, a do passado ou da tradição,
e a do presente, e muitas vezes, ao menos ainda uma terceira dimensão, que é a da
relação entre elas – como se contivesse a própria Aufhebung destes dois termos, embora
estas relações poderão apontar ainda para outros (múltiplos) sentidos, sendo assim
maior sua complexidade do que a de uma tríade da lógica dialética.
Paródia e mídia
Analisemos o slogan que dá título a esta reflexão: “os manuscritos não queimam”,
pelo que teremos que pular boa parte do romance, até o momento em que o personagem
Mestre finalmente se encontra com Woland, em seu quarto de dimensões sobrenaturais:
é nesta ocasião que esta frase sai da boca deste último, na conversa que se segue da sua
pergunta: “- Diga por que a Margarida o chama de Mestre?” (BULGÁKOV, 1992, p.
314). Para as reflexões que estou desenvolvendo, é extremamente significativa a
resposta do personagem Mestre, que abandonou seu nome humano comum após sua
malfadada tentativa de publicar um romance que não se enquadrava no programa do
estado. Desesperado, deixou seu nome e sua casa, e se dirigiu ao Sanatório, onde, como
se sabe, iam parar os que não iam para os trabalhos forçados, e que vale como uma
espécie de universo paralelo em que a efetividade do discurso é ao mesmo tempo
permitida e esvaziada. É neste momento que ele – um historiador de formação que
ganhara na loteria e pode, com isso, abdicar da luta cotidiana pela vida para se dedicar
ao seu projeto pessoal de escrever um romance, o romance do manuscrito – adotou a
designação que sua amada, Margarida, lhe dá. No momento em que tem recusada pelo
estado (aparato social) a publicação do romance, daí se segue uma campanha de
detração pública contra seu nome, na qual o que estava em jogo era a funcionalidade da
programação do aparato. Adotar o nome de Mestre ao mesmo tempo significa
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abandonar seu nome comum dado e adotar um nome alegórico também dado, mas de
algum modo merecidamente adquirido (ao menos segundo certa perspectiva),
fragmentar a autoria e reconstituí-la em outra chave. Pois já Margarida reúne em seu
nome o comum e o alegórico, na medida em que “realmente” na realidade do romance
se chama Margarida, homônima da Gretchen goethiana (e que foi selecionada pela trupe
diabólica dentre as Margaridas de Moscou para fazer par com Woland em seu baile da
meia-noite).
O merecimento deste nome dado reside em ter escrito um romance anteriormente
a lhe ter sido dado este nome. Neste nome dado e em sua relação com a noção de
autoria, temos mais uma vez constituído o ponto nerval da interpretação do romance,
aqui, no entanto, em tom de dúvida: fica este nome em uma concepção de autoria
anterior à fragmentação da própria autoria, em que o aparato da escrita estava
organizado segundo noções como a de gênio, ou aponta nesta nostalgia do antigo
programa do aparato a algum outro lugar, não fugindo do problema que lhe é colocado?
A resposta pode se desdobrar em dois níveis: do ponto de vista do Mestre personagem
talvez estejamos mais próximos da noção tradicional de autoria (WEIR, 2002), mas no
nível do romance, na relação de suas partes (o romance dentro do romance, o título, a
epígrafe, o conteúdo dos capítulos e o narrador), a questão se mostra em aberto e
complexa, de modo que permanece válido lançar uma hipótese de resposta dela a partir
da interpretação dos slogans.
O Mestre se apresenta como mestre ao ter escrito o romance dentro do romance
sobre Pôncio Pilato. Contudo, a autoria deste romance dentro do romance parece estar
diluída, dado os modos como ele adentra e se intercala na narrativa de pano de fundo
soviética. Em um primeiro momento, ela surge da boca de Woland e se impõe como
uma realidade quase tão real quanto a realidade como tal, tanto é que Biezdomni, o
poeta, “passou a mão pelo rosto como uma pessoa que acabava de voltar a si, e viu que
no lago do Patriarca já era noite” (BULGÁKOV, 1992, p. 49). O que dá mais o que
pensar é que essa narrativa se dê exatamente com as mesmas palavras que o texto
perdido (porque queimado) do Mestre. Pode ser que tal tomada da realidade pela ficção
tenha algo que ver com novas experiências midiáticas, como o rádio ou o cinema,
fantasiando uma que fosse capaz de representar a realidade da escrita exatamente igual
como o escrito foi escrito? É interessante que na cena da fuga traumática de Ivan
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Biezdomni, narrada no capítulo 4, “Perseguição”, saia de cada casa o som da mesma
ópera, uma referência muito provável e fantástica ao rádio:
A cidade já estava mergulhada na sua vida noturna. Em nuvens de
poeira, tinindo as correntes, passavam caminhões a grande velocidade;
nas suas carroçarias, sobre os sacos, alguns homens estavam deitados
de barriga para cima. Todas as janelas encontravam-se abertas. Em
cada uma delas havia uma luz abafada por um abajur laranja; de todas
as janelas, de todas as portas, de todas as entradas, sótãos, portões e
pátios vinha o berro rouco da polonaise da ópera Evgeni Onegin
(BULGÁKOV, 1992, p. 60)..

Em seguida, o romance dentro do romance adentra a realidade num sonho de Ivan
Biezdomni, depois aparece materialmente na sequência da fala “manuscritos não
queimam”, e intercala-se no romance pela última vez, após essa recuperação fantástica,
por meio de uma leitura da Margarida. Destas diversas situações a partir das quais o
romance dentro do romance retorna igual tal qual era antes de ter sido queimado (e não
apenas como o mesmo, com o que tematiza justamente a reprodutibilidade técnica)
decorre inúmeros desdobramentos, dentre eles – o que tratamos aqui –, uma exposição
dos modos de produção e reprodução da realidade e da verdade dos meios nos quais
estas ocorrem. É sobretudo no entremeio entre um capítulo e outro, entre um romance e
o outro, entre o título do capítulo e o capítulo, entre o título, a epígrafe e a narrativa, que
(des)age o ruído branco do entremeio literário capaz de desprogramatizar o aparato e
gerar uma reflexão crítica.
Assim, o auge desse entremeio de partes se dá na retomada material do romance
perdido, impresso fantasticamente pela “impressora” do fiofó de Bieguemot, o gato
demoníaco, que põe à luz escatológica e parodicamente a relação entre a mídia escrita e
o poder do ponto de vista da materialidade da escrita, dos meios materiais para sua
produção e reprodução – e não só da sua impressão, mas também da sua circulação:
- Desculpe-me, não acredito – respondeu Woland – isto é
impossível. Os manuscritos não se queimam. – Ele se virou a
Bieguemot e disse: - Bieguemot, dê-me o romance.
O gato saltou imediatamente da cadeira e todos viram que ele
estava sentado sobre um maço volumoso de manuscritos. Ele pegou o
exemplar que estava em cima e entregou-o, com uma reverência, a
Woland (BULGÁKOV, 1992, p. 315).

Nesse sentido, o mais famoso slogan de O Mestre e Margarida, “manuscritos não
queimam”, uma frase proferida por Woland no momento central do livro em que este
personagem pela primeira vez se encontra com o personagem Mestre e o manuscrito é
mágica e diabolicamente recuperado materialmente, contém em si o todo da
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significação do romance. Contudo, não no sentido de que haveria aí então uma espécie
de vitória ou sobreposição de poder (Macht) do polo do Mestre, da Margarida e das
forças diabólicas (ou vontades, com o que seria uma sobreposição da vontade de poder,
Wille zur Macht, deste polo?) por sobre o poder do programa do aparato estatal
stalinista. Essa sobreposição de poder não poderia ser senão cínica e ingênua, ao
reproduzir em si os modos de dominação da força contra as quais se contrapõe e por,
com isso, já a priori dar-se por vencido em sua vitória. Se, no entanto, for possível
compreender essa sobreposição de poder no uso do imperativo no slogan,
ambiguamente entre um dever ser e a expressão de um desejo fantástico, como uma
contraposição que, na sua reprodução fantástica e grotesca dos modos de dominação do
aparato do estado – no seu agir mau –, expõe o por-de-trás deste aparato que permite a
dominação de modo a, ao mesmo tempo, desarmar os seus mecanismos entranhados –
fazendo o bem –, então o slogan “manuscritos não queimam” está mais próximo da
produção de um estranhamento – que vale para além da situação específica do
stalinismo – da relação insidiosa e entranhada entre arte e poder. Estranhamento que
seria a recuperação e reparação do material através do fantástico que parodia os novos
meios técnicos de salvamento e restauração do material original como a
desprogramação dos slogans enquanto um dos mecanismos do aparato de poder e
dominação.
Jesus Poeta
É justamente esta desprogramação enquanto um colocar o poder a nu quase ao
modo dos sátiros antigos o que podemos ver estar contido no slogan presente no interior
do romance dentro do romance – o romance que (re)narra a paixão de Cristo, e que não
condiz com as narrativas evangélicas e bíblicas, mas ecoa muito mais certa tradição
cristã ortodoxa russa extraoficial que remonta a Dostoiévski e Soloviov –, falado por
Jeshua a Pilatos: “a verdade é que você está com dor de cabeça”. Esta versão de O
Mestre e Margarida da petulante resposta de Jesus à pergunta irônica e nobre de Pilatos
sobre o que é a verdade opera a partir do deslocamento e desvelamento dos lugares de
fala entre aquele que detém o poder e o julgado, que, deste modo, faz de Jesus um
poeta, como fala Leminski (1990):
- A sua desgraça é que o senhor é demasiadamente fechado e
perdeu definitivamente a fé nos homens – prosseguia o prisioneiro
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amarrado que ninguém tinha interrompido. – Concorde, não se pode
dedicar todo o afeto apenas a um cão. A sua vida é pobre, Hegemon –
e o homem tomou a liberdade de sorrir (BULGÁKOV, 1992, p. 31).

Jesus poeta no sentido da desprogramatização do aparato, e não médico, como
Pilatos pensa (“- Confesse - perguntou baixinho Pilatos, em grego – você é um grande
médico?”[BULGÁKOV, 1992, p. 32]). Ele está na tradição dos psicólogos do século
XIX, de Nietzsche e Dostoiévski, que apontam para a desnormatização e desadequação
ao problematizarem as noções de normalidade e saúde do humano, em contraposição à
busca por normalização nos programas de dominação e controle sociais do doente –
enquanto o inadequado a tais programas da civilização – na psicologia freudiana. Uma
medicina, uma psicologia, do vírus, uma medicina social que promove a virose que
arruína o sistema e a normalidade, o status quo. E é esta promoção da virose que pode
curar a dor de cabeça do procurador da Judeia, Pilatos.
Na versão bulgakoviana da Paixão de Cristo, a pergunta de Pilatos que ironiza a
concepção dogmática da busca pela verdade de Jesus recebe uma resposta à altura, não
essencialista ou platônica, mas pragmática, psicológica. Uma que, portanto, não aponta
para uma concepção sobre a verdade que volta ao dogmatismo, mas para uma superação
pragmática da ironização da doutrina. Com isso, no romance, é capaz de convencer
Pilatos desta contradoutrina (tal como aponta Nietzsche [2007]) de Jesus. Na afirmação
categórica da resposta sobre o que é a verdade e no conteúdo dela, que leva de volta a
questão metafísica para a (auto)referência do aqui-agora do presente do ato de fala, este
slogan aparece como uma atitude parresiasta (FOUCAULT, 2014) de coragem daquele
que expõe pela fala, às possíveis custas de sua própria vida, as relações de dominação
presentes. Contraditoriamente ao mesmo tempo alegoria e representação ao modo
realista clássico, o romance dentro do romance não só expõe a relação intrínseca entre o
prólogo fáustico de Goethe e seu conteúdo, como também aponta para a
inseparabilidade entre poesia (arte) e poder e a necessidade de uma resposta ética
possível a esta relação.
Os slogans presentes no romance, assim, se revelam como uma tática formal de
Bulgákov de desestabilização do programa do aparato da escrita, como uma
oportunidade de evidenciar seus mecanismos de produção de poder e de dominação que,
embora dela partam, em muito excedem o contexto específico da década de 1920 e 30
soviéticas. Podemos ver uma tentativa muito forte de ligação e intermediação entre
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tradição e presente, entre realidade e alegoria, entre particular e universal, que levam a
uma maior abstração do conteúdo meramente local do contexto em que foi escrito que
não nos permite adotar uma interpretação que reduza o romance a Stálin e ao stalinismo.
Hacker de muros
“O verdadeiro contrarrevolucionário conheceu a embriaguez da Revolução”, diz
Compaignon (2014, p. 18), ao perceber que até mesmo Baudelaire “lembrava que
começara sua carreira como terrorista”. Talvez não possamos dizer o mesmo de
Bulgákov, o que não nos impede de considerá-lo um contrarrevolucionário no sentido
que Compaignon dá em sua obra, talvez ainda mais verdadeiro por não ser um dos
verdadeiros: sua revolução pode ser encontrada justamente ali onde se faz necessário
pensar sua revolução não mais a partir da ideia de revolução. Gustavo Speridião
desenha com palavras (de ordem), como se programasse um aparato não com comandos
0 ou 1, mas com arte-literatura políticas: “eu tenho mais inspiração na literatura do que
na arte” (SPERIDIÃO, 2015). Bulgákov, por sua vez, escreve por palavras-desenho
(slogans) em uma espécie de contraprogramação da escritura e do político, como se
dissesse, parodiando o slogan de Baudelaire: Embriaga-te de modo desembriagado (ou
da desembriaguez), ou, para usar os slogans deste próprio texto: contraembriague-se.
Talvez possamos dizer que, se Bulgákov não iniciou sua carreira como terrorista,
a terminou como um hacker, ao desprogramar o aparato criado por engenheiros da alma.
É sintomático, nesse sentido, que o texto-manifesto Aos nossos amigos: crise e
insurreição (2016) trate da figura do engenheiro para pensar a relação de reciprocidade
do capitalismo e do socialismo em forma de solidariedade pela construção de um
sistema no qual tudo funcione, sugerindo o hacker como aquele que vai no contrapelo
do funcionamento buscando por em questão as implicações éticas das técnicas:
A solidariedade entre capitalismo e socialismo aí se tece: no
culto do engenheiro. Foram engenheiros que elaboraram a maior parte
dos modelos da economia neoclássica, assim como os programas
informáticos de trading contemporâneos. Recordemos que a grande
virtude de Brejnev foi ter sido engenheiro da indústria metalúrgica na
Ucrânia.
A figura do hacker se opõe, ponto por ponto, à figura do
engenheiro, quaisquer que sejam as tentativas artísticas, policiais ou
empresariais de a neutralizar. Enquanto o engenheiro captura tudo o
que funciona, e isso para que tudo funcione melhor a serviço do
sistema, o hacker se pergunta “como é que isso funciona?” para
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encontrar as falhas, mas também para inventar outras utilizações, para
experimentar. Experimentar significa, então, viver o que implica
eticamente esta ou aquela técnica. O hacker vem arrancar as técnicas
do sistema tecnológico, libertando-as (INVISÍVEL, 2016, pp. 150-1)..

“Manuscritos não queimam”, assim, significaria não a ideia de resistência como a
necessidade de uma volta ou ligação da nova com a velha a Rússia, não como uma
estabilidade essencial daquilo que é russo, uma espécie de nacionalismo caduco, mas
teria suas afinidades com o pixo, com os muros – como percebe Speridião. Teria, com
efeito, alguma afinidade com certa expressão anônima de resistência aos governos e aos
sistemas expressa nos muros capaz de desnormalizar o cotidiano, desgovernar governos
e desfuncionalizar sistemas. Neste sentido, poderia ser o título possível de um capítulo
do Comitê Invisível, (contra?)conciliando-se, afinal, de algum modo com Fora.
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FRANCIS PONGE E O MUNDO POLÍTICO DOS OBJETOS
João Guilherme Paiva (UFRJ)1
Resumo: Na compreensão de que a política da arte extrapola o significado de arte política, isto
é, de que não existe uma linha reta entre sentido e efeito sob o leitor/expectador, nosso trabalho
pretende discutir a política subjacente à poética de Francis Ponge. Encontramos, em Ponge, a
necessidade de calar sobre determinados temas da poesia e trabalhar a linguagem num exercício
maior de não-dizer do que dizer. Nosso intuito é discutir tal política a partir da leitura de "As
pessoas e as coisas" de Roberto Esposito", no interesse em relacionar o "silêncio" de Ponge à
sua relação com as "coisas" e os objetos do cotidiano.
Palavras-chave: Poesia contemporânea; política da arte; objetos.

As pessoas e as coisas
“As coisas, embora tenham sido dadas ao homem em comum, acabam sempre por
recair na disponibilidade de um proprietário” (p.17), escreve Roberto Esposito. A
reflexão de Esposito em As pessoas e as coisas, demonstrando que a relação constituída
entre pessoas e coisas, no Ocidente, progrediu, ao longo dos séculos, para uma
introjeção do objeto no interior mesmo da concepção de sujeito. A noção de
“proprietário das coisas” adentrou a relação do sujeito consigo. Tal gramática pode ser
identificada na filosofia de John Locke, por exemplo, onde a categoria de pessoa se
autoidentifica na racionalidade e nas responsabilidades da ação, na posse de si mesmo, e
no reconhecimento, por conseguinte, de um outro que é objeto do eu racional.
Na genealogia tratada por Esposito, também Kant se aproxima do mesmo léxico
quando escreve: “alguém pode ser seu próprio senhor, porém não está capacitado a ser o
proprietário de si mesmo” (apud ESPOSITO, 2016, p.40). O que define a coisa, então, é
a sua apropriabilidade, o regime das coisas é o da sua apropriabilidade potencial. E a
noção de pessoa vai se constituir, cada vez mais, em relação às coisas. Esposito
demonstra que o discurso do direito vai contemplar as coisas “antes das pessoas”,
porque a noção de pessoa está socialmente vinculada aos objetos de sua posse.
Ao mesmo tempo, o que sucede ao mundo das coisas? As coisas possuem o seu
mundo. E a aparente neutralidade com que configuram o mundo humano é
1 Doutorando e mestre pelo Programa de Pós-graduação em Ciência da Literatura (UFRJ). Bolsista
CAPES. Contato: paiva.guilherme@gmail.com.
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consequência de naturalizações da sua parcialidade. Os objetos dispostos na mesa
estabelecem uma realidade através da imagem, através de sua tatibilidade e da ideia que
fazemos deles etc. A maneira como os objetos reagem, interagem, na sua visibilidade,
nos olha em retorno quando olhamos para eles. A maneira como os utilizamos ou não
utilizamos também nos afeta. Eles possuem, Esposito chega a dizer, “uma espécie de
vida subjetiva” (p.3).
Quais as intenções do filósofo em organizar tal diagnóstico? Ao traçar a
genealogia da relação entre as pessoas e as coisas, no Ocidente, o filósofo está
preocupado em identificar uma determinada ordem simbólica – forte o bastante para
interditar possibilidades do nosso conceito de pessoa, isto é, certa maneira pela qual
concebemos a nós mesmos.
Encontrando no cerne do conceito de pessoa a introjeção do objeto, Esposito
acaba por sugerir uma necessidade de reconfiguração simbólica nas nossas relações com
os objetos. Desfazer a “apreensibilidade” do objeto e sua consequente “desapropriação”
poderia resultar numa desapropriação de nós mesmos. O gesto político fundamental
nesse pensamento é desestabilizar, portanto, a maneira como lidamos com as coisas. Isto
nos leva ao campo da poesia moderna. Se tivermos em mente um poeta como Stéphane
Mallarmé (2010), preocupado apenas com a “ressonância” do objeto, ao invés da sua
“apreensibilidade” na poesia, também chegaremos aos poemas de Francis Ponge e a sua
nova escolha temática no interior da tradição: a temática dos poemas sobre coisas.
Anotações de Francis Ponge
“Com um pouco de cuidado, posso, talvez, escrever algo de limpo, de
claro”. Essa é quase sempre a razão, não é mesmo, talvez uma das
principais razões, de se escrever. Para se fazer algo que possa ser lido,
relido, até mesmo por nós, e que não participe do acaso da palavra.
Contra o acaso. (PONGE, 1997, p.131)

Trata-se da conferência por motivo da morte de Gottfried Benn, onde Francis
Ponge repete inúmeras vezes o desejo de clareza, “fórmulas claras e impessoais” (1997,
p.54). E o próprio adjetivo da mudez recebe grandes dimensões na poética do autor, pois

3871

que sua obsessão é dar voz às coisas que não tem voz, distanciando-se do “homem”,
indo “para fora do velho humanismo”, “para fora do homem atual e para frente” (1997,
p.55). Ponge argumenta que a humanidade é desprovida de palavra e tão muda como os
peixes e pedregulhos (1997, p.85). Não à toa também irá demonstrar certa repulsa ao
idioma oral, imperfeito, improvisado, para seguir correndo atrás do que nomeou
“equivalente do silêncio” (1997, p.98) dentro da escrita. Num ensaio de 1950 atribui a
poesia ao plano do murmúrio, no que fará João Alexandre Barbosa somar as definições
para “um murmúrio que se ouvisse entre mudos” (p.246).
No geral nós poderíamos querer defini-lo como alguém interessado em fugir da
história como de um cataclisma. Talvez até desejando fugir de si mesmo. Aborrecido
pela interminável luta entre ideias, que o ocidente havia tomado como hábito, fechou-se
em favor da palavra e da sua espessura, do mundo natural e do mistério contínuo, quis
reparar o universo através da poesia: “[o poeta] deve abrir um ateliê e tratar de consertar
o mundo, por fragmentos, como ele aparece” (1997, p.67). Reconciliar-se com a
natureza mas não com a história. Esse é um dado no caderno de intenções. Na outra
extremidade de suas procuras, ocorre o projeto de renovar o poema.
Acho que vocês são um auditório bastante jovem para eu não precisar
explicar que, se a maioria dos poetas atuais, à exceção de alguns
“revolucionários” como Aragon, abandonamos as formas antigas de
prosódia, as regras do alexandrino, a rima e tudo o mais, não é por
fraqueza, não é porque não queremos mais regras. Acabou a história
do verso livre. Temos imperativos muito mais graves, muito mais
sérios, somos comandados por alguma coisa que não está editada, que
não é uma lei ou regras, mas que comporta imperativos muito mais
graves. Não sei, acho que não vou encontrar facilmente uma maneira
adequada de lhes falar disso. (1997, p.145)

E então menciona alguns versos de Baudelaire que talvez explicassem o que
desejava dizer. Os versos fazem parte do “Hino à beleza”: “Anjo ou Sereia,/ Que
importa, se és quem fazes […]/ Mais humano o universo e as horas menos graves?” 2.
2 “Ange ou sirène, qu'importe.../ Qu'importe si tu rends, – fée aux yeux de velours –/ Rythme, parfum,
lueur, ô mon unique reine!/ L'univers moins hideux et les instants moins lourds”. A tradução
apresentada é a de Ivan Junqueira (BAUDELAIRE, 2015, p.144).
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Ponge diz que o desespero genuíno não se permite ter voz. É inexprimível. Quando a
poesia deseja conhecer algo ela “perde o trem”, quando tenta exprimir algo, “ela o perde
de novo”. “Uma descrição perfeita é uma maneira de cerrar os dentes, uma maneira de
não gritar, compreendem?” (1997, p.143). Se ainda na poética de Mallarmé era possível
falar das coisas sem nomeá-las, o único destino, agora, para as coisas, seria a mudança
de angulação. Ao falar de Francis Ponge o crítico Alfonso Berardinelli comenta: […] o
'realismo' poético de Ponge nasce quando a poesia cessou de acreditar em si mesma, em
sua ideia ou ideologia, em seu a priori estético” (p.182).
Com isso, adentramos num cenário onde aquele tronco, do qual brotara Ponge,
isto é, a poesia de Mallarmé, encontra-se suficiente distante. Se Ponge constrói poéticas
tendo em vista o sentido mallarmaico das palavras, temos que compreendê-lo agora sem
o fundamento de onde surgiu, sem a escavação rumo ao nada, sem, afinal, a miragem do
poema absoluto. Na saída de cena do poema absoluto nós chegamos ao fazer laborioso
que permite o refazimento, o reescrever – na linguagem de Ponge: a oficina. É por isso
que Ponge falará de uma contra-assinatura, em rubricar o objeto, não podendo nunca
pôr o ponto final no que escreve.
Tendo eliminado o "a priori estético", nas palavras de Berardinelli, o
posicionamento desses herdeiros de Mallarmé alcançam certa abertura, na medida em
que os grandes temas da poesia, "a altura do céu estrelado", derivados da metafísica,
recebem a equivalência da realidade das coisas. Tal percepção, que rompe
definitivamente com o regime representativo da arte – escalado numa hierarquia de
palavras e temas – confere ao poeta uma consciência política da parcialidade dos temas
e das palavras. É assim que chegamos ao que Leda Tenório Motta nomeia "parcialidade
do objeto" em Ponge (PONGE, 2002, p.51). Trata-se do autor que abre mão de todos os
temas canônicos, que faz o recorte do que dizer e se interroga sobre o objeto do poema,
com toda exigência. Dessa forma conseguimos lançar luz sobre uma tal poética, ela
mesma não preocupada com a ruptura, mas preocupada, simplesmente, em tratar de
"outras coisas" "outros assuntos".
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Francis Ponge e o mundo político dos objetos
Para compreender a política que subjaz nos poemas de Ponge, devemos posicionar
esse campo fora da leitura tradicional do poder ou disputa pelo poder, a política, nesse
sentido, seria uma política que organiza a distribuição do visível e do invisível, do
"natural", do "universal" e do estranhamento. Compreendendo a política dessa maneira
é que Jacques Rancière falará de uma outra forma de eficácia da arte, uma eficácia
errante, eficácia da separação, "da descontinuidade entre as formas sensíveis da
produção artística e as formas sensíveis através das quais os espectadores, os leitores ou
os ouvintes se apropriam desta" (2012, p.56). Em suma, o rompimento do continuum
entre causa e efeito sobre intenção e recepção. No livro Política dos poetas o autor trará
a ideia de que o poeta participa do pensamento político de uma forma peculiar, com um
não pertencimento, ao “ignorar os usos da política” (RANCIÈRE, 1992, p. 9-20).
Quando Ponge escolhe seu tema, ensaiando retirar-se da infinita conversa da
lírica, quando afirma: "Eis a definição das coisas que amo: são aquelas de que não falo"
(1997, p.106), ou quando conclui: "O melhor é escolher assuntos impossíveis, são os
assuntos mais próximos: a toalha... Para assuntos desse tipo, nenhuma ideia
preconceituosa, dessas que se enunciam claramente..." (1997, p.119), ele opta pelo
silêncio a respeito do que a lírica nunca cessou de falar. Quanto mais elabora o poema,
menos explicita o que, por assim dizer, chamamos de coração. Isso se dá porque o
programa de fundo de sua obra não é o de observar os objetos e consertá-los através do
concreto da palavra, mas, antes, revirá-los com tamanha insistência que o familiar se
afaste, que o familiar, por um segundo ao menos, torne-se irreconhecível. Esse tornar
distante o próximo, feito nos versos de "A mesa", não acontece por obstinação, mas da
única forma praticável: por acidente. Tornar distante o próximo é, para alguns, condição
necessária para qualquer acontecimento. E ao colocar seus objetos no arco de "assuntos
impossíveis", como diz sobre a toalha: "O melhor é escolher assuntos impossíveis",
Francis Ponge busca falar de uma coisa que, no entanto, se irradia para todo não-dito,
concentrando as possibilidades do objeto em inumeráveis rascunhos.
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A descontinuidade entre intenções e consequências não implica ausência de efeito
político, mas perda de todo controle do circuito de recepção da obra pelo poeta. O
poema entra na história e passa a ser gerado por razões políticas que tornam seu efeito
como que anárquico. Ele se perde da intencionalidade dos poetas bem intencionados. Ao
falar da laranja, da ardósia, do pão ou da mesa, os objetos – e tudo no mundo para
Ponge são objetos – recebem os espectros de outras versões possíveis de si mesmos. As
coisas, quando aparecem em Ponge, não são coisas entre outras coisas, como no pano de
fundo das narrativas de drama de ação. Mas o "mesmo", sempre inacabado, diante de
seus outros. A consequência política disso se relaciona com tudo o que ele faz questão
de calar e, contra a vontade, ainda assim transmite. Então, se um dia lançarmos a toalha
de Ponge no mundo, nós não reconheceremos a nossa, inteiramente a mesma na sua
cotidianidade, desbotada, pendurada no banheiro ou sobre a cama. A toalha como
"assunto impossível" é irmã do "cotidiano impossível", ao qual não temos acesso. Ainda
assim, a poética de Ponge não deseja aquela magia do choque à maneira surrealista. O
cotidiano revirado de Breton em "A beleza será convulsiva ou não será", pouco
interessa, o mundo em Ponge é retilíneo na entonação e no teor das imagens. O que se
abre no poema fica à espreita, simplesmente, como tudo no cotidiano que não nos
ocorre porque é impossível nos ocorrer no estado presente das coisas.
Então, para nos aproximarmos do efeito político da poesia de Francis Ponge,
devemos prever a relação dos possíveis, os inúmeros possíveis, que nos levam,
hesitantes, à dimensão do impossível. O impossível que só pode ser atingido quando se
está à procura de outra coisa. Este que aparece na miragem do esquecimento, quando,
afinal, a condição de poema leva àquilo que Derrida chamou de "comemoração da
amnésia" (p.115), quando, indo mais além, Derrida também nos diz: "o poema se deixa
despedaçar sobre aquilo que vem sobre ele" (p.116). Assim, nos aproximando de um
Ponge que, segundo Andre Bellatorre, "convida constantemente a ver duplo, pois seus
textos ao mesmo tempo que descrevem o objeto, nos falam de uma outra coisa" (2004),
os poemas de Ponge retornam a outros mundos pela via do cotidiano. É o cotidiano o
lugar político por excelência. É nele que o impossível, não sendo o inexistente, mas o

3875

impensável no estado atual de possíveis, recebe apelo da mesa, do pão, da laranja, da
toalha...
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RAQUEL, DE LYGIA BOJUNGA E MARIA, DE ALICE VIEIRA ADOLESCENTES ATUANDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO
MENOS DESIGUAL
Renata Flaiban Zanete (UMINHO)1
Resumo: A bolsa amarela, de Lygia Bojunga, de 1976 e Úrsula, a maior, de Alice Vieira
editada em 1997, ambas obras destinadas a crianças e adolescentes, colocam-nos em contato
com Raquel e Maria, meninas que não aceitam os limites que a sociedade falogocêntrica,
representada principalmente pela família, tenta impor a elas. Os ensaios Um quarto só para si e
Profissões para mulheres, de Virginia Woolf, são marcos na escrita feminista que ressoam na
trajetória das protagonistas-questionadoras. As personagens, por meio da ficção, falam às
meninas dos dias de hoje que vale a pena assumir as rédeas do próprio destino, escrever a
própria história, em vez de se deixar abater pelos desejos alheios.
Palavras-chave: Identidade; Desejo; Feminismo; Empoderamento; Adolescência

“Um movimento que conduza à mudança
reside nos sentimentos, nos actos e nas
palavras”
(Adrienne Rich)
Primeiras palavras
A Literatura apresenta-se como rica aliada para a formação das gerações mais
jovens numa perspectiva crítica e libertária. Passar da infância à adolescência num
ambiente em que as ideias reacionárias estão numa espécie de cabo-de-guerra com
ideias mais progressistas, requer certo esforço para que o sujeito se encontre, e se
constitua como tal, em meio a estas disputas. A adolescência constitui-se num período
de grandes mudanças: corporais, de atitudes, de gostos e principalmente por afirmação
de ideais em contraposição aos valores e modos de vida das gerações anteriores.
A bolsa amarela, de Lygia Bojunga, editada pela primeira vez em 1976 e Úrsula,
a maior, de Alice Vieira, que teve sua primeira edição em 1997, ambas obras destinadas
a crianças e adolescentes, colocam-nos em contato com Raquel, que tem 10 anos e
Maria, que completa 15 ao final da narrativa. Meninas que não aceitam os limites que a
sociedade falogocêntrica, representada principalmente pela família, tenta impor a elas.
1

Graduada em Pedagogia e Mestre na área de Linguagem e Educação pela Faculdade de Educação da
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Gênero, identidade e desejo na adolescência feminina
A bolsa amarela começa assim:
Eu tenho que achar um lugar pra esconder as minhas vontades (...)
Nem sei qual das três me enrola mais. Às vezes acho que é a vontade
de crescer de uma vez e deixar de ser criança. Outra hora acho que é a
vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje tô achando
que é a vontade de escrever. (BOJUNGA, s.d., p. 9).

Raquel transita entre as relações familiares e os amigos imaginários, que saem de
sua produção ficcional, com espírito crítico e muita graça. Se ao princípio do romance
Raquel quer esconder a vontade de ser escritora, ao final, após inúmeras repreensões e
persistências, ela sente que escrever é um ato libertador, que a deixa mais leve, assim
como à bolsa amarela, onde esconde e carrega seus desejos reprimidos. “Minha semana
de castigo foi ótima: escrevi à vontade – tudo que passava na minha cabeça, e tudo que
acontecia na bolsa amarela.” (BOJUNGA, s.d., p. 125). O caminho de Raquel é tortuoso,
ao esbarrar nos irmãos que tentam minar o ser escritora que a habita. A irmã a
repreende, ao encontrar as cartas escritas pela menina e duvidar que tudo fosse ficção:
“Disse que eu não tinha jeito, me deu puxão de orelha, fez queixa p’ró meu pai, o
pessoal ficou de novo contra mim, e eu comecei a desconfiar que a gente ser escritora
quando é criança não dá pé. Desisti de escrever carta.” (BOJUNGA, s.d., p. 21). E Raquel
passa a escrever romance, com animais e objetos que estão sempre lutando para impor
seus desejos, na descoberta de suas identidades.
Ela prossegue: “(...) eu acho muito melhor ser homem do que mulher (...) Vocês
podem um monte de coisas que a gente não pode.” (BOJUNGA, s.d., p. 16). E fala em
jogar futebol, ser chefe de brincadeira, chefe de família, meter as caras no estudo e até
pra resolver casamento. O “ideal de vida e de sucesso”, que se resume a ser sustentada
por um marido, sem ter que trabalhar, aparece na fala da irmã de Raquel: “Eu sou tão
bonita que não preciso trabalhar nem estudar: tem homem assim querendo me sustentar;
posso escolher à vontade.” (BOJUNGA, s.d., p. 13) Raquel inventa então que um
pretendente da irmã disse, sobre ela: “você é tão burra que chega a meter aflição.”
(BOJUNGA, s.d., p. 13). É através destas invenções que Raquel consegue demonstrar sua
personalidade, incomoda a família e questiona as convicções e valores familiares. No
texto “A Página em branco” Susan Gubar escreve: “(...) a arte da mulher é produzida
por um ferimento doloroso, uma influência literal da autoridade masculina.” (2002, p.
114). A Casa dos Consertos, um lugar metafórico que Raquel encontra é assim: as
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funções domésticas não se restringem a sexo ou idade, não há um “chefe de família”,
todos vivem em rodízio pelas tarefas da casa, os livros e os estudos fazem parte da vida
de todos: pai, mãe, avô e menina. Raquel encontra ali, naquele outro modelo, a chave
para sentir-se mais confortável em ser quem é, menina, filha, que gosta de escrever, com
seu próprio corpo e idade. Raquel está a forjar sua identidade. Como diz Stuart Hall
“(...) identificação como uma construção, como um processo nunca completado – como
algo ‘sempre em processo’.” (2000, p. 106).
Maria, a narradora de Úrsula, a maior, vive cercada por muitas mulheres: a mãe e
a tia Graciosa, de valores bastante tradicionais e conservadores, a atual mulher do pai,
Carolina, que tem ideias progressistas, duas meninas que a mãe ajudou a criar, uma
senhora pobre que a mãe sistematicamente ajuda e finalmente a menina Úrsula,
chamada de Xuxu, que tem uma família ultra-conservadora, que a promete em
casamento a um primo, e vem de uma remota aldeia portuguesa para estudar em Lisboa.
Passa a dividir o quarto com Maria, que coloca-se então, como objetivo de vida,
conduzi-la ao “caminho do bem”, ou seja, ao caminho de fazê-la assumir seus próprios
desejos e não os da família. A vida não pode se resumir, aos 13 anos, a aguardar um
casamento arranjado com um primo, porque este possui posses. Com muito humor, ao
longo do livro, nos deparamos com a transformação dos valores, da identidade da
personagem, a partir das relações que ela tece com outras mulheres e rapazes. Alice
Vieira coloca Maria João, ao fim da narrativa, a revelar que Úrsula, a maior é uma obra
escrita bem no dia em que Maria completa 15 anos. É bonito observar que a celebração
da data se dá com a conclusão de “uma obra bem feita”, isto é, a “abertura da cabeça”
da amiga para ideias feministas, que lhe permitam assumir seus desejos e tomar as
rédeas de seu próprio destino e, ao mesmo tempo, o término da escrita do livro que
estamos a ler. Ela assim escreve, em primeira pessoa:
E se hoje me deu para contar esta história toda é porque é dia
dos meus anos [...] cá estou eu finalmente com o meu quarto só para
mim – mas, ao contrário do que sempre pensei, nem sequer me sinto
feliz por isso. Acho que já estou tão habituada a ter gente na outra
cama que me sinto um bocado abandonada (VIEIRA, 2008, p. 162163)

Um quarto só seu
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O ensaio A room of one’s own, traduzido em língua portuguesa como Um quarto
só para si, de Virginia Woolf, é um marco na escrita feminista, publicado pela primeira
vez em 1929. A autora reivindica, às mulheres, este espaço de um quarto só seu, a fim
de que tenham privacidade e liberdade para escreverem o que bem entenderem. Raquel
tem, por diversas vezes, o quarto invadido pelos familiares e Maria, ao longo de sua
história, divide o quarto com outras meninas que a mãe resolve acolher e ajudar. Ao
mesmo tempo que estas outras meninas lhe incomodam, também instauram nela o
desejo de provocá-las com o que lhe parece ser interessante, no que toca ao alargamento
dos horizontes de vida. Maria é uma adolescente feminista. Virginia Woolf diz que o
mundo responde com “uma gargalhada grosseira” (2005, p. 81), cheia de hostilidade às
mulheres que escrevem ficção, o que vemos acontecer com Raquel e seus escritos diante
da família. E Woolf continua: “Fechai à chave as vossas bibliotecas se quiserdes; mas
não existe portão, fechadura ou ferrolho que possa trancar a minha liberdade de
espírito” (2005, p. 111). É em busca desta liberdade que nossas protagonistas
adolescentes atuam. Tanto Raquel como Maria João têm grande apreço pelo mundo da
linguagem, da arte e da comunicação. Maria quer ser atriz ou defensora dos direitos das
mulheres, quando for adulta, e vive a ensaiar estes papéis já no presente. Raquel, sendo
mais nova que Maria, envereda mais pelo mundo da imaginação, convivendo com
personagens que inventa como uma bolsa, um fecho de bolsa, um galo, um guardachuva, um alfinete, como se fossem reais. A autora se utiliza de metáforas para tratar de
conflitos, pensamentos amarrados, viagens e aventuras como as trajetórias próprias da
vida. Maria, por sua vez, lança mão da ironia e dos dramas dos personagens teatrais,
num tom mais realista, e diz textos que ela tem decorado, ao deparar-se com situaçõesproblema no dia-a-dia.
A questão de ter um quarto só para si, levantada por Woolf, surge explicitamente
nas duas obras literárias. Maria João assim se expressa: “(...) meu Deus, quando terei
um quarto só para mim?” (VIEIRA, 2008, p. 8). “(...) como me souberam bem aqueles
meses com o quarto inteirinho para mim! (...) Aproveitei e morri de todas as maneiras e
feitios (...)” (VIEIRA, 2008, p. 51) ensaiando cenas teatrais. “Um quarto só meu era o
grande sonho da minha vida. Quase tão importante como vir a ser actriz no Nacional.
Paredes só minhas, um espelho só meu, cheiros só meus.” (VIEIRA, 2008, p. 71).
Rosi Braidotti fala de uma “tecnologia do ser”, isto é, a “constituição de
identidade e aquisição da subjectividade enquanto formas de acesso ao poder, ou direito
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a certas práticas” (2002, p. 159). É nessa linha de constituição de identidade que Maria e
Raquel se inserem.
Virginia Woolf, no ensaio Profissões para mulheres refere-se a “The Angel in the
House”, dessa maneira: “Era ela que costumava aparecer entre mim e o papel quando eu
estava a escrever. Era ela que me incomodava e roubava o meu tempo e atormentavame, até que, acabei por matá-la.” (2008, p. 43) Woolf conta que matou este anjo
feminino para não ser assassinado por ela. Essa espécie de fantasma lhe sussurrava:
Nunca deixes ninguém supor que tu tens vontade própria. Antes
e acima de tudo, sê pura... todas as vezes que eu sentia a sombra da
sua asa ou a luz da sua aura radiante sobre a página, eu pegava no
tinteiro de tinta e atirava sobre ela. Ela custou imenso a morrer... É
muito mais difícil matar um fantasma, do que uma realidade
(WOOLF, 2008, p. 45)

A mesma fantasma que assombrava Woolf e foi por ela assassinada, ronda Úrsula
na Casa Grande, em sua aldeia, e ela irá descobrindo isso aos poucos, até chegar ao
ponto de se chocar com os valores e o modo de ser dos pais, que exigem justamente que
ela seja esta alma pura e obediente. E Alice Vieira escreve, através de Xuxu
Aquilo que eu descobri é que gosto de fazer as coisas por prazer
e não por obrigação, ou porque alguém manda... Eu não quero ser de
plástico, nem uma menina-modelo... Não é já com o casamento que eu
sonho. Agora aquilo com que eu sonho é poder um dia arranjar um
emprego e trabalhar. (Vieira, 2008, p. 158)

Hall nos lembra que “A identificação é, pois, um processo de articulação (...) Para
consolidar o processo, ela requer aquilo que é deixado de fora – o exterior que a
constitui.” (2000, p. 106). Xuxu se identifica com Carolina, que aprendeu a andar de
bicicleta com o professor de violino, já que não tinha gosto no aprendizado e a família
não queria aceitar isso. É um modelo totalmente diferente de ser mulher, em relação
àqueles que conhece, com quem Xuxu convive. Griselda Pollock escreve:
O corpo é uma construção, uma representação, um local onde a
marca da diferença sexual é inscrita, e é devido ao facto de o corpo ser
um símbolo que ele tem sido tão investido na política feminista como
um local privilegiado da nossa resistência.” (2002, p. 200)

A convivência com Carolina faz com que Xuxu reveja sua maneira de ser, viver e
lidar com seu corpo e desejos. Já admite tratar as pessoas sem tanta cerimônia, sorri
mais, pede menos desculpas e demonstra ter alguma visão crítica sobre o mundo, ao
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questionar a repetição e banalidade da revista das celebridades que antes ela gostava de
ler.
Para a mãe de Maria, política é coisa de homem. E ela, com sua característica
perspicácia, interroga: “(...) então só os homens é que sofrem os males deste mundo
(...)”, ao que a mãe lhe diz para calar. E a garota conclui: “(...) os pais perdem muito
depressa o poder de argumentação.” (VIEIRA, 2008, p. 79) Este embate com o mundo
dos adultos acontece com recorrência tanto na trajetória de Raquel como na de Maria. É
na construção de suas subjetividades, diferenciando-se do que lhes desagrada onde
vivem, que estas meninas vão se fazendo adolescentes. Em contraposição aos valores da
mãe, Maria pensa: “(...) filha que eu tenha nunca irá pensar que o único destino de uma
mulher são sininhos a tocar e um vestido branco a arrastar pelo chão.” (VIEIRA, 2008,
p. 99).
Elaine Showalter (2002) fala da relevância da “Teoria Cultural”, nas quais as
diferenças importantes entre as mulheres – raça, classe, nacionalidade, história,
determinantes literárias, apresentam-se tão significativas quanto a questão do gênero.
São estas diferenças que Úrsula percebe, ao entrar em contato com mulheres que em
nada se parecem com sua mãe, que têm profissões, classes sociais diversas, condições
econômicas e valores que explodem a redoma em que a jovem vivia até então.
A título de conclusão
Tanto Raquel como Maria revelam hipocrisias e relações doentias, bem como as
forças patriarcais que dominam o meio onde vivem. Woolf, também em Um quarto só
para si, defende que as desvantagens educativas, sociais e financeiras comprometem a
criatividade feminina. Diz ainda que em cada um de nós operam “duas forças, uma
masculina e outra feminina” (WOOLF, 2005, p. 16). A autora imagina como seria se
Shakespeare tivesse uma irmã, que também quisesse escrever e trabalhar no teatro, que
fosse tão genial como o irmão. Que impedimentos e restrições lhe seriam impostos. Que
falta de acesso à educação, às leituras, ao ambiente teatral que teve o irmão lhe
prejudicariam o desenvolvimento da carreira e do talento (WOOLF, 2005, p. 74).
A metaficção está presente nas duas obras, pois as adolescentes são ao mesmo
tempo personagens e escritoras das narrativas que estamos a ler. Lygia e Woolf, ao se
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tornarem editoras, assumiram o poder de decidir o que editar, romperam a barreira de
não ser editada, abriram as possibilidades para editar e fazer circular as próprias obras.
O protagonismo feminino adolescente que vemos nas duas obras analisadas
também surge em outras obras das premiadas e muito traduzidas autoras Lygia Bojunga
(Corda Bamba, O abraço) e Alice Vieira (Meia hora para mudar a minha vida, Rosa,
minha irmã Rosa). Assim, Raquel e Maria João não estão sozinhas. Fazem parte de um
grupo de heroínas que falam às meninas dos dias de hoje que vale a pena assumir as
rédeas do próprio destino, escrever a própria história, ter a profissão que quiser, em vez
de se deixar abater pelos desejos alheios sobre seu presente ou futuro.
Referências
BOJUNGA, L. A Bolsa Amarela. Rio de Janeiro: Editora Casa Lygia Bojunga, s.d.
BRAIDOTTI, R. A diferença sexual como um projecto político nómada. Tradução de
Joana Passos. In MACEDO, A. G., (Org.) Gênero, Identidade e Desejo. Lisboa:
Edições Cotovia, 2002, p. 143-160.
GUBAR, S. A ‘Página em branco’ e questões acerca da criatividade feminina. Tradução
de Francesca Rayner. In MACEDO, A. G. (Org.) Gênero, Identidade e Desejo. Lisboa:
Edições Cotovia, 2002, p. 97-124.
HALL, S. Quem precisa da identidade? In SILVA, T. T. da. (Org.) Identidade e
diferença: A perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes,
2000, p. 103-133.
POLLOCK, G. A política da teoria: gerações e geografias na teoria feminista e na
história das histórias de arte. Tradução de Ana Gabriela Macedo & Maria Amélia
Carvalho. In MACEDO, A. G. (Org.) Gênero, Identidade e Desejo. Lisboa: Edições
Cotovia, 2002, p. 191-220.
RICH, A. Notas para uma política da localização. Tradução de Maria José da Silva
Gomes. In MACEDO, A. G. (Org.) Gênero, Identidade e Desejo. Lisboa: Edições
Cotovia, 2002, p. 15-35.

3883

SHOWALTER, E. A crítica feminista no deserto. Tradução de Margarida Esteves
Pereira. In MACEDO, A. G. (Org.) Gênero, Identidade e Desejo. Lisboa: Edições
Cotovia, 2002, p. 37-74.
VIEIRA, A. Úrsula, a maior. Alfragide: Editorial Caminho, 2008.
WOOLF, V. Um Quarto Só para Si. Tradução de Maria de Lourdes Guimarães. Lisboa:
Relógio d’Água Editores, 2005.
WOOLF, V. O estatuto intelectual da mulher seguido de Profissões para mulheres.
Tradução de Manuela Felício. Lisboa: Padrões Culturais Editora, 2008.

3884

A POTÊNCIA DOS POBRES, A REPRESENTAÇÃO DO NOMADISMO E A
PARTILHA DO JOGO TEATRAL EM A DOCE CANÇÃO DE CAETANA DE
NÉLIDA PIÑON
Roniê Rodrigues da Silva (UEPB/UERN)1
Luciano Barbosa Justino (UEPB)2
Resumo: Objetivamos realizar uma leitura crítica do romance A doce canção de Caetana, da
escritora Nélida Piñon, associando o tema da errância à ideia de uma potência dos pobres e à
partilha do jogo teatral representados pelas ações da protagonista Caetana, uma fracassada atriz
mambembe, herdeira de uma arte funâmbula, e que aparece intercambiando seu fazer artístico por
ovos ou galinhas, a fim de sobreviver. Ao longo da trama, veremos que ela manifesta o desejo
por formas de subjetivação que escapam à ordem imperante das instituições de poder,
caracterizando-se por uma vivência anômica, por uma constante desterritorialização, e pela
possibilidade de devir, conforme a discussão desenvolvida por Deleuze e Guattari (1997).
Palavras-chave: Literatura Brasileira; Nélida Piñon; Errância; Potência; Devir.

Introdução
Publicado em 1987, o romance A doce canção de Caetana, da escritora
contemporânea Nélida Piñon, associa o tema do nomadismo a uma potência dos pobres e
a partilha do jogo teatral representados pelo grupo de teatro itinerante denominado “Os
Romeiros” e pela própria protagonista Caetana, uma fracassada atriz mambembe que
perambula pelo interior do Brasil, em pleno período da ditadura militar, como herdeira de
uma arte funâmbula, legatária de uma vida de ciganos, e que aparece intercambiando seu
fazer artístico por ovos ou galinhas, conforme assinala a própria personagem:
-Nossa raça perambula pelo mundo sem endereço certo, desde muito
antes da Idade Média, sempre perseguida pelo clero, pela nobreza, pelo
frio, pela miséria. Aqui mesmo no Brasil, muitas vezes nos faltou
dinheiro até para comer. Em certos povoados nos pagam com legumes,
ovos e galinhas. (PIÑON, 1997, p. 163).

Experienciando o que Michel Maffesoli (2001) denomina por efervescência
dionisíaca, à parte de uma indústria cultural do entretenimento, é possível afirmar que
Caetana e sua trupe manifestam o desejo por formas de subjetivação que escapam à ordem
imperante das instituições de poder, investindo numa plena afirmação da ideia de potência
como produção de vida, de ideias, como criação, no sentido postulado na obra de Gilles
1
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Deleuze e Félix Guattari, conforme demonstraremos. Nessa perspectiva, doravante
procuraremos discutir de que maneira, em pleno contexto agonístico da ditadura militar,
Caetana e a companhia de teatro da qual faz parte encenam a aventura da existência por
uma vivência anômica caracterizada pela desterritorialização, pela movência constante,
por uma espécie de devir artista-nômade, que os impede de se ajustar às normas de uma
organização social.
Expressões do devir, de uma identidade rizomática e do nomadismo
Em A doce canção de Caetana, os heróis da trama, representados pela protagonista
e pelo grupo mambembe, são personagens sempre em via de constituir suas identificações
por um permanente processo de deambulação o que lhes consente, por vezes, emergirem
no cenário social refratando a sua condição adversa de pobreza, a sua situação marginal
de sujeitos perseguidos pelo ‘clero, pela nobreza, pelo frio, pela miséria’. Por essa feita,
no desenvolvimento da história, eles inspiram formas de resistência, em específico
aquelas que dizem respeito à identificação do sujeito feminino, figurativizadas por meio
da personagem Caetana, a qual encontra na arte teatral e no desejo de errância a
possibilidade de devir-mulher, transgredindo estereótipos construídos ao longo dos
tempos para a figura feminina.
A fim de que possamos demonstrar a coerência dessa leitura acerca da protagonista
e de seus amigos saltimbancos, é oportuno recorrer, inicialmente, às discussões de
Deleuze e Guattari, para quem:
Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos
que se possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre
as quais instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade
e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de devir, e
através das quais devimos. É nesse sentido que o devir é processo do
desejo. (DELEUZE & GUATTARI, 1997, p. 67).

Consoante se nota, na acepção dos filósofos franceses, o devir se constitui por uma
zona de vizinhança, em que a interpretação do desejo se relaciona com aquilo que
desterritorializa o sujeito, permitindo que ele, tomado por uma permanente vontade de
partir e buscar em outras espacialidades aquilo que não lhe chega por meio de um modelo
de vida fixado, se constitua por modos não humanos de individuação, como,
demostraremos, ocorre à personagem Caetana, ao tio Vespasiano e à trupe de teatro
representada no romance.

3886

É preciso compreender ainda que os estudiosos supracitados entendem a ideia de
devir num campo de multiplicidades que torna possível ao indivíduo estabelecer
agenciamentos com o fora, com a diferença, possibilitando-lhe construir novas
subjetividades. Nesse sentido, o devir seria, para essa concepção filosófica, um processo
próprio do universo do minoritário, responsável por instituir uma dessemelhança em
relação à forma padrão: “[...] o homem é majoritário por excelência, enquanto que os
devires são minoritários, todo devir é um devir-minoritário. [...] Maioria supõe um estado
de dominação, não o inverso” (DELEUZE & GUATTARI, 1997, p. 87). Desse modo, é
que seria possível para Deleuze e Guattari falar num devir-animal, devir-criança, devirmulher. A esse último, os dois estudiosos franceses dão um lugar de destaque, assinalando
a necessidade do sujeito, para entrar em condição de devir, ter que experienciá-lo, visto
que o devir-mulher seria o responsável por abalar a forma imperante do indivíduo homem
tradicionalmente associada a uma identificação dominante representada por uma imagem
de masculino adulto, branco, ocidental e heterossexual.
Deleuze e Guattari reconhecem, no entanto, que, tal qual ocorre ao homem, também
há uma forma mulher estabelecida pelas instituições de poder, como aquela instituída pelo
patriarcado para o qual a figura feminina deveria ser fixada na representação de esposa
submissa, boa mãe e dona de casa dotada de habilidades, como as de bordar e cozinhar.
O devir-mulher passaria, então, por uma fuga desse modelo, tal qual se verifica na
subjetivação da personagem Caetana educada desde criança pelo tio Vespasiano,
personagem igualmente mambembe, a partir de uma perspectiva que destoa de um padrão
conservador:
-Nada sei de como se educam as meninas brasileiras. Só sei que eduquei
você para ser livre e dormir muito pouco. [...] – Peguei você
praticamente nas águas do Nilo dentro de uma cestinha. Preferi eu
mesmo educá-la que metê-la nessas casas com telhado e paredes
envenenadas. Não queria que aprendesse a bordar e cozinhar. Acaso
errei, menina? (PIÑON, 1997, p.110, 111).

Conforme se percebe pela fala do tio, a protagonista do romance compõe-se por
uma representação que deslegitima as questões tradicionais de gênero e sexualidade
advindas de uma sociedade patriarcal, provocando rupturas capazes de apontar para a
produção de outros modos de vida. No caso de Caetana, o ato de devir aparece
potencializado pelo fato de perambular ‘pelo mundo sem endereço certo’ desde sempre.
Discorrendo a respeito do nomadismo e da pulsão da aventura, Maffesoli (2001) observa
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como teria sido próprio dos tempos modernos um compromisso de residência a partir do
qual os sujeitos deveriam ser educados para o enclausuramento, tornando-se fixados. Nas
palavras do estudioso, “Na verdade, foi característico da modernidade querer fazer tudo
entrar na ordem, codificar e, stricto sensu, identificar.” (MAFFESOLI, 2001, p. 23).
Contrariamente a essa perspectiva, o que se observa na fala do tio Vespasiano é a
emergência de um desejo de errância com o qual ele educa a sobrinha, transgredindo uma
identificação esperada para o sujeito feminino quase sempre traduzida pela insígnia da
boa dona de casa dotada de aptidões domésticas, como as de bordar e cozinhar.
Na criação dada à Caetana, o que se observa é que não se considera ao menos a
noção de casa no seu sentido estrito com ‘paredes’ e ‘telhado’, porque desde cedo a
personagem aparece instigada à mobilidade, à pulsão migratória e a arte da deriva
impulsionada, nesse caso, pelo fato de ter se tornado a atriz principal de um grupo de
teatro que não recebe qualquer reconhecimento e que é dirigido pelo tio, para quem a casa
é o próprio caminho. É aliando o arquétipo do êxodo à vocação artística, inclusive, que a
personagem é apresentada ao leitor: “Tudo que quis, desde que abandonou o berço, foi
representar. Ela vem de família de artistas. Vespasiano que a educou, orgulhava-se de
jamais ter tido uma casa montada. Era um nômade. Levava os pertences nas costas como
caramujos.” (PIÑON, 1997, p. 122, 123).
No sentimento de orgulho de Vespasiano, o mesmo que pode ser encontrado em
Caetana ao longo da narrativa, desponta a percepção de um nomadismo passional,
semelhante aquele de que nos fala Maffesoli (2001, p. 129) e que apareceria “[...] como
meio de escapar da esclerose mortífera do instituído.” Dessa maneira, a errância seria
representada em A doce canção de Caetana como uma espécie de potência, permitindo a
Caetana e sua trupe engendrar formas de sobrevivência para além de uma ordem
estabelecida. Essa leitura pode ser comprovada ao longo do enredo, na medida em que a
identificação da protagonista vai sendo formulada em contraste com a de outros
personagens, sobretudo com a de alguns moradores da localidade de Trindade, uma
pequena cidade na qual a atriz havia aportado com a companhia mambembe a pelo menos
vinte anos e para a qual estava em vistas de retornar, consoante relata em carta dirigida
aos moradores do lugar:
Deixei Trindade de trem numa sexta-feira muito antiga. Lembro-me
bem de que chovia. Logo que o apito do trem deu o sinal de partida,
esforcei-me em enxergar através dos vidros sujos da janela. Não vi
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senão o aguaceiro que confundiu a paisagem com os que ficaram
estatelados na estação e que, diferente de mim, jamais sairiam de
Trindade. Agora, porém, chegou a hora de voltar. Retorno, pois, neste
mês de junho, e pelo mesmo trem que me levou. Escolhi sexta-feira
para ter a ilusão de que não se passaram vinte anos. Quanto ao resto, é
aguardar. A vida é quem nos dá o recado no canto do ouvido. Assinado,
Caetana. (PIÑON, 1997, p. 55).

Note-se que na correspondência enviada pela atriz, relatando acerca do seu retorno
ao lugarejo, a personagem assinala uma diferença que será percebida pelo leitor atento ao
longo de toda a trama: enquanto Caetana constrói sua subjetivação a partir de um
permanente processo de desterritorialização, os habitantes da cidade, seguindo vocação
contrária, investem numa forma de vida fixada nos limites da localidade, por isso ‘jamais
sairiam de Trindade’.
A relação de antagonismo instaurada por uma comparação entre essas duas formas
de vida distintas poderia ser lida a partir de uma associação com outra discussão deleuzeguattariana que se refere à ideia de rizoma e à noção de árvore-raiz. Pensada numa
analogia com os postulados da botânica, a primeira ideia desponta como conceito chave
para a filosofia de Deleuze e Guattari que afirmam que “O rizoma nele mesmo tem formas
muito diversas, desde sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos até suas
concreções em bulbos e tubérculos.” (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 15). Nessa
interpretação, a identidade da protagonista estaria ligada à imagem do rizoma pelo fato
de se caracterizar por uma subjetividade não fixada, desdobrável, com possibilidades de
agenciamentos com a exterioridade, com aquilo que se encontra para além das fronteiras
da localidade de Trindade.
Por outro lado, a identidade dos que ficaram ‘estatelados na estação’ e ‘jamais
sairiam de Trindade’ poderia ser traduzida, de acordo com a mesma corrente filosófica,
pela imagem da árvore-raiz caracterizada por comportamentos fixados e preceitos
institucionalizados, como se verifica sobretudo, no decorrer do romance, pelo
comportamento dos personagens Polidoro, de quem a atriz fora amante, e dona Dodô sua
esposa, figurativizada na história como uma mulher conservadora, para quem a defesa da
própria classe e dos valores tradicionais da família aparece em primeiro plano, por isso
se orgulha de dizer: “- Sou mulher decente. Não quero ser confundida com essas putas à
solta em Trindade.” (PIÑON, 1997, p. 353).
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A identificação a que Dodô deseja se associar é a de um feminino codificado pela
sociedade patriarcal para a qual a noção de decência sujeita a mulher a um modelo padrão
de esposa e mãe do qual parece vergonhoso a personagem se afastar, porque correria o
risco de ‘ser confundida’ com as putas do lugar, contra as quais ela exercerá, inclusive,
uma prática política e um policiamento moral, que passa por uma vontade de
silenciamento desse tipo de alteridade. Não por acaso, será Dodô que, se valendo do
prestígio e da fortuna da família, tomará o delegado do lugar como aliado e dividirá a
cidade entre aqueles que a apoiam e os que estarão ao lado de Caetana no seu retorno ao
palco do teatro Iris:
Trindade está dividida em dois grupos, disse Balinho, apressado. – O
primeiro defende Caetana e prepara as roupas, as jóias e as emoções
para a estréia. O outro é de formação recente. Torce por dona Dodô e
afia as unhas em pedra-pome. Vejam vocês que essa senhora, após a
inauguração do busto de seu Joaquim, foi posta a par pela própria filha
de que Caetana, de volta à cidade, se instalou no Palace. Foi um custo
conter a ira da mulher. (PIÑON, 1997, p. 280).

De acordo com o que vamos percebendo, diferente do que ocorre à Caetana, não há
na esposa de Polidoro qualquer possibilidade de devir-mulher, visto que a personagem
aparece fixada no seu mundo pequeno burguês, preocupada em defender o seu ideal de
família, em amealhar bens e não colocar em o risco a fortuna de sua parentela, que poderia
ser dividida como consequência de uma possível separação: “A abundância da mesa de
Dodô não visava saciar a fome alheia. Exibia tão-somente a força do dinheiro. Como uma
missionária a arregimentar pagãos e anexar terras férteis, Dodô acumulava dinheiro e
pertences para regalar às filhas o produto de tanto empenho.” (PIÑON, 1997, p. 318).
Entre Caetana e Dodô, duas mulheres de identificações tão contrastantes desponta
a figura de Polidoro Alves. Esposo de uma e ex-amante da outra, ele é descrito quase
sempre como um sujeito dominador, de coração endurecido pelas lições que recebera
como herança paterna, ou ainda como um fazendeiro rico, oriundo de uma descendência
abastada, fato que lhe permite exercer determinada autoridade sobre os integrantes da
família e os moradores de Trindade. Por conta de sua personalidade autoritária será
portanto ele, e não propriamente dona Dodô, quem aparece representado como o
verdadeiro antagonista de Caetana, tentando a todo custo despotencializá-la, afastando-a
de sua vocação teatral e de sua pulsão da errância, segundo se atesta na seguinte passagem
literária: “animava-o a lembrança de haver-lhe proposto no passado que ficasse a seu lado.
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Propiciava-lhe casa com quintal, talheres, roupa de cama, despensa farta, tudo que a
fizesse esquecer as agruras da vida teatral. (PIÑON, 1997, p. 178).
O que vem à tona no embate que se trava entre Polidoro e Caetana é uma dialética
inconciliável representada de um lado pela vontade de aprisionamento do homem, e de
outro pelo indefinido da liberdade da mulher. Nesse caso, o que ele tenta a qualquer preço
é reorganizar os desejos da atriz dentro de uma realidade medíocre que passa longe de
sua vocação para a arte teatral e, pela oferta da casa, ainda mais distante de sua pulsão da
errância. Há em Polidoro uma espécie de esforço semelhante àquele de que nos fala o
sociólogo francês e que seria colocado em prática pelas sociedade tradicionais para as
quais “Há um empenho inicial para estabelecer um cerco em torno do errante, daquele
que se desvia, do marginal, do estrangeiro, depois para domesticar, para estabelecer numa
residência o homem sem condição de nobreza, assim privado de aventuras.”
(MAFFESOLI, 2001, p. 82).
Distintamente ao que sucede à atriz, ao tio Vespasiano e ao grupo mambembe, para
os quais o aberto do mundo aparece como um convite permanente à partida, Polidoro
afirma sobre si: “- O mundo para mim cabe dentro deste município, disse ele, os olhos
postos num horizonte imaginário. – Há vinte anos não viajo. (PIÑON, 1997, p. 61). Num
sentido mais amplo, a afirmação do homem não traduz apenas uma limitação física de um
corpo condenado ao assentamento na interioridade provinciana do município, mas denota
principalmente uma ideologia que se caracteriza por uma visão limitadora da vida, por
uma falta de potência que o leva a se fechar nos limites fronteiriços de um pensamento
conservador, com o qual ele mormente busca territorializar Caetana, transformando-a em
sua esposa pela promessa de uma casa com ‘quintal’, ‘talheres’ e ‘roupa de cama’.
Desse modo, Polidoro tenta subordinar Caetana a uma realidade identitária
consagrada por uma instituição patriarcal para a qual o destino da mulher deveria passar
necessariamente pelo espaço da casa: “vinte anos antes, após entregar a carta, Polidoro
oferecera-lhe uma casa mobiliada em troca de viver em Trindade. E garantira-lhe
igualmente uma pensão vitalícia” (PIÑON, 1997, p. 189). Na oferta que o homem dirige
à mulher, é preciso destacar não aquilo que aparece como uma suposta beneficência, um
lar acompanhado por uma quantia em dinheiro, mas o que ele busca retirar dela: o
estranhamento de um corpo sensível para o qual a deambulação é antes de qualquer coisa
uma celebração da vida, que se potencializa ainda mais pelo escapismo lúdico do jogo
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teatral. Isso não implica em dizer que não haja por parte de Caetana e de todos os demais
integrantes do grupo de funâmbulos uma consciência relativa às dificuldades de uma vida
permanentemente em trânsito, ainda mais quando essa aparece marcada por uma condição
de miserabilidade, tal qual assinala a própria personagem: “- Carregamos a miséria nas
costas. Nossa fortuna consiste em baús de areia. Se vendermos tudo que aí está, não dará
para pagar um prato de comida. [...] Caetana protestou contra a pobreza que os perseguia.”
(PIÑON, 1997, p.112).
Há toda uma discussão teórica e crítica desenvolvida no âmbito das ciências
humanas e sociais a respeito da relação entre os movimentos migratórios e as difíceis
condições dos sujeitos que são obrigados a abandonar a sua pátria em busca de uma vida
melhor. Essa não é, nem de longe, uma matéria de exclusividade da literatura. O crítico
literário e ativista palestino Edward Said (2003, p.47) lembra que “[...] nossa época, com
a guerra moderna, o imperialismo e as ambições quase teológicas dos governantes
totalitários, é com efeito, a era do refugiado, da pessoa deslocada, da imigração em
massa.” Nesse caso, a deambulação é certamente um drama contemporâneo, mas pode
ser lida também como uma forma de potência contra aquilo que denota essa
temporalidade agônica, a qual se refere o estudioso, possibilitando ao indivíduo nômade
escapar de posturas autoritárias de poder, investindo em modos de subjetivação por meio
dos quais não aceitam a domesticação de seus corpos, tal qual ocorre à protagonista do
romance nelidiano na sua relação com Polidoro. De acordo com o texto literário:
Polidoro [...] não se conformava com Caetana, que renunciara à sua
tutela para entregar-se a andarilhos que talvez a possuíssem agora, sem
respeitar as marcas da volúpia deixadas por ele em seu corpo. Não podia
suportar a idéia de que ela fora feliz sem ele. (PIÑON, 1997, p. 64).

Não suportar a ideia da felicidade do outro, nesse caso, é o mesmo que não admitir
a produção de outros modos de vida que divergem daqueles hegemonicamente
estabelecidos, daí Polidoro insistir numa tentativa de apagamento da diferença com suas
indagações em forma de repreensão, censurando a todo instante o grupo de teatro
itinerante e a educação que o tio Vespasiano oferece à Caetana:
- Que tio é esse que em vez de aconselhar a sobrinha a aceitar uma casa
posta em Trindade, onde teria um pomar com árvores frutíferas, um
galinheiro, ovos frescos pela manhã, e dinheiro no banco para comprar
o que lhe fizesse falta, corrompeu o espírito da sobrinha com o intuito
de fazê-la andar por esse Brasil afora, junto com uns ciganos
condenados pela miséria e pela ilusão esfarrapada? Aonde irão um dia
morrer? Ou não quer para Caetana um fim tranquilo, ao lado de um
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homem que lhe cerre os olhos e lhe providencie uma sepultura cristã e
digna? Chega de sonhos, seu Vespasiano. O senhor não tem pejo de
destruir uma vida? disse Polidoro, dias antes da fuga do grupo. (PIÑON,
1997, p. 131).

Note-se que novamente Polidoro compreende que uma identificação de felicidade
voltada para o sujeito feminino deve passar necessariamente pelo espaço de uma casa
abastada com frutas, ovos e dinheiro para as necessidades, como já demonstrado pela
leitura de outras passagens do romance. Em contraposição ao que pensa o ex-amante,
Caetana é instigada pelo tio e pela sua experiência funâmbula ao desejo de devir e de
heterogeneidade que se opõe ao estável e a uma vida sem grandes aconteceres nos limites
da medíocre territorialidade de Trindade, tanto é assim que por mais de uma vez não cede
aos apelos do homem, não se deixa fascinar pelos bens materiais que ele lhe oferta quase
como se estivesse disposto a comprá-la, fazendo questão de lembrar a ela, a Vespasiano
e aos demais atores saltimbancos, a miséria que os acompanha em suas andanças pelo
Brasil.
Todavia, ainda que a pobreza seja para eles uma realidade, por mais de uma vez o
grupo foge de Trindade, não admitindo que o homem, numa tentativa de impedi-los de se
realizar como artistas, proponha-lhes o cancelamento do sonho, o que para a atriz
apareceria como uma falta grave, pois conforme observa o narrador “- Caetana tinha a
mania de consertar o que lhe parecia feio. Como artista, não se conformava com a
realidade.” (PIÑON, 1997, p.63). A possível razão do inconformismo da atriz com a
realidade poderia estar relacionada com uma percepção limitadora de um mundo real
institucionalizado, o qual Polidoro insiste em lhe ofertar como uma espécie de presente,
e que apareceria em contraposição à potência da arte capaz de transportá-la para outros
universos. Nesse sentido, a errância representada em A doce canção de Caetana não seria
apenas aquela de um corpo físico que deambula de comarca em comarca instigada pelo
espetáculo circense, mas também uma outra que aparece manifestada por um devirartista.

Considerações finais
No desenvolvimento deste artigo, realizamos uma leitura crítica do romance A doce
canção de Caetana, da escritora Nélida Piñon, destacando o processo simbólico da
desterritorialização representado pela trajetória de vida da protagonista e pela experiência
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mambembe dos demais personagens que compõem o grupo de teatro itinerante do qual a
atriz faz parte. Constatamos que em Caetana a pulsão da errância aparece como produção
de outros modos de subjetivação, como uma estratégia política de sobrevivência que,
associada à potência da arte, permite a ela experienciar formas de devir que rasuram um
modelo de comportamento instituído pela tradição, em específico para o sujeito mulher,
quase sempre educado para se identificar com o espaço recluso da casa.
Desse modo, a experiência de migração, representada por uma vida
permanentemente em trânsito pelos rincões do país, não aparece associada, na narrativa
nelidiana, necessariamente a um drama, a uma perda ou a qualquer sentido negativo, mas
como uma forma de celebração de uma existência que se realiza como performance e que
contribui para fissurar um sistema social que visa a todo instante investir na fraqueza da
alteridade como exercício absoluto de dominação. Por isso é que, ao final da história,
Caetana e os demais atores mambembes mais uma vez investem numa estratégia de fuga
como forma de sobrevivência: “Caetana eclipsara-se do camarim. Enquanto discutiam,
ela levava consigo as roupas e as jóias falsas. O toucador estava nu. [...] – Eles fugiram
de novo. Como há vinte anos.” (PIÑON, 1997, 392). No desejo intenso e sempre presente
de compartilhar a sua arte, mesmo enfrentando condições adversas exemplificadas por
uma realidade de pobreza e de coação, a atriz almeja realizar a partilha do sensível,
demonstrando a todo instante que a opção por uma vida liberta é que representa a plena
afirmação da potência.
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A REPRESENTAÇÃO DA FAVELA NOS CONTOS DE O SOL NA CABEÇA, DE
GEOVANI MARTINS
André Natã Mello Botton (PUCRS)1
Resumo: Nos treze contos que compõem O sol na cabeça, Geovani Martins apresenta histórias
de personagens que transitam pelas favelas do Rio. O presente trabalho propõe a discussão e a
análise do local de fala dos narradores, a favela, e do modo como a representam ao longo dos
contos. Desse modo, a favela é vista desde dentro, por personagens que livremente transitam
entre a pobreza, a violência, as drogas, o preconceito, os sonhos e os desejos dos moradores.
Palavras-chave: Literatura Marginal; Favela; Contos.

A segunda vez que fui ao Rio de Janeiro, em meio a tantos outros pontos
turísticos, resolvi fazer um tour por um lugar que não recebe o mesmo valor que outros:
o bondinho do alemão2. O Teleférico do Alemão é um sistema de teleférico que opera
no Complexo do Alemão, situado na Zona Norte da cidade. Possui seis estações
(Bonsucesso, Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Palmeiras), com 3,5 km de extensão, e o
acesso pode ser feito a partir da Estação Bonsucesso, que integra a SuperVia (linha de
trens que circula na região metropolitana do Rio de Janeiro). Da primeira estação até a
última, a viagem dura cerca de 20 minutos. No entanto, antes de ser um ponto turístico,
o bondinho funciona como meio de transporte para mais de 3,2 milhões de pessoas por
ano. O que me chamou a atenção durante a viagem foi a disposição das casas e o modo
como as ruas/vielas estão arranjadas: como um labirinto sem fim, sem centro e sem
demarcações. Na época, eu estava concluindo a graduação em Letras e o tema do meu
trabalho de conclusão era “A representação da favela na obra Inferno, de Patrícia
Melo”. Ou seja, o meu interesse em visitar o lugar também estava voltado para o meu
estudo. Como o universo representado na narrativa que se constituía no foco do estudo
não me era propriamente familiar, quis conhecer a realidade daquele contexto
periférico.
Durante o passeio pelo bondinho, um episódio me marcou muito: foi a abordagem
da polícia que se acercou de um rapaz que subia o morro. Ele estava com uma mochila e
1

Graduado em Filosofia (IMME) e em Letras (FEEVALE), e Mestrando em Letras – Teoria da Literatura
(PUCRS). Contato: andre.botton@acad.pucrs.br.
2
Infelizmente, até o momento da escrita deste texto, o Teleférico do Alemão permanece fechado desde
setembro de 2016 em virtude da má gestão e do descaso do Estado que alega não ter recursos para manter
o funcionamento do meio de transporte que foi alvo da Lava Jato, pois a empreiteira responsável pela
obra estaria envolvida no processo. (https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/telefericos-do-alemaoe-da-providencia-estao-parados-ha-meses.ghtml Acesso em set. 2018).
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caminhava calmamente. Quando o carro parou ao seu lado, os policiais colocaram-no
contra a parede e começaram a revistá-lo, assim como a revirar a sua mochila. Detalhe:
os policiais estavam com uma arma apontada para sua cabeça. Em nenhum momento –
a minha visão era de cima – percebi uma conversa ou diálogo, mas a abordagem se fez
rápida, prática e ineficaz, pois o garoto não possuía nada.
Relembro esse fato hoje por saber que minha visão, naquele momento, era
justamente a de um turista que via de fora aquela realidade. No entanto, meus estudos e
a literatura me ajudavam a me aproximar cada vez mais daquele contexto. A minha
visão era a de quem estava no bondinho, ou seja, de fora. Por mais que os meus
trabalhos me ajudassem a me aproximar daquele contexto, eu nunca teria a mesma
experiência ou vivência daquele jovem. O meu local de fala, enquanto indivíduo que
compõe um grupo social em relação àquele jovem (Ribeiro, 2017), era muito distante.
Com este trabalho e com outros, tenho tentado mudar o meu ponto de vista por meio
daquilo que a literatura pode revelar, de modo que, “[...] o foco é justamente tentar
entender as condições sociais que constituem o grupo do qual fulana faz parte e quais
são as experiências que essa pessoa compartilha ainda como grupo.” (RIBEIRO, 2017,
p.67), contudo, a minha visão sempre será a de quem está fora daquela realidade. No
entanto, a literatura, e agora mais precisamente, os contos de Geovani Martins
possibilitam justamente a mudança ou a aproximação de olhar em relação à periferia do
Rio de Janeiro.
O autor vem da mesma realidade daquele jovem do Alemão, ou seja, transita por
esses espaços e vivenciou muitas das histórias que ficcionaliza em seu texto. Ao longo
dos treze contos, os narradores e as personagens circulam por entre as favelas, pela
cidade do Rio de Janeiro e em um dos contos passam a virada do ano em Arraial do
Cabo. O sol na cabeça muda a posição entre centro e margem, asfalto e favela, agora a
margem é o centro. Isso fica comprovado na estrutura das narrativas, uma vez que de
forma muito direta as personagens periféricas se colocam no centro de suas ações, bem
como os narradores dos contos.
Desse modo, para perceber o modo como a favela é representada dentro dos
contos do livro de Geovani Martins, faremos o estudo a respeito do narrador e a sua
relação com a cidade, mais precisamente, a favela, enquanto locus social de um grupo
produtor de discursos afirmativos sobre si. Desse modo, ao analisar essa relação do
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texto com a cidade, tentaremos perceber de que modo essa estrutura dialógica acontece
nos contos “Estação Padre Miguel” e “Sextou” de Giovani Martins. Cada narrador dos
contos conhece muito bem o espaço onde está inserido e, ao apresentá-lo para o leitor,
traz à narrativa memórias e outras histórias que caracterizam tanto as personagens
quanto os espaços. Desse modo, a favela se constitui como espaço subjetivo e intrínseco
de cada personagem. Há algum tempo foi afirmado que haveria uma cidade partida,
asfalto versus favela, no entanto, uma mudança simbólica significativa começa a
acontecer na tentativa de perceber a favela como lugar constituinte da cidade
(Valladares, 2005). Na literatura, da mesma forma, uma vez que as personagens
circulam por entre esses espaços de modo livre. Porém ao voltarmos o olhar para a
periferia urbana, percebemos que há uma unidade que se constitui pelo próprio espaço e
pelas histórias que estão presentes dentro dela. Ao analisar os contos do livro, será
discutido o modo como a favela, enquanto centro das narrativas, é representada pelos
narradores e pelas personagens que livremente transitam entre a pobreza, a violência, as
drogas, o preconceito, os sonhos e os desejos dos moradores desse espaço.
O narrador e a cidade
Já se falou muito sobre o narrador e a sua importância e divisão dentro da
literatura. Mas quando analisamos quem é essa “personagem de ficção em que o autor
se metamorfoseia” percebemos que, dentro de uma visão tradicional, “O narrador é um
ser ficcional e autônomo, independente do ser real do autor que o criou. [...] O autor
pertence ao mundo da realidade histórica; o narrador, a um universo imaginário: entre
os dois mundos pode haver analogia, mas nunca identidade.” (D’ONOFRIO, 2007,
p.47). Por mais que haja relação entre os mundos da ficção e o empírico, nunca há uma
igualdade simultânea, conforme a definição clássica apresentada por D’Onofrio.
Contudo, essa visão que distingue categoricamente realidade e ficção não serve mais
como critério de análise na literatura brasileira contemporânea, pois os autores estão
cada vez mais próximos de seus textos. Assim, por mais que o narrador ao apresentar
ações, espaços e personagens sempre esteja voltado para o âmbito do ficcional ele trará
da sua experiência fatos e histórias que ficcionalizará em seu texto, ou seja, a linha que
separa ficção e realidade tornou-se ainda mais frágil no contexto atual da literatura
brasileira. Essa linha fica ainda mais tênue quando pensamos nas obras da Literatura
Marginal, quando os autores estão preocupados em não apenas representar a sua
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realidade, mas também de afirmar a sua voz e usar do espaço periférico enquanto locus
identitário.
Mesmo assim, é sempre a partir da visão do narrador que o leitor poderá adentrar
na narrativa. E isso nos coloca em um jogo de confiança: o leitor faz um pacto com o
narrador que lhe dá ou não credibilidade aos fatos que está contando. “Esse é o narrador
que frequenta a literatura brasileira contemporânea. Um narrador suspeito, seja porque
tem a consciência embaçada – pode ser uma criança confusa ou um louco perdido em
divagações

–,

seja

porque

possui

interesses

precisos

e

vai

defendê-los.”

(DALCASTAGNÈ, 2012, p.75). Nesse jogo de interesses – um jogo nada inocente,
diga-se de passagem – é que as narrativas serão construídas. O pacto está desfeito. Uma
vez que a posição do próprio narrador é de desconfiança, o leitor também deve
desconfiar, tomando para si uma posição de não aceitação, mas de suspeita frente ao
texto que se apresenta. O narrador não está mais distante dos fatos, mas está misturado,
envolvido na narrativa. Desse modo, ao entrarmos em contato com o texto nos
permitimos discutir outras questões voltadas para os diálogos que essas obras
estabelecem em relação ao social, à cultura e à história, bem como com o próprio campo
literário que a obra está inserida (DALCASTAGNÈ, 2012). Ou seja, a obra literária não
está isolada, mas coloca-se dentro de todo um contexto sócio-cultural de produção
discursiva e que se abre para outras áreas de estudos. Muito além de ficcionalizar
apenas o “real” há a influência de aspectos e condições econômica, social e política que
precisam ser encaradas e levadas em conta na análise do contexto de produção da obra,
ou seja, o locus social.
De fato, por intermédio das condições econômicas e sociais que elas
pressupõem, as diferentes maneiras, mais ou menos separadas ou
distantes, de entrar em relação com as realidades e as ficções, de
acreditar nas ficções ou nas realidades que elas simulam, estão
estreitamente associadas às diferentes posições possíveis no espaço
social e, por conseguinte, estreitamente inseridas nos sistemas de
disposições (habitus) características das diferentes classes e frações de
classe. (BOURDIEU, 2015, p.13, grifo do autor).

O importante não é mais aquela velha discussão sobre realidade versus ficção,
mas perceber como a narrativa entra em relação com a realidade, o modo como discute
aspectos sociais durante toda a obra literária. O espaço social, para Bourdieu, torna-se
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uma importante categoria de análise para a configuração do habitus, ou seja, as
disposições das classes e as frações de classes. Pois é esse espaço que vai legitimar ou
não uma obra literária. No entanto, é a arte em si e o seu consumo que adquirem a
função social de legitimação (Bourdieu, 2015). Nesse sentido, a realidade representada
nas narrativas potencializa uma transformação no interior das obras produzidas, uma
vez que torna-se quase impossível separá-las.
A realidade não é objeto exterior à ficção, mas a potência de
transformação e de criação que nela se expressa. Até mesmo no
retorno a uma narrativa introspectiva, a consciência é inseparável de
seu objeto, e a narrativa performatiza sua simbiose, conferindo à
sensibilidade subjetiva uma natureza menos psicológica e existencial.
(SCHOLLHAMMER, 2009, p.159).

Se havia uma clara separação entre real e ficcional, o que temos agora é uma
simbiose entre essas duas categorias. Desse modo, a preocupação está voltada para a
narração de fatos que discutam e problematizem a realidade social relacionada à estética
e que incorpora a realidade esteticamente dentro da obra como ação transformadora.
Um realismo inquieto em procurar “por novas formas de experiência estética [que] se
unem à preocupação com o compromisso de testemunhar e denunciar os aspectos
inumanos da realidade brasileira contemporânea.” (SCHOLLHAMMER, 2009, p.57).
Mais do que representar, a literatura problematiza e denuncia aspectos sociais
esquecidos por quem antes produzia literatura – e as outras artes – e que se volta para
uma realidade colocada à margem, em um movimento preocupado nos efeitos que a
obra pode produzir em seu leitor. Pois quem agora está no centro da produção estética
são aqueles que estão nas periferias das cidades e que conquistam o seu espaço dentro
do campo literário (Bourdieu, 2015). Na discussão da relação entre campo literário e
campo de produção estético é possível perceber a analogia clara que há nas obras entre
os textos e a cidade, pois um se constitui no outro.
O texto é o relato sensível das formas de ver a cidade; não enquanto
mera descrição física, mas como cidade simbólica, que cruza lugar e
metáfora, produzindo uma cartografia dinâmica, tensão entre
racionalidade geométrica e emaranhado de existências humanas. Essa
cidade torna-se um labirinto de ruas feitas de textos, essa rede de
significados móveis, que dificulta a sua legibilidade. (GOMES, 2008,
p.24).
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Os contos presentes em O sol na cabeça possuem essa mirada dos narradores
como relatos da sua visão acerca da cidade, dos espaços que habitam e o que
representam para essas personagens. Os lugares apresentados funcionam como índices
que relacionam personagens e espaço social, sendo que a relação de identidade entre um
e outro é simétrica. Não há distanciamento, mas os locais são compostos por
personagens em constante movimento que estão ligados aos espaços que circulam. Um
depende do outro, assim como é difícil de falar em uma identidade fixa para as
personagens, pois estariam em constante movimento, a leitura dos espaços da cidade
também se constitui dessa maneira – bem como as ruas das favelas –, pois estão
configuradas como um emaranhado de textos e histórias que se entrecruzam. Os
labirintos das cidades são histórias descentradas sem um fim. Não há limites rígidos
entre os espaços, bem como não há um centro nesse labirinto, o que existe são
cruzamentos de narrativas que vez por outra se atravessam um sobre o outro. E desse
modo é que acontece a percepção da favela pelos narradores nos contos de Geovani
Martins.
Geovani Martins, enquanto escritor, possui a sua leitura da cidade e da favela. O
seu texto é a clara visão de um jovem em movimento pelas vias urbanas do Rio de
Janeiro enquanto morador da periferia. Ao levarmos isso em consideração, percebemos
a clara relação que as suas personagens, em movimento ou não, possuem com os
espaços citadinos. Mesmo assim, algumas dúvidas ainda nos incomodam, como falar de
um espaço em mudança? Como representar o movimento dos locais? Uma possível
resposta seria a partir do movimento que as personagens engendram. E é para essa
cidade lida pelos narradores que a análise deste trabalho levará em consideração. Um
espaço social e cultural habitado por histórias e personagens que são complementares
entre si, que se habitam. Em outras palavras, a representação da realidade dos espaços
constituída pelo movimento de vidas que se deslocam, de narradores que querem ter voz
e apresentar a poética do seu espaço como escrita da favela. Num jogo complexo entre
ler e dar sentido aos lugares. Em uma cidade prenhe de palavras que dizem sobre si e
sobre as vidas que nela estão.
A favela escrita

3901

O sol na cabeça é um livro que reúne treze contos, seis deles com narrador em
primeira pessoa e sete em terceira. Todas as histórias apresentam personagens que vêm
ou circulam pelos espaços das favelas do Rio de Janeiro. Esses lugares são sempre
representados a partir da visão desses moradores ou das ações que possuem da periferia
como centro das narrativas e de suas vidas, desde o cotidiano dos trabalhadores, até
usuários de drogas bem como dos traficantes que dominam o comércio do narcotráfico.
Além disso, a linguagem dos contos é sempre próxima da oralidade. Nos contos em
primeira pessoa, a impressão que temos é a de estar numa roda de amigos e que algum
deles está contando aquela história, por meio de suas memórias. Pela impossibilidade de
tudo dizer a respeito dos contos, neste trabalhamos faremos a análise apenas de
“Estação Padre Miguel” e de “Sextou” para perceber o modo como a favela é
representada nos textos de Geovani Martins.
Estação Padre Miguel é a história de cinco amigos que estão fumando maconha
nos trilhos de trem. A narrativa toda se passa apenas nesse espaço caracterizado pelo
narrador como cracolândia e que agora possuía apenas “copos de Guaravita, pedaços de
roupas, filtros de cigarro, merda humana, isqueiros sem gás.” (MARTINS, 2018, p.71),
é como se dentro do livro tivesse um zoom apenas no que está acontecendo ali naquele
lugar com aquelas personagens. A narrativa não possui uma dinâmica de movimento
pela cidade do Rio de Janeiro. Pelo contrário, todos estão parados em cima dos trilhos
de trem, estão sobre um objeto que possibilita a passagem de outras pessoas, da mesma
forma, estão no limite do risco de suas vidas, sendo que em um determinado momento
do conto eles precisam se levantar para que o trem passe. Essa história ocorre na Vila
Vintém em Bangu que fica próxima a Realengo. A narrativa se passa apenas nesse foco
e conforme a história se desenrola, os amigos começam a contar histórias que já
viveram juntos bem como os lugares que vão para comprar droga, tais como a favela do
Jacarezinho, a Mangueira, Juramento e Antares. Esses são os lugares por onde os
amigos vão buscar a maconha “boa” para o consumo. Além disso, outra informação que
o narrador dá é que “do outro lado daquele muro fino em que nos encostamos, estavam
vários moradores curtindo um pagode, tomando uma cerveja.” (MARTINS, 2018, p.82).
Ou seja, enquanto as personagens estão usando drogas, ali perto há outras pessoas que
estão apenas ouvindo música e aproveitando o resto da noite.
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Logo no início do conto, o narrador apresenta a lei imposta pelos traficantes, pois
ali há a venda de crack, mas o seu uso dentro dos limites da Vila Vintém é proibido
porque “as coisas tinham fugido do controle: muito roubo, briga, perturbação. Crack é
foda. O que traz de dinheiro, traz de problema pra quem trabalha. Pro morador é ainda
pior, porque aí é só perrengue, vergonha, preocupação.” (MARTINS, 2018, p.71).
Mesmo assim, os amigos estão na linha do trem apenas fumando maconha. O problema
acontece quando dois usuários de crack chegam e ficam com os outros cinco. Nesse
mesmo momento, dois traficantes chegam de moto e o carona possui uma AK-47 que
fica apontando para todos. O medo é instaurado, mas o narrador percebe que não
acontecerá nada, pois do outro lado do muro há aqueles trabalhadores no bar e se ele
atirar pode atingir quem está do outro lado.
Apenas uma parte da cidade é representada nesse conto. Somente os conflitos
daqueles jovens que estão no trilho do trem são retratados. E o primeiro tema que eles
discutem diz respeito ao mundo das drogas.
- Isso é porque o mundo tá drogado, irmão. Até parece que tu não
sabe. Já te falei, vou falar de novo: uma semana sem drogas e o Rio de
Janeiro para. Não tem médico, não tem motorista de ônibus, não tem
advogado, não tem polícia, não tem gari, não tem nada. Vai ficar todo
mundo surtando de abstinência. Cocaína, Rivotril, LSD, balinha,
crack, maconha, Novalgina, não importa, mano. A droga é o
combustível da cidade. (MARTINS, 2018, p.74-75).

A denúncia feita pelo narrador é voltada não apenas para as drogas ilícitas, mas
para aquelas que são lícitas e prescritas dentro dos consultórios médicos. De alguma
forma ou outra, todos seriam usuários de algo que vicia e os torna dependentes. Mesmo
assim, os usuários das “drogas legais” não entrariam no holl de viciados. O caráter
crítico e de denúncia é logo feito pelo narrador que enquadra toda a cidade do Rio de
Janeiro como dependente de algum tipo de droga.
Outra pergunta que o narrador se coloca é sobre a relação entre o eu e o outro.
Eu nunca entendi esse movimento. Quero dizer, sempre me senti
profundamente incomodado com esses silêncios inexplicáveis. É
sempre como se alguma coisa estivesse rompendo. De um momento
pro outro tudo se desfaz, tudo desaba, e ficamos sozinhos frente ao
abismo que é a outra pessoa. Daí vem uma vontade de falar não sei o
quê, só pra tentar reunir uns pedaços da gente, meia dúzia de restos
espalhados pelo mistério que é a convivência. (MARTINS, 2018,
p.75-76).
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O conto é repleto desses silêncios entre os amigos sempre rompido por uma
conversa ou outra, pelo barulho de música que vem do bar do outro lado do muro, pelo
trem que passa, pelas pessoas usando crack e, por fim, pela rajada de tiros que o
traficante dá de sua AK-47. A percepção do outro como um abismo, como alguém
distante do eu, como duas pessoas que estão em contato, mas que permanecem
desconhecidas, em nenhum momento da narrativa é quebrada. A aproximação dos
jovens na favela se deu pela justaposição das casas e que ao longo dos anos foram
construindo a sua relação de parceria em vista do uso de maconha.
O conto termina no desespero dos jovens que correm por entre os trilhos do trem
após os traficantes atirarem para o alto. É como se o foco que estava antes apenas nos
jovens sentados fumando mudasse e do alto da cena víssemos o desespero provocado
pelo tiro da arma do bandido. Esse é o único movimento que a narrativa apresenta. E,
por fim, a última frase é significativa no sentido de perceber a oralidade presente na
narrativa: “‘Um dia ainda escrevo essa história’.” (MARTINS, 2018, p.83), pois ela
evoca uma tradição oral ao afirmar que isso tudo teria sido contado de um eu para um tu
reais. Mesmo assim, aquela visão de desconfiança não deve ser perdida de vista.
Narrado em primeira pessoa, o conto “Sextou” é a história de um jovem morador
de uma favela e a sua busca por emprego. O primeiro trabalho que consegue foi o de
boleiro. Junto a um amigo, o seu dever era de recolher as bolas de tênis em um
condomínio na Barra da Tijuca. Nesse emprego, conseguiu comprar seu tênis Nike e
ajudar em casa, mas depois de uma piada que um dos moradores fez com ele, o jovem
não aceitou e a retrucou. Com isso, foi demitido. Conseguiu outros trabalhos, mas não
conseguiu se firmar em nenhum deles. O segundo é a de entregador de papéis de
anúncios de uma empresa de empréstimos no centro do Rio de Janeiro. Na sexta-feira,
após ter trabalhado o dia todo, quando recebe o seu salário, decide ir até a favela do
Jacarezinho para comprar maconha, mas na volta é interceptado por policiais que ficam
com 100 reais que havia sobrado da compra.
O título do conto é uma referência à gíria “sextou” que é usada em um contexto
mais alegre tendo em vista o final de semana. Ou seja, o uso de “sextou” na narrativa é
contrário ao comumente utilizado, pois o narrador, no final do texto, é roubado por
PMs. Os sentimentos dele são contrários à euforia que a sexta-feira gera, “fiquei
fumando e a erva tava fresca, com um gosto ótimo, mas eu puxava aquela fumaça e ela
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vinha com um ódio, uma tristeza, um desânimo, que cheguei a pensar que era melhor
que os filhos da puta tivessem levado também a porra da maconha.” (MARTINS, 2018,
p.111). No entanto, em uma parte anterior, percebe-se que essa não fora uma sexta-feira
atípica, pois aquela não era a primeira vez que o jovem tinha sido interceptado por
policiais corruptos.
O narrador percorre os mais diversos espaços da cidade carioca, no entanto, o seu
centro é a favela onde mora e tem consciência do seu pertencimento ao local, “numa
favela que não é nem a minha.” (MARTINS, 2018, p.107). Ele se identifica com o
espaço que habita, naquela mesma noção de construção do sujeito conforme o lugar que
está. Diferentemente do que não acontece nos outros lugares que circula pela cidade.
Primeiro trabalha em um condomínio na Barra da Tijuca e percebe a distância social
que há entre ele e os moradores, uma vez que ouve as reclamações que fazem – e que
para ele não fazem sentido algum – e na maioria das vezes não é olhado no rosto, não é
reconhecido como pessoa, mas simplesmente como empregado, um prestador de
serviços. Depois disso, no seu segundo emprego como entregador de anúncios na rua da
Carioca, quando vê que algum amigo seu se aproxima ele procura não ser reconhecido,
pois sente vergonha do seu trabalho. Ou seja, nas suas duas funções, distintas entre si,
ele não é reconhecido na primeira e na segunda não quer ser visto pelos outros.
No começo sentia muita vergonha. As pessoas passavam, parecia que
elas sentiam sempre pena de mim, ou raiva, sei lá. Às vezes, quando
eu via alguém chegando, fazia o contato visual, me preparava pra
entregar o papel; nessas horas, de alguma forma, sentia que aquelas
pessoas preferiam que eu não existisse. O problema é que eu levava os
olhares pro lado pessoal. Demorei pra entender que aqueles olhares,
independente do significado, não eram pra mim, era pro entregador de
papel. E esse não sou eu, nem ninguém. (MARTINS, 2018, p.102).

Há duas pessoas, duas identidades – ou mais – que o sujeito reconhece em si
mesmo e que consegue caracterizá-las frente à indiferença das pessoas diante da sua
função. No entanto, o que distingue os sentimentos que o jovem possui frente ao outro
nos dois trabalhos é o trato que o outro tem em relação ao narrador, pois as pessoas do
condomínio não ignoravam apenas a função do jovem, mas a sua identidade enquanto
ser; já no segundo, e ele destaca isso no texto, a indiferença se volta para a função que
exerce. Em outras palavras, é um eu consciente de si. Mais uma vez, ele se percebe
enquanto ser social e individual, que habita um locus e pertencente à favela. Mas
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quando vai para a favela do Jacarezinho comprar maconha e na volta é assaltado pelos
policiais é justamente isso o que faz com que ele fique com raiva e ódio, pois a
abordagem que os PMs fazem não foi a de rotina, mas a de quem não reconhece o outro
como um eu.
Essa personagem está em constante movimento pela cidade e vai delineando-a
conforme os espaços por onde transita: a favela onde mora, a Barra da Tijuca (local do
primeiro emprego), a escola que frequenta, o estádio de futebol, o centro do Rio de
Janeiro (local do segundo emprego), a favela do Jacarezinho, a Estação Central, a
Estação São Cristóvão, Estação Maracanã, Campo de Santana, Estação Triagem,
Manguinhos, Vidigal e Leblon. Exceto as estações por onde passa até chegar a
Jacarezinho, todos os outros lugares possuem algum significado. Por exemplo, na
abordagem dos policiais ele diz que mora no Leblon, mas que é filho de um porteiro,
pois percebe que os PM’s não acreditariam na sua história. Além disso, Manguinhos e
Vidigal são locais onde ele pode conseguir maconha. Desse modo, todos os espaços
possuem um significado e dão sentido à construção identitária desse jovem, da mesma
forma que o narrador também atribui sentido aos espaços. A relação entre narradorespaço é simétrica, a representação tanto dos espaços quanto das personagens é feita na
mesma medida em que a narrativa se desenrola.
Por fim, vale ressaltar quanto ao dois contos que o início deles sempre começa a
partir das favelas onde os narradores moram. Em “Estação Padre Miguel” é a Vila
Vintém e em “Sextou” a periferia não possui nome, ou seja, poderia ser em qualquer
uma. O centro é a favela, configurando, assim o Rio de Janeiro como uma cidade
policêntrica.
Uma das sugestões que vêm ganhando peso entre teóricos, políticos,
urbanistas e ecólogos preocupados com a questão urbana é a
transformação da megalópole em cidade policêntrica. A exemplo da
divisão de células-tronco em novas células, a cidade policêntrica cria
centros urbanos menores e cada vez mais autônomos, capazes de
recuperar os valores das cidades e metrópoles (ainda sustentáveis), em
que novas formas de exercício de cidadania e solidariedade tenham
espaço. Muitos desses pensadores insinuam que, sem essas conquistas,
a sustentabilidade, a democracia e os direitos humanos estariam em
risco. (FREITAG, 2015, p.177, grifos da autora).
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O Rio de Janeiro, nos contos de Geovani Martins, não possui um centro único,
mas conforme a visão dos narradores, o centro para eles é a favela onde moram. Todas
as histórias partem da periferia, em um movimento que centraliza a margem. Além
disso, a favela não aparece como um lugar retirado ou fora da paisagem urbana da
cidade carioca, pelo contrário, ela pertence ao Rio. Lugar este que possui todos os
benefícios e acessos, por exemplo, no conto “Estação Padre Miguel”, uma das
personagens fala que vai até o caixa eletrônico da favela para sacar dinheiro. Ou seja, a
periferia ganha autonomia e não necessita mais de um centro que se volte para a
margem. Nesse sentido, o acesso a bens comuns fica mais fácil e mais próximo de
todos. O que possibilita pensar a cidade não mais a partir de uma única visão centrada e
excludente, mas como um todo descentrado e visto sob as mais diversas perspectivas e
características.
Considerações finais
Quando li pela primeira vez o conto “Sextou”, lembrei daquele jovem que fora
abordado na subida do Morro do Alemão. Tanto o jovem que eu vi pelo bondinho
quanto a personagem ficcional do conto receberam o mesmo tipo de abordagem.
Realidade e ficção se misturam e comprovam que uma está implicada na outra. A forma
de denúncia social que o conto possui permite que se discutam elementos de poder e de
julgamento frente ao outro. Mais do que isso, o preconceito que o outro possui em
relação a um espaço é atribuído também ao sujeito que nele está. Infelizmente, isso
acontece por aqueles que deveriam zelar pela dignidade do ser humano.
Os dois textos representam a cidade, e por sua vez a favela, sempre a partir da
perspectiva do morador da periferia. A forma de ver o espaço urbano parte da realidade
da favela. Uma realidade muitas vezes injusta e indiferente em relação ao outro. As
descrições físicas dos locais por onde os narradores dos contos “Estação Padre Miguel”
e “Sextou” circulam vão além de apenas ficcionalizar esses espaços, mas são
representações dialógicas entre narrador-espaço. “Reciprocidade e conivência: o eu
produz sua cidade, que, por sua vez, o produz, exercendo nele o seu poder poético.”
(GOMES, 2008, p.111). Os narradores constroem a sua cidade através de uma poética
que é capaz de aproximar o leitor daquela realidade representada nos textos. Não apenas
isso, mas ao escrever a sua cidade a partir da visão de dentro daquele espaço, o modo
como o leitor percebe a periferia também pode mudar. O olhar dos narradores para a

3907

favela é desde dentro, de quem vive naquele contexto social, logo, a forma de suas
representações sempre será próxima da conjuntura que a periferia se constitui.
De modo análogo ao comentário que Renato Cordeiro Gomes (2008) faz ao texto
de Rubem Fonseca, podemos afirmar sobre a ficção de Geovani Martins. As barreiras
entre o real e o ficcional são rompidas, com isso é possível discutir a realidade a partir
da sua representação na Literatura. Nada em seu texto é banal ou ingênuo, os narradores
enquanto personagens que apresentam a sua visão da favela rompem com os discursos
comumente apresentados pela mídia. O espetaculoso perde espaço para a denúncia, para
a crítica social e para o modo com que o olhar preconceituoso de quem está de fora
possui. Não há máscaras nem fingimentos quanto ao uso da droga e quanto à violência.
A grande diferença entre Rubem Fonseca e Geovani Martins é justamente a posição
social que os dois possuem: aquele nunca morou dentro de uma favela, pelo contrário,
pertence a uma elite que representa o favelado a partir da visão que quer ter em relação
ao outro; diferentemente de Martins que vem do mesmo contexto que os seus narradores
apresentam ao leitor da sua favela. O sol na cabeça nos deixa, de fato, com a cabeça
quente, pois nos leva a pensar e a perceber o sujeito periférico como um igual, ou seja,
aproxima-nos daqueles narradores a ponto de repensar o lugar de onde ouvimos aquelas
vozes que representam a favela em suas narrativas.
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O LUGAR “NÃO LUGAR” DA MULHER AFRO-BRASILEIRA NA POÉTICA
DE CONCEIÇÃO EVARISTO: UMA LEITURA DE “OLHOS D’ÁGUA”
Camila Morgana Lourenço (Univali)1
Resumo: A seleta de contos “Olhos d’água”, de Conceição Evaristo, reúne narrativas que, na sua
trama e variação temática, repercutem o tempo presente de vidas aparentemente enredadas a uma
condição social fortemente excludente e irreversível. Nelas, o feminino afrodescendente assume
a dianteira dos enredos pelo recorte operado sobre o circunstancial do cotidiano insalubre dessas
mulheres. Neste sentido, ao estetizar tal feminino nas narrativas e fomentar a constituição de uma
nova estética literária marginal nacional, o interesse artístico da escritora parece também residir
na possibilidade de tocar a história e/ou renunciar à própria história para reescrevê-la,
mimeticamente, no espaço literário na perspectiva de quem busca (re)[a]firmar o seu lugar social.
Palavras-chave: Conceição Evaristo; poéticas marginais; conto contemporâneo.

O que, de fato, marca uma possível marginalidade poética na literatura brasileira
tecida, comercializada e veiculada na contemporaneidade — notoriamente atravessada
por produções ficcionais multifacetadas, de autorias diversas, não à toa originárias de
territórios também marginalizados, e exploradoras de suportes igualmente não
tradicionais? Certamente mais do que a mera panfletagem temática em favor de minorias
sociais reconhecidas pelos universos político e acadêmico.
Beatriz Resende (2008), ao localizar e, de alguma forma, também mapear a prosa
de ficção brasileira nesta temporalidade batizada por ela de Era da Multiplicidade, atribuilhe algumas dominantes. Fertilidade, qualidade e multiplicidade figuram neste rol de
produções e se revestem de uma perspectiva então considerada bem-vinda, original,
libertária e reativa diante do sistema literário brasileiro — com seus padrões, suas
heranças e suas amarras; ou seja, com “seus códigos, sua tradição e seus guardiões”
(DALCASTAGNÉ, 2012, p.21).
A fertilidade das manifestações, ao abrir o conjunto de dominantes, é creditada
basicamente ao extenso volume de produções ficcionais publicadas no país e ao
surgimento de parques editoriais, vozes oriundas de campos tradicionalmente afastados
do universo literário, concursos literários com premiações mais convidativas e espaços
híbridos de lazer contemplando o livro. A seguir, Beatriz Resende (2008) registra a
qualidade dos textos — verificada na experimentação, no esmero com a escrita, no
manejo da potencialidade da sintaxe linguística e no diálogo sofisticado com a tradição
1

Bacharel em Comunicação Social: Jornalismo (Univali), Mestre e Doutora em Teoria da Literatura
(UFSC), docente na Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Contato: cami@univali.br.
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literária e outras artes — e o cuidado com a feitura da obra em si. Por fim, a pesquisadora
apresenta a multiplicidade, traduzida no convívio da diversidade de linguagens, formatos,
temas, concepções, recursos e suportes para o alcance do leitor, indicando encontros,
fusões, interações e inclusões de diferenças e de diferentes na criação literária,
especialmente entre os novos representantes da prosa ficcional brasileira. Essa
característica, conforme também destaca Beatriz Resende (2008), pode estar associada à
pluralidade própria dos movimentos culturais e artísticos posteriores ao modernismo, que
sinalizam a coexistência de múltiplas poéticas, pois o imaginário e as práticas culturais
também reagem à força engolidora da globalização. Sobretudo porque, segundo ela,

Tanto a fertilidade quanto a multiplicidade têm muito a ver com a
realidade vivida pelo país hoje, sob diversos aspectos. Em um plano
maior, a solidificação do processo democrático garante mais do que o
inspirador clima de liberdade, a democracia plena assegura a
representação popular nas instâncias de poder, a organização e a
expressão dos movimentos populares e, sobretudo, provoca uma inédita
preocupação com a necessidade de inclusão, por diversas formas, de
todas as camadas da população no processo de criação e difusão da
cultura. (RESENDE, 2008, p.24).

Neste panorama, a coletânea de contos “Olhos d’água” (2016), da escritora mineira
Conceição Evaristo (1946-), surge como plataforma fértil aos estudos literários, ao reunir
15 narrativas breves que, na sua trama e combinação temática, repercutem o tempo
presente de vidas aparentemente enleadas a uma condição social e existencial fortemente
excludente e irreversível — assentada em fatores étnicos, culturais, sexistas,
socioeconômicos e políticos —, sem deixar de acusar o passado e esboçar um futuro
potencialmente incapaz de se desvincular das suas raízes para edificar uma realidade apta
a neutralizar dissabores histórica e culturalmente instituídos — tal qual é possível ler no
fragmento do conto que dá nome ao livro: “Às vezes, as histórias da infância de minha
mãe confundiam-se com as de minha própria infância.” (EVARISTO, 2016, p.16),
registra a narradora, recuperando passagens da memória:

Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela
subia cheiro algum. Era como se cozinhasse, ali, apenas o nosso
desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que
fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso
estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam
a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou
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nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. (EVARISTO,
2016, p.16-17).

E quem é essa “mãe-lúdica” que, mesmo sem esconder o desalento da face — pois
“só ria de uma maneira triste e com um sorriso molhado” (EVARISTO, 2016, p.17) —,
escolhe, para ludibriar a miséria física, enredar o imaginário da prole feminina à
infinidade de desenhos ensaiados pelas nuvens no céu até vislumbrar algodões doces para
trazê-los, em pedacinhos colhidos à mão por ela, e dividi-los entre as sete herdeiras de si
— observadoras da “galeria-céu”2 acima do “barraco-morada”? Da velocidade de
extração e destinação do “alimento-fantasia” dependiam aqueles sonhos pueris residentes
na periferia carioca. “Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros
jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía.” (EVARISTO, 2016, p.17).
A mãe do conto Olhos d´água é mais uma das personagens negras do livro que —
como a filha narradora, como Ana Davenga, como Duzu-Querença, como Maria, como
Natalina, como Salinda, como Luamanda, como Cida, como Zaíta — administram
contextos, fazeres, problemas, soluções, desejos, carências, excessos; viveres comuns a
centenas de moradores de favelas e de outros universos periféricos instalados na
arquitetura urbana atual. É mais uma herdeira de trajetórias de vidas negras perseguidas
por violência, miséria e opressão — feito a neta de Duzu-Querença, e seu fio de
esperança, no conto Duzu-Querença:

E foi no delírio da avó, na forma alucinada de seus últimos dias, que
ela, Querença, haveria de sempre umedecer seus sonhos para que eles
florescessem e se cumprissem vivos e reais. Era preciso reinventar a
vida, encontrar novos caminhos. Não sabia ainda como. Estava
estudando, ensinava as crianças menores da favela, participava do
grupo de jovens da Associação de Moradores e do Grêmio da Escola.
Intuía que tudo era muito pouco. A luta devia ser maior ainda. Menina
Querença tinha treze anos, como seu primo Tático que havia ido por
aqueles dias. Querença olhou novamente o corpo magro e a fantasia da
avó. Desviou o olhar e entre lágrimas contemplou a rua. O sol passado
de meio-dia estava colado no alto do céu. Raios de luz agrediam o
asfalto. Mistérios coloridos, cacos de vidro — lixo talvez — brilhavam
no chão. (EVARISTO, 2016, p.36-37).

De fato, a ênfase das narrativas em Olhos d’água incide notoriamente sobre a
valorização de personagens femininos afrodescendentes, que encabeçam os enredos por
2

A autora se utiliza, enquanto recurso estilístico, de várias palavras combinadas no decorrer do livro.
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meio da incisão aplicada pela escritora sobre o circunstancial do cotidiano insalubre
dessas mulheres — sempre às voltas com episódios de uma realidade urbana violenta,
discriminatória, preconceituosa, opressora e miserável; a exemplo do trecho extraído do
conto Zaíta esqueceu de guardar os brinquedos, que se ocupa da efemeridade da vida da
menina Zaíta, uma das caçulas de Benícia, irmã gêmea de Naíta e de outros dois irmãos
crescidos, que sai pelo morro à procura da então perdida “figurinha-flor” sem talvez se
amedrontar com o início de mais um tiroteio na favela, envolvendo o irmão infrator, o
mais novo, líder do grupo mais armado, até ser encontrada por Naíta em meio a outros
cinco ou seis corpos:

O barulho seco de balas se misturava à algazarra infantil. As crianças
obedeciam à recomendação de não brincarem longe de casa, mas às
vezes se distraíam. E, então, não experimentavam somente as balas
adocicadas, suaves, que derretiam na boca, mas ainda aquelas que lhes
dissolviam a vida. (EVARISTO, 2016, p.76).

Trata-se, por outro lado, de também demarcar, na estrutura dramática literária, a
temporalidade presente e a violência nas grandes cidades, duas marcas da prosa de ficção
na contemporaneidade. “A cidade [...] torna-se, então, o locus de conflitos absolutamente
privados, mas que são também os conflitos públicos que invadem a vida e o
comportamento individuais, ameaçam o presente e afastam o futuro, que passa a parecer
impossível.” (RESENDE, 2008, p.33). Afinal, com a de Zaíta, outras vidas jaziam no
chão ao final da narrativa, convocando a pergunta: por que a personagem seguiu em sua
preocupação apesar do perigo iminente, desmerecendo os demais apelos3?
Neste contexto, Conceição Evaristo ignora, a cada página, autorizações formais
para imprimir a dicção da experiência negra no texto e inserir a produção no circuito
literário, confrontando catálogos povoados por produções de autoria branca, masculina e
elitizada para veicular imagens simbólicas do feminino negro, sistematicamente subrepresentado e economicamente segregado, que reagem à censura tacitamente imposta
por construções culturais naturalizadas — portadoras de uma legitimidade de fala até

Zaíta é alertada, por duas vezes, do perigo: “Uma criança, antes de fechar violentamente a janela, fez um
sinal para que ela entrasse rápido em um barraco qualquer. Um dos contendores, ao notar a presença da
menina, imitou o gesto feito pelo garoto, para que Zaíta procurasse abrigo. Ela procurava, entretanto,
somente a sua figurinha-flor... Em meio ao tiroteio, a menina ia. Balas, balas e balas desabrochavam como
flores malditas, ervas daninhas suspensas no ar. Algumas fizeram círculos no corpo da menina. Daí um
minuto tudo acabou. (EVARISTO, 2016, p.76).
3
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então incontestável. Toma para si o lugar de fala teorizado por Regina Dalcastagné
(2012), daquele que se assume como autoridade para externar um olhar de dentro,
contribuindo com a democratização do fazer literário num campo discursivo ainda
excludente, elitista e uniforme.
Assim, a cada conto de “Olhos d’água”, o leitor retoma o convite para se articular
com formas de viver, sobreviver, pensar e morrer numa sociedade que machuca, massacra
e convida, de forma recorrente, tais mulheres negras a desistir dos sonhos, a interromper
a caminhada, a violar vidas e a se entregar ao status quo — e, para além disso, a tomar
consciência da sua importância, do seu fazer inerente à história e do seu papel na
configuração da identidade brasileira. “Ainda me resto e arrasto aquilo que sou.”
(EVARISTO, 2016, p.101), assinala a personagem Bica depois de velar, na companhia
única da mãe, o corpo do irmão Idago — morto ao sair do barraco; “Nem desceu o morro.
Vacilou, dançou. Minha mãe recebeu a notícia que ela já esperava. [...] Balas cortam e
recortam o corpo da noite. Mais um corpo tombou.” (EVARISTO, 2016, p.101). Na
superfície, alternam-se personagens outrora igualados por lentes escuras vestidas e
postuladas pelas instâncias de poder.
Neste aspecto, cabe considerar que as narrativas fazem questão de notabilizar não
um lugar ou uma identidade menos visível dentro e fora da literatura, mas um lugar e uma
identidade possíveis, existentes e necessárias a partir de uma construção discursiva mais
visceral e potencialmente mais sensível, pois reatualiza a experiência do autor-narrador,
salientando, como pontuaria Beatriz Resende (2008), a relevância do olhar de dentro —
capaz de reverberar, na sua singularidade, a experiência de si e dos pares sem se perder
ou se prender no excesso gratuito de realidade, na espetacularização ou exotização servil,
nem forçar um viés documental desnecessário ao objeto, preservando propriedades
políticas em sintonia com a natureza estética do texto.
Trata-se, neste sentido, de explorar, no plano ficcional, formas de viver, ver,
(re)contar e relacionar a vida negra nos seus distintos ambientes de atuação, inscrição e
enunciação — ou ainda, como diria Conceição Evaristo (2009), em estudo acerca da
literatura negra, de uma poética perpassada pela subjetividade construída, experimentada
e vivenciada pela mulher afrodescendente.
Desse modo, ao pontuar “quando escrevo, quando invento, quando crio a minha
ficção, não me desvencilho de um ‘corpo-mulher-negra em vivência’ e que por ser esse
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‘o meu corpo, e não outro’, vivi e vivo experiências que um corpo não negro, não mulher,
jamais experimenta.” (EVARISTO, 2009, p.18), a escritora convoca a existência de uma
escritura que, ao transfigurar seus personagens e enredos cotejando a experiência, o faz a
contrapelo da tradição literária e dos discursos hegemônicos oficiais, ressignificando e,
concomitantemente, problematizando a textualidade afro-brasileira registrada pela e na
historiografia literária — prática que encontra ressonância em Regina Dalcastagné
(2012), quando pondera que a experiência de vida faz com que o sujeito capte o mundo
social com base numa perspectiva própria, diferente; ainda que não neutra. “Lá fora, balas
e balas, independente do desejo da mulher, executam continuadamente a mesma e seca
sonata. [...] Sobe o morro, desce o morro e se cansa dessa dança. Filhos? Não sou boba,
só dois. Cuspi fora uns quatro ou cinco. Provoquei.” (EVARISTO, 2016, p.101).
Assim, ao estetizar, sem vacilo nas mãos, o lugar “não lugar” da mulher afrobrasileira socialmente marginalizada nas narrativas de ficção e fomentar a constituição e
o reconhecimento de uma nova — ou de uma outra — poética literária marginal nacional,
o interesse artístico de Conceição Evaristo parece também residir na possibilidade de
tocar a história e/ou renunciar à própria história para reescrevê-la, mimeticamente, no
espaço literário na perspectiva daqueles que, antes dela, com ela e como ela, buscam
(re)[a]firmar o seu lugar social — dentro e fora da arte — para “re-essencializá-lo”. O
que possivelmente refletirá no registro da história literária e na revisão do olhar
estereotipado sobre a textualidade afro-brasileira, oferecendo, ao leitor de hoje e de
amanhã, páginas ampliadas dessa história. Ademais, sugere, como ato adicional e/ou
natural de resistência política e liberdade poética, suscitar a promoção da inclusão e do
fortalecimento da representatividade da voz negra e feminina no processo de produção e
difusão cultural sem se amarrar à preocupação de erguer bandeiras ideológicas e/ou
documentar parte da realidade para contestá-la. Afinal, têm-se, em “Olhos d’água”, um
grito, um silêncio, uma verdade, um painel textual que oferece chaves de leitura acerca
de tal vertente das poéticas marginais contemporâneas.
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JOÃO GILBERTO NOLL: UM ‘CONTEMPORÂNEO’ DE NOSSA VERTIGEM
ESPECULAR.
Dilma Beatriz Rocha Juliano (UNISUL)1
Resumo: Propõe-se indicar João Gilberto Noll, no romance Lorde (2004), como escritor
fundamental para pensar a literatura brasileira do século XXI. Afirma-se o escritor como um
“contemporâneo” ao criar narrativas à margem da exigência do espetáculo editorial e narrar “com
o olhar fixo no seu tempo, para perceber não as luzes, mas o escuro”. (Agamben, 2009). Longe
da submissão ao ‘vale-tudo’, o protagonista é frágil, inseguro; sujeito em transformação,
obrigando-nos à aproximação com ele pela inconsistência de nossa própria (des)identidade. Num
redesenho constante “do nosso rosto incerto” a olhar-se “no espelho do mundo” (Pelbart, 2000),
e só ver subjetividades em trânsito, está ele – estamos nós – por um fio.
Palavras-chave: João Gilberto Noll; Lorde; Contemporâneo; Subjetividades.

Propõe-se, nesta comunicação, indicar João Gilberto Noll, especificamente no
romance Lorde (2004), como autor fundamental para pensar a literatura brasileira do
século XXI – um contemporâneo, no sentido dado ao termo por Giorgio Agamben, ou
seja, um escritor “com o olhar fixo no seu tempo, para perceber não as luzes, mas o
escuro”. (AGAMBEN, 2009, p. 62).
Em Lorde, o enigma do protagonista, que se revela sob a forma de um sintoma – a
“solidão” –, pode ser lido como um duplo: personagem e literatura. Se do personagem
vem um esgotamento com as velhas formas do ‘eu’, da literatura vem uma imposição de
sucesso através do ingresso ‘alegre’ ao mercado e às suas regras de textos para consumo.
A hipótese de ‘marginalidade’ que se levanta é a de que, com Lorde, é possível
estabelecer uma aproximação entre personagem e literatura através do desterramento, do
desenlace, da provisoriedade e da melancolia que marcam o contemporâneo – nosso e o
da literatura brasileira.
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A marginalidade central
Autor de textos inelidíveis entre prosa e poesia, sem uma estrutura preambular ou
uma história conhecida para contar, as narrativas de Noll parecem passear à deriva pelas
folhas de papel, onde “criaturas avulsas” se deslocam em delírios, em desejos, pelos
espaços das cidades maiores e menores por onde o próprio escritor, biograficamente2,
andou. Em depoimento encontrado na página do Instituto Moreira Salles, sobre sua escrita
ele próprio afirma,
Acredito na possibilidade de movimento através da própria linguagem.
Sou um autor da linguagem, mas não um autor formalista. Não estou
para fazer floreios estruturais, só acho que o exercício da linguagem
tem a forma estruturante de nos levar ao significado, que possa ter num
romance, num conto, numa novela. O significado não é prévio, não
antecede ao exercício da linguagem. É um a posteriori, um resultado
desse exercício, dessa flexão, mesmo, entre você e a linguagem, entre
você e o instante. (NOLL, s/d).

Em sua literatura, a ação se dá pelo trabalho de linguagem, diferente de ser uma das
marcas de sucesso das mercadorias literárias que requer, via de regra, uma história para
contar. É a linguagem como fio que conduz autor e leitor pelo tecido narrado. Os fatos
são narrativos e se desenvolvem no interior dos personagens. Neste sentido, os fatos são
pensamentos que ligam o dentro e o fora dos sujeitos narrados, mas sem distinção entre
os espaços, numa espécie de “fantasmagoria do real”. (GARRAMUÑO, 2014, p.21).
O próprio pensar sobre a literatura, sobre a sua escrita e seu estar no mundo das
linguagens são temas na ficção de Noll e, não raras vezes, um escritor é personagem indistintamente o narrador não é diferente dele próprio (GARRAMUÑO, 2014). Assim é
em Lorde (2004); o protagonista é um escritor brasileiro que, vivendo um profundo
cansaço, se coloca em vertiginosa reflexão metafísica entre um ‘eu’ em transformação e
um mundo de enunciados imperativos para sujeitos jovens, financeiramente bemsucedidos, felizes, seguros de si. Identificado com os vencidos, o escritor, que apesar “de
seus livros muitas vezes serem bem recebidos pela crítica quando não pelo público”
(NOLL, 2004, p. 20), não está em condições financeiras de sobrevivência; ele “não tem

2

A crítica e professora de literatura, Florencia Garramuño (2004), afirma que em João Gilberto Noll há
uma proposital indiferenciação entre o pessoal e o público do escritor, marcas que já não fazem mais sentido
de distinção na literatura contemporânea. Para ela trata-se de uma narrativa que extrapola os limites da
literatura, em que o personagem é uma ´performance’ do escritor.
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escolha” (Idem, p. 10), e aceita o convite para ir a Londres, numa “missão” (Idem, p.10)
da qual nada sabe e até duvida que exista.
O filósofo Byung-Chul Han, no ensaio Sociedade do Cansaço (2015), reitera o fim
da sociedade disciplinar assim como Deleuze já o havia feito no Pós-scriptum. Sobre as
sociedades de controle, embora denomine o agora por “sociedade do desempenho”. Han
diz:
A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma
sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam
mais “sujeitos da obediência”, mas sujeitos de desempenho e produção.
(...) A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua
negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho,
ao contrário, produz depressivos e fracassados. (HAN, 2015, p.23-24)

Desconfiado de seu próprio fracasso, descrente da missão/convite, o escritor
imagina palestras, encontro com estudantes que justificassem sua estada em Londres, mas
nada acontece. Ele sabe que não cumpre o desempenho esperado de um escritor, um
sujeito de sucesso:
Sim, disfarçara nas entrevistas ao lançar meu derradeiro livro, sim, vou
passar uma temporada em Londres, representarei o Brasil, darei o
melhor de mim – o quá-quá-quá surfava na minha traquéia sem poder
sair, entende? (NOLL, 2014, p. 11)

Neste sentido, Noll se aliena na sociedade do desempenho sem, no entanto,
“cancelar o dever” (HAN, 2015, p.25) de desempenhar. Claramente, o escritor
indisciplinado indica o limite com o qual se debate – “o que causa a depressão do
esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão de
desempenho”. (Idem, p.27)
A marginalidade em João Gilberto Noll está, assim, numa literatura que não facilita,
não é ‘produtiva’, ao contrário, é potente ao confrontar, ameaçar e mostrar ‘identidades’
em deterioração, nas imagens que o espelho que essa literatura capta retratando o ‘real’.
A contemporaneidade
Ao se perguntar sobre o significado de ser contemporâneo, Giorgio Agamben
desenha uma noção importante para o pensamento crítico que se arma por constelações –
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coincidências e disjunções –, noção que se situa longe das cronologias regidas pelas
linearidades, que tanto regeram os caminhos literários das genealogias e historiografias
universalizantes. Para Agamben,
pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem
está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual;
mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e
desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e
apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p.58-59)

Em Lorde, o personagem escritor tentando coincidir com o comum de ser escritor,
estar em Londres, andar nas ruas tal e qual um homem da multidão, assinala a
impossibilidade de dissolver-se:
Se conseguisse ser esse homem que me pulsava ainda mais, tentaria de
todas as maneiras me manter em Londres, agora, sim, e escreveria então
uma outra história – publicaria em inglês essa minha transformação
num alienígena, essa transformação que acabaria mórbida se eu não lhe
desse um rumo franco. (NOLL, 2004, p.32)

A narrativa vai sendo tecida, de parágrafo a parágrafo, na aflitiva ambivalência
entre o corresponder aos índices esperados pela ‘sociedade de desempenho’ – “O homem
certo, eficaz, translúcido, (...) eu, esse homem pacato de que já falei, feito para não ter
vaidades, para desconhecer até suas feições” (Idem, p.24) – e sua própria impossibilidade
de “coincidir perfeitamente”: “Tinha para mim que os meus passos se mostravam ágeis,
irmanados de uma forma estranha ao ritmo veloz da multidão”. (Idem, p.33). Caminha
como uma escrita que ‘falha’ em ser produtiva e exatamente aí fala de nós, seus
contemporâneos.
Não por oposição, mas na contra face do controle, a forma escritor/personagem
(re)afirma o poder da escritura/literatura e subverte a contenção: “Eles tinham me
internado por uma razão que eu desconhecia. Eu a usaria para nascer”. (Idem, p.35)
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Neste sentido, Noll opera como o poeta descrito por Agamben (2009, p.60): “O
poeta, enquanto contemporâneo, é essa fratura3, é aquilo que impede o tempo de comporse e, ao mesmo tempo, o sangue que deve suturar a quebra.”
Especialmente em Lorde, o que se pretende afirmar é que a contemporaneidade em
Noll está na impropriedade do duplo: personagem e literatura – não são próprios de um
gênero,

escancaram a obsolescência das fórmulas (tanto do romance quanto das

identidades, por exemplo) sem decretar seu fim, se constroem na descontinuidade, na
instabilidade.
A identidade, o espelho
Porque longe do consumo, da submissão ao ‘vale-tudo’ da felicidade como meta, o
protagonista tem a aparência de fragilidade, de insegurança e do sofrimento; em seus
deslocamentos pela cidade ele se transforma muitas vezes no decorrer da narrativa,
obrigando-nos à aproximação com ele pela inconsistência de nossas próprias
(des)identificações. Portador melancólico de experiências literárias que o aproximam de
um “alienígena” (NOLL, 2004, p.31), teme transformar-se num personagem de livro de
“baixa espionagem” (Idem, p.35). Ele mergulha na multidão anônima inglesa, “...um
daqueles autores imigrantes, sem nacionalidade precisa...” (Idem, p.33), ou deve
transformar-se no dândi que tanto desejara ser quando ainda em Porto Alegre? Numa
clara alusão ao alto e ao baixo da infrutífera discussão literária, o protagonista/autor segue
alheio aos estímulos externos, ele está mais próximo da reflexão sobre si próprio do que
dos discursos normativos que vai descartando ao longo do romance. O título aristocrático
que nomeia o romance, por exemplo, pouco a pouco vai se desvanecendo na narrativa
pela descrença naquilo que fora fazer na Inglaterra e nele próprio como portador de algo
a dizer - “...eu não sofria exatamente de credulidade, vivera até o dia da viagem me
retorcendo em dúvidas com relação às intenções dele, desse tal inglês...” (NOLL, 2004,
p.10).

3

Refere-se ao poema russo “O século”, de Osip Mandel’stam, de 1923; precisamente na estrofe: “Meu
século, minha fera, quem poderá/olhar-te dentro dos olhos/e soldar com o seu sangue/as vértebras de dois
séculos?” (AGAMBEN, 2009, p.60)
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Num redesenho constante “do nosso rosto incerto” a olhar-se “no espelho do
mundo” (PELBART, 2000, p.11) e só ver subjetividades em trânsito está o protagonista
– estamos nós – por um fio.
Rondei pelo apartamento, a começar pelo banheiro, à procura de um
espelho. Não havia. (...). Não era por nada, queria me ver depois da
viagem, ver se eu ainda era o mesmo, se este que tinha se adonado de
uma casa nos subúrbios de Londres tinha remoçado com a mudança,
trazia a pele oleosa, seca, ou com sérias marcas que lhe facultavam
desistir do andamento daquela carruagem (...). (NOLL, 2004, p.23)

Sem gratuidade, o espelho vai servindo para mostrar o envelhecimento, os anos
passados que produzem o desconhecimento de si mesmo – “Passava a mão pela face como
que a limpá-la do tempo acumulado; ah, cogitava estar vivendo um cansaço extremo e
por isso a vista me castigava despindo o meu próprio rosto” (Idem, p.25).
O espelho comprado pelo personagem é metáfora produtiva para compreender a
subjetividade como “plenamente fabricada, produzida, moldada, modulada – e também,
por que não, a partir daí, automodulável”. (PELBART, 2000, p.12). “Encontrei um prego
na parede da banheira para pendurar o espelho. De modo que eu tinha de entrar nela para
olhar quem era esse senhor aqui. (...) Mas agora já não me reconhecia, de tantos anos
passados.” (NOLL, 2004, p. 25). Para logo em seguida,
Sim, ali achei uma loja de cosméticos. Eu precisava perder o medo,
entrar, pedir algum produto que me amenizasse as rugas, as marcas
fundas entre o pouso das narinas e as pontas dos lábios. Eu vivia agora,
enfim, em outro país, pouco importando se zombassem de mim...
(Idem, idem).

No entendimento de Peter Pál Pelbart (2000), em referência a Michel Foucault, não
há o que se descobrir nas subjetividades contemporâneos, mas, sim, há que se inventálas. No entanto, em Lorde, desde a chegada ao aeroporto até adormecer no cemitério, o
que se tem é um sujeito em duplo movimento: a busca por desvendar seu próprio enigma,
do qual a solidão é o sintoma (como já dito anteriormente); e a constatação da
impossibilidade de respostas, que se revela na suas reinvenções ou dúvidas sobre sua
capacidade de fazê-lo. “Ninguém mais me reconheceria, já que tinha feito uma reforma
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em cima de alguém que eu mesmo começava seriamente a estranhar.” (NOLL, 2004,
p.27). E segue,
(...) se não o reinventasse dentro de mim e me pusesse a perder a mim
próprio, sendo doravante ele em outro, neste mesmo que me acostumara
a nomear de eu, mas que se mostrava dissolvido ultimamente, (...), ora,
sem isso não calcularia como prosseguir. (Idem, p.27-28)

Finalizando
A imagem especular do personagem escritor permite que se duplique a ação da
linguagem em reflexões pessoais e literárias, ambas em trânsito. Ele sabe, desde o Brasil,
da impossibilidade de continuar o mesmo e com a mesma literatura. A maquiagem e o
tingimento do cabelo acenam como resposta à sociedade do espetáculo; aproximação que
dura pouco: as tintas escorrem e o espelho é virado para a parede, já não interessa mais
sua imagem nele refletida; as imagens espetaculares ficam como marcas abandonadas no
decorrer da narrativa. Se por um momento a maquiagem e a tinta no cabelo serviram para
atenuar as rugas, ao deslizarem pelo rosto abaixo ratificam tratar-se de uma frágil fachada,
novamente no duplo da linguagem.
As tentativas de atribuição de sentido não definem, não há crítica que possa domar
a literatura em Noll – são todas significações provisórias, frágeis, frouxas como o ‘eu’ do
protagonista. Como as identidades, trata-se de uma literatura movente, fugidia,
“explosões multitudinárias que denunciam os modos de produção de sentido e valor que
caducaram”. (PELBART, 2013, p.15). Esta é a literatura que resiste, no escuro de seu
tempo, longe dos holofotes do espetáculo.
Deitei sobre a grama seca com a cabeça sobre ele [sobretudo dobrado].
Eu precisava adormecer. Ver se sonharia o sonho do outro de quem
jurava ter ainda sobras do sêmen na mão. Seria prova irrefutável do que
eu aprenderia a aceitar...E adormeci... (NOLL, 2004, p.111)

Não cabe na arte literária a repetição, em Noll nada soa como o mesmo. Trata-se
sempre de uma literatura em luta por nascer sempre e a cada vez. O personagem escritor
aparece em dissolução, perdendo a forma, sujo e insone, mas sempre reivindicando para
si um desejo, uma relação com o(s) outro(s). Um aberto.
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"TEÇO ARTÉRIAS EM LABIRINTO": O CORPO COMO EXPERIÊNCIA
HISTÓRICA NA POÉTICA DE JUSSARA SALAZAR EM FIA
Luana Sofiati (UFJF)1
Resumo: Constitui objetivo deste trabalho pensar a escrita da poeta pernambucana Jussara
Salazar em Fia, publicado em 2016, composto a partir do contato com mulheres rendeiras do
agreste pernambucano, no sentido de compreender em que medida este fazer poético se integra a
uma das vertentes marginais da poesia contemporânea, seja a de uma poesia que nasce fora do
eixo Rio de Janeiro – São Paulo ou ainda, mais profundamente, a de uma manifestação poética
que esgarça o tecido do cânone literário ao alinhavar em sua construção experiências e sujeitos
outrora invisíveis.
Palavras-chave: Poesia Brasileira Contemporânea; Jussara Salazar; Cânone.

Ao apresentar a antologia 26 poetas hoje, Heloisa Buarque de Hollanda coloca em
evidência o espírito de contestação que movia os poetas da chamada geração mimeógrafo,
que recusavam o “discurso nobre acadêmico” (HOLLANDA, 2007, p. 11) vigente no
cenário poético daquele momento, retomando o modernismo de 22. E como não
conseguiam espaço nas grandes editoras, esses poetas decidiram divulgar seus textos de
maneira independente, produzindo edições artesanais de seus livros. Como consequência
desse movimento, Hollanda (2007) destaca a “desierarquização do espaço nobre da
poesia” (p. 10) decorrente do crescimento da circulação da literatura fora da academia;
do contato entre o autor e o público, no ato da venda dos livros; da recusa dos padrões
literários classicizantes ou experimentalistas e da adoção de uma linguagem coloquial.
Como principal ressonância dessa geração na contemporaneidade, percebemos o
surgimento massivo de pequenas editoras, que permitem a circulação de uma pluralidade
de vozes poéticas no atual cenário literário, a despeito das grandes editoras. O desafio de
pensar poéticas marginais da literatura brasileira neste início de século 21 se coloca como
imperativo nesse cenário literário que se expande em velocidade e direções tão distintas
quanto são plurais as questões que atravessam os sujeitos contemporâneos. Por marginais
entendemos aqui a literatura que emerge dispersando a atenção do centro, através de
pequenas editoras, fazendo circular textos, temas e vozes múltiplos.
Nesse sentido, a fertilidade, apontada por Beatriz Resende (2008) como um dos
traços dominantes da produção ficcional no Brasil contemporâneo, se afirma também
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como uma característica da cena poética deste tempo. Para além disso, também
destacamos a multiplicidade elencada pela pesquisadora como outro traço dominante da
prosa contemporânea, que nos serve de lente para entender a produção poética.

Esta característica se revela na linguagem, nos formatos, na relação que
se busca com o leitor e – eis aí algo realmente novo – no suporte, que,
na era da comunicação informatizada, não se limita mais ao papel ou à
declamação. São múltiplos tons e temas e, sobretudo, múltiplas
convicções sobre o que é literatura. (RESENDE, 2008, p. 18)

Se é evidente, pois, que a poesia contemporânea brasileira nasce em variadas
geografias e apresenta imagens, questões e subjetividades múltiplas, também é notório o
movimento de corrosão do cânone empreendido por essas poéticas.
É a partir desse movimento que nos propomos a pensar a escrita da poeta
pernambucana Jussara Salazar em seu último livro, publicado em 2016. Fia é resultado
de um projeto de vivência literária, pois foi composto a partir do contato com mulheres
rendeiras do agreste pernambucano. Assim, propomos a leitura deste livro no sentido de
compreender em que medida este fazer poético se integra a uma das vertentes marginais
da poesia contemporânea, seja a de uma poesia que nasce fora do eixo Rio de Janeiro –
São Paulo, seja a de uma manifestação poética que esgarça o tecido do cânone literário
ao alinhavar em sua construção experiências e sujeitos outrora invisíveis. De maneira
mais específica, cabe pensar a poética de Jussara Salazar sob a vertente que coloca em
questão as condições da mulher artista e/ou escritora.
O trabalho com o fio, seja na tecelagem, na costura, no bordado, ou na renda, que
desde a Antiguidade é considerado socialmente como fazer feminino, emerge na poética
de Jussara Salazar como elemento da subjetividade das mulheres que dominam a técnica
da renda. O fazer do fio figura em sua poesia não para dar força ao que Beauvoir (1967)
define como mito do eterno feminino, segundo o qual as mulheres são caracterizadas a
partir de traços como delicadeza, placidez, subordinação e dependência. O que
encontramos nos versos da poeta pernambucana é um gesto tecedor das subjetividades
complexas das mulheres artistas do fio que se fazem presentes no livro sem, no entanto,
encerrá-las numa definição. E para tecer essas subjetividades, a poeta lança mão do
procedimento de ressignificação de gestos e símbolos, tradicionalmente associados ao
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feminino, quais sejam: o silêncio; o tear; a vida privada; a manipulação do fio e a
produção da renda.
O livro é dividido em duas partes: a primeira, intitulada “Cantigas de passagem”,
se constrói de poemas profundamente ligados a uma poética da voz, do canto que marca
os ritos cotidianos; a segunda, intitulada “De Riscos e mapas”, lemos enquanto
cartografias de um fazer do fio, traçado de mapa. Para perceber de que maneira a poeta
alinhava elementos próprios do cotidiano dessas mulheres, como a religiosidade, o
cenário árido e o gesto tecedor, propomos a leitura de alguns poemas.

FIA ESTA CANTIGA
desfia depois
tecer e trançar
fia esta cantiga
no tear. Em silêncio
como tuas tias
que teu pai foi pra roça
vestido de noivo
e nunca voltou
Fia esta cantiga
como tua mãe um dia
sem alarde desatou
e teceu
um coração escarlate
no peito de jesus
Fia esta cantiga
e se vires a vida
fia bem depressa fia
Fia
esta cantiga pra passar
(SALAZAR, 2016, p. 12)

Este canto-poema tecido numa circularidade semântica e rítmica aponta não só para
a perpetuação do gesto cotidiano de tecer “em silêncio” como as tias, mas principalmente,
para a ação de desfiar ou tecer “sem alarde” e, portanto, num gesto quase suspenso, um
coração vermelho vivo, e de fiar como gesto de sobrevivência diante da vida. Aqui
podemos pensar a dimensão criativa e transgressora do gesto tecedor como algo que
marca a vida e, consequentemente, a subjetividade dessas mulheres.
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Para pensar essa subjetividade moldada pelos gestos cotidianos, partimos da análise
empreendida por Rosiska Darcy de Oliveira, em Elogio da diferença, publicado pela
primeira vez em 1991. Ao apresentar desdobramentos de um movimento de mulheres que
ganhou força no curso da terceira onda do feminismo, chamado Feminismo da Diferença,
a autora elenca a consciência do corpo feminino como experiência histórica para defender
que “a identidade feminina é tributária de uma espécie de cultura das mulheres que, como
tradição, marca a experiência existencial de todas elas” (OLIVEIRA, 2012, p. 14-15).
Isso significa dizer que, passada a fase na qual o movimento feminista, buscando
igualdade de direitos, acabava por forjar a anulação de diferenças entre homens e
mulheres, surge um movimento de valorização da experiência histórica feminina e de
proposição de um paradigma cultural que reconhece uma percepção do mundo diferente
do masculino, não em essência, mas em experiências acumuladas.
Ao lermos o poema de Jussara Salazar como canto do gesto tecedor em diálogo
com a noção do corpo como experiência histórica, podemos pensar a ação do corpo que
fia como saber incorporado através de gerações. A voz do poema, que canta como quem
ensina, recupera a linhagem das fiandeiras da família nas figuras das tias e da mãe,
colocando uma diferença substancial entre o silêncio passivo das tias e o silêncio traidor
da mãe que desata os nós sociais e tece o coração escarlate. Ainda em tom de conselho a
quem ouve o canto, o poema se encerra colocando em relevo o caráter de sobrevivência
contido no gesto de fiar, como nos versos “Fia esta cantiga/ e se vires a vida/ fia bem
depressa fia” (SALAZAR, 2016, p. 12).
A partir desse movimento de retorno ao passado e construção de uma linhagem,
seja pelo espelhamento de gerações, seja pela evocação de figuras do imaginário coletivo,
como veremos no poema a seguir, o que percebemos é a busca de identidade, ou ainda, a
descoberta de uma história das mulheres fiandeiras, a partir das experiências que marcam
a existência desse grupo.

SOB O SOL MESTIÇO DESSES DIAS
Klotho, a fiandeira
estende o papel sobre o chão
e sua boca sopra fios e palavras
com o fuso dourado
tece o filho dentro da mãe
tece cenas de guerra
tece um véu cintilante
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trama mistérios
e o cosmo
mas os bois prenunciam:
a chuva não virá
(SALAZAR, 2016, p. 25)

As imagens da fiandeira Klotho, do gesto de tecer ritualizado e dos bois como signo
da natureza que compõem este poema nos levam a pensar no diálogo que a poeta propõe
com a tradição das mulheres que fiam destinos, tramam mistérios, e que leem, na
natureza, os sinais de seu próprio tempo.
Desde o primeiro verso, que se faz título, a poeta apresenta o ambiente árido em
torno da fiandeira que “sopra fios e palavras” e tece “com o fuso dourado” vida, violência
e algo de suspensão sob a figura do “véu cintilante”. A imagem da boca soprando fios
(matéria de criação) e palavras (códigos de representação, registro e criação da
experiência), evocam o imaginário da mulher tecelã: a fiandeira Klotho, uma das três
moiras, figuras responsáveis pelo destino de homens e deuses na mitologia grega. O
destaque dado a essa moira, responsável por segurar o fuso e tecer o fio da vida, se faz
procedimento de aproximação entre o imaginário das fiandeiras e o substrato poético.
Vale ainda estarmos atentos à ação de estender o papel sobre o chão, referida já nos
primeiros versos, uma vez que essa é a primeira etapa de trabalho na técnica das rendeiras
da Renascença, a partir de quem o livro se faz e para quem o trabalho é dedicado. Na
publicação Pontos e histórias lemos a seguinte descrição sobre essa etapa de confecção
da renda: “O risco da peça é o roteiro da Renascença. Por meio dele, o desenho pensado
pela artesã é colocado no papel [...] É o risco que desenha o caminho” (FUNDO
INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, 2017, p. 61). A
sobreposição dos gestos cotidianos dessas mulheres e do imaginário da mulher artista do
fio, é um procedimento que atravessa muitos poemas e que, a nosso ver, potencializa a
ressignificação que apontamos na introdução.
Seguindo a leitura sobre o corpo que fia, chegamos ao poema que dá título a este
trabalho. Nos versos que leremos a seguir, a voz do poema é de quem tece a si mesma,
como se uma das rendeiras observasse o entorno que atravessa seu gesto tecedor.

DOS OITIS BOIANDO NO AÇUDE AO MEIO DIA
das papoulas que sangram ao entardecer
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das vigas em forma de cruz no teto
dos rebanhos murmurando amém
dos cães latindo em fúria
deste vazio pleno sem esquinas
carne
mastigada à luz do sol
é que teço artérias em labirinto
fendas
laços no algodão
entre um silêncio e outro
que vem de ti, lavoura de mim
(SALAZAR, 2016, p. 19)

Como canto que conta a história de um grupo, o poema acima apresenta, desde os
primeiros versos, elementos que inserem o leitor no cenário de “vazio pleno” e silêncio,
atravessado apenas pela natureza, de onde fala a fiandeira, seja pela imagem das papoulas
ao entardecer, ou dos sons emitidos pelos rebanhos e cães. Como é possível ler no texto
“Bordado Labirinto”, publicado no portal Paraíba Cultural, em 2015, Labirinto é uma
técnica derivada de trançados europeus disseminados no Brasil pelos colonizadores
portugueses no contexto do século XVII. A técnica consiste em desfiar o tecido, criando
“fendas”, para então unir os fios com linha, fazendo “laços no algodão” e formando
desenhos. Aqui, a corrosão do tecido serve como metáfora ao procedimento empreendido
pela literatura marginal sobre a qual estamos nos debruçando: trazendo para o poema os
vazios da renda, Jussara Salazar costura, “entre um silêncio e outro”, os fios das
subjetividades dessas fiandeiras.
Para dizer das cartografias traçadas na segunda parte do livro, propomos a leitura
de um poema que recupera uma figura histórica muito importante para a tradição da renda
Renascença:

MARIA PASTORA
da luz tresmalhada
Maria da agulha afiada. Sangra
o algodão branco
alinhava
a flor e a cruz. Maria de jesus
recolhe as folhas
que a correnteza espalha
Maria Pastora dos rebanhos
das primas velhas
dos vestidos pretos
dos frascos de lavanda
das bonecas de cera
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da bainha descosturada
Maria dos frutos abertos
no caseado
Maria dos atados.
(SALAZAR, 2016, p. 54)

Por ser uma figura histórica de tamanha importância na tradição da Renascença,
trazemos aqui uma breve biografia de Maria Pastora, a partir da publicação Pontos e
histórias: nascida em Poção-PE (mesmo povoado das rendeiras que inspiraram o livro),
aprendeu a técnica da Renascença no início da década de 1930 com as freiras do Convento
de Santa Tereza de Olinda, até então as únicas que conheciam a técnica e podiam produzir
este tipo de renda. Ao final dos anos 30, Maria Pastora conseguiu formar o primeiro grupo
de alunas para ensinar a técnica que levou a região a se tornar referência na produção da
Renascença (FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA,
2017). No poema, a apresentação mais concisa e simbólica em “Maria da agulha afiada”
evoca toda violência contida na imagem da agulha que faz sangrar o tecido, e coloca outra
vez em evidência o procedimento da corrosão.
As imagens de corrosão, de esgarçamento da urdidura e da ação destruidora da
agulha que sangra o tecido, recorrentes nos versos de Fia, estão alinhadas ao caráter de
ato político assumidos pelas artes do fio na contemporaneidade, conforme assinala Rosa
Blanca (2014). Como exemplos de resistência política contemporâneas, a autora destaca
as Arpilleras (mulheres chilenas que usavam sacos de batata e retalhos de roupas de
pessoas desaparecidas durante a ditadura para denunciar o autoritarismo e lutar por
direitos humanos) e as rendeiras nordestinas (para mencionar de modos de organização
não-hierárquicos que podem ser lidos como gestos de resistência ao sistema produtivo).
Esse caráter político das artes do fio no contexto contemporâneo nos leva a pensar
em uma questão tecida em todo o livro de Jussara Salazar: a subjetividade da mulher
artista, neste caso em específico, a mulher artista do fio. Eliane Campello (2008), ao
contrastar a vida das mulheres tecelãs nas sociedades grega e romana com as
representações de figuras femininas associadas às artes do fio no âmbito dos mitos que
circulam nessas mesmas sociedades, destaca a disparidade de significação atribuída a
cada grupo. Enquanto as mulheres no convívio social são invisibilizadas, no campo
representativo as fiandeiras ocupam um espaço de poder: o conhecimento das artes do fio
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permite a essas mulheres tecerem o destino de homens e deuses (como comentamos acima
ao mencionar as moiras).
Na poética de Jussara Salazar, como vimos nos poemas anteriormente lidos, as
fiandeiras dos mitos figuram em proximidade com as rendeiras que inspiraram o livro.
Como Klotho estende o papel sobre o chão, no poema “Sob o sol mestiço desses dias”,
Penélope, em seu gesto destruidor, ecoa na figura de Maria Pastora, e ao lado das
fiandeiras míticas vão surgindo nomes como Ana, Edmara, Terezinha – rendeiras do
povoado de Poção. Como lemos no posfácio de Pedro Serra (2016), Jussara Salazar traz
ao centro da leitura “o pormenor singular onde aninha a dimensão sacramental da arte e
da vida” (p. 60). Ao trazer para seus poemas esse imaginário da mulher tecelã e aproximálo da experiência cotidiana e técnicas das mulheres rendeiras, Jussara Salazar se alinha a
um veio da literatura escrita por mulheres que desfia o cânone e propõe outra história,
outro bordado.
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DIÁLOGOS SOBRE O ESPAÇO: UMA GEOLITERATURA DO MUNDO DA
TÉCNICA NO TRIÂNGULO MINEIRO
Adriana Lacerda de Brito (CEFET MG)1
Resumo: O objetivo deste trabalho é iniciar uma reflexão teórica acerca do espaço e da técnica
tendo como eixo norteador a Geoliteratura do mundo da técnica no Sertão de Passagens, lugar
que deu origem à região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. A partir da noção de
Geoliteratura, pretendemos demonstrar como as diferentes literaturas propõe perspectivas
teóricas complementares, que anunciam a formação de certa sociedade, assim como analisar a
maneira como a obra literária é compreendida pela filosofia da ciência e da arte ao longo dos
tempos.
Palavras-chave: Espaço; Geoliteratura; Mundo rural

O mundo rural a partir das narrativas literárias é o tema do presente trabalho. Para
tal proposta, selecionamos os livros de Ernesto Rosa e Mario Lara, que tratam da
formação da região do Triângulo Mineiro desde os seus primórdios. Assim, as obras
Sertão da Farinha Podre: Romance Histórico dos Primórdios. IPIACUPA e Nos Confins
do Sertão da Farinha Podre, respectivamente de Rosa (2013) e Lara (2009), nortearão
nossa análise, com o objetivo de conhecer as possíveis relações que se organizam.
Trata-se de levantar reflexões sobre o mundo rural, através de uma perspectiva
multidisciplinar, porém com ênfase na geoliteratura.
Considerando os aspectos relacionados aos primórdios da organização territorial
brasileira e as especificidades locais que constituíram a sociedade no interior do Brasil
do século XIX, a porção do território mineiro onde localizava-se o Sertão da Farinha
Podre possui hoje um expressivo investimento técnico e tecnológico no meio rural. É
preciso lembrar que o Triângulo Mineiro desponta hoje como um importante centro do
agronegócio e de inovações técnicas que colocam esta região em posição de destaque na
economia no país.
Reconhecemos de ante mão, a necessidade e a importância do tratamento de uma
metodologia que evidencie uma etnografia histórica, ou uma etnohistória. A
preocupação em figurar uma caracterização acerca dos índios, negros e camponeses,
cuja cultura fazia frente ao modelo patriarcal da época, entretanto, não se deu por duas
razões que explicamos aqui: A pesquisa etnográfica ou etnohistórica direcionaria a
Licenciada e bacharela em Geografia e Análise Ambiental pelo Centro Universitário de Belo Horizonte,
mestre em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia e mestranda em Estudos de Linguagens
pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. alacerdab@hotmail.com
1
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pesquisa para um resgate de memórias que ultrapassam o nosso tempo destinado a este
trabalho, em termos de volumes de dados a serem coletados e analisados. Além disso, o
interesse principal deste trabalho está voltando para uma possibilidade de convergência
de bases teóricas que se afirmam sobre o espaço geográfico e literário, revelando uma
geoliteratura, de referências deleuzianas.
A Geoliteratura, tal como a Geofilosofia, são termos recentes da filosofia que
procuram uma convergência entre os campos da Geografia e da Literatura sob a noção
de território e espaço. Esta definição é feita por Gilles Deleuze em sua obra O que é a
Filosofia? (1992), onde o autor destaca o trânsito do pensamento em que o território se
realiza, e supõe uma mudança, ou uma desterritorialização, quando se coloca em
questão a alteridade. Falar em Geoliteratura diz respeito, portanto, à territorialidade
construída em determinado ‘espaço–tempo’ através de uma forma particular de
estruturação social no espaço. Esta lógica considera uma maneira própria de valorização
do meio e da visão de mundo onde ela se define a partir da identidade que se estabelece
com a terra. Ou, em sentido mais estreito, utilizaremos da Geoliteratura para refletir
sobre o mundo rural com teóricos da geografia crítica, Milton Santos e Henri Lefébvre
em diálogo com autores, como Antônio Cândido e Caio Prado Junior.
Assim, a fundamentação teórica atravessa os campos da literatura e da geografia,
mas também das Ciências Sociais. Pois, uma vez que fundamentada em teóricos
críticos, procura por territórios críticos, que possam fazer com que a literatura e a
geografia questionem a interpretação de determinada ação ou pensamento.

Partir, partir, evadir-se (...) atravessar o horizonte, penetrar em uma
outra vida (...) A linha de fuga é uma desterritorialização. Os franceses
não sabem bem o que é isto. Evidentemente eles fogem como todo
mundo, pensam que fugir é sair do mundo, mística ou arte, ou melhor
que é algo covarde, pelo fato de se escapar aos compromissos e às
responsabilidades. Fugir, não é renunciar às ações, nada mais ativo do
que uma fuga. (DELEUZE, 1992, p.47)

Através da Geoliteratura, pretendeu-se identificar as diferenças que estão “por
trás” da formação desta sociedade, assim como analisar a maneira como esta é
compreendida pelos leitores das obras ao longo dos tempos.
O primeiro livro selecionado para a pesquisa é um romance escrito por Ernesto
Rosa (2013) sob o título de Sertão da Farinha Podre Romance. Histórico dos
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Primórdios. O autor trata da saga do protagonista que segue em fuga para a região e se
depara com um sertão ao mesmo tempo vazio e promissor, em vista da invasão colonial.
O enfoque teórico em Foucault (2001) coloca em evidência outro importante
aspecto da pesquisa. Ele orienta o deslocamento de pensamento para “outros espaços”,
espaços outros, que consideram não apenas o ideal comum do sonho e da utopia dita
civilizacional; mas ao oferecer o conceito de heterotopias, o autor anuncia as diferenças
de sonhos, de espaços outros, de interesses regionais, identitários e pessoais que não
estão de acordo com a norma empregada pela sociedade moderna, ou pelo tramite
convencional da pesquisa científica em humanidades no Brasil. São espaços teóricos
que ao serem percebidos, construídos e descobertos à luz da análise profunda, precisam
ser colocados em evidência.
Por forjar a identidade ao longo da trama, Domingos, o protagonista da obra, se
esforça em conseguir estabelecer-se no local, apesar dos conflitos entre colonizadores,
índios e ex-escravos; além disso, vive os conflitos típicos do desbravamento de um
novo lugar no interior das terras brasileiras. Em sua estadia, verifica-se a organização
social inicial que sugere base para a fixação de moradia e o povoamento rumo ao
progresso.
A narrativa, com muitas passagens análogas à conhecida obra de Grande Sertão:
Veredas de Guimarães Rosa, tenta uma versão triangulina, que mais revela da
personalidade da região pelos aspectos minuciosos dos casos e “causos”, do que pelo
potencial lingüístico esperado de um romance em sua produção imaginária da
representação do espaço. Rosa se aproveita da história local contada por gerações em
sua terra natal, Araxá, também pelo uso de metáforas que permitem analogias e
contextos de vida onde a figura transpassa a imagem e se concretiza no tempo; e, em
poucas ocasiões, é possível perceber um cuidado do autor em buscar fontes científicas
rigorosas que possam respaldar algum fato histórico, ou qualquer menção à cultura
local.
Mário Lara, por sua vez, escreve um romance sob outro interesse. A obra Nos
Confins do Sertão da Farinha Podre. Povoamento, Conquistas e Confrontos no Oeste
das Minas (2009) é um resgate histórico das famílias e da sociedade, a partir de uma
genealogia que procura através de documentos e arquivos, conhecer o modo de vida e a
realidade de uma época. Assim, o autor utiliza de fontes como arquivos históricos,
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acervos institucionais, cartórios, e outros, para revelar dados aproveitados na
organização territorial da região, procurando representar com fidelidade a materialidade
em que se edifica o progresso regional.
Ora semelhantes, ora distintas, as versões dos autores selecionados sobre o Sertão
da Farinha Podre e o mundo rural que dele se produz, retomam aspectos originais da
sociedade como o patriarcado, as noções de progresso e o interesse da inserção local na
economia global. São narrados, também, costumes, hábitos e tradições, maneiras de
lidar com a terra e de se aproveitar da natureza que o ambiente de planaltos com cerrado
oferece a atividade humana. Neste sentido, a maneira como são abordadas as relações
sociais, humanas e ambientais colocam em evidência muitas das relações de poder que
se infiltraram na sociedade e podem ser percebidas até os dias atuais, por exemplo,
como as relações familiares.
O Sertão da Farinha Podre, denominação conferida ao Triângulo Mineiro pelos
primeiros tropeiros e bandeirantes que o desbravaram, é palco das narrativas do Sertão
da Farinha Podre. Romance histórico dos primórdios IPIACUPA (2013) de Ernesto
Rosa, e do livro Nos Confins do Sertão da Farinha Podre de Mário Lara (2009). Estes
autores apresentam abordagens que remontam, a partir de narrativas, a história do lugar
através da experiência vivida durante o processo de ocupação territorial, que culminou
no domínio das terras por parte dos bandeirantes e no estabelecimento político e
administrativo das regiões de Minas Gerais. A (re) produção do espaço, que se define no
processo posterior a esta invasão, retoma algumas das características particulares do
mundo rural que são notados nas noções de progresso e funcionalidades locais a partir
da paisagem.
Embora tenha sido negligenciada por muitos autores, a técnica rural indígena e
quilombola foi intensamente empregada entre os sertanistas e legada como herança aos
camponeses, perseverando, assim, o efeito da manutenção de uma forma de saber local.
Assim, pretende-se resgatar uma perspectiva particular do mundo rural, sua natureza
intrínseca, e contrapô-la à perspectiva da tecnociência, tal como ela figura entre as
teorias do pensamento único no sistema global. O contexto histórico a que reportamos
sugere breves apontamentos tanto na escala global, quanto local, que subsistem no
Sertão da Farinha Podre e que configuram uma estrutura agrária preliminar no
Triângulo Mineiro.
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De acordo com Brandão (1989), o Triângulo Mineiro possui as heranças históricas
que privilegiam sua localização quanto aos pontos de passagem, abastecimento, e
interseção. A forma de um triângulo é representada na região desde o período colonial
em sua figura regional e nacional, quando iniciaram as passagens de São Paulo para
Goiás, rumo ao Planalto Central. Para ele, a questão regional do Triângulo Mineiro, não
é apenas regional (1989, p.176) porque ao longo da sua história econômica e social ela é
marcada por condicionantes internos e externos que inserem uma infra-estrutura
hegemônica contrária aos hábitos, costumes e tradições locais.
Antônio Cândido (2001), ao definir as formas de povoamento disperso, chama de
transitório o morador que não tendo títulos legais, pode a cada momento perder a terra
onde mora. “As origens da sua fixação podem ser muitas; em nossa formação destacamse os foragidos das autoridades, por infrações quaisquer, e, por isso mesmo, interessado
em se isolar” (CÂNDIDO, 2001, p. 73). O autor do romance observa que o início da
ocupação do Sertão da Farinha Podre apresenta muito desses tipos. A falência da
economia mineira leva muitos trabalhadores a buscarem alternativas de modos de vidas
distantes do fisco de Portugal. Se em princípio havia uma espécie de “sabotagem” do
valor estipulado a ser pago, com o tempo a cobrança torna-se inviável para a maioria
dos habitantes locais da Capitania de Minas.
Consideramos que a base econômica e material disponível no território são
determinações que se furtam ao conceito de superestrutura dado por Marx e Engels.

Segundo a concepção materialista da história, na produção da vida os
homens geram também outra espécie de produtos que não tem forma
material: as ideologias políticas, concepções religiosas, códigos
morais e estéticos, sistemas legais, de ensino, de comunicação, o
conhecimento filosófico e científico, representações coletivas de
sentimentos, ilusões, modos de pensar e concepções de vida diversos e
plasmados de um modo peculiar. (QUINTANEIRO, 2002, p.37)

Em toda a narrativa, aspectos naturais do território e dos modos de vida são
colocados em evidência; estão presentes as estreitas relações institucionais, sociais e
familiares, em que a sociologia rural oferece uma imagem de campo e de ruralidade que
aproxima os homens da natureza vivida, fonte necessária para repensar as análises
científicas do campo. Trata-se, portanto de repensar as categorias do campo para
responder as questões contemporâneas do nosso tempo. Para Henri Lefebvre
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la historia y sociologia rural es fueron objeto de um audaz rapto
ideológico. Se La doctrina de los fisiocratas refleja lãs ideas e
intereses de lagran burguesia progresista del siglo XVIII, las teorias de
Le Play expresan claramente lãs preocupaciones y los fines de la
burguesia em el poder. Por qué Le Play se interesó por los
campesinos, las comunidades familiares y rurales? Porque em ellas
descuebre virtudes, valores morales: La estabilidad, la obediência, La
resignación. (LEFEBVRE, 1975, p. 22)

Neste caso, consideramos elementos que não tem forma material, tais como:
ideologias políticas, concepções religiosas, códigos morais e estéticos, sistemas legais
de ensino, de comunicação, o conhecimento filosófico e científico, representações
coletivas de sentimento, ilusões e modo de pensar. Pois como disse Marx, citado por
Quintaneiro (QUINTANEIRO, 2002, p.37), e posteriormente lembrado por Raymond
Williams (WILLIAMS, 1979, p.79), “Não é a consciência que determina a vida, mas a
vida que determina a consciência.”
Prado Júnior, no livro Formação do Brasil Contemporâneo (1942), dedica um
capítulo ao tema “O Sentido da Colonização e o Povoamento”. Marxiano, Prado Júnior
considera que sentido é a essência do fenômeno (2002, p. 1112) e, portanto, destaca que
o sentido é sempre dialético. A essência do fenômeno é a categoria explicativa básica
para a reconstrução da realidade. Para ele são importantes dois movimentos para a
apreensão da realidade: a aparência que se movimenta para a essência, e um segundo
movimento desta para a realidade. Por isso, se Gilberto Freire analisa o Brasil a partir
do seu passado, Prado Júnior, ao contrário, pensa sempre o país pelas suas
potencialidades, isto é, pelo que pode vir a ser, pelas suas possibilidades. Cabe destacar
que se esta visão é considerada utópica, a primeira é precisamente nostálgica, trata-se de
um debate sobre a decadência e a ascensão econômica brasileira em período de
modernização.
Lembramos que em 1930, o Brasil vivia o modernismo e se preocupava
intensamente com questões relacionadas à realidade. A ciência, tal como as artes, e a
sociedade da época viviam aquilo que Alain Badiou (2007) definiu como “paixão pelo
real”. O interesse em descobrir, alcançar, e aproximar-se do que ‘real’ também teve seu
desdobramento no movimento modernista, que alterava as referências de base das
tradições já arcaicas que não respondiam pelas questões contemporâneas que se
impunham. Prado Júnior (2014) atenta ao fato de que
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Qualquer análise social é sempre afetada, consciente ou
inconscientemente, pela posição política do analista. Ele deve por isso
fazer que o seja conscientemente, a fim de não embaralhar a matéria e
divagar sem rumo preciso. (PRADO JR, 2014, p. 297)

Sobre esse prisma, são notadas as descobertas paisagísticas combinadas com as
potencialidades econômicas e, sobretudo, com a atividade agropecuária que substitui
gradativamente o período do minerador. Expedições científicas, caravanas de
mercadores, tropas comandadas pelo império contra os grupos territoriais tradicionais,
dos índios Caiapós ou dos ex escravos organizados em quilombos, contribuem para
revelar uma narrativa que alterna pontos de vistas sob questões das quais o discurso
recorrente para a análise de uma sociologia rural emerge da burguesia, dos fisiocratas e
dos homens de poder.
Mas como é possível compreender o rural? A interpretação de um espaço rural no
mundo contemporâneo não escapa à geoliteratura da qual ela está inserida. Assim,
pensar um espaço rural requer pensar a sua literatura, sua geografia, sua sociedade e os
mecanismos técnicos promovidos no tempo em que se figuram no espaço. A
constituição de uma estrutura, segundo Santos (2014), implica a inter-relação de todas
as partes de um todo; o modo de organização ou construção (SANTOS, 2014, p.69) e
expõe, assim, a espacialidade dos objetos interdependentes que se organizam sobre a
armação de um sistema técnico, por sua vez, hegemônico, formal e determinante para a
compreensão da evolução do espaço e da técnica na região.
Entre o sistema e os objetos está o fluxo, o ritmo, ou um conjunto contínuo de
valores específicos da vida no campo em que as ações oscilam entre as tradições e a
modernidade. Esse fluxo, comumente analisado a partir de categorias temporais,
investe-se também do espaço quando reveladas as materialidades locais. O carro de boi
(transporte/deslocamento), o fogão à lenha (alimentação), os teares e as construções de
casas (habitação) são, portanto, alguns dos símbolos materiais do mundo rural que
representam as tradições e os hábitos locais exteriores, que vão sendo interiorizados
pelos habitantes e pela sociedade que se organiza. Estas são algumas das características
do período da formação do Sertão da Farinha Podre que persistiram no tempo.
A dimensão rural cotidiana e a materialidade representada na inserção técnica
estruturam outras formas de uso e ocupação do espaço, ao passo que desconstroem o
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sertão, instituindo-se, assim, um modelo de combinação que supõe o conflito entre a
“civilização e a barbárie”, a subsistência e o mercado. O rural capitalizado inseriu-se
nas culturas e nas tradições oferecendo um novo sentido e significado à natureza local e,
portanto, uma nova maneira de lidar com, e de se apropriar da terra.
A estrutura de um mundo rural congrega a integração de tradições e de
modernidades, e articula as potencialidades naturais do sertão às técnicas mais
avançadas da civilização para a época. As múltiplas identidades que gradativamente se
inserem no local através de processos migratórios distintos, contribuíram para que a
reprodução do capital, por meio da inserção técnica, controlasse a região de maneira
invasiva, subjugando povos, costumes e tradições. Por outro lado, ainda que
subjugados, podemos considerar valiosas as contribuições de tradições locais para estes
estrangeiros que ali se fixavam. Muitas das atividades técnicas originais de índios e
quilombos são aproveitadas pelos colonizadores que não detinham conhecimento
suficiente para se adequarem aos modos de vida que impunham as realidades do quadro
natural local. Nesse contexto, é possível verificar uma relação de troca entre os
habitantes e os colonizadores.
Dessa maneira, é possível verificar também que o quadro natural do território
ocupado/ invadido do Sertão da Farinha Podre conflitava com as ações típicas de modos
indígenas, quilombola e camponês, uma vez que ele atendia às demandas econômicas
externas à região. É sob esta perspectiva que sugerimos que os objetos (elementos) e as
ações (conjunto) sociais ofereçam uma forma específica no mundo rural no Sertão da
Farinha Podre, cujas combinações relacionadas às intertrocas revelam traços
particulares da região no cenário regional, nacional e internacional. Assim, Brandão
(1989, p.42) destaca como “vocação natural” da região a função abastecedora (ponto de
abastecimento); condição de caminho de acesso ao Planalto Central (ponto de
passagem); e (interseção) sua localização enquanto entreposto comercial.
Passagem, abastecimento e interseção são ações que definem um espaço poroso,
construído por diferentes motivações migratórias e que formaram a personalidade regional do
Triângulo Mineiro.
A busca pela relação entre o espaço e a técnica no mundo rural do Sertão da Farinha
Podre através de narrativas literárias que abordam a temática sob uma perspectiva cultural
destaca as possibilidades destas relações se fazerem através da materialidade pensada e
organizada por distintos grupos humanos que habitaram o território.
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Dessa maneira, definiu-se uma dualidade relacionada às perspectivas dos autores e sua
linguagem, considerando a oposição entre o romance e a coletânea de arquivos e documentos,
ambos pretensamente assegurando a veracidade dos fatos históricos registrados ao longo do
tempo, desde o período colonial até a contemporaneidade. A literatura selecionada para este
trabalho consiste em duas maneiras distintas de traduzir o passado sobre o mundo rural
subjacente ao território do Sertão da Farinha Podre, Rosa (2013) que expressa em sua narrativa
aspectos de sua vivência e Lara (2013) a partir de sua experiência enquanto pesquisador.
Figuram entre os autores, também, a pretensa oposição entre a ciência e arte, uma
linguagem denotativa e outra composta de sentimentos profundos do lugar explanados por
metáforas. Esta oposição é desvelada ao encontrarmos características de artes e das ciências em
ambas as obras, uma vez que Lara (2009) levanta registros pouco conhecidos da região em sua
pesquisa, e muitos até então desconhecidos do meio acadêmico, refinando a busca de seu
arsenal teórico e de dados que embasem seu estudo sobre o campo; Rosa, por outro lado, se
utiliza da linguagem e do pensamento mais relacionado à oralidade dos casos locais repassados

através de gerações, famílias e amigos da região de Araxá, onde é nascido.
O levantamento pós mortem de fazendeiros é, também, uma refinada seleção deste
grupo organizada por Lara (2009), e revela os valores atribuídos aos objetos e
instrumentos que seriam repassados aos herdeiros. Tais valores compõem a significação
da materialidade apreciada por este grupo e sua importância na produção do espaço.
Tais valores são apresentados na obra de Rosa a partir da própria linguagem utilizada
pelo autor entre os personagens que alicerçam o romance. A produção do espaço social
encontra semelhanças nas obras em relação ao mundo imaginado pelos autores
conforme a vivência, concepção e percepção empregadas na narrativa.
O mundo rural narrado por Rosa demonstra que os primeiros personagens que
vieram das Minas para se instalar na região estiveram, principalmente, fugindo da
cobrança do Quinto e das formas convencionais de exploração da mão de obra e do
trabalho no período da colônia.
O elogio ao tempo impõe-se como resistência à ocupação desenfreada que surge a
partir das invasões e da promessa de “progresso” que decorre junto a expansão da
fronteira brasileira entre os séculos XVIII e XIX. O mundo rural em Lara (2009) expõe
atenção ao conflito das classes de fazendeiros, camponeses, povos indígenas e
quilombos. Apresenta também, ao contrário da literatura convencional a este respeito, as
apropriações de modos de vida e a importância de cada grupo para a formação de uma
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unidade regional, política e econômica. Lara (2009), muito mais do que Rosa (2013)
apresenta os conflitos marcados entre os camponeses e os fazendeiros nos avanços
sociais que introduziram o capital e submeteram as relações de trocas e de solidariedade
ao fatalismo de sua quase extinção e permanente exploração face a inserção do capital.
As narrativas sobre o Mundo rural se assemelham quando colocam o SFP sob a
condição de sertão de passagem, lugar estratégico no território nacional para
deslocamento de mercadorias, mas também de técnicas, culturas, comunicações e
transportes.
As imagens da técnica contribuem para a seleção de tradições e de modernidades
que se afirmam tanto nas extinções de grupos humanos quanto na sofisticação de
instrumentos rústicos que transitam segundo as leis da colônia e os sucessivos tempos
que instituem as leis no Brasil. A imagem da técnica, tal como a paisagem, é apreendida
pela sociedade e reorganizada segundo sua natureza onde o meio técnico "é a realidade
com a qual nos defrontamos" e que, por isso, "é preciso estudá-la com todos os recursos
do conhecimento e tentar dominá-la e humanizá-la". (SANTOS, 2014, p.9).
Pensar o mundo rural a partir de narrativas literárias contribui para a busca de
melhores caminhos nos avanços sociais e de pesquisa neste campo de conhecimento.
Encontram-se na literatura uma geografia que é anterior à estruturação da história
convencional, tal como encontra-se na Ciência Geográfica uma literatura que antecede a
sua própria história. Assim, entendemos que esta pesquisa não se encerra aqui, e tal
como o território que se forma, é apenas um momento de finalização de uma etapa que
se coloca como projeto de vida.
A literatura, como foi possível perceber, sintetiza reflexões que reverberam tanto
nas artes quanto nas ciências, de maneira que a ruptura desses campos apenas
desfavorece as a compreensão do conteúdo das obras e ao que elas se referem. Assim,
Rosa e Lara contribuem a sua maneira para uma compreensão do espaço do Triângulo
Mineiro e sua formação social, que ora é demonstra uma visão interna e ora uma visão
externa a este espaço. Esta relação, dentro e fora, se coloca sob o ponto de vista da
vivência dos autores, assim como dos personagens, e torna-se uma “verdade” ao longo
do tempo.
Esta “verdade” questiona os espaços reais, traduzindo a cultura passada no
presente e em sua renovação. Ao se refletir no presente sobre um espaço pretérito, ou o
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envolvimento social que ocorreu no passado de determinado território, as relações
sociais, econômicas e humanas passam de um espaço vivido para um espaço concebido,
quando as relações internas e externas conseguem afirmar o território, ainda que
alternando o sentido do ponto de vista.

Referências

BADIOU, A. O século. São Paulo: Idéias e Letras, 2007.
BRANDÃO, C. A. Triângulo: capital comercial, geopolítica e industrial. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais, 1989. ( Dissertação de mestrado).
CÂNDIDO, A. Os Parceiros do Rio Bonito. Estudo sobre o caipira paulista e a
transformação dos seus meios de vida. Ed 34. São Paulo, 2001.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34, 1992.
FOUCAULT, M. Outros Espaços. In: MOTTA, M. B. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2001. p. 411 – p.422. Ditos & Escritos vol. III.
LARA, M. A Saga da Família Franco. Das beiras do Rio das Mortes Pequeno aos
confins de São Simão. [s. n.], 2012.
LEFEBVRE, H. Del Rural a Lo Urbano. Barcelona: Ediciones Península, 1975.
PRADO JR, C. A Revolução Brasileira - A Questão agrária no Brasil.Companhia das
Letras, São Paulo, 2014.
QUINTANEIRO, T; BARBOSA, M, L, O. ; OLIVEIRA, M, G, M. Um toque de
Clássicos. Marx, Weber e Durkheim. 2ª. ed. UFMG, Belo Horizonte, 2002.
ROSA, E. Sertão da Farinha Podre. Romance Histórico dos Primórdios. São Paulo:
Paed, 2013.
SANTOS, M. Espaço e método. 5ª. ed. São Paulo: Edusp, 2014.
WILLIAMS. R. Campo e cidade. Na história e na literatura. São Paulo, Companhia das
Letras. 1985.

3944

OS DEZ ANOS DE NIEMAR NO CENTENÁRIO DE JOSÉ GODOY GARCIA:
EXPERIÊNCIAS URBANAS NAS INVISÍVEIS CIDADES DO CERRADO
Ana Clara Magalhães de Medeiros (UFAL)1
Resumo: 2018 marca o centenário de nascimento de José Godoy Garcia, poeta goiano que merece
espaço ao lado de nomes máximos da lírica brasileira. Ano que comemora também a primeira
década de publicação de Niemar (2008), livro de Augusto Rodrigues, poeta goiano-brasiliense
que adotaria, posteriormente, o heteronome de Augusto Niemar. Esta proposta relaciona as
experiências urbanas expressas no livro de 2008, na geopoesia de Araguaia Mansidão (Godoy
Garcia, 1972) e um conjunto inumerável de marcas de poetas que viveram de solidão na multidão
do cerrado. Nesta perspectiva, nomes como Italo Calvino e Walter Benjamin emergem como
nossa principal orientação teórico-crítica para o ato de pensar poesia e cidade.
Palavras-chave: Literatura Goiana; Poesia do Centro-Oeste; Experiência.

Da poesia de cerrado, entre cidades antagônicas tão iguais, natureza e concreto
despontam como pilares de uma poética goiana (centroestina) que se responde enquanto
se inscreve (silenciadamente) em vãos e vias da literatura brasileira. Esta investigação de
poesia de campo, cultura popular e insurgência de uma intelectualidade marginal no
coração-altiplano do Brasil procura homenagear, apresentar e amplificar as letras goianas
nos cem anos de nascimento de um dos seus que sonhou liberdade como a casa de morar
povo – José Godoy Garcia, poeta nascido em Jataí – Goiás, morto em Brasília – DF.
A partir da premissa de leveza, de Italo Calvino, do conceito bakhtiniano de
responsividade (BAKHTIN, 2006) e da noção de "poética popular do cerrado"
(MEDEIROS; SILVA JUNIOR, 2018), traça-se percurso crítico comparado por versos
incrustados no interior do Brasil entre a segunda metade do século XX e a primeira do
XXI. Se o estado de Goiás e a capital nacional que nele se insere constituem espaço
histórico de passagem de tropas e boiadas, viajantes, candangos e gerais, a literatura aí
erigida lança-se como lócus de habitação humana – homens e mulheres simples que
engendram um povo, povo que impulsiona o fazer literário das coisas mais simples. Jataí,
Goiânia, Brasília, os rios Araguaia, das Almas e Lago Paranoá são espaços singulares que
edificam uma literatura de campo múltipla e polifônica: nela falam José Garcia Arco-Íris,
Augusto sem-mar, Cassiano Nunes, Anderson Braga Horta, Cora Coralina, Bernardo
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Élis… Tropa poética que habita o interior do país, desconhecido pelo litoral,
sistematicamente, desde o período colonial.
O objeto lírico nos convoca. Comecemos por versos do jataiense centenário:
O Araguaia desce as mil léguas de seu silêncio.
Às suas margens, o homem.
A ruína do homem, às suas margens.
É um rio silencioso. Rio solidário.
Um rio que se embebeu dos anos da vida humana,
às suas margens.
Água grande
Água pequena
– Araguaia Mansidão
(GARCIA, 1999, p. 277).

Trata-se da segunda das onze estâncias que compõem “Minha saga pelo Rio
Araguaia”: título do poema derradeiro do livro de 1972. Espécie de épico (porém simples,
povoado por gente pobre e humilde, nos espaços ermos de Goiás) que narra uma saga
íntima do poeta pelo Rio Araguaia. Rio nascido entre vãos goiano-mato-grossenses,
personagem maior da obra cujo título se erige das redondilhas maiores em que desaguam
águas grandes e águas pequenas: “– Araguaia Mansidão”.
Rio silencioso e solitário, mais humanizado que os próprios homens – estes em
ruínas: “Às suas margens, o homem./A ruína do homem, às suas margens”. Na lógica
poética, a humanidade constrói-se à mercê do rio, “às suas margens” e a relação poetanatureza se constrói assim espelhada: versos tecidos n’água, de água, corredeira intensa,
mas em mansidão. Assim, desponta livro que é também rio, fato evidenciado na
dedicatória do mesmo:
Este rio é de Isabela
Zé
Antônio
Ethel
Julius
Angelina
Zélia
Sérgio
(GARCIA, 1999, p. 207)
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Poeta de consciência lírica profunda, faz poesia desde a dedicatória. Não qualquer
poesia, mas aquela que é metáfora de rio, no discurso e na forma – feito o próprio livro –
como abertura de uma obra cuja centralidade é a beleza do humano enquanto cingido à
natureza. Como dissemos em outra oportunidade sobre o mesmo poeta:
Desta conjuntura, erige uma tipologia hominídea essencial para a poesia
goiana, de que Araguaia Mansidão é partícipe refinado: o homem
cerratense. Este que habita as “mil léguas” de silêncio do Araguaia, de
Mato Grosso a Goiás, à espreita em suas margens, numa existência de
transformação secular, contínua e mútua entre homem e rio. “Água
grande/Água pequena” – curso das águas e curso da vida humana,
construções e ruínas que conformam o existir no Centro-Oeste
brasileiro: ser grande e ser pequeno, ser Araguaia em mansidão
(MEDEIROS; SILVA JR, 2018, p. 96).

Fazer poesia, para Godoy Garcia, é escrever vida, como está dito no seu metapoético “Para escrever a vida” (também de Araguaia Mansidão). Escrita como esforço
maior de ser a própria experiência do homem cerratense:
Para escrever a vida
primeiro se escreve
a vida de um pássaro
e a viagem que o homem
e a mulher fazem
no barco das estradas
nos dias, nos anos.
Tudo se escreve dessa viagem,
o que acontece e o que não acontece,
o que é silêncio e o que não é silêncio,
o que é dia e o que é noite,
o que é rio e o que é chão.
(...)
(GARCIA, 1999, 234).

Lírica das coisas mais simples, como foram as poéticas de Manuel Bandeira e
Cassiano Nunes. Conjunto de artistas que revela as tensões de uma poesia nacional
dialógica e responsiva, mas com nuances severamente silenciadas pelo arbítrio do cânone
(muito mais pautado em aspectos editoriais e mercadológicos que estéticos ou éticos).
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“Tudo se escreve dessa viagem” porque toda experiência humana constitui matéria
de poesia. Aqui, evidentemente, estamos pensando com o conceito deslindado por Walter
Benjamin em “Experiência e pobreza”:
Não, está claro que as ações da experiência estão em baixa, e isso numa
geração que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis
experiências da história. Talvez isso não seja tão estranho como parece.
Na época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado
silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em experiências
comunicáveis, e não mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o
mercado literário nos dez anos seguintes não continham experiências
transmissíveis de boca em boca. Não, o fenômeno não é estranho.
Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas
que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência
econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a
experiência moral pelos governantes. Uma geração que ainda fora à
escola num bonde puxado por cavalos viu-se abandonada, sem teto,
numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro,
num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, estava o
frágil e minúsculo corpo humano.
Uma nova forma de miséria surgiu com esse monstruoso
desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem. (...)Pois qual o
valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o
vincula a nós? A horrível mixórdia de estilos e concepções do mundo
do século passado mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores
culturais podem nos conduzir, quando a experiência nos é subtraída,
hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em dia uma prova de honradez
confessar nossa pobreza. Sim, é preferível confessar que essa pobreza
de experiência não é mais privada, mas de toda a humanidade. Surge
assim uma nova barbárie (BENJAMIN, 1984, p. 114).

Na contramão da incapacidade de experimentar ou de narrar experiências – como
dizia o mesmo crítico alemão já no ensaio “O narrador” –, nossos poetas centro-oestinos
da segunda metade do século XX e dos começos do XXI procuram superar a “nova
barbárie” da nossa confessada pobreza ascendendo o “frágil e minúsculo corpo humano”
do indivíduo do interior do país à condição de matéria poética ainda resultante de
experiências autênticas, bem como provocadora de experiências ético-estéticas no leitor.
No Centro-Oeste periferia do Brasil, por sua vez periférico em relação à Europa,
surge uma poética de resistência da experiência – que quer narra o que acontece tanto
quanto o que não acontece, a voz e o silêncio, o que é pássaro, mulher, estrada, rios.
Poética da experiência emprestada e respondida nos versos do poema-abertura de Niemar:

3948

ASAS
Cidade planejada
que não se define
que se indefine
no pecado premeditado
de um plano piloto
e todo pecado pressagia
uma esquina
uma quadra
uma fala talvez...
cidade capital
de mais de dois milhões
de pecados capitais
cidade de mais de dois
milhões de foliões
cidade enquadrada:
remidos os nomes dos homens
condenados os que nasceram
depois da fundação
o livre arbítrio é sempre planejado
como o passo na calçada
o poema em verso vidro
o trilho na estação
e todo pecado pressente a idéia de perdão
(RODRIGUES, 2008, p. 9).

Com Augusto Rodrigues, observa-se fenômeno inédito na poesia brasileira: o título
do livro, Niemar, com o desenvolvimento da poética do autor, passa a ser incorporado
como heteronome do próprio poeta que, a partir de Centésima página (Portugal, 2015),
passa a utilizar oficialmente a assinatura artística de Augusto Niemar.
Extraído do livro primeiro, agora já dez anos mais velho, o poema “Asas” lança o
leitor (também cerradeiro) nos pecados indefinidos da urbe – fenômeno tão estudado por
Walter Benjamin a respeito de Charles Baudelaire. A “cidade planejada”, “cidade
capital”, “cidade enquadrada” é pecado encravado no estado de Goiás à espera do perdão.
Numa poética de cidade, que lembra as Cidades invisíveis de Italo Calvino, cada
poema revela uma Brasília. Na esteira da poética das coisas mais simples, tributária de
uma relação nova (por reveladora) com a natureza, Rodrigues/Niemar é herdeiro de
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Godoy Garcia e não se furta de convocar a experiência da leveza a partir da contemplação
ativa do mundo natural:
(...)
o ipê verde é verde sempre
a árvore verde é verde mesmo
o verde quer ser visto para ser
o homem quando quer ver
vê no ipê verde: flores verdes de cor
e o homem inventa: o ipê furta-cor
(RODRIGUES, 2008, p. 83).

A última estrofe do último poema (“Ipês amarelos”) do único livro do poeta goiano
publicado em Goiás revela o dialogismo profundo – em tema e forma – com a lírica
ensejada em Araguaia Mansidão. Os versos alicerçados na estrutura sujeito + verbo ser
+ predicativo fazem da poesia algo natural como estar no mundo, como viver a cidade,
como “escrever a vida”. Fórmula fácil que, à luz da grande cronista sobre Brasília, Clarice
Lispector, só se consegue através de muito trabalho.
Enfim, a vitalidade da poética cerradeira neste recente século XXI revela que a
literatura brasileira permanece em formação até os nossos dias – um ano depois da morte
de Antonio Candido. Esta arena lírica que propusemos está certamente habitada pelo
poeta da solidão e das “amplidões da Asa Sul”, o migrante Cassiano Nunes; pelo tabuleiro
de xadrez revelador da cruenta saga brasiliária, de Anderson Braga Horta; pelos caminhos
e descaminhos de um Bernardo Élis também poeta; pela menina feia da ponte da lapa de
Vila Boa de Goiás, Cora Coralina, a quem saudamos como voz sedenta de uma poesia
natural como estar vivo, como ter sede, como experimentar um mundo pelo doce da
palavra:
Esta fonte é para todos os sedentos
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas
a não entraves seu uso
aos que têm sede
(CORALINA, 1997, p. 139).

Poesia goiana, literatura de campo vicejante, é esta formada de páginas, sons e
corpos que se abrem a todos os que têm sede – de existir feito palavra em carne e verso.
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CORA CORALINA INÉDITA: ENCONTRO DAS ÁGUAS DA GEOPOESIA NA
RUA DO FOGO DA LITERATURA DE CAMPO
Augusto Rodrigues da Silva Junior (UnB)1
Resumo: Este trabalho investiga as relações polifônicas entre literaturas invisíveis aos centros
culturalmente hegemônicos. A partir de um poema inédito da autora goiana Cora Coralina,
desenvolvemos o conceito de geopoesia, dialogando com contribuições de Victor Turner e
Bertrand Westphal. Ensejamos pensamento teórico-crítico sobre a literatura brasileira desde um
ponto de vista periférico, partido do cerrado/sertão do país, com vistas a constituir uma ou
várias poéticas populares do cerrado.
Palavras-chave: Cora Coralina; Geopoesia; Literatura de campo.

A geopoesia nada mais é que a busca literária pelo invisível do centro periférico.
A literatura de campo engloba vozes e performances culturais, autores e obras de um
Brasil de dentro – longe do mar, também conhecido como niemar.
Investigar o literário (e não tão somente a literatura) por meio do exercício de
crítica polifônica nos guia para poéticas despontadas no Cerrado. Pensando na sua
extensão pelo Centro-Oeste e Norte do país tem sido esforço conjunto de pesquisadores
que escutam as vozes populares, que experimentam performances culturais e que
analisam prosódias, canções, rastros de arte desse centro cerrratense em suas mais
diversas manifestações pelos grandes sertões e pelas pequenas varedas.
Cada vez mais efetiva-se o movimento de interiorização do país, alocando-se em
espaço não-litorâneo e, assim, reconta-se a história da literatura brasileira que continua
em formação. Os “dramas, campos e metáforas” (TURNER, 2008) que conjugam as
poéticas do cerrado e as expressões pulsantes das literaturas de campo ainda buscam seu
direito a um lugar na história da literatura.
Ao tratar de literaturas de campo e de geopoesias evocamos um fazer artístico
“(...) que vêm movimentando a cultura, a educação e a humanidade da gente goiana, tão
coralina (MEDEIROS et al, 2018, p. 14). Forças do literário que partem de espaços
plurais, participa das dinâmicas inacabadas da cultura popular e se disseminam numa
espécie de estética da criação literária que perscruta a literatura de ficção e o folclore, a
criação literária própria do livro e tudo aquilo que é verbalizado e corporificado.
1
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Perscruta-se, portanto, debater e apontar índices que deflagrem a atualidade viva e
o inacabamento de uma literatura brasileira em constante formação (citação responsiva
ao legado de Antonio Candido). Portanto, este exercício de crítica polifônica abre
espaço para a geopoesia – localizada e, por isso mesmo, invisível – num mapa paraalém dos mapas topográficos e compendiados. Nosso intuito é consolidar um
pensamento do centro que possa organizar-se em rede e, ainda, que possa estabelecer
aproximações com os outros polos hegemônicos e pensamentais do país:
o pensamento da Literatura de Campo produz, compila, repensa e coparticipa da recepção brasileira que apresenta o seguinte paradoxo:
consideráveis tiragens de obras consagradas, o conhecimento quase
incipiente das variantes populares e orais e uma história da Literatura
contada a partir do Litoral e do Sul-Sudeste do país. A expressão
Literatura de Campo performa a seguinte percepção: a Literatura
Brasileira continua em formação. E, ao partir desta perspectiva
pretendemos dinamizar os modos de representação das culturas
populares e popularizadas, bem como os modos menos canonizados
da expressão cultural. Trata-se, na verdade, de valorizar, no mesmo
grau, as manifestações escritas e orais produzidas em comunidades
urbanas e rurais, ágrafas, semi-ágrafas, letradas, quirográficas,
editoriais, etc (SILVA JR, 2013, p. 8).

Assim, este pensamento do centro periférico constitui-se como espaço de
problematização do cânone (escrito, vocalizado) internacional e nacional, e de certa
hegemonia cultural e intelectual do Nordeste-Sudeste-Sul brasileiro – que vêm contando
nossa história sem interesse maior pelas manifestações do centro-oeste-norte. Além de
se lançar como arena, sobretudo, para reflexão e difusão de poéticas históricas e
sistematicamente silenciadas: literaturas do interior, de comunidades quilombolas, de
resistências indígenas, de ambientes rurais ou de pequenas cidades, invisíveis cidades
(SILVA JR, 2003) e de tudo aquilo que ecoa por festejos, romarias, cantorias e
manifestações híbridas de religiosismos carnavalizados.
Neste sentido, nossa observação do literário e do popular parte de investigadores
brasileiros da cultura (Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Carlos Rodrigues
Brandão, Hermilo Borba Filho, Paulo Bezerra, João Gabriel Teixeira, Willi Bolle,
dentre outros) em diálogo com figura que celebra o aspecto carnavalizado da vida
ordinária: Mikhail Bakhtin, em Cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o
contexto de François Rabelais (BAKHTIN, 2008) e a compreensão do “ativismo” que
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entende a ação intensa e fazedora do sujeito (BEZERRA, 2003) em que realiza-se o
própria valor estético. A literatura de campo, a geopoesia, em pluralidade e
inacabamento, acionam entendimentos de culturas em trânsito, em transes, e luta por
uma aterrissagem que destrone expressões e abordagens monológicas (BAKHTIN,
2006; 2008).
Nesse contexto a geopoesia se firma como criação e ferramenta de análise – não
separando o pensamento criativo do científico:
Numa região, formada por sertão e cerrado, uma área específica
enreda-se pelos Estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Tocantins
(um Brasil Central, brasis sem-mar). Percorrendo rizomas culturais e
raízes poéticas desta localidade inventada é possível delinear
processos inovadores na zona de influência da capital atual – Brasília.
Índices e expressões aproximam ética e esteticamente os imaginários
luso-católico, afro-brasileiro, indígena-sertanejo-cerradeiro numa
tradição de escritores que peregrinaram por veredas e niemares para
compor suas obras.
Destacam-se: num primeiro momento, Anchieta e Vieira; num
segundo: Hugo de Carvalho Ramos e Mário de Andrade; e,
finalmente: José Godoy Garcia e Guimarães Rosa. Assim,
consolidam-se vocalidades, materialidades e corporalidades num
mapa com extensas margens simbólicas e fronteiras dialógicas no
campo de uma produção artística imigratória. Um conjunto polifônico
de escritores que, com especificidades individuais, coletivas e híbridas
enformam uma Literatura de Campo. Manifestações arraigadas no
magma colonial, nas varedas de entradas e bandeiras, que continuam e
reinventam a cultura e a literatura numa região sem-mar que em
presença demigra (SILVA JUNIOR; MARQUES, 2016).

Agregamos, ainda, os estudos de geopoética, cuja base é o deslocamento de
Euclides da Cunha e sua literatura de campo que agrega procedimentos de composição
no deslocamento e percepção do outro. Esta geopoesia dialoga, também, com a
“geocrítica” de Bertrand Westphal: “O texto antecipa o lugar, na medida em que parece,
por vezes, adiantar-se à sua descoberta. (...) O lugar é então um texto que é um lugar, ou
talvez seja o texto que é um lugar que é um texto (2017, p. 177).
No palco do interior brasileiro, convidamos à cena uma artista e intelectual que
consolidou-se com um pensamento ativo que se mostrou responsivo ao outro, às
alteridades múltiplas incessantemente despontadas dos povos cerradeiros e sertanejos.
Uma poética popular do cerrado (SILVA JR; MEDEIROS, 2018) engendrando
poéticas: plural linguístico que reverbera em raízes e rizomas do sertão-cerrado de um
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país de culturas várias espraiadas por veredas, vales, vãos, planaltos, altiplanos, rios,
quilombos, aldeias indígenas e espaços de resistência, tais como assentamentos.
Nesta conjuntura coaduanada pela crítica polifônica, arranjam-se vozes de poetas,
como os goianos/mineiros/brasiliários José Godoy Garcia, Anderson Braga Horta e
Cassiano Nunes; prosadores das gentes e tropas migrantes, a exemplo de Hugo de
Carvalho Ramos e Bernardo Élis; Graciliano Ramos, Hermilo Borba Filho e Guimarães
Rosa; dramaturgos e cineastas que fazem do Planalto Central espaço universal: Dulcina
de Moraes, Geraldo Lima, Hugo Zorzetti e Vladimir Carvalho; além de cantores e
versistas populares de nomes apagados pela histografia, cujas obras perpetuam-se nas
entoações das festas populares de santos, estações e ações. Fazeres em verso, prosa,
teatro, performance e canção que conferem vitalidade à expressão popular consciente de
um Brasil ainda deveras inconsciente das vozes de seu centro-cerrado e que as propostas
de trabalho certamente abarcarão e revelarão. Conforme adverte Maria Zaira Turchi,
esse literário não aceita uma delimitação precisa de fronteiras. É do movimento
oscilatório que configura-se a linguagem literária. Deste modo, em diversos níveis a
linguagem são embebidas de uma capacidade em que o literário apresenta-se
universalizado a partir de pequenos índices da cultura, que aparecem prodigiosamente
no arranjo dos diversos recursos literários e artísticos (TURCHI, 2003, p. 95).
Nesta perspectiva, ao apresentarmos o poema-necrológio “Quem foi ela?”, de
Cora Coralina (1965) percorremos ruas e becos da Cidade de Goiás (antiga Vila
Boa/Goyaz), mas, numa geopoesia profunda ressalta-se a movimentação de vozes
femininas ecoando em movimentações de forças biográficas. O trabalho articula a
poética coralina com a imagem de Idalina da Cruz Marques e seu importante papel
social na cidade. Ao mesmo tempo conjuga o destino da Professora Terezinha Vieira
Maia com o arquivamento desse poema retirado de um jornal de circulação em Goiânia
nos idos de 1965 – tendo a fonte ainda não identificada por nós. Nesse longo poema que
abarca toda a extensão de uma folha de periódico temos o encontro entre a “rua da
ponte”, onde viveu Cora Coralina e a “rua do fogo” onde viveram Idalina Marques e
Terezinha Vieira Maia – nascida no n. 09 (SILVA JUNIOR, 2012, p. 209).
Numa poesia plena de cotidiano, o discurso da “Boa Morte” dissemina-se numa
dupla articulação do momento e do memento:
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Morta... Morta parece ainda maior do que viva.
Morta parece ainda mais sábia do que o foi em vida porque penetrou
no grande e solene sentido da morte.
Tôda a sabedoria da vida que constituio seu maior cabedal ao longo
dos anos aliou se agora ao profundo e insondável da morte.
“A lâmpada sobre o alqueire”...
(CORALINA, 1965; em todas as citações do poema será mantida a
grafia original).

Momento do trespasse, memento poético que conjugam memória viva e morte
celebrada numa tanatografia em geopoesia. Neste retrato específico irrompe paisagens
da cidade com suas igrejas e águas, pedras chantadas e passantes:
A sua pobreza material nunca foi a pobreza estéril que reduz e
aniquila.
A sua era a pobreza generosa, operosa e diligente e construtora. Pobre,
ela ainda se repartia com outros mais carecedores, vencidos e
desatenhados pelas dificuldades da vida.
(...)
Toda a cidade a conhecia sem precisar do seu nome.
Sua porta da rua e sua porta do meio se abriam pela manhã e ficavam
de pedra encostada até as horas tardias dos sonos.
(CORALINA, 1965).

Além do próprio material impresso (em jornal) congrega-se o relato vivo
(memória oral) de Terezinha Vieira Maia que faculta detalhes encarnados da figura da
biografada e da poeta biografizante. Num exercício de geopoesia, em processo dialógico
que aproxima geocrítica e geopoética, nossa perspectiva busca renovar o conceito de
Literatura de Campo. Da sabedoria enformada pelos fusos discursivos, pelas tramas
formais e pelas linhas sociais que presentam experiências de uma geopoesia coralina,
na sustentabilidade da leveza de ser a “fonte segura das informações das velhas coisas,
pessoas e costumes da cidade que vão se desgastando com a passagem do tempo”
(CORALINA, 1965).
Percorrendo grupos anônimos, colhendo expressões nas ruas da ponte e na rua do
fogo, nas águas dos rios Vermelho e do rio Carioca uma topografia memorialística
presenta-se da antiga capital goiana. A geopoesia então, desponta como essa fonte
segura das velhas coisas – que de tão longe vem ecoando, das pessoas – que de tão
longe foram migrando, e dos costumes que de tão humanos vão se poetizando. Se a vida
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se desgasta na passagem do tempo, por sua vez, nas passagens da poesia ela se encorpa,
faz-se verbo, unge-se de comunhão.
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O POÉTICO MITOLÓGICO NA GEOPOESIA CINÊMICA DE
EU RECEBERIA AS PIORES NOTÍCIAS DOS SEUS LINDOS LÁBIOS
Diego Faria Fernandes (Unb)1

Resumo: Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2012) é cinema literário e
tradução coletiva realizada a partir da obra literária homônima, lançada em 2005, do escritor
Marçal Aquino. Situado principalmente no âmbito da teoria do dialogismo bakhtiniano, este
trabalho pretende mapear os elementos da obra Viagem a Andara: o livro invisível (1988) que,
traduzidos para o cinema, possibilitem a caracterização do filme de Beto Brant como geopoesia
cinêmica.
Palavras-chave: cinema literário; tradução coletiva; geopoesia; Vicente Cecim; Beto Brant;

Livros de Andara. Livros-miragens. Pois uma vez escrita, da vida só
resta a alucinação literária. Situação dos livros de Andara: condenados
à visibilidade para que Viagem a Andara, o livro invisível possa existir
como pura ilusão. Andara, a viagem ela mesma, nunca será escrita
diretamente. E ela está começando assim (CECIM, 1988, p.111)

Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2012), do diretor Beto Brant,
é uma tradução coletiva realizada a partir da obra literária homônima, lançada em 2005,
escrita por Marçal Aquino. A narrativa fala de um triangulo amoroso formado por Cauby,
Lavínia e Ernani. Um fotografo, uma ex-prostituta e um missionário religioso. A novela
de Aquino acontece em Santarém, no Pará. O autor nos apresenta um ambiente amazônico
que sofre as mazelas da exploração da terra e do homem. Extração ilegal de madeira,
garimpos, territórios indígenas e ribeirinhos desrespeitados em seus direitos humanos.
Um contexto honesto da realidade vivida em vários pontos dessa vasta região.

1
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Dessa mesma região vem Vicente Cecim, a citação no início do texto foi retirada
de sua obra Viagem a Andara, o livro invisível (1988). Cecim, diz produzir uma literatura
fantasma. Escrita que vem com energia, estética e geo-grafias da floresta. O autor
paraense cria mundos e os costura com as linhas de narrativas que dialogam e se
respondem. Esses mundos fazem parte de Andara, o livro invisível. No imaginário
ceciniano, um mundo que “tira a terra de sob os nossos pés” (1988, p. 111) sem, no
entanto, nos fazer perde-la de vista. Chega a sugerir que estaríamos vivendo um devaneio
literário. Em Cecim, é justamente essa sensação do devaneio que nos intriga.
Também, é marcante tanto em Cecim quanto em Aquino a constante descrição de
lugares, personagens, narrativas e alegorias que comumente remetem ao imaginário
amazônico e sua floresta. Uma geopoesia da região, que traz os reflexos da interação do
homem com o espaço a sua volta e seu contexto cultural. De bases etnográficas, o conceito
apareceu primeiro no artigo Godoy Garcia e Niemar: um canto geral centroestino (2015),
de Silva Jr. e Marques. A temática da relação homem e floresta, então, permeia as
narrativas literárias e cinêmica.
Como outros filmes traduzidos a partir de livros, nosso objeto compõe o cenário do
cinema literário nacional. Os conceitos de tradução coletiva e cinema literário já vem
sendo estudados desde 2013 por Augusto Silva Jr. e Lemuel Gandara, estando
diretamente ligados ao pensar de Mikhail Bakhtin (1895-1975). Conceitualmente, ainda,
tanto o cinema literário como a tradução coletiva surgem a partir dos estudos do
dialogismo e da criatividade coletiva, ambos propostos por Mikhail Bakhtin (1895 –
1975) e contidos, principalmente, nas obras Estética da Criação Verbal (1979) e A cultura
popular na idade média: o contexto de François Rabelais (1965), respectivamente.
“Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível”. Com essa frase, retirada
do texto A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1955), Walter Benjamin
dá início ao pensamento que anos depois embasa a noção de um cinema literário. Ao
analisar a influência dos avanços tecnológicos da modernidade em alguns campos da arte
e da produção artística, Benjamin aponta para a característica da “reprodutibilidade”.
Assim, ele sinalizou uma tendência que se tornou recorrente em diversos meios da
produção artística. A reprodução das obras de arte, possibilitada por equipamentos como
câmeras cinematográficas, impressoras, rádios, por exemplo. No caso da relação entre
literatura e cinema, abriu-se uma porta para que as histórias do campo das palavras fossem
contadas com das imagens.
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O cinema literário, então, é aquele que se apropria da literatura e muitas vezes é
capaz de compartilhar das mesmas ferramentas de criação, porém, criando com imagens.
Ao dialogar com o literário, ele o atualiza, dando sua resposta com as imagens em
movimento. Para tanto, a figura do leitor e suas recepções é fundamental. Livros que
viram filmes passam necessariamente pelo processo de recepção dos leitores. Até chegar
às telas, o texto literário é transformado em roteiro cinematográfico que, em seguida, será
objeto da recepção de diversas outras pessoas que se envolvem no fazer cinêmico.
Nesse processo de leitura, recepção e tradução para o cinêmico, o texto literário
interage em uma rede de pensamentos que é ao mesmo individual, posto que diz respeito
a cada leitor envolvido, e coletiva, já que todas as recepções partem de um mesmo texto
inicial. Diretores, atores, fotógrafos, figurinistas, sonoplastas e tantos outros profissionais
deixam suas marcas no trabalho que produzem. É em razão desse processo de interação
entre leitores e texto que Silva Jr. e Gandara falam de uma tradução coletiva. E ela se
realiza tanto na produção quanto na recepção.
É neste horizonte que estão situados os conceitos do cinema literário e da tradução
coletiva. Ao realizar uma aproximação entre o pensamento dialógico e a estética da
recepção, Silva Jr. e Gandara (2015) enxergam no cinema literário um espaço onde as
ideias podem ser lidas, reinterpretadas e respondidas. As imagens em movimento em
resposta às palavras e o leitor como receptor e criador ativo em todas as fases. Nesse
interagir, o texto cinêmico atualiza o literário, uma vez que é resultado de recepções que
carregam as marcas axiológicas de seus leitores tradutores.
A partir desse contexto, a obra de Beto Brant figuraria como a tradução cinêmica
de duas obras literárias. Em certa medida, a obra de Marçal Aquino ainda permanece
como o texto principal. Contudo, Brant extrapola os limites da tradução e encontra no
livro Viagem a Andara: o livro invisível (1988) uma estética que, traduzida para o cinema,
deu a história de Cauby, Lavínia e Ernani os ares de Andara. Partimos, então, em busca
daquilo que caracterize Andara em Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios.

O livro invisível por traz do filme
Há um tum tum no mesmo lugar. E a mão que abençoa se revela, e após
essa revelação se segue outra, que é mais uma anunciação. Haverá a
primeira aparição do homem racional. Haverá a segunda aparição.
(CECIM, 1988, p. 15)
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Como falamos anteriormente, Vicente Cecim é dono de uma escrita que em muitos
momentos dialoga com o a estética dos devaneios. Versos aparentemente sem nexo,
elipses narrativas e ausência de marcadores temporais são algumas marcas que
caracterizam seus textos e ajudam a construir o universo e as narrativas de Andara. Seu
narrador onisciente conversa com o leitor e sua construção textual revela uma espécie de
confusão pensamental. Um tipo de fluxo de pensamentos que independe de ordens
discursivas que determinem seus significados, mas que, porém, falam sobre assuntos que
se correlacionam.
Nesse fluxo de pensamentos, o leitor se vê em constante contato com aquele que
constrói a história narrando. Ora fazendo previsões sobre os acontecimentos que virão,
ora conversando com o leitor, o narrador do texto vai construindo a narrativa ao sabor das
interações e negociações que vão surgindo entre ele e seu interlocutor. Essa liberdade que
Cecim dá a seu narrador é também fundamental para representar o que seria o mundo de
Andara e os tempos que o compõem. Assim, o encaixe quase que randômico dos versos
de Cecim corresponderia aos acontecimentos aleatórios que interagem e formam o livro
invisível.
No filme de Brant percebemos que essa forma de construção imagética baseada
num fluxo pensamental quase randômico é realizada a partir do trabalho com a
montagem. A inserção de cenas que não estavam previstas no roteiro, mas que dialogam
em sua temática com o restante do filme, também é responsável pelas associações com
os elementos que remetem ao mitológico da escrita de Cecim. A primeira cena
exemplifica muito bem o que falamos.
Figura 01 – Mulher posa para foto

Figura 02 - Cauby chega a cidade.

Fonte: Eu receberia as piores notícias dos seus
lindos lábios (2012). DVD.

Fonte: Eu receberia as piores notícias dos seus
lindos lábios (2012). DVD.

A cena representada pela figura 01 é a primeira do filme. Nela, uma mulher nua
olha para a câmera e faz poses para ser fotografada. O espectador não sabe ao certo de
quem se trata. A próxima cena, representada na figura 02, mostra o fotógrafo Cauby
fazendo a travessia de um rio numa espécie de balsa. Na montagem, as cenas aparecem
em sequência.
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A princípio não há falas, textos visíveis ou outros elementos que entreguem ao
espectador alguma pista do que acontecerá. Contudo, a primeira cena tem o potencial de
sugerir possíveis caminhos para a narrativa. Em um processo similar à forma adotada por
Cecim, “haverá a primeira aparição do homem racional”, o cinema de Brant sinalizaria
para a possibilidade de uma figura feminina na narrativa. O que de fato se confirma nas
cenas seguintes, porém, com outra atriz (Camila Pitanga).
E assim caímos [...] no momento exato em que o sargento Nazareno
está regressando para começar a sua segunda vida, na qual ele recusará
todo o horror e as cruzes de vidro que o dia de ontem alimentou no seu
ventre com rações de violência. Não teremos mais seus dentes à mostra.
Eu falo de um homem que dirá adeus às cidades e penetrará num rio
com vegetais vermelhos, em busca da felicidade, com uma provisão de
mistério em cada lábio. (CECIM, 1988, p. 19)

Neste outro caso a ideia fica ainda mais clara. Agora, pegamos a cena onde o
personagem Victor Laurence, interpretado pelo ator Gero Camilo, olha direto para a
câmera e cita um trecho do livro A asa e a serpente (acima). O texto é dito diretamente à
câmera, numa interação monológica direta entre ator e espectador. O personagem faz as
honras e assim como o narrador ceciniano, conversa com seu interlocutor prevendo os
rumos da narrativa. A citação direta dentro da obra de Brant também funciona como
elemento que pode conectar as duas histórias.

Considerações finais
A ideia de uma geopoesia feita a partir de imagens, geopoesia cinêmica, está
baseada principalmente na utilização de elementos que representem tanto o espaço quanto
as relações do homem no seu contexto sócio-cultural que, portanto, deixam marcas
espaciais. No caso do filme de Brant, essa geopoesia nos fala de lugares que podem ser
da ordem do convencional ou estarem associadas a ideias do imaginário mitológico
amazônico.
Para que consigamos enxergar mais claramente o curso dos rios que nos guiarão
para onde desejamos e visando melhor compreender a ideia da geopoesia que nos chega
pelas telas do cinema, julgamos, ainda, necessário um entendimento mais aprofundado
do invisível como força motriz da fatura fílmica final.
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AS REPRESENTAÇÕES DO SERTÃO EM INSPIRAÇÃO NORDESTINA DE
PATATIVA DO ASSARÉ
Ernane de Jesus Pacheco Araujo (UEMA/IFMA)1
Silvana Maria Pantoja dos Santos (UEMA/UESPI)2

Resumo: Este trabalho constitui-se de uma análise das representações do sertão na obra poética
Inspiração Nordestina (2003) de Patativa do Assaré. Fundamenta-se em Melo (2011) para se
compreender que o sertão não é uno, mas múltiplo; e em Bachelard (2008) para entender como
ocorre a relação do eu poético com seu lugar. Constatou-se que na obra patativana perpassam
várias representações desse espaço (o sertão da seca, o sertão fértil de Serra de Santana, o sertão
enquanto campo em oposição à cidade e o sertão como manifestação artística) cujos sentidos se
constroem na relação com o sujeito poético.
Palavras-chave: Sertão; Patativa do Assaré; Representações.

Introdução
O espaço na literatura assume formas que ultrapassam a territorialidade, a
dimensão física, adentrando na subjetividade, de modo que adquire valores e sentidos
diversos. Neste sentido, o espaço apresenta a função de elemento constitutivo da própria
subjetividade, participando do processo de construção da identidade do sujeito.
O espaço que este trabalho se propõe a pensar é o sertão o qual se mostra
enquanto lugar geográfico, histórico, linguístico, cultural e também imaginário,
constitutivo da identidade sertaneja. O sertão mostra-se como uma espacialidade que
aciona a subjetividade, assim, espaço e homem tornam-se uma unidade indissociável,
em que ambos se implicam, se modificam e se definem.
Etimologicamente, uma primeira explicação à palavra sertão é que advém do
latim De-sertum, “o que sai da fileira”, que na linguagem militar se refere àquele que
deserta, dessa maneira, desertanum significa o lugar desconhecido, onde o desertor se
refugiava. Outra explicação é que sertão seria corruptela de desertão (deserto grande),
que era como os portugueses chamavam os lugares despovoados da África, que vem do

1

Graduado em Letras (UEMA), Mestre em Letras/Teoria Literária - UEMA, Especialista em Língua
Portuguesa/UEMA, professor do Instituto Federal do Maranhão (IFMA/Campus Barreirinhas) e da Rede
Estadual do Maranhão (SEDUC-MA). E-mail: ernane.pacheco@ifma.edu.br
2 Doutora em Letras/ Teoria Literária - UFPE. Professora do Mestrado Acadêmico em Letras da
Universidade Estadual do Piauí - UESPI e do Mestrado em Letras da Universidade Estadual do Maranhão
– UEMA. (Orientadora de Mestrado). E-mail:silvanaantoja3@gmail.com

3966

latim desertus (interior). A terceira explicação corresponde ao latim sertanus, que se
referente à bosque, mata, podendo fazer alusão também a regiões desabitadas.
Segundo Melo (2011), existe uma diversidade de sertão, sendo que o relativo à
seca tornou-se a representação que mais se consolidou no imaginário popular. “É por
reunir tantas espacialidades, lugares, paisagens e significações distintas que se pode
dizer que ‘o sertão é do tamanho do mundo.’ Um lugar migrante, transescalar,
descontínuo, que não se localiza em um único ponto, mas em toda parte, por isso ‘o
sertão é sem lugar’”. (MELO, 2011, p. 85).
Neste sentido, percebe-se que existem vários sertões. O sertão da cana-de-açúcar
de José Lins do Rego; de Canudos de Euclides da Cunha; o da seca de Rachel de
Queiroz; o do cangaço e dos jagunços de Guimaraes Rosa. O sertão pernambucano,
baiano, mineiro, cearense, maranhense. São várias representações coletivas de um
espaço que constitui a identidade do sujeito que nele se insere. Neste trabalho será
analisado o sertão que se apresenta na obra poética Inspiração Nordestina (1956) de
Patativa do Assaré, na qual se manifestam diversas representações do sertão, a partir do
olhar e das relações que o eu lírico estabelece com este espaço no qual está localizado,
onde constrói suas vivências, experiências e memórias.

O sertão de Serra de Santana e de Assaré
Serra de Santana é uma região rural do município de Assaré que dista 18 km da
sede, lá nasceu o poeta Patativa do Assaré, neste lugar teve seu contato inicial com o
mundo, com as pessoas, com o cordel, com a cantoria, com a dor (morte de seu pai),
com o trabalho na roça e onde desenvolveu a sua paixão pela poesia. Feitosa (2003, p.
110) diz que “em sua poética, a Serra de Santana aparece como um espaço privilegiado,
lugar idílico, o lugar do nascimento do homem e do poeta”. A natureza do lugar
despertou-lhe para seu nascimento enquanto poeta, foi um livro aberto onde Patativa leu
o mundo.
Segundo Bachelard (2008), o homem estabelece uma forte relação com o espaço
de referência, ao ponto de o espaço transmitir sensação de proteção aos seus habitantes.
Percebe-se os vínculos de Patativa com a Serra de Santana, seu lugar de nascimento, seu
sertão. Em entrevista concedida a Carvalho (2000, p.12), Patativa fala da sua serra:
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Posso dizer que é o meu paraíso, viu? Ali eu nasci em mil e
novecentos e nove, no dia 5 de março. Sou filho de um agricultor
também muito pobre. E então eu fiquei como que enraizado naquela
Serra de Santana — que eu já hoje me tornei conhecido... posso dizer,
em todo o Brasil – e todos me querem e têm a maior atenção e tal, mas
aquela Serra de Santana num sai aqui do meu coração. Eu vivo aqui
no Assaré, mas o coração ficou lá na Serra de Santana, onde eu
trabalhei muito até a idade de sessenta e tantos anos, trabalhando de
roça...

O lugar de origem e de vivência condiciona ao poeta uma performance única,
espaço e sujeito encontram-se. Desse espaço o poeta recebe uma energia que lhe
possibilita uma criação poética singular, ligada à terra, de onde brota a poesia junto com
o milho e o feijão, numa relação em que natureza e cultura se comunicam
dialeticamente, como se percebe na seguinte estrofe do poema Assaré:
No meu sertão
[...]
Eu sou fio de Assaré,
Onde viveu meu avô,
Lugá do meu nascimento
Que fica no interiô,
De junto do Cariri.
Nasci e me criei ali,
[...]
(ASSARÉ, 2003, p. 123)

O lugar de origem do poeta carrega uma tradição, uma genealogia, uma história.
Essa memória genealógica particular e social, inserida no espaço de Assaré, constitui-se
de uma referência para o eu lírico, convertendo-se numa forma de habitar o espaço, da
qual fala Bachelard (2008). Habita-se o espaço não apenas geograficamente, mas
através de uma ancestralidade, de uma memória familiar. Nesse sentido, cada indivíduo
garante a continuidade e a reconstrução da memória do seu lugar de origem.
Percebe-se que Assaré e, mais especificamente, Serra de Santana carregam uma
concepção diferente de sertão nas poesias de Patativa, ampliando-se para além da ideia
de seca, deserto e escassez. Segundo Melo (2011, p. 80), “o sertão se estende para muito
além do espaço infértil, pobre, árido e áspero do deserto [...] o sertão apresenta-se,
também, como lugar da riqueza e da fartura.” A autora desconstrói a concepção unívoca
do sertão enquanto espaço da seca, e mostra outras representações como a ideia de
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riqueza e fartura. Evidencia-se essa desconstrução do sertão da seca no poema a seguir,
pois o sertão assareense é diferente daquele que se consolidou no imaginário popular.
[...]
Quando há seca no sertão,
Que a crise se multiplica,
O meu Assaré não fica
Exposto a grande aflição,
Atrás de comprar feijão
Vêm comboieiros até
Lá da zona do Areré,
E não voltam sem o artigo,
Quem quiser ser meu amigo
Não fale mal de Assaré.
(ASSARÉ, 2003, p. 241)

A cidade de Assaré possui um clima tropical quente semiárido, inserida numa
região de serras, na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, tendo o rio dos Bastiões como
principal e a Barragem de Canoas que abastece a cidade. Sua principal atividade
econômica é a criação de bovinos e aves. Pratica-se também a agricultura de
subsistência, onde o milho e o feijão são cultivados. Além disso, há monocultura de
algodão, piscicultura e artesanato.
A Serra de Santana em Assaré, por sua vez, assim é descrita por Carvalho (2011)
como lugar idílico, sertão elevado, com muitas pedras, doze lagoas, algumas
permanentes, chão fértil, energia elétrica, escola, ônibus escolar que conduz os mais
adiantados para a sede do município e um posto telefônico que ostenta, em placa de
bronze, o nome de Patativa do Assaré. Atualmente, tem a escola de ensino médio
Patativa do Assaré.
Desse modo, considerando a sua localização geográfica, a rede hidrográfica, as
condições climáticas, a atividade econômica, os serviços e estrutura, quando chega o
tempo de estio, a cidade de Assaré não é castigada severamente pela seca, como ocorre
em outras regiões do Ceará e do Nordeste. Ela, inclusive, atende as necessidades dos
flagelados no período de estiagem, sendo que se constitui em outro sertão, diferente dos
“sertões de areia seca rangendo debaixo dos pés. Os sertões de paisagens duras doendo
nos olhos. Os mandacarus. Os bois e cavalos angulosos. As sombras leves como umas
almas do outro mundo com medo do sol.” (FREYRE, 2004, p.45). Portanto, constrói-se
uma outra representação para o sertão, descontruindo a representação unívoca da seca,
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possibilitando uma nova abertura semântica para se compreender o que é o sertão
nordestino.

O sertão da seca
No Brasil Colonial, a palavra sertão, referia-se ao interior, em oposição ao litoral.
Os portugueses, quando aqui chegaram, inicialmente, não conseguiram desbravar o
território além litoral, entendido como lugar de selvagens, do desconhecido, do
estranho: a este lugar chamaram de sertão. No final do século XIX e início do XX, o
conceito de sertão passa a ser ressignificado, associando-se à seca, principalmente
depois da grande seca de 1915 que assolou a Região Nordeste do país, causando o
movimento migratório em busca de sobrevivência. Esse sertão da seca foi representado
por Rachel de Queiroz na obra O Quinze (1930), em que uma família de sertanejos é
forçada violentamente, pela estiagem, a abandonar sua terra em busca de sobrevivência.
É representado também pictoricamente por Candido Portinari na série Retirantes,
compostas por obras como Retirantes, Criança Morta e Enterro na Rede. O poema que
segue mostra essa ideia que circula no imaginário popular.
A Triste Partida
Setembro passou, com oitubro e novembro,
Já tamo em dezembro.
Meu Deus, que é de nóis?
Assim fala o pobre do seco Nordeste,
Com medo da peste,
Da fome feroz.
[...]
Apela p’ra maço, que é o mês preferido
Do Santo querido,
Senhô São José.
Mas nada de chuva! Tá tudo sem jeito,
Lhe foge do peito
O resto da fé.
[...]
Em riba do carro se junta a famia;
Chegou o triste dia,
Já vai viajá.
A sêca terrive, que tudo devora,
Lhe bota pra fora
Da terra natá.
[...]
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(ASSARÉ, 2003, p. 51-52)

Para Melo (2011, p.79), “o deserto, a aridez é apenas uma das múltiplas facetas do
sertão. Certamente aquela que ficou mais marcada no imaginário social. Costuma-se
associar o sertão, mais comumente, apenas aos espaços áridos e pobres, sobretudo do
Nordeste”. Neste poema, um dos mais conhecidos de Patativa, que tornou-se
emblemático na voz de Luiz Gonzaga, revela-se uma faceta do sertão: a aridez, o
deserto, a seca. A voz lírica narra a saga de uma família que é expulsa da sua terra pela
seca que castiga o sertão, empreendendo uma viagem em direção ao sul para a cidade de
São Paulo, vista como a terra prometida. Entretanto, ao chegarem na cidade, tornam-se
escravos do capitalismo, acumulando dívidas que jamais conseguirão pagar, perdendo a
esperança de um dia voltar para a terra natal.
Essa representação espacial do sertão tornou-se hegemônica, passando a habitar o
imaginário do brasileiro a tal ponto, que se transformou em caricatura e estigma, como
se este fosse o único sertão. Como confirma Vicentini (2007, p. 195),
Esses outros usos e nomenclaturas fizeram com que a palavra sertão
se aliasse muito mais à seca nordestina que a qualquer outra região do
país, implantando certo monopólio de sentido que, desde Euclides da
Cunha, tentava se firmar e que os meios de comunicação de massa
acabaram por determinar. Hoje, sertão é muito confinado ao Nordeste
do país.

Seguindo esse monopólio de sentido que atrela sertão à seca, o eu lírico assim
desenha esse sertão: seco, com peste, a fome é feroz, só [sol]bem vermêio, sem chuva,
sem fé. É hostil, não tem água e o sol é escaldante, é assolado pela fome e pelas
doenças; a esperança, única coisa que o sujeito poético ainda possui, vai morrendo à
medida que os meses passam e não cai nenhuma gota de água, com isso lhe foge do
peito/O resto da fé, até esvair-se completamente e nada sobrar. Ante esse quadro, o
sertanejo decide: ficar e morrer ou sair e tentar sobreviver porque a natureza está
decidida a expulsá-lo ou matá-lo. Nesta luta entre o homem e o meio, só tem um
vencedor, por isso, o sertanejo decide sair com a família rumo a São Paulo, em busca de
esperança.
[...]
Chegaro em Sã Palo – sem cobre, quebrado.
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O pobre, acanhado,
Procura um patrão.
Só vê cara estranha, da mais feia gente,
Tudo é diferente
Do caro torrão.
[...]
Distante da terra tão sêca tão boa,
Exposto à garoa,
À lama e ao paú,
Faz pena o nortista, tão forte, tão bravo,
Vivê como escravo,
Nas terra do Sú.
(ASSARÉ, 2003, p. 54)

São Paulo, em pleno desenvolvimento urbano e industrial, necessita de mão-deobra para ser construída. Dessa forma, o sertanejo, ao chegar com a família encontra
logo emprego. Entretanto, o trabalho torna-se numa forma de aprisionamento, uma
escravidão moderna. O sujeito poético sente profunda tristeza e saudade da terra natal
que as água do oio/ Começa a caí, porque sua terra mesmo tão seca, era tão boa; agora,
ele já acumulou tanta dívida que não pode mais regressar. E, assim, finaliza-se o poema,
em forma de lamúria: Faz pena o nortista, tão forte, tão bravo, / Vivê como escravo, /
Nas terra do Sú.

O sertão em oposição à cidade
O sertão identifica-se também com o campo, contrapondo-se ao espaço urbano.
Na poética de Patativa do Assaré também se percebe essa representação:
No meu Sertão
[..]
Lá no sertão de onde eu venho,
Inté hoje não chegou
Buzina de caminhão
Nem apito de motô;
A vida é bem sossegada,
Sem barúio e sem zoada,
Por isso eu faço questão
De não morá na cidade,
Foi sempre minha vontade
Vivê e morrê no sertão.
[..]
(ASSARÉ, 2003, p. 124)
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De acordo com Melo (2011, p. 79), “O sertão contém o deserto e muitos outros
espaços repletos de diferentes paisagens, lugares, territórios”. Desse modo, o sertão
apresenta-se nesse poema como um espaço diferente, que estabelece uma oposição à
cidade. É um lugar onde o tempo transcorre lentamente e o progresso ainda não chegou,
como diz o eu lírico: Inté hoje não chegou/ Buzina de caminhão/Nem apito de motô.
Caminhão, carro ou automotores, no geral, ainda não haviam chegado à região que se
utilizava de animais (jumento, cavalo) como meio de transporte, ou tracionados para
transportar cargas. A cidade contempla o progresso, a mecanização, a industrialização, a
urbanização e a tecnologização. É o espaço do homem “civilizado”. Entretanto, o eu
lírico não vê na cidade o melhor lugar para viver, sua preferência é pelo sertão,
entendido como o interior, o campo, a zona rural.
Enquanto muitos enxergam a cidade como o modelo de uma sociedade civilizada,
o eu poético encontra nela contradições e desumanidade. Por exemplo, o carro que
imprime velocidade e deslocamento espacial; o fluxo de veículos tendo como
consequência a poluição e mortes decorrentes de acidentes, dentre outras coisas.
A cidade também é percebida como um lugar barulhento, apresenta uma zoada
mardita, com buzina de motô e apito de caminhão. É um espaço de intranquilidade, de
desassossego, enquanto o sertão é lugar de calmaria. Neste, o som que domina é o da
natureza: o canto dos pássaros, o som do vento, da cantoria, da viola, que liga o sujeito
ao que há de mais profundo, a sua natureza, trazendo-lhe alegria, paz e felicidade.
O campo evoca uma resposta sentimental, em que o valor se estabelece pela
antítese, isto é, o valor do campo (sertão) se constrói à medida que se opõe a sua antiimagem, a cidade. Neste sentido, na poética de Assaré, sertão e cidade constituem-se
pelo antagonismo, formando pares diametralmente opostos, tais como, antigo/moderno,
selvagem/civilizado, atraso/progresso, produção rural/industrialização, antigas/novas
tecnologias. Nessa relação antitética, o eu poético marca sua posição, constituindo-se
como um homem do sertão, que tem suas raízes no campo, sendo este o seu espaço a
partir de onde se compreende como sujeito e comunica, através da linguagem e da
experiência, sua existência no mundo, construindo, desse modo, sua identidade
sertaneja.
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O sertão como expressão artística
No poema subsequente, representa-se o sertão como expressão artística de um
povo.
Invocação a Leonardo Mota
[...]
No sertão, onde os violeiros
Cantam seus belos amores,
Compondo versos rasteiros,
Com rimas de várias cores.
No sertão, por onde outrora
Andaste, alegre e ditoso,
Escutando, à toda hora,
O som do pinho choroso.
[...]
(ASSARÉ, 2003, p. 16)

Neste poema, o espaço ultrapassa a noção de lugar físico, segundo Brandão (2013,
p. 110), a voz literária “se descorporifica, desnaturalizando o espaço”. Dessa maneira, o
espaço se subjetiviza, tornando-se um lugar de manifestação artística, carregado de
valores e sentimentos, que transita entre o temporal e o atemporal. “Trata-se, portanto,
de um espaço fundamentalmente subjetivo e movente, migrante, mutante, grafável e
rasurável” (MELO, 2011, p. 66). Neste sentido, o eu lírico apresenta o sertão como um
lugar de beleza estética, de amor, de alegria, terra de violeiros, cantadores e poetas.
Pinta-se outro quadro, mostra-se outra estética, a seca não é o tema central, mas sim a
música, a poesia, a arte.
Apesar da não extinção da parte núcleo, os espaços desterritorializamse. No processo rizomático, as linhas de segmentariedade distanciamse da raiz e esboçam-se em multiplicidades cada vez mais para longe,
rumo ao desconhecido, ou seja, a visão de território na modernidade,
tanto em relação aos antigos quanto aos novos espaços tende a ser
muito mais múltipla e descontínua. (SANTOS, 2013, p. 152).

A categoria de espaço, portanto, é ressemantizada. A noção de território como
espaço

mensurável

estende

seu

campo

semântico,

tornando-se

os

espaços

desterritorializados, ou seja, extrapolam a delimitação geográfica, física, concretamente
acessível aos olhos e às mãos, surgindo novas possibilidades, desprendidas do caráter
físico, ou que não se limita a ele. É nesse sentido que o sertão, antes entendido somente
como espaço físico, torna-se lugar imaginário, desmaterializado, subjetivo. Desse modo,
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Patativa empreende ao sertão um caráter poético, conferindo-lhe um lugar estético que
perpassa pela beleza, música e poesia.
Neste sentido, no poema Invocação a Leonardo Mota, a aridez da seca não é o
foco do eu poético, e sim a poesia que nasce dela, a inventividade artística dos poetas,
violeiros e cantadores sertanejos que encontram beleza na terra, poetizando-a com rimas
de várias cores e cantando-a ao som do pinho choroso. “É possível, ainda, tomar o
espaço não em função do que ele supostamente é, mas daquilo que é capaz de
provocar.” (BRANDÃO, 2013, p. 111). Desse modo, a dor, a tristeza, os momentos
difíceis transformam-se em força, luta, resistência, esperança, vida e poesia; surgem
outros espaços que traduzem sentimentos e sensações do eu lírico, por isso, a
subjetividade sobrepuja a geograficidade do sertão, sendo constitutiva das identidades
sertanejas.
O sertão é o lugar onde habita a música corporificada na viola, na cantoria, no
cordel, na poesia. Música vem de musas, que está diretamente relacionada ao divino, é
um caminho para a reconexão com o cosmos, sublimação das adversidades existenciais.
A música no sertão torna a vida mais leve, aplaca as dores, dá forças aos sertanejos para
resistir às durezas da vida.
O violeiro faz o coração do sertanejo pulsar, cada toque acompanha a batida do
coração, o ritmo da viola segue o ritmo da vida, criando uma sincronia entre quem toca
e quem ouve, a fragmentação dilui-se no todo sonoro e rítmico, tornando-se uníssonos.
O canto que sai da boca do violeiro, ao som da viola, emana de alma para alma, fala ao
coração dos seus irmãos, cria laços inquebráveis pelo tempo, conexões materiais e
imateriais, profundidades melódicas na alma. É o canto da musa. Para Borralho (2016,
p. 20), “as Musas exerciam o papel de ‘lembrar’ homens e mulheres que a vida não se
encerra no plano da matéria, logo, as artes, as letras, se ocupariam da função, ainda que
sopradas pelas Musas inspiradoras”. Neste sentido, a música, o canto, a viola e a poesia
mostram aos sertanejos algo além do plano material, uma dimensão em que a beleza
estética sublima a seca, a dor, a tristeza. Essas expressões estéticas são as vozes que
relampejam, unificando céu e terra, vida e morte, alma e corpo, barro e água. E, dessa
forma, os sertanejos são concebidos e suas identidades se reconstroem, movidas pela
subjetivação do espaço do sertão.
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Considerações finais
Percebe-se que são várias as representações do sertão na obra Inspiração
Nordestina (2003), de Patativa do Assaré. Uma delas envolve o sentido usual de lugar
da seca entendido como o espaço que hostiliza o homem com as intempéries climáticas
e questões político-sociais, o que se pode constatar no poema A triste partida em que o
eu lírico é expulso de sua terra com sua família em virtude da estiagem, seguindo rumo
a São Paulo.
Apresentaram-se na obra, ademais desse, o sertão de Assaré, mas especificamente
de Serra de Santana, sertão de terra fértil para o cultivo, cortada por rio e riachos, sertão
das serras e vales, da fertilidade; verificou-se que se sobressai na poética de Patativa a
sua relação afetiva, de enraizamento, com a terra natal, de modo que o sertão assareense
torna-se parte constitutiva da subjetividade do eu lírico, por onde perpassam as
recordações das suas vivencias e seu sentimento de pertencimento a este espaço.
Na poética de Assaré, o sertão também se configura como um lugar de
tranquilidade e calmaria em oposição à cidade, sendo um espaço feliz para se viver. Ele,
também, revela-se como lugar de beleza estética, terra de violeiros, cordelistas,
cantadores e poetas, ou seja, mostra-se como uma expressão artística de um povo, de
forma que ajuda a superar as adversidades cotidianas do sertanejo, através das
expressões artísticas.
Desse modo, o espaço desterritorializa-se, assumindo outras possibilidades para
além da geograficidade, penetrando na subjetividade do eu poético. Além disso, ocorre
uma ressemantização na representação do sertão, que se desprende do sentido habitual
da seca, permitindo outras concepções, tais como lugar fértil, lugar de beleza estética e
inventividade artística, de maneira que atua, em Inspiração Nordestina, diretamente no
processo de construção da identidade sertaneja, porque o sujeito é interpretado a partir
do seu espaço, o sertanejo vê-se no sertão, está no sertão e nele vive, de modo que se
torna um “SER-TÃO”.
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É O PLANO, É O TORTO, É O TRONCO:
IMAGENS DO CERRADO NO CINEMA LITERÁRIO GOIANO
Lemuel da Cruz Gandara (IFG/Formosa)1
Resumo: Propomos uma investigação comparativa entre o livro O tronco (1956), de Bernardo
Élis, e o filme homônimo dirigido por João Batista de Andrade lançado em 1999. Nosso foco
são as imagens do Cerrado e como elas aparecem tanto no romance quanto no longa-metragem
a partir da estética das artes cinêmicas, visada crítica e teórica preconizada por Silva Jr. e
Gandara no âmbito do cinema literário a partir de Bakhtin e Benjamin.
Palavras-chave: O tronco; Cerrado; Cinema literário

Os ipês abrem o luar de ouro e paixão
de suas copas floridas. Na monotonia da
chapada coberta pelo cerrado, a
monotonia dos pios das perdizes e
codornas em busca do amor
(Bernardo Élis, O tronco)
O Cerrado setembrino, seu sol a pino, seus animais silvestres e seu arco-íris de
ipês amarelo, rosa, roxo, branco trazem o calor, a seca e a esperança das chuvas de
outubro que acalentarão os povos sedentos e suarentos que habitam as tramas e serras
das amplidões de Goiás. Esse ecossistema desafiador inspira o cinema literário e se
estende e desdobra nas páginas e frames de livros e filmes que se dedicaram a
emoldurá-lo artisticamente.
Essa paisagem que se aproxima das savanas está na semente literária da poesia de
José Godoy Garcia, Cora Coralina e Augusto Niemar, bem como da prosa de Hugo de
Carvalho Ramos e Bernardo Élis. Nesses ermos da arte, o cinema literário aparece como
o território propício para traduções coletivas que transmutam para o audiovisual a
experiência com a escrita (ou o contrário) através dos recursos técnicos e da
responsividade crítica criadora. Como um de seus afluentes, o cinema literário goiano
concentra diálogos e intercâmbios entre as produções fílmicas e literárias que se
dedicaram à cultura, ao povo, à arte, ao modo de viver dos que moram ou elegeram
Goiás como morada.

1
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gandara21@hotmail.com.
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Nesse âmbito, temos livros que foram traduzidos para longas e curtas-metragens
de animação, ficção ou documentários. Por outra via, lemos textos que levam a técnica e
a recepção cinematográfica para as páginas da literatura escrita por autores goianos. As
obras encerradas nesse horizonte nos ajudam a identificar o espaço da sétima arte em
Goiás. Nele, não encontramos variadas produções ou mesmo grandes ciclos intelectuais,
como é o caso dos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro,
segundo pesquisa de Paulo Emilio Salles Gomes (1996). Durante a expansão e o
reconhecimento do cinema como linguagem artística no Brasil na primeira metade do
século XX, o estado esteve aberto à recepção e exibição. Por essa razão, nossa pesquisa
se propõe a aprofundar e mapear o cinema literário goiano a partir de um dos elementos
mais importantes da geografia do lugar: o Cerrado.
No romance O tronco, de Bernardo Elis, a geoposeia do Cerrado goiano é
composta por um amálgama de sertão, árvores tortas, épocas de chuvas e de secas,
horizontes planos sem serras ou montanhas. Como síntese desse espaço natural, temos
este fragmento que está na epígrafe do nosso ensaio: “os ipês abrem o luar de ouro e
paixão de suas copas floridas. Na monotonia da chapada coberta pelo Cerrado, a
monotonia dos pios das perdizes e codornas em busca do amor” (1988, p. 64).
No texto, a flora e a fauna estão em harmonia com o espaço e revelam uma
atmosfera de sensualidade e calmaria. Com esse aspecto geográfico em vista, nos
preocupamos em investigar como o Cerrado do livro é traduzido para o cinema no filme
O tronco (1999), dirigido por João Batista de Andrade. Nos concentramos na fotografia,
nas locações e nos enquadramentos dos planos para tecermos análises sobre como esses
meios criativos da tradução coletiva transpõem as palavras de Elis para a imagem
fílmica do espaço no cinema literário goiano.
No contexto do livro, o Cerrado aparece como força da natureza e suas mudanças
em diversas passagens. O recorte espacial se localiza na Vila do Duro, região que hoje é
nomeada Dianópolis e integra o estado do Tocantins. No lugar, a disputa entre a justiça
e o sistema dos coronéis (coronelismo) liderada pelos grandes fazendeiros se intensifica
depois que Vicente Lemes denuncia, em inventário, a família Melo pela morte de
Clemente Chapadense por questão de disputa territorial. No entanto, Lemes é primo dos
Melo e deve favores a eles, como por exemplo o seu emprego.
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Com a denuncia, as tropas do estado são enviadas para fazer a investigação, o que
culmina no início de uma guerra entre a lei e sua morosidade e o reinado pleno dos
coronéis e das defesas de sua propriedade privada conquistada pelas heranças
oligárquicas e também pelo roubo sistemático das viúvas sem porvir que perdem seus
maridos e terras para as balas “perdidas” das espingardas sem dono aparente. Nesse
horizonte, o Cerrado é um sem fim que testemunha as disputas e a passagem do tempo.
Abaixo, selecionamos dois momentos que corroboram nossa ideia:

Pelas serras e pelas bocainas o piraí estalava e os burros gemiam,
levando no lombo pisado os costais de mantimentos roupas de cama,
trem de cozinha e munição. A serra de Jaraguá suas matas ricas ficou
para trás; o rio Maranhão com sua caudal soturna foi transposto. Pelos
caminhos do sertão, incertos caminhos cortados no mato ou no
cerrado, a caravana avança sempre ao sol e ao sereno. No deserto sem
fim, as cidades e povoados minúsculas ilhas distantes umas das outras
dezenas de sítios ou fazendas, quando existem, são como navios
perdidos no ermo.
Para todos os lados galopa o oceano da campina, da floresta ou do
cerrado, por onde as estradas são tortuosos e indecisos riscos meio
apagados na poeira e na lama. Ítaberaí, Jaraguá, São josé do Tocantins
ficaram para trás (ELIS, 1988, p. 61, grifos nosso)
Como um barco ronceiro e moroso, a comissão prossegue sempre
sempre através do sertão ressequido e escaldante. O gaviãozinho e o
pinhê-pinhê estridulavam no risco do vôo cinzento, caçando cobras e
grilos zonzos pelas chamas das queimadas. Embaixo, no vale, a
mataria se derrama a perder de vista [...]. Longe, no céu acinzentado
pelo fumo e pela poeira que os ventos incertos sacodem, os urubus
abrem grandes círculos negros: carniça de alguma rês morta na boca
do tijuco, aonde fora buscar uma gota d’água.
A comissão é um barco que avança. Para trás ficaram o Maranhão, o
Tocantins e o Paraná, rios que rolam águas verdolengas pelos
profundos vales, remansando nos pauis esverdinhados as febres e os
miasmas (ELIS, 1988, p. 64).

Nas duas citações, o Cerrado, sua flora e sua fauna surgem no auge da seca. As
queimadas, o céu acinzentado pelo fumo e a poeira, a referência ao deserto e à busca por
uma gota d’água, a carniça e o sol são elementos que ressaltam a seca e o calor do lugar.
Por seu turno, os rios evidenciam o caminho que leva aos povoados instalados às suas
margens, enquanto as matas e a referência ao deserto reforçam a noção de lugar
desabitado onde poucos seres humanos decidiram desbravar. Nesse ambiente inóspito e
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quase selvagem, as relações humanas tendem a seguir a mesma correnteza do rio da
vida dos poderes.
O que mais nos chama a atenção são as comparações que o narrador faz entre o
sertão e o oceano. Nesse exercício metafórico, a comissão dos soldados enviada pelo
governo e a comitiva de mudança liderada por Lemes são semelhantes a barcos. As
fazendas, por sua vez, são navios, e as cidades são ilhas distantes. A capina
predominante se torna um oceano. Em todas essas alusões encontramos nos extremos
entre o seco do cerrado e molhado marítimo um lugar de diálogo e novas descobertas a
serem realizadas para a plena “civilização” do Estado e das ideias coloniais que foram
implementadas no continente americano desde a chegada dos povos europeus.
O deserto sem fim dá lugar às chuvas depois que finda a temporada da seca, como
vemos nesta passagem: “Pelo cerrado encharcado, os soldados fugiam. Só de tarde é
que vieram a se encontrar Ferreirinha, Freitas Machado e Salustiano. Embora sentissem
fome, não paravam para comer. Era perigoso” (ELIS, 1988, p. 258). Também
destacamos este momento: “Pelo cerrado gotejante, molhados até os ossos, cansados e
famintos, os soldados continuavam se arrastando” (ELIS, 1988, p. 258). Nos dois
fragmentos, as águas torrenciais revelam a outra face do espaço geográfico, em que ele
interfere diretamente no deslocamento dos personagens e em seus destinos, visto que a a
guerra entre as tropas da polícia e as boiadas do Melo é aprimorada, e por isso mesmo
mais violento, durante esse período em que as águas lavam a paisagem centro-oestina.
O filme dirigido por Andrade se dedica principalmente à temporada da seca e seu
sol escaldante que cobre os ermos. Analisamos o longa-metragem no horizonte estético
das artes cinêmicas. O cinêmico busca no dialogismo de Bakhtin (2003) e na
reprodutibilidade técnica de Benjamin (2010) suas orientações teóricas e tem a ver com
a recepção dos planos e dos ângulos que mediam o encontro entre o público e a obra
fílmica disposta e exibida nos múltiplos espaços que propiciam a projeção de um filme,
seja ele uma sala de cinema ou mesmo um smartphone (SILVA JR., GANDARA,
2017).
Os planos e ângulos são habitados pela composição cinematográfica. Quando o
filme se apresenta como uma “adaptação” de um texto literário, o consideramos uma
tradução coletiva em que todos os envolvidos revelam seu contato íntimo com o texto
fonte. Nesse caso, a fotografia é uma leitura da luz, a música uma leitura musical, o
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desenho de produção uma leitura do espaço e assim por diante (SILVA JR.,
GANDARA, 2013). Dessa maneira, a composição é fundamentada na tradução das
palavras para a imagem e o som da sétima arte.
No universo dessa discussão, a partir do momento em que se estabelece um
diálogo direto (tradução coletiva) ou indireto (citação, referência, intercâmbio estético)
entre as duas artes, adentramos o campo do cinema literário (SILVA JR., GANDARA,
MEDEIROS, 2018). Com isso em vista, ao consideramos o cinema literário goiano e
suas traduções coletivas,

Elis é, seguramente, o autor goiano que diretores e produtores mais se
interessaram no século passado. [...] temos o longa-metragem Índia, a
Filha do Sol (1982), de Fábio Barreto, inspirado no conto “Ontem,
como hoje, como amanhã, como depois” do escritor, publicado no
livro Caminhos e descaminhos, em 1965; o já citado O tronco,
tradução coletiva do romance homônimo publicado em 1956; e Terra
de Deus (2000), dirigido por Iberê Cavalcanti a partir do conto “A
enxada”, extraído do livro Veranico de Janeiro (1966) (GANDARA,
2018, p. 152).

O autor de O tronco foi o que mais ganhou projeção nacional ao longo das
décadas. A tradução coletiva dirigida por Andrade é sintomática dessa ideia. Abaixo,
segue um frame do filme:

Figura 01: A comitiva de Lemes
Fonte: Filme O tronco (01:46:33)
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A figura 01 retoma justamente a discussão que fizemos sobre a imagem do
Cerrado no texto de Élis. A fotografia de Jacques Cheuiche busca a superexposição da
luz solar. A cena é composta por um painel monocromático fundamentado no amarelo.
Ele está tanto na vegetação quanto no céu, que não é plenamente azul. O plano geral
arde como o clima da temporada seca no Cerrado. A comitiva de Lemes (interpretado
pelo ator Ângelo Antônio), no seguimento, está se mudando para outro povoado, pois a
guerra fez suas relações familiares com os Melo ruir. Os figurinos feitos por Moacyr
Gramacho se baseiam na cor branca, mais arejada e mais indicada para o ambiente;
ademais, ela estabelece um contraste entre a paisagem banhada de sol com árvores,
algumas secas e outras verdejantes.
Para além dessa ideia, a citação pictórica também faz referência à metáfora
marítima e oceânica descrita por Élis. A comitiva de Lemes lembra um barco que
atravessa a imensidão sem fim do oceano-mar do Brasil central. Essa ideia sobre o
desbravamento em “barco” comitivo do Cerrado nos parece uma continuidade da
colonização, como se o barco que trouxe os portugueses e sua civilização continuasse
sua investida por terras brasilis adentro. Outro aspecto que trazemos para nossa análise,
é como um dos animais da fauna cerradina surge no filme, conforme as imagens a
seguir:

Figura 02: No meio do caminho tinha um jabuti
Fonte: Filme O tronco (00:02:13)

Figura 03: Tinha um jabuti no meio do caminho
Fonte: Filme O tronco (01:46:17)

As figuras 02 e 03 nos apresentam um jabuti-piranga (cujo nome científico é
chelonoidis carbonaria). A primeira se trata de um frame da abertura do filme. O
animal aparece em plano detalhe e, a partir dele, a imagem se abre para mostrar toda a
comitiva de Lemes atravessando o Cerrado para chegar à Vila do Duro. Na segunda
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figura, o jabuti reaparece no final do filme em um “embate” no qual o cavalo de Lemes
o coloca de carapaça para baixo. Após o personagem perceber o ocorrido, esforça-se
para deixar o anima novamente em sua posição natural.
Em nossa interpretação, o jabuti é um habitante do cerrado, natural, assim como
os coronéis. A intervenção da lei, investida na persona de Lemes, pode até provocar
tumultos em sua trajetória, porém ela não resiste e se rende diante da força da natureza e
das oligarquias instaladas no lugar. A lentidão do jabuti tem a ver com a letargia do
povo, das tradições e da justiça. Ao final da obra, Lemes descobre que tanto os
fazendeiros quanto os representantes da lei são partes distintas e polares de uma mesma
ideia que engloba corrupção, poder e dominação do espaço. No Cerrado de O tronco, a
justiça tarda e falha.
Conforme apresentamos, O tronco se dedica à paisagem do Cerrado e a enforma
artisticamente de maneira a potencializar seus extremos. Seja na seca ou na temporada
das águas, a geografia do planalto central influência diretamente os personagens e os
rumos de suas vidas. Por seu turno, o cinema literário goiano tem em Bernardo Élis seu
maior representante no que concerne à tradução coletiva nas artes cinêmicas em âmbito
nacional. O filme advindo de seu romance investigado aqui reforça a característica solar
do lugar e se apropria da fauna para tecer uma reflexão sobre o desbravamento
civilizatório e a degradação das relações humanas. Nesse cenário desértico-marítimo, o
plano cinêmico e o torto das árvores compõem uma paisagem de extremos onde o sem
fim do horizonte nos ilude com oásis e destinos jamais alcançados, e que, por isso
mesmo, o cinema literário pode imaginar e materializar em romance e filme.

Referências

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo:
Editora 34, 2016.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In Obras
escolhidas volume I. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2010.
ÉLIS, Bernardo. O tronco. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988.

3984

GANDARA, Lemuel da Cruz. Cinema literário goiano e ensino: teoria e prática da
tradução coletiva In: MEDEIROS, Ana Clara Magalhães; LEITE, Karine Rios de Oliveira;
SILVA JR., Augusto Rodrigues; GANDARA, Lemuel da Cruz. Os parceiros de Águas
Lindas: ensino de literatura pelas letras de Goiás. Goiânia: R&F Editora, 2018.
GANDARA, Lemuel da Cruz. Jane Austen no cinema literário: tradução coletiva e
dialogismo no grande tempo das artes. Dissertação (Mestrado em Literatura).
Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
GOMES, Paulo Emílio Sales. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1996.
O TRONCO. Direção: João Batista de Andrade. Brasil, 1999. 109 minutos.
SILVA JR., Augusto Rodrigues; GANDARA, Lemuel da Cruz; MEDEIROS, Ana
Clara Magalhães. À esquerda do pai e o retorno do filho pródigo no cinema literário de
Lavoura Arcaica. Guavira Letras. nº 26. Três Lagoas, janeiro-abril, 2018.
SILVA JR., Augusto Rodrigues; GANDARA, Lemuel da Cruz. Artes cinêmicas e artes
cênicas em Garcia Lorca: noiva vestida de sangue. In: LABORDE, Elga Pérez. Lorca
total. Campinas: Pontes, 2017.
SILVA JR., Augusto Rodrigues; GANDARA, Lemuel da Cruz. Calças, saias e
quinquilharias mundanas: uma análise do vestuário do filme Lavoura arcaica pelo viés
da tradução coletiva. Orson - Revista dos Cursos de Cinema do Cearte UFPEL, nº 5.
Pelotas, julho-dezembro, 2013.

3985

TRANSCRIAR PARA O FRANCÊS AS VOZES DO SERTANEJO PRESENTES
NA LINGUAGEM ROSIANA EM "SARAPALHA" E
"A HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA"
Sophie Guérin Mateus (UnB)1
Resumo: Berman afirma que a superposição de vozes que constitui, para Bakhtin, a principal
especificidade da estilística romanesca é a questão mais aguda da tradução da prosa. Na escrita
de Rosa a fala do sertanejo e a fala do autor se mesclam numa representação criativa da
linguagem popular do sertão, traçando um paralelo entre as culturas escrita e oral e promovendo
a valorização de ambas. Ao traduzir, para o francês, contos do escritor mineiro, seguindo as
teorias de Benjamin e Campos sobre tradução, nosso objetivo é reproduzir o efeito poético e os
processos responsáveis pela carga semântica do texto literário em outra língua, obtendo um
texto que soe sertanejo em francês e preserve a poesia da linguagem rosiana.
Palavras-chave: Guimarães Rosa; polifonia; transcriação; francês

Introdução
O heterodiscurso social, sua dialogização e o movimento do tema através das
linguagens constituem, para Bakhtin, “a peculiaridade basilar da estilística romanesca”
(BAKHTIN, 2015, p.30). João Guimarães Rosa não se contenta em imitar a linguagem
popular ao representar o povo sertanejo. Ele a recria, dando origem à sua própria
linguagem, uma linguagem rosiana. Unindo as culturas escrita e oral, ele prestigia
ambas. Rosa
apresenta uma viva multidão, diferenciada em bandos, grupos e
pequenos ajuntamentos de gente, que por sua vez se subdividem em
inúmeros personagens individuais, cada um com um perfil, um nome e
geralmente também com uma fala” (BOLLE, 2004, p.394).

Essa multiplicidade de vozes representa um dos principais desafios na tradução e
a tendência de apagá-la, como o salienta Berman (2007, p.85), é frequente. A fim de
conservar as vozes do sertão e o efeito poético presente nos contos “Sarapalha” (que
será designado por (S) em seguida) e “A hora e a vez de Augusto Matraga” (designado
por (AM)), aplicamos, ao traduzi-los para o francês, as teorias de Walter Benjamin e
Haroldo de Campos. Isto é, com o intuito de reproduzi-los na outra língua, criando,
assim, um francês que soe ao mesmo tempo sertanejo e poético, analisamos os recursos
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lexicais, as classes morfológicas e as diferentes construções sintáticas, bem como os
elementos semânticos responsáveis pelo processo contínuo de significância.
A cultura sertaneja retratada pela linguagem poética de Rosa
Bakhtin entende que a linguagem é, por natureza, dialógica, e que todo enunciado
é composto por outros enunciados aos quais faz eco, concordando ou discordando com
eles. Todo enunciado carrega emoções e juízos de valor. Portanto, é preciso perceber
essas relações dialógicas para apreender o sentido de um enunciado. A estilização
consiste em imitar um texto, um estilo, sem a intenção de os negar, ridicularizar ou
desqualificar. No caso de João Guimarães Rosa, Daniel nos informa queo escritor “não
faz uso irônico do léxico coloquial brasileiro, pois respeita muito êste recurso e não faz
troça dele” (DANIEL, 1968: 33).
A cultura sertaneja está presente em diversos níveis da linguagem rosiana.
Podemos percebê-la tanto no léxico quanto na sintaxe, mas também nos aforismos que
perpassam sua obra. Daniel fez um amplo estudo formal da construção da linguagem
rosiana em João Guimarães Rosa: travessia literária, demonstrando que as inovações
linguísticas trazidas pelo autor se inspiram em construções comuns na linguagem
popular brasileira. Assim, para criar neologismos, Rosa usa diversos recursos presentes
no português, como mudanças de letras como em “estórdio” (S), que é uma corruptela
de “estúrdio”; apócope em “ind’hoje” (S), “’manhã” (S); junção de palavras com ou
sem o uso de hífen, como em “o sinal-da-cruz” (S), “talqualzinho” (AM),
“Nomopadrofilhospritossantamêin!” (AM); ou ainda a afixação como em “desdeu”
(AM), “cigarrar” (AM). Podemos também salientar o uso de onomatopeias: “Úi”, “Baubau!”, “lept!... lept!...” (AM) ou de palavras oriundas do tupi e de línguas africanas que
entraram no uso do português brasileiro, como “tapera” (S), “pirambeira”, “biboca”,
“taboca”, “dengosa”, “capenga” (todos em AM). Além disso, a fauna e a flora são
sempre designadas por nomes populares, muitas vezes em tupi.
Na sintaxe, os desvios em relação ao português padrão permitem chamar atenção
para essa norma que discrimina as outras formas de expressão. Por isso o autor lança
mão de estruturas próprias da língua falada: construções divididas e inversões, como em
“deram apoio os quatro guarda-costas” (AM), “Quem quisesse, porém,durante esse
tempo, ter dó de Nhô Augusto, faria grossa bobagem” (AM); construções pleonásticas
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como em “Por que é que foi, que só hoje é que o senhor sonhou com ela, Primo
Ribeiro?” (S), “E está que é só osso, peixe cozido sem tempero...” (AM); construções
progressivas, usando o verbo estar, o verbo ir ou o verbo vir com gerúndio, muitas
vezes comduplicação do verbo vir, resultando em “vinha vindo” (AM); dupla negação
em “Não sei, não” (S), “que eu hoje não preciso deles, não” (AM); ou ainda a
duplicação: “acabar de acabar”, (AM), “fim no fim” (AM). A pontuação marca também
a busca pela representação da oralidade com muitas reticências: em “Sarapalha”,
encontramos mais de 360 em quinze páginas.
A criação de um texto sugestivo, lúdico e poético passa também pelos inúmeros
aforismos que pontuam toda a obra rosiana. Todo conto em Sagarana possui um
provérbio ou um trecho de cantiga popular como epígrafe, remetendo à cultura e
sabedoria populares. “Sarapalha” possui, assim, a epígrafe: “’Canta, canta, canarinho,
ai, ai, ai... / Não cantes fora de hora, ai, ai, ai... / A barra do dia aí vem, ai, ai, ai... /
Coitado de quem namora!...’ (O trecho mais alegre, da cantiga maisalegre, de um capiau
beira-rio.)” (ROSA, 2009, p.93), e “A hora e a vez de Augusto Matraga” tem duas
epígrafes, sendo uma cantiga e um provérbio:
“Eu sou pobre, pobre, pobre,
vou-me embora, vou-me embora
......................................................
Eu sou rica, rica, rica, vou-me embora, daqui!...”
(Cantiga antiga.)
“Sapo não pula por boniteza,
mas porém por percisão.”
(Provérbio capiau.) (ROSA, 2009, p.237).

As anedotas contadas pelos personagens rosianos, como a história que o Primo
Argemiro conta ao Primo Ribeiro sobre o diabo que, na forma de um moço bonito, leva
uma moça pelo rio, também contribuem para a valorização dacultura sertaneja e para o
efeito poético. De fato, como Augusto Rodrigues da Silva Junior afirma em editorial da
revista Cerrados, do Programa de Pós-Graduação em Literatura da UnB:
pensamos as variantes de ação da(s) cultura(s) populare(s) implicando
uma prática atual e cotidiana e uma mudança na compreensão do
literário a partir de dados e de informações da cultura popular, da
oralidade e da performance cultural e artística. O escritor não perde
seu prestígio, mas aquele que o escritor ouviu, registrou, também é
valorizado (SILVA JUNIOR, 2013: 9).
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A tradução como entre-lugar
Para Baktin, “a cultura do outro só se revela com plenitude e profundidade (...)
aos olhos de outracultura. Um sentido só revela as suas profundidades encontrando-se e
contactando comoutro, com o sentido do outro” (Bakhtin, 2006: 366). Por isso, a
tradução nos parece um meio apropriado para evidenciar os elementos da cultura
sertaneja na escrita rosiana. Bhabha (1998, p.308) explica que Walter Benjamin vê, na
diferença cultural, “um elemento de resistência no processo de transformação” que
representa um desafio para o tradutor. Berman acrescenta que
a superposição das línguas é ameaçada pela tradução. Esta relação de
tensão e de integração existente no original entre o vernacular e a
coiné, a língua subjacente e a língua de superfície etc., tende a apagarse. (...) a multiplicidade de vozes talvez seja o ‘problema’ mais agudo
da tradução da prosa, pois toda prosa se caracteriza por
superposições de línguas mais ou menos declaradas. (BERMAN,
2007, p.85, grifos do autor)

No entanto, Benjamin baseia a própria traduzibilidade na “aceitação da diferença
das línguas não como impedimento, deficiência, mas como condição de possibilidade”
(LAGES, 1998, p.68) proveniente da afinidade que exista entre elas. Além disso, ao
traduzir uma obra de arte, o tradutor deve buscar o essencial da obra,“o inaferrável, o
misterioso, o ‘poético’” (BENJAMIN, 2008: 66) que se encontra na lei da forma do
originale precisa ser reproduzido pelo tradutor.
Para Haroldo de Campos, a construção, em outra língua, de uma informação
estética, apesar de autônoma,estará ligada à informação estética do texto original por
uma relação de isomorfia. Deve-se analisar, portanto, tudo oque na forma de escrever
traz algum significado para a obra, isto é, todos os seus processos de seleção,
distribuição, aspectos fônicos e rítmico-prosódicos, bem como o inter-relacionamento
das diferentes classesmorfológicas e das diferentes construções sintáticas, isso tudo
formando o intracódigo, o espaço operatório da “função poética”.
Propostas de tradução
Ao traduzir os contos “Sarapalha” e “A hora e a vez de Augusto Matraga”, tentamos
reproduzir as inovações lexicais e sintáticas, mantendo o registro coloquial quando era o caso,
sem esquecer que essas inovações, bem como o efeito poético do texto, foram construídas a
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partir de padrões existentes na língua portuguesa. O autor cria, por exemplo, o adjetivo
“desbrilhados” (S) a partir do verbo brilhar – transformado em adjetivo –, no qual acrescentou o
prefixo des. “Desbrilhar” significa “perdeu o brilho”, de acordo com Martins (2001, p.157) e
traduzimos como “déluisants”. O adjetivo “desdeixado” (AM), construído a partir de “deixado”,
significa desleixado, desprezado, descuidado (Martins, 2001, p.159). Se traduzíssemos
literalmente como “délaissé” perderíamos o registro e a construção de um neologismo. Assim,
traduzimos como “désentretenu”. Na palavra “senvergonha” (AM), construída por justaposição
das palavras “sem” e “vergonha”, o “m” sendo substituído por um “n”, foi traduzido por
“sangêne”, juntando as palavras sans, sem o “s” final, e gêne. Para os nomes que designam a
flora e a fauna brasileira, utilizamos a mesma estratégia indicada pelo autor a seu tradutor
alemão quando do trabalho com nomes próprios: traduzimos os de significado mais sugestivo;
deixamos como no original ou adaptamos aqueles nos quais a sonoridade era mais importante;
e, em certos casos, traduzimos uma parte e deixamos a outra como no original, ou seja,
realizamos uma semi-tradução. Conservamos, assim, as palavras oriundas do tupi ou de línguas
africanas, a exemplo de “joá”, “carapanã” (ambas em S), “tié” ou “urubu” (ambas em AM), mas
também

“mururê-de-flor-roxa”

(S),

traduzida

como

“mururê-aux-fleurs-violettes”

ou

“pitangueira” (S) como “pitanguier”. No entanto, as palavras vindas do tupi ou de línguas
africanas que entraram no uso comum da língua portuguesa foram mais difíceis de conservar em
francês, dado que o contexto nem sempre permite a compreensão do significado. É o caso de
“canguçu” (AM) que traduzimos como “jaguar”, palavra diferente, mas também oriunda do
tupi. “Biboca” e “pirambeira” (ambas encontradas em AM) foram traduzidas como “cavité” e
“crevasse”, preservando o sentido do texto.
Daniel afirma que é na sintaxe que Rosa mais inova. Ela também representa um dos
maiores desafios na tradução, pois as transgressões à norma culta em língua portuguesa nem
sempre podem ser reproduzidas da mesma forma na francesa. Reproduzimos as duplicações
“acabar de acabar” e “fim no fim” como “finir de finir” e “à la fin de fin”. A dupla negação e as
estruturas pleonásticas como “que” e o verbo “ser”, típicas do português brasileiro, foram
traduzidas, quando possível, como “c’est que”: “Por que é que foi, que só hoje é que osenhor
sonhou com ela, Primo Ribeiro?” (S, grifo nosso) foi traduzido como “Pourquoi c’est, que juste
aujourd’hui, vous avez rêvé d’elle, Cousin Ribeiro ?” e “Não sei, não... Só sei é que se ela,
porum falar, desse de chegar aqui de repente,até a febre sumia...” (S, grifo nosso) ficou “J’sais
pas, non… J’sais juste, c’est que si elle, en un mot, elle apparaissait ici toutà coup, même la
fièvre disparaissait…”.
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O texto rosiano é também composto por metáforas e personificações que remetem
ao universo sertanejo e que devemos reproduzir. No quadro a seguir podemos ver como
o nascer do sol remete à cultura pelos verbos “cresce, amadurece”, como a malária é
personificada, como a força de Augusto Matraga é comparada ao couro (matéria muito
usada no sertão) e como as pernas da Sariema são comparadas às pernas de um pássaro
típico da região. Às vezes, ao privilegiar a metáfora ou a referência cultural, acaba-se
perdendo uma rima, como em “cresce” e “amadurece” no primeiro exemplo, mas
também de “manuel-fonseca” com “seca”.
Quadro I – Tradução das figuaras de linguagens
Texto em português

Texto em francês

O sol cresce, amadurece (S)

Le soleil pousse, mûrit

Só a maleita é quem sobe e desce,
olhando seus mosquitinhos e pondo
neles a benção. (S)
Nhô Augusto era couro ainda por
curtir (AM)

Juste l’affection qui monte et qui descend,
regardant ses moustiques et déposant en eux sa
bénédiction.
Sieur Augusto était du cuir pas encore tanné

Você tem perna de manuel-fonseca,
uma fina e outra seca! E está que é
sóosso, peixe cozido sem tempero...
(AM)

Tu as des jambes de manuel-fonseca, l’une
fine et l’autre sèche ! Et tellement que tu n’es
qu’os, poisson cuit sans assaisonnement…

Os aforismos são formas sentenciosas que também tem um sentido metafórico e
que muitas vezes possuem um ritmo próprio e afirmam uma “verdade”, remetendo à
sabedoria popular e, no caso dos contos de João Guimarães Rosa, à cultura sertaneja.
Por exemplo, podemos citar as seguintes sentenças: “Coisa de igreja tem castigo, não é
brinquedo...”, “Sorte nasce cada manhã, e já está velha ao meio-dia...”, “para quem não
sai, em tempo, de cima da linha, até apito de trem é mau agouro”, todas extraídas de
AM, que foram traduzidas como “Qui dit affaire d’église dit punition, c’est pas un
jouet…”, “Le sort naît chaque matin, et il est déjà vieux à midi…” et “pour celui qui ne
sort pas, à temps, de sur les rails, même le sifflet du train est de mauvaise augure”.
Com essas escolhas de tradução, esperamos ter conseguido um texto que soe
sertanejo em francês sem prejudicar a compreensão do texto e seu efeito poético nessa
língua.
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Considerações finais
A tradução consiste em reproduzir um texto numa outra língua, servindo de ponte
entre dois lugares, duas épocas, duas culturas. As diferenças culturais são, no entanto,
um desafio para o tradutor, que tende a apagar o que não existe na cultura do texto alvo.
Ao analisar os recursos linguísticos à disposição do autor, o conjunto de traços fônicos,
morfológicos, semânticos e lexicais que definem sua especificidade, podemos tentar
reproduzi-los na língua alvo.
A cultura sertaneja transparece na escrita de João Guimarães Rosa tanto no léxico
quanto na sintaxe ou, ainda, em aforismos, cantigas ou anedotas que remetem à
sabedoria popular. Rosa não se contenta em imitar, mas recria sua própria linguagem
mesclando a voz do poeta às dos personagens do sertão, a cultura escrita à cultura oral,
de modo a valorizar estas duas.
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UMA TRAVESSIA DA CAATINGA, SEGUINDO OS PASSOS DE
SPIX/MARTIUS E DE EUCLIDES DA CUNHA
Willi Bolle (Universidade de São Paulo)1
Resumo: É o relato de uma caminhada coletiva, de Uauá a Canudos Velho, realizada em março
de 2018. Antes de Uauá, fomos conhecer dois lugares visitados em 1819 pelos viajantes
naturalistas alemães Spix e Martius: a cidade de Monte Santo e o local da queda do meteorito de
Bendegó. A caminhada começou na pequena cidade de Uauá, onde ocorreu em 1896 a derrota da
Primeira Expedição militar contra os seguidores de Antônio Conselheiro, que tinha refundado a
comunidade de Canudos. Durante a travessia da caatinga tivemos uma visão concreta desse bioma
e das condições de vida dos habitantes locais. No ponto de chegada fomos conhecer o cenário da
guerra de 1896/97. Concluímos com um resumo e um balanço da campanha de Canudos.
Palavras-chave: caatinga; Monte Santo; Canudos; Spix e Martius; Euclides da Cunha

Apresento aqui o relato da experiência de uma caminhada coletiva pela caatinga no
norte do estado da Bahia, de Uauá a Canudos Velho, realizada em março de 2018. Três
foram os meus motivos para participar dessa “Caminhada dos Umbuzeiros”, criada em
2015 por um grupo de artistas da cidade de Uauá e, desde então, retomada anualmente:
1) Conhecer, no caminho para Uauá, a cidade de Monte Santo e o local da queda do
Meteorito de Bendegó – lugares visitados, 200 anos atrás, pelos viajantes naturalistas
alemães Spix e Martius. 2) Conhecer os cenários da Guerra de Canudos (1896/97), que
começou com a derrota da Primeira Expedição militar em Uauá, em novembro de 1896,
e terminou com a destruição total da cidade de Canudos pela Quarta Expedição militar,
em outubro de 1897. 3) Conhecer in loco o bioma da Caatinga e as condições atuais de
vida dos sertanejos. Nesta viagem fui acompanhado por Eckhard Kupfer, diretor do
Instituto Martius-Staden (São Paulo), com quem estou refazendo, entre 2017 e 2020, os
principais trechos do percurso de Spix e Martius, por ocasião do bicentenário de sua
expedição pelo Brasil.
Monte Santo e o riacho de Bendegó
O relato Viagem pelo Brasil, 1817-1820, de Spix e Martius, é o livro mais
importante em língua alemã sobre o Brasil. Eles foram os primeiros cientistas viajantes
que realizaram uma travessia integral dos sertões, isto é, do cerrado e da caatinga, ao
longo de um ano inteiro (julho de 1818 a junho de 1819). Dessa expedição, na qual eles
atravessaram o norte de Minas Gerais até a fronteira com Goiás, o estado da Bahia, uma
1
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parte de Pernambuco e o Piauí, até São Luiz do Maranhão, vamos focalizar a parte que
trata de sua “Viagem, através do Sertão da Bahia, até Juazeiro, às margens do São
Francisco”.2 Os dois naturalistas saíram da cidade de Salvador em 18 de fevereiro e,
viajando a cavalo pela Estrada Real do Gado, por onde costumavam ser tocadas as boiadas
do Piauí, chegaram em Juazeiro no dia 30 de março de 1819. O interesse especial do seu
relato consiste numa detalhada descrição do bioma da Caatinga, da passagem por Monte
Santo e do meteorito de Bendegó, que eles foram examinar no local onde caiu em 1874.
Partindo igualmente da cidade de Salvador, E. Kupfer e eu refizemos de carro a
maior parte do percurso dos dois naturalistas, por coincidência também no mês de março.
Passamos pelas pequenas cidades de Serrinha, Queimadas e Cansanção, até chegar em
Monte Santo. Esse trajeto de cerca de 400 km nos proporcionou uma iniciação à paisagem
da caatinga, em cuja vegetação predominam os cactos. Pudemos confirmar a descrição
dessa região como sendo pouco apropriada para a agricultura e aproveitada sobretudo
para a criação de algum gado. A falta de chuvas, a seca prolongada e seus efeitos foram
especialmente fortes no ano em que Spix e Martius realizaram a sua travessia. Eles
passaram por arraiais abandonados por quase todos os habitantes, por causa da falta de
água. No meio da caatinga, encontraram, reunidas em torno de uma fonte, mais de 30
pessoas e presenciaram uma disputa pela água. Estiveram ali também alguns homens
armados com fuzis, os quais se dirigiam aos viajantes com estas palavras: “-- A água aqui
é só para nós, e não para ingleses vagabundos!”
Depois de terem presenciado, ao longo do caminho, muita pobreza e miséria da
população sertaneja, Spix e Martius chegaram, em meados de março, no arraial de Monte
Santo. Como eles relatam, esse povoado deveu o seu desenvolvimento particularmente a
um capuchino italiano, Frei Apolônio de Todi,3 que chegou ali em 1775 e organizou, na
encosta do monte, a construção de uma Via Sacra, que termina no ponto mais alto com a
Capela de Santa Cruz. Com isso, o antigo arraial transformou-se num importante lugar de
romaria. Desde aquela época, Monte Santo é visitada todos os anos, por ocasião das
principais festas religiosas, por um grande número de peregrinos, vindos de todas as
partes do Brasil. Assim como Spix e Martius, subimos pela Via Sacra com suas diversas
2

Cf. Spix e Martius (2017), pp. 277-309.
A figura do Frei Apolônio tornou-se o personagem-titulo do romance homônimo escrito por Martius em
1831, mas que foi publicado somente 161 anos depois, em 1992. Nessa obra de ficção, o autor tomou a
liberdade de deslocar os lugares do enredo para a Amazônia.
3
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capelinhas, desfrutando depois de um amplo panorama, do alto do Monte Santo.
Avistamos o vale do riacho de Bendegó e as diversas serras no entorno de Canudos.
Retornaremos mais tarde a este ponto panorâmico, quando vamos falar da guerra de
1896/97.
Depois de termos visitado o Museu de Monte Santo, com suas várias referências à
figura de Antônio Conselheiro e também ao meteorito de Bendegó, contratamos um guia
para nos levar até o riacho, a uns trinta quilômetros ao norte de Monte Santo, onde foi
encontrado, em 1784, o meteorito que recebeu o nome de Bendegó, e era, naquela época,
o segundo maior meteorito do mundo. Ele mede 2,15 metros de comprimento e pesa 5.360
quilogramas, contém 92% de ferro e 6% de níquel. Em 1888, foi transportado até o Rio
de Janeiro, onde está exposto no Museu Nacional; ou melhor: estava exposto, pois o
Museu foi quase totalmente destruído por um incêndio em 02 de setembro de 2018.4
Uma caminhada coletiva, de Uauá a Canudos Velho
Do vale do Bendegó seguimos até a cidade de Uauá, onde encontramos, no Espaço
Cultural Toque de Zabumba, o grupo de artistas que organiza anualmente a Caminhada
dos Umbuzeiros. Fomos conhecer a Cooperativa de Uauá, onde são processadas as frutas
da região, especialmente o umbu. O umbuzeiro já foi descrito detalhadamente por Martius
desta forma: “Suas raízes, horizontalmente espalhadas, quase à flor da terra, intumescemse em tubérculos nodosos do tamanho de um punho ou até de uma cabeça de criança e,
ocos no interior, estão cheios de água”.
Depois dos preparativos iniciamos, no final do dia, a nossa caminhada em direção
a Canudos. O nosso guia foi o poeta Basílio Gomes, conhecido como BGG da Mata
Virgem, com um bastão na mão e vestido à maneira do Antônio Conselheiro, em cuja
memória costuma ser realizada a caminhada. Os organizadores colocaram à disposição
do nosso grupo de cinquenta caminhantes um perfeito serviço de infraestrutura: transporte
da bagagem numa caminhonete, abastecimento com água e comida, e atendimento de
saúde. Por causa de uma chuva que caiu durante a tarde do primeiro dia, a nossa
caminhada começou apenas no entardecer. Logo depois de sair de Uauá – o nome dessa
cidade é indígena e significa “Vagalume” – já entramos na caatinga, com sua vegetação
de cactos, dentre os quais destacam-se os xique-xiques. Por volta das oito horas e meia
4

Poucos dias depois, foi publicada no jornal Folha de S. Paulo uma caricatura, mostrando um desenho do
meteorito com esta fala: “Por favor, me mandem para outro planeta!”
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da noite, após uma caminhada de uns 10 km, chegamos na nossa primeira parada, na casa
do sertanejo seu Roque, em torno da qual armamos as nossas barracas. Depois do jantar,
trocamos informações sobre a caatinga.
O bioma Caatinga abrange quase 10% do território do Brasil, ocupando uma área
de 800.000 km2, sendo constituída principalmente por savana estépica. Tem longos
períodos de seca, que duram em média oito meses. A caatinga ocupa a totalidade do
estado do Ceará, e parte dos territórios de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Bahia.
O bioma vizinho, o Cerrado, abrange uma área de 2 milhões de km2,
correspondendo a 24% do território nacional e é constituído principalmente por savanas
com árvores baixas e retorcidas. É o mais antigo bioma brasileiro e o grande reservatório
de água do Brasil. 70% de sua biomassa está dentro da terra, e por isso se diz que é uma
floresta de cabeça para baixo. A partir da década de 1970, o Cerrado sofreu grande
devastação; por causa do avanço da fronteira agrícola (gado, soja e milho), 46% de sua
vegetação natural já foi destruída. Isso afeta seriamente a biodiversidade e representa um
grave problema para o abastecimento hídrico do país.5
No segundo dia, caminhamos da casa de seu Roque, durante uns 23 km, até o rio
Vaza-Barris, cujo leito estava seco e em cuja margem armamos no fim da tarde as nossas
barracas. Conhecemos, então, mais detalhadamente as principais plantas da caatinga:
catingueira, favela, cansanção, macambira, mandacaru, cabeça-de-frade e xique-xique. E
também os umbuzeiros, com suas frutas refrescantes. Passamos por várias casas de
moradores, com os quais tivemos algumas breves conversas. As casas são abastecidas
com água e, desde recentemente, também com luz elétrica. A mais importante fonte de
renda dos moradores é a criação de caprinos e bovinos. Junto a algumas casas cultivamse os cactos-da-Índia como alimento do gado.
No terceiro dia, prosseguimos a caminhada, durante mais 29 km, até a vila de
Canudos Velho. Durante a manhã, beiramos o rio Vaza-Barris pela margem norte; depois
de cruzar um afluente, o rio Priumã, passamos para a margem sul do Vaza-Barris.
Passamos novamente por várias casas de sertanejos e por grupos de cabras e bois, que
pastavam perto da sombra de árvores e de poças de água. A nossa travessia entre os
Cf. Marcelo Leite, “INPE lança sistema público para vigiar destruição do cerrado em tempo real”, Folha
de S. Paulo, 28/09/2018, p. B 5.
5
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flancos da Serra do Caipã nos deu uma ideia da sensação experimentada pelos soldados
da 2ª Expedição contra Canudos, quando sofreram emboscadas por parte dos guerreiros
que defendiam Antônio Conselheiro. Depois dessa travessia, já avistamos no horizonte
os morros e as serras ao lado da cidade histórica de Canudos. Atingimos a BR-116, que
cruzamos, para chegar à vila de Canudos Velho.
Quanto a Canudos, é preciso distinguir três localidades com esse nome: 1) A
Canudos histórica, um arraial que já existia antes da chegada de Antônio Conselheiro, e
que foi ampliado então em grande escala e se tornou o alvo dos ataques do Exército
brasileiro durante a campanha de 1896/97. Depois de sua total destruição, em 1897, a
Canudos histórica foi completamente submersa pelo açude de Cocorobó, criado durante
os anos 1960 com o represamento do rio Vaza-Barris. 2) A segunda Canudos, chamada
de Canudos Velho, que foi construída a partir de 1910 pelos sertanejos que tinham se
retirado para o interior da região, antes do ataque final do Exército à Canudos histórica.
Uma parte de Canudos Velho foi igualmente inundada pelo açude, em 1969. Sobressaemse das águas apenas as ruínas da Igreja de Santo Antônio. 3) A Nova Canudos, que foi
construída a partir do final dos anos 1960, perto da barragem do açude.
Depois de nossa chegada ao arraial de Canudos Velho, descemos mais um
quilômetro, até a beira do açude, de onde emergem as ruínas da Igreja de Santo Antônio.
Nesse local, o historiador Roberto Dantas, que também participou da caminhada, nos fez
um resumo da Guerra de Canudos. Do outro lado do açude, avista-se o Alto da Favela,
que foi o principal ponto estratégico na fase final da guerra.
Um retrospecto sobre a guerra de Canudos (1896/97)
No dia depois da caminhada, fomos até o lado oposto da represa para visitar o
Parque Estadual de Canudos, onde se encontram alguns dos principais lugares da luta
entre os conselheiristas e os soldados do governo, especialmente o Alto da Favela. Com
base no livro Os Sertões (1902), de Euclides de Cunha, e em trabalhos de estudiosos como
Walnice Galvão (O Império do Belo Monte, 2001) e Roberto Dantas (Canudos: novas
trilhas, 2011), passamos a apresentar aqui um breve resumo da Campanha de Canudos.
Com a chegada, em 1893, do líder religioso Antônio Conselheiro a Canudos, esse
arraial às margens do rio Vaza-Barris passou a crescer vertiginosamente. Com suas
prédicas e obras em prol dos sertanejos pobres, ele atraiu milhares de seguidores, que
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acreditavam numa melhoria milagrosa de suas condições de vida. Rebatizado de Belo
Monte, Canudos teve a sua população aumentada para 25.000 habitantes.
Quais foram as causas da guerra do Exército brasileiro contra os seguidores de
Antônio Conselheiro? A crescente migração de mão-de-obra para Canudos deixou
ressentidos os grandes proprietários. Quanto ao clero, este sentiu-se eclipsado em
comparação com aquele pregador carismático, que se dedicou integralmente à causa dos
pobres. Em consequência disso, a oligarquia e a Igreja exigiram do governo da recéminstaurada República medidas contra o Conselheiro e seus seguidores. Estes recusaram a
cobrança de impostos, que foi efetuada de forma violenta pelo novo governo. Na imprensa
construiu-se a imagem do Conselheiro atuando a serviço de potências estrangeiras,
querendo restaurar a monarquia no Brasil.
A primeira expedição militar contra Canudos aconteceu no final de 1896. O
Conselheiro havia encomendado e pago em Juazeiro uma remessa de madeira, destinada
à construção da igreja nova em Canudos; porém, essa encomenda não foi entregue. Com
base em boatos de que os conselheiristas viriam buscar a madeira à força, o governo da
Bahia enviou em novembro de 1896 um batalhão de infantaria, com três oficiais e 104
soldados, sob o comando do tenente Pires Ferreira, em direção a Canudos. Em Uauá, essa
tropa foi surpreendida pelos conselheiristas, que vinham num misto de procissão religiosa
e força de combate. O confronto armado terminou com 150 mortos entre os
conselheiristas e, comparativamente, apenas10 mortos entre os soldados. No entanto, por
falta de força e de coragem de seus homens para atacar Canudos, Pires Ferreira decidiu
retornar com o seu batalhão para Juazeiro. Com isso, a vitória numérica da tropa
transformou-se em derrota.
Colocando-nos novamente no alto do Monte Santo e tomando em mãos o mapa do
cenário da guerra, que acompanha o livro de Euclides da Cunha, pudemos ter uma visão
mais concreta dos rumos das duas expedições seguintes. Olhando em direção ao noroeste,
avistam-se o vale do riacho do Bendegó e a Serra do Cambaio. Por uma estrada nessa
direção avançou, em janeiro de 1897, a segunda expedição, sob o comando do major
Febrônio de Brito. Os soldados continuaram o seu caminho pelos “píncaros torreantes” e
“os contornos agitados da Serra do Caipã” – da qual, nós, caminhantes de 2018,
conhecemos uma amostra. Em consequência das emboscadas e das graves perdas que a
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tropa sofreu naquela serra e nos territórios adjacentes, o comandante resolveu dar ordem
para a retirada. Com isso, configurou-se a segunda derrota da Exército.
Olhando agora do alto do Monte Santo em direção ao nordeste, avistamos no
horizonte as serras do Arati e do Cocorobó. Contornando a Serra do Arati pelo lado leste
e passando pelas caatingas adjacentes, avançou, em março de 1897, a terceira expedição,
comandada pelo coronel Moreira César. Passando em seguida pelo local do Rosário, os
soldados chegaram até Canudos e resolveram atacar o arraial, que tinha um número de
habitantes equivalente a uma cidade. Nessa investida, como relata detalhadamente
Euclides da Cunha, os soldados fracassaram no labirinto dessa “urbs monstruosa”. Com
esse insucesso e a morte do seu comandante, estava selada a terceira derrota do Exército.
Em abril de 1897, o ministro da Guerra, marechal Bittencourt, preparou uma quarta
expedição, que devia ser definitiva e tinha uma novidade estratégica: o avanço foi feito
por meio de duas colunas, vindo de direções diferentes. A primeira coluna, comandada
pelo general Arthur Oscar, com 3.000 soldados e um canhão Whitworth 32 (“a
Matadeira”, como foi chamado pelos habitantes de Canudos), avançou, em junho de 1897,
pela mesma estrada do Rosário, via Caldeirão e Juetê. Ela chegou muito perto de
Canudos, mas ficou aprisionada pelos conselheiristas num dos vales. A primeira coluna
foi salva, contudo, pela chegada da segunda coluna, que partiu de Aracaju, com 2.350
solados, sob o as ordens do general Savaget, avançando via Jeremoabo. Na passagem pela
Serra de Cocorobó, os soldados sofreram um ataque de emboscada por parte dos
conselheiristas, como já tinha acontecido em vários episódios anteriores da guerra. Desta
vez, porém, houve uma mudança de tática por parte do Exército. O comandante Savaget
mandou os seus soldados realizarem um ataque frontal contra os conselheiristas
emboscados, e assim o Exército conseguiu romper o bloqueio. Com isso, a segunda
coluna avançou até o Alto da Favela e conseguiu liberar a primeira coluna que estava sob
assédio.
Com essa concentração dos soldados no ponto estratégico a partir de onde se
controla Canudos, só faltava resolver o problema logístico do abastecimento dessa tropa
numerosa. Em agosto, o Marechal Bittencourt organizou o envio de comboios regulares
de abastecimento, que partiram de Monte Santo até o Morro da Favela, via a estrada do
Calumbi. Com isso, o Exército conseguiu fechar em setembro – no mesmo mês em que
faleceu Antônio Conselheiro – o seu cerco ao redor de Canudos. A cidade foi atacada
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então com artilharia pesada, bombas de dinamite e pelos soldados. Em 5 de outubro de
1897 foram mortos os últimos quatro defensores. Canudos, que já tinha sido incendiada
em vários pontos, acabou sendo completamente destruída. Os prisioneiros – homens,
mulheres e crianças – foram degolados pelos soldados. No seu retrospecto sobre a guerra,
Euclides da Cunha faz este balanço: “Aquela campanha foi – na significação integral da
palavra – um crime”.
O que significa Canudos hoje?
Concluímos esta apresentação com a pergunta: O que significa Canudos hoje? Com
a palavra “favela”, nome de uma planta local espinhosa, com que foi designado o Alto da
Favela, a história de Canudos projetou-se em âmbito global. Quando os soldados, depois
da campanha de 1897, retornaram ao Rio de Janeiro, eles não tinham outra opção de
moradia a não ser instalar-se em barracos que construíram no morro da Providência, que
passaram a chamar de Morro da Favela. Como as autoridades públicas nunca se
empenharam em melhorar as condições de vida dos moradores desse e de outros bairros
precários, as chamadas favelas cresceram em grande escala. Em função do comércio de
drogas, que procurou novos caminhos de distribuição via Brasil, construiu-se a partir dos
anos 1980 uma sociedade criminosa paralela, que o Estado não consegue mais controlar.
No Brasil, quase 12 milhões de pessoas moram atualmente em favelas. O geógrafo
e historiador Mike Davis descreve a nossa Terra como Planet of Slums / Planeta Favela
(2006). Como ele informa, o aumento atual da população nas favelas do mundo inteiro é
da ordem de 25 milhões de pessoas por ano.
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PERFORMATIVIDADE NA CONSTRUÇÃO DO HUMOR EM PIADAS EM
LIBRAS1
Arlene Batista da Silva (UFES)2
Resumo: Este trabalho visa a investigar os elementos que produzem o efeito cômico em piadas
produzidas por surdos. Trata-se de uma pesquisa documental, cuja fonte principal são registros
audiovisuais. Toma como pressupostos teóricos os Estudos Culturais, a partir do pensamento de
Stuart Hall (1997) e os estudos sobre a performance (ZUMTHOR, 2000), entre outros.
Ancorado nesses estudos, pretende-se descrever e analisar a atuação do tradutor/intérprete em
vídeos e piadas disponíveis no site da TV INES, a fim de compreender os elementos linguísticodiscursivos, culturais e performáticos que produzem um efeito cômico responsável pela
construção do humor nessas narrativas.
Palavras-chave: Piadas; Cultura surda; Performance.

Considerações Iniciais
De acordo com Marta Morgado (2011), as manifestações artístico-literárias dos
surdos sempre estiveram presentes nas associações, escolas e eventos organizados por
esse grupo social, porém não havia uma preocupação com o registro dessas produções,
já que não possuíam valor enquanto objeto cultural.
No Brasil, a literatura em língua de sinais começa a ganhar notoriedade a partir de
2005, por meio do Decreto 5.626 que determina, dentre outras ações, a formação em
nível superior de educadores bilíngues e intérpretes de Libras. Desse modo, não só a
Libras ganha visibilidade no cenário nacional, mas também seus usuários e a cultura
produzida por eles, materializada por meio de vídeos sinalizados que circulam na
internet, especialmente na Plataforma Youtube.
A partir de 2010, começam a surgir no país pesquisas acadêmicas (em nível de
Mestrado e Doutorado) que se dedicam à literatura produzida por surdos. Um exemplo
foi a tese de doutorado de Carolina Hessel Silveira intitulada “Literatura surda: análise
da circulação de piadas clássicas em língua de sinais (2015), na qual a autora investigou
as piadas produzidas por surdos, concebidas como objeto estético de valor artísticoliterário de um grupo social que começa a ganhar visibilidade no contexto
1
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contemporâneo. O objetivo central da tese foi conhecer quais as representações e
características da cultura surda são dadas a ver em piadas que circulam em espaços
frequentados por surdos. Silveira (2015) analisou 14 piadas, com base nos seguintes
critérios: apresentar personagens surdos ou temáticas relacionadas à cultura surda; ser
uma produção audiovisual em Libras, apresentar variações da mesma narrativa e ser
tradicionalmente conhecida pela comunidade surda.
A partir das análises, Silveira (2015) verificou que as piadas surdas se
assemelham às piadas de ouvintes nos seguintes aspectos: a) trata-se de narrativas
curtas; b) são marcadas pelo exagero; c) possuem um final inesperado e d) por vezes,
abordam temas tabus como escatologia, sexo, etc.. Contudo, há alguns elementos que
particularizam essas piadas: a) o surdo é o protagonista que ora leva vantagem ora é
prejudicado por ser surdo; b) a experiência visual é exaltada em detrimento de
problemas auditivos; c) ênfase na expressão facial e corporal; d) oscilação entre
movimentos lentos e rápidos e d) incorporação dos personagens e das ações dos
mesmos.
Silveira (2015) revela, ainda, que as piadas analisadas possuem uma forte relação
com as experiências sociais e culturais que constituem as identidades surdas. Para
entender o teor cômico das piadas, é preciso conhecimento profundo de Libras e
vivência na comunidade surda. Assim, entendemos que o humor nessas narrativas tornase uma chave para a compreensão da cultura desses sujeitos, pois, enquanto objeto de
linguagem. A propósito desse assunto, ancoramo-nos em Stuart Hall para quem “A
linguagem é o meio privilegiado através do qual damos sentido às coisas, através do
qual o significado é produzido e através do qual há seu intercâmbio. Os significados só
podem ser partilhados através de um acesso comum à linguagem” (HALL, 1997, p.1).
Nesse sentido, rir das piadas em Libras, em tese, significa partilhar de uma cultura
comum, uma forma de demonstrar conhecimentos sobre assuntos próprios daquele
grupo social. Podemos inferir, portanto, que o humor abre um espaço público que
permite a discussão constante de ideias acerca da política, do comportamento e das
relações sociais entre surdos e ouvintes, entre surdos e surdos, etc..
À luz dessas considerações, este estudo pretende investigar os elementos que
produzem o efeito cômico em piadas produzidas por surdos. Ancorando-se nos
pressupostos da pesquisa documental, foi selecionada a piada “Chapeuzinho
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Vermelho”, presente no site da TV INES3, no programa “Piadas em Libras”, em 2013.
Assim, pretende-se descrever e analisar a atuação do tradutor/intérprete surdo, a fim de
compreender os elementos discursivos, culturais e performáticos que produzem um
efeito cômico responsável pela construção do humor nessa narrativa.

Literatura e humor em Língua de Sinais
No artigo “Literatura das Línguas Gestuais”, Marta Morgado (2011) afirma que o
humor em língua de sinais possui características muito semelhantes, independente do
país. Para ela, para ser um bom contador de histórias de humor,

para além de ser surdo e de possuir a identidade surda, tem
necessariamente de ser fluente em língua gestual”. Além de
fundamentalmente ter talento artístico e dramático, exprimir com
desenvoltura o movimento e as expressões, faciais e corporais; ser
criativo; e ser observador concluir autora (MORGADO, 2011, p. 56).

Para conferir mais qualidade às piadas e ganhar a adesão do público, a autora
enfatiza que humoristas precisam estudar os movimentos dos personagens que
pretendem imitar, não se preocupando somente com as falas, mas se concentrando nos
movimentos corporais e nas suas expressões faciais.
Tendo em vista as considerações de Morgado (2011), entendemos que a produção
de piadas em Libras guarda forte relação com a atuação performática, pois a utilização
dos gestos, dos movimentos, a forma de incorporar os personagens e suas ações, a
forma de se expressar, tudo isso contribui no sentido de configurar a mensagem a ser
transmitida por meio de cenas constituintes de significantes sociais que interconectam
humor-denúncia x humor-exaltação da cultura surda.
Concebida como arte performática, as piadas em Libras se aproximam da
literatura oral tal como eram transmitidas nas sociedades arcaicas. De acordo com Paul
Zumthor (1997), pesquisador da literatura oral, vários componentes participavam da
declamação de poesias na Idade Média. Além da voz, o gestual, a interação com o
público, o local e as regras de apresentação também compõem a poesia oral. Fazendo
um contraponto, “claro, isto pode ser dito também, de uma certa forma, da poesia
escrita; mas, tratando-se da oralidade, o conjunto desses termos refere-se a uma função
3

http://tvines.org.br/?page_id=123.
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global, que não se saberia decompor em finalidades diversas, concorrentes ou
sucessivas” (ZUMTHOR, 1997, p. 156).
Acerca da performance produzida por surdos, cabe destacar que em vez da voz, o
corpo funciona como lugar de materialização de um saber, de uma memória social,
transmitidas por meio de práticas de sujeição, resistência e, por vezes, ausência de
cidadania presentes na vida cotidiana desses sujeitos.
Portanto, seguindo os princípios de Zumthor (1997), a literatura oral (e,
igualmente a literatura sinalizada) não se resume a ausência da escrita, mas se constitui
por meio de um conjunto de elementos visuais e circunstanciais que dão vida dão vida à
(in)corporação de práticas culturais do mundo real.
À luz do resgate bibliográfico aqui apresentado acerca da literatura surda, humor
e performance, na próxima seção analisaremos uma piada disponível no site da TV
INES4.
Baseado nos pressupostos da pesquisa documental, nesta investigação, foram
empregadas técnicas de análise de conteúdo temático-categorial, o que nos permitiu
conhecer as manifestações performáticas na produção da contação da história de
humor em língua de sinais.
Para Diana Rose (2008), o processo de transformação do material audiovisual em
texto escrito é uma translação, quer dizer, uma tradução do material, a qual,
normalmente, toma forma de uma simplificação.
De acordo com as técnicas de pesquisa aqui explicadas, ao detalhar os vídeos
selecionados,

pretendemos

identificar

elementos

(tais

como:

encenação

e

performance; expressões não manuais e expressões faciais; cenários presentes nos
vídeos; uso constante de metáforas e hipérbole) enquanto categorias de análises
importantes, expostas nos vídeos selecionados, a fim de compreender quais são
utilizadas na produção do humor surdo.

Piada em Libras: Chapeuzinho Vermelho

O vídeo remonta uma curiosa historinha lúdica, trazendo à baila a proposta de
4

A TV INES foi criada em 2013, numa parceria entre o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) e
a TV INES. O site é produzido em formato bilíngue, com legendas e locução em português, para que
surdos e ouvintes possam acessar os conteúdos ali veiculados.
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uma mistura de paródia com pastiche, na qual “Chapeuzinho vermelho” vai pela
estrada sozinha, até que encontra o “Lobo”. Ele não consegue se comunicar com ela,
pois a “a garota” é surda, e só usa língua de sinais. Então com um plano
maquiavélico, o lobo decide ir até a casa da vovó, a qual tem uma grande surpresa, ao
se deparar com uma associação de vovós surdas.

Imagem 1 – Print screen do vídeo Chapeuzinho Vermelho
Fonte: TV INES

Esse vídeo publicizado em 1 de julho de 2013, no site da TV INES, na página
de Piadas em Libras, apresenta 00:04:57 de duração. Ele conta a história de três
personagens: um ouvinte e duas surdas.
Em relação ao cenário, a contação desta história é iniciada em um ambiente ao
ar livre, uma espécie de parque, onde três amigos conversam em um piquenique, até
que chega o quarto amigo e começa a contar a história da Chapeuzinho Vermelho.
Logo o ambiente é transferido para um cenário de Estúdio, que remete às lembranças
da história, a qual o plano de fundo vai mudando, de acordo com o desenvolvimento
da história. Por fim, os personagens retornam ao parque, onde os amigos finalizam a
história.
Em relação aos personagens, de início são quatro: Áulio Nóbrega, Heveraldo
Ferreira, Renato Nunes e Aline L‟Astorina. Áulio Nóbrega, após uma breve
apresentação, inicia a contação da história em um cenário, já vestido com o figurino
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de dois personagens: o Lobo e a Chapeuzinho Vermelho, os quais são interpretados
pelo mesmo ator: Áulio Nóbrega.

Imagem 2 – Print screen de cenas do vídeo Chapeuzinho Vermelho
Fonte: TV INES.

A seguir identificaremos em algumas cenas a presença de elementos que marcam
a produção do humor surdo.
Já no desenvolvimento inicial da primeira cena (Imagem 3), notamos o uso do
mesmo recurso presente na história anterior: o efeito chamado “quebra da quarta
parede”. Da mesma forma que o trecho mostra o momento em que o sinalizador usa
do recurso corporal e facial, para intensificar o sentimento ali empregado, no primeiro
vídeo, ao iniciar a contação da história, o ator do segundo vídeo se depara com o seu
figurino, e percebe que não é o que ele queria, pois a roupa é da “Chapeuzinho
Vermelho”. Ao perceber o equívoco de, sendo homem, se vestir de “garota”, o ator
entra em um dialogo com a produção, exigindo que seja trocada a sua fantasia pela do
Lobo. Em um instante, como num “passe de mágica”, o figurino é trocado.

Imagem 3 – Print screen das cenas 1, 2 e 3 do vídeo Chapeuzinho Vermelho
Fonte: TV INES
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Nas cenas 4, 5 e 6, podemos perceber o momento em que, após o início da
história, ao conhecer a Chapeuzinho, o personagem do lobo percebe que a mesma é
uma personagem surda e só usa LIBRAS. Assim, para expressar as questões de
incomunicabilidade, da mesma forma que foi usado na cena anterior, o contador de
história volta a usar o mesmo recurso facial, em conjunto com o corporal,
direcionando-os de acordo com cada personagem e intensificando suas expressões,
exageradamente, como uma forma de demonstrar sua insatisfação. Notamos também,
na mesma cena 6, que o Lobo volta a chamar a atenção da produção do vídeo, pois
segundo ele, não entendia nada que a personagem dizia. No entanto, o diretor logo
chama sua atenção e o manda continuar a história, como um gesto de censura ao
comportamento desviante do ator.

Imagem 4 – Print screen das cenas 4, 5 e 6 do vídeo Chapeuzinho Vermelho
Fonte: TV INES.

Já a cena 7 mostra o momento em que já, de volta ao parque onde se inicia a
história, o contador de história usa o recurso de um final inesperado; assim, conta a
última cena da piada, a qual de forma muito hilária, explica um desfecho surpresa
para a piada, em que ao contrário de apenas uma vovozinha, nos deparamos com uma
associação de vovozinhas surdas, mostrando neste momento que o riso é provocado
pelo choque de expetativas; ou seja, pelo final inesperado, como traço importante no
humor surdo.
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Imagem 5 – Print screen da cena 7 do vídeo Chapeuzinho Vermelho
Fonte: TV INES

Percepções sobre o vídeo Chapeuzinho Vermelho
Nessa produção audiovisual, há um deslocamento entre a cena de conversa
informal e a cenas da piada (gravada em estúdio), sugerindo ao leitor que no
momento de contação da anedota inicia-se um jogo discursivo em que se suspende a
linguagem habitual, a conversa cotidiana para a produção de uma narrativa ficcional.
A piada constitui-se numa paródia do clássico infantil “Chapeuzinho Vermelho”,
ao reconstruir novas verdades a partir do conto infantil. Desse modo, o narrador se
apropria de um modelo vigente, inserindo na sua composição o problema da
dificuldade de comunicação entre surdos e ouvintes, ou seja, uma das experiências
mais comuns vividas pela comunidade surda. Desse modo, expõe, por meio da
paródia, problematizações culturais de sua época. De acordo com Maria Lúcia
Aragão (1980), numa paródia, por meio de um jogo de espelhos, o escritor

usa de artifícios que possibilitam a retomada de uma narrativa
como uma dissimulação, ou melhor, através do projeto de uma
estilização paródica da ideologia de uma determinada época,
reconduz o texto a uma crítica dessa ideologia. Fala do velho
para falar do novo. Recua no tempo para deixar o tempo avançar
(ARAGÃO, 1980, p. 22).

Nessa perspectiva, percebe-se que o leitor é chamado a participar como coautor
ao acessar em sua mente, no ato da piada, a narrativa clássica “Chapeuzinho
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Vermelho”. Na medida em que há uma desconstrução dos fatos – o lobo não
consegue se comunicar com Chapeuzinho; o lobo chega à casa da vovozinha e se
depara com uma associação de vovós surdas – tais subversões do enredo tradicional,
produz o inesperado, a ruptura com a ordem oficial, gerando o riso.
A piada, portanto, insere como ponto de tensionamento, o ouvinte (na figura do
lobo) deslocado em meio à incomunicabilidade com os surdos. Aqui, o efeito de
humor é gerado pela inversão de papéis, pois o gesto social de “ficar perdido”, “não
conseguir se comunicar”, comumente é atribuído aos surdos que não conseguem
interagir na sociedade majoritariamente ouvinte. Eis que o riso surge como uma
reação a esse tipo de comportamento deslocado vivido por muitos surdos, sendo
experimentado pelo ouvinte.
Considerações Finais
Este estudo teve como objetivo principal investigar os elementos discursivos,
culturais e performáticos que produzem um efeito cômico responsável pela construção
do humor em piadas em Libras, a partir da descrição e análise da piada “Chapeuzinho
Vermelho”, presente no site da TV INES, no programa “Piadas em Libras”, em 2013.
Um primeiro aspecto observado foi a separação entre a conversa informal e o
momento da contação da piada, isto é, a supensão da linguagem convencional para
produção de uma narrativa ficcional. A evidência de uma repetição do uso da paródia se
revela no processo de remontagem, quer dizer, na reinvenção do conto “Chapeuzinho
Vermelho”, a partir de acontecimentos cotidianos vivenciados pelos surdos.
Desse modo, percebemos que a piada promove uma inversão de comportamentos,
ao colocar o lobo (ouvinte) em situação de constrangimento, por ele não conseguir se
comunicar com Chapeuzinho (surda). O riso revela a percepção do leitor dos contrastes
entre os conceitos e a vida real: fazer o ouvinte sentir “na pele” as dificuldades de
comunicação vividas pelos surdos numa sociedade majoritariamente ouvinte. Nesse
contexto, o riso acaba por evidenciar (para os ouvintes) que o direito à comunicação,
essencial para o exercício da cidadania das pessoas surdas, tem sido negligenciado em
nossa sociedade.
Cabe ressaltar, ainda, que no caso das narrativas em língua de sinais, o uso de
elementos não manuais (expressões corporais e faciais), o uso de classificadores e a
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criatividade na mudança de figurino para representar a mudança dos personagens são
significativos para a produção do humor surdo.
Levando em consideração os dados discutidos até aqui, é possível afirmar que as
piadas produzidas pela TV INES lançam mão da performance, da paródia e da ironia
para produzir o riso. Este, contudo, vem acompanhado de uma descoberta, pois o leitor
experimenta a sensação de desnudamento das mazelas que envolvem sujeitos surdos e
ouvintes na sociedade. Nesse sentido, podemos afirmar que as piadas em Libras são
criações literárias, na medida em que trazem uma carga de liberdade que as tornam
independentes sob muitos aspectos, de tal maneira que a explicação dos seus produtos é
encontrada sobretudo neles mesmos. Como conjunto de obras de arte a literatura se
caracteriza
por essa liberdade extraordinária que transcende as nossas
servidões. Mas na medida em que é um sistema de produtos
que são também instrumentos de comunicação entre os
homens, possui tantas ligações com a vida social, que vale a
pena estudar a correspondência e a interação entre ambas
(CANDIDO, 2000, p.163).
O leitor, portanto, ao assistir às piadas em Libras, é provocado ao exercício da leitura
por meio de textos cujos efeitos de humor estabelecem relações com enunciados
anteriores, marcados no conjunto da vida social. Sendo assim, o leitor, pela via do
humor, vai alargando seu saber sobre os condicionamentos a que estamos sujeitos nas
práticas construídas culturalmente.
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CAMILO CASTELO BRANCO E A CRÍTICA AO ROMANTISMO EM
CORAÇÃO, CABEÇA E ESTÔMAGO
Geraldo da Aparecida Ferreira1

Resumo: O escritor português Camilo Castelo Branco produziu uma grande quantidade de
obras que, quase sempre, é dividida entre novelas passionais e novelas satíricas. Incluída neste
segundo grupo, Coração, Cabeça e Estômago, em nossa opinião, se destaca das demais por
aprofundar, de forma incisiva, na crítica aos padrões românticos presentes nas obras de então. A
nossa intenção é explicitar os momentos de desconstrução da escrita romântica presentes no
livro, bem como tentar aproximar tais passagens de possíveis posicionamentos do sujeito
histórico, que vislumbrava no esgotamento da fórmula romântica a possibilidade do surgimento
de algo novo.
Palavras-chave: Crítica literária; Romantismo; Crítica social; Novela satírica.

Iniciemos este nosso texto nos aproximando de uma obra que consideramos
basilar para a discussão que estamos propondo, a novela Coração, Cabeça e Estômago.
Já a partir da segunda edição daquela obra, foi incluído um texto de A. A. Teixeira de
Vasconcelos, que apesar de ser escritor, não deixa de ser um estudo feito “no calor da
publicação”. Nessa análise, o autor discorreu sobre as três fases da vida de Silvestre da
Silva, emitindo opiniões sobre cada uma delas. Ele destacou as críticas que Camilo fazia
à sociedade portuense que valorizava mais o dinheiro que o caráter e a respeitabilidade
que algumas pessoas alcançavam apesar de terem um comportamento condenável.
Teixeira de Vasconcelos, em introdução à Obra completa de Camilo, elegeu a fase
estômago como sua predileta: “Encantou-me a terceira parte do romance, não pelo
desenlace filosófico, mas pela admirável fidelidade com que o Sr. Camilo Castelo
Branco copiou da natureza as cenas e linguagem da casa do sargento-mor de Soutelo”
(CASTELO BRANCO, 1993, p.724). Ele apontará como defeitos algumas liberdades
que Camilo tomou em relação à imagem das mulheres representadas na fase do coração,
e a utilização de algumas poucas palavras que estavam fora de uso na língua portuguesa.
Mas ao final da análise reconhecia o valor do autor de Amor de Salvação: “O Sr.
Camilo Castelo Branco é o nosso primeiro romancista, e há de ser por certo, um dos
mais discretos prosadores portugueses. O voto não admite suspeição porque é de
homem do mesmo ofício” (CASTELO BRANCO, 1993, p.726). O tempo foi passando
1
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e Coração, Cabeça e Estômago continuou a despertar nos críticos, mesmo de épocas
diferentes, um sentimento parecido, eles o viam como uma forma irônica, uma visão
depreciativa do Romantismo. Jacinto do Prado Coelho considera que:
Coração, Cabeça e Estômago é, sim, uma obra desigual,
desarticulada, onde não se operou a necessária fusão de materiais
heterogêneos; obra apimentada, na primeira parte, com brejeirices ou
graçolas de gosto discutível; mas reserva ao leitor atento a surpresa
duma “substantifique moelle”, além de páginas magistrais de
“realismo” rústico e dum estilo, em muitos passos, admirável, dúctil,
chistoso, outras vezes concreto e rico de seiva. (PRADO COELHO,
1996, p.134)

João Camilo dos Santos, por sua vez, fala que “o amor entre adultos, em
contrapartida, é frequentemente tratado pelo romancista de maneira irônica e até
sarcástica” e que essa obra “faz parte do grupo de romances que ilustram” (CAMILO
DOS SANTOS, 1991, p.64) esta maneira de encarar o amor. João Camilo conclui que
Camilo “através de Silvestre (personagem central do romance), porém, apresenta-nos
uma das críticas mais sutis e mais severas alguma vez escritas sobre os ridículos em que
pode cair a linguagem poética” (CAMILO DOS SANTOS, 1991, p.68). Paulo de Castro
encontra nesse livro “uma ironia fina com um misto de desencanto que faz lembrar
Machado de Assis” (CASTRO, 1961, p.14). Na História da Literatura Portuguesa,
Saraiva e Lopes escrevem sobre um “gênero da novela satírica de costumes”:

Paralelamente, e numa constante oscilação pendular, que chega a
abranger o todo de uma série de novelas (A Filha do Arcediago, 56, e
A Neta do Arcediago, 57; Cenas da Foz, 61) ou a estrutura global de
uma novela (como Coração, Cabeça e Estômago, 62), Camilo
desenrola o gênero da novela satírica de costumes, voltando do avesso
o idealismo passional e dando-nos o quadro de uma vida inteiramente
dirigida pela sordidez argentaria, pelos prazeres da digestão
planturosa, pela ânsia hipócrita, refalsada e brutal da supremacia
social, e por outros gozos vulgares. (SARAIVA; LOPES, s.d, p.816)

Algumas dessas definições dadas ao “diferente” Coração, Cabeça e Estômago
como “forma irônica”, “caricatura do Romantismo”, “maneira sarcástica de encarar o
amor” e, principalmente, o “fazer lembrar Machado de Assis” – nos motivam a postular
a posição de crítico do Romantismo para Camilo.
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Felizmente, parte da crítica contemporânea parece querer romper com aquela
conhecida divisão que estudiosos vêm cristalizando ao longo dos tempos, em relação à
obra camiliana: novela passional (como Amor de Perdição) e novela satírica e de
costumes (exemplo: A queda dum anjo). Uma das vozes que representa essa mudança é
a Paulo Franchetti, que, na apresentação de Coração, Cabeça e Estômago, da Martins
Fontes, aponta os trabalhos de Abel Barros Baptista como inovadores nesse processo de
renovação crítica:

(...) alguns trabalhos, assinados por Baptista e por outros críticos mais
jovens, finalmente vêm deslocando a inflexão romântico/realista da
crítica camiliana e destacando outras obras, anteriormente relegadas a
um segundo plano de interesse e importância. De modo que é possível
imaginar que o velho romancista de S. Miguel de Seide adquirirá, nos
próximos anos, um novo rosto, será objeto de renovado interesse e
certamente terá o seu lugar redefinido no cânone da literatura
portuguesa. (CASTELO BRANCO, 2003, p.33)

Passemos então a discutir algumas passagens de Coração, Cabeça e Estômago,
com o objetivo de apontar acontecimentos que expressem a ambígua condição do
personagem Silvestre da Silva, com suas contradições, seus desconfortos diante de um
mundo em transformação e as possíveis relações das ideias desse personagem com as do
seu criador, que vislumbrava no esgotamento da fórmula romântica a possibilidade do
surgimento de algo novo. Encontramos em alguns de seus textos do final da década de
50 e início dos anos 60 alguns indicativos de que mudanças estavam em curso, como no
“Discurso Proeminal” a Anos de Prosa (1863), em que Camilo trata dos “malefícios do
romance” de forma irônica, e credita à ignorância do povo português, mais
especificamente da mulher, o fato de não se terem contaminado tanto com os males do
romance:

Bendita seja a ignorância! Os romances franceses, até 1830,
encontraram as almas portuguesas hermeticamente calafetadas. [...] E,
depois, o malefício do romance não está somente no plagiato irrisório;
o pior é quando as imaginações frívolas ou compassivas se entalham
os lances da vida fantasiosa da novela, e crêem que a norma geral do
viver é essa. [...] Grande mal é o identificar-se o espírito às
visualidades do romance. (REIS; PIRES, 1999, p.234-235)
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Verificamos, nessa passagem, que Camilo pretendia buscar um outro tipo de
romance, o que Aníbal Pinto Castro já havia percebido em novelas como Carlota
Ângela (1858) e em A filha do Doutor Negro (1864):

Foi preocupação permanente de Camilo criar um romance de
atualidade que fosse uma transposição tão fiel quanto possível da vida
real para a ficção. Em prefácios, advertências, introduções ou até no
decurso das narrações, ocorrem reiteradas afirmações de fidelidade ao
princípio da verdade na <<pintura dos costumes>>. (REIS; PIRES,
1999, p.241)

Acreditamos poder imaginar que Camilo tinha consciência do momento de
transição literária em que vivia, o que pode tê-lo levado a um dilema muito grande, pois
ele não podia romper definitivamente com o padrão romântico vigente por não ter
certeza do que é que poderia surgir como “nova escola”, apesar de contar com alguns
indicativos, como veremos ao final deste texto.
A primeira constatação que podemos tirar dessa obra é de que a interessante
divisão da vida em três atos – coração, cabeça e estômago – vai além de uma
simplificação para melhor narrar, ou de descaso do autor para com o livro. Camilo
possuía toda uma formação romântica, mas sempre buscava a construção de um novo
tipo de romance.
Acreditamos que, com essa divisão que aparece no título da novela e na vida de
Silvestre, o narrador parece querer falar sobre a difícil situação pela qual toda uma
geração de escritores passava, sem um caminho claro do que poderia acontecer com a
produção literária da época. Tido por alguns críticos como escritor estritamente
romântico e, para alguns, até ultra-romântico, Camilo, na fase “coração” do seu
personagem, critica todo o exagero sentimental romântico.
Em relação à mulher, o narrador ironiza de uma forma bastante sarcástica um
outro excesso romântico, a exaltação da mulher inatingível, do amor proibido:

Eu sabia que era corrente nos círculos da juventude a seguinte história
a meu respeito: “Que eu tinha amado uma neta de reis, filha dum
titular, cujos avós já tinham os retratos de vinte gerações, antes de se
inventar a pintura. Que, dementado pelo coração, ousara escrever à
nobilíssima herdeira, pedindo-lhe um suspiro em troca da vida. Que a
menina, fascinada pela minha mesma temeridade, descera, na hora da
sesta, ao jardim, e me lançara uma flor, chamada ai!, na copa do
chapéu. Que o jardineiro observava o ato e o delatara ao fidalgo. Que
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o fidalgo chamara a filha e, ouvida a resposta balbuciante dela, a
fizera entrar no Mosteiro das Comendadeiras da Encarnação, onde se
finava lentamente, e eu cá de fora lhe andava, a horas mortas, falando,
mediante as estrelas do céu e os murmúrios misteriosos da noite,
resolvido a morrer, logo que o anjo batesse as suas asas imortais no
caminho da glória eterna. Amém.” Era isto o que se dizia; mas a
verdade era outra. (CASTELO BRANCO, 2003, p.47-48)

A narrativa não perdoa também a imagem do herói romântico, que sofre e acaba
por morrer de amor, descrevendo a transformação a que Silvestre se submete para
parecer mais “sofrido”:

(...) comecei a barbear a testa, fazendo recuar o domínio do cabelo, a
pouco e pouco, até que me criei uma fronte dilatada, e umas bossas
frontais, como a natureza as não dera a Shakespeare nem a Goethe. A
minha cara ajeitava-se pouco à expressão dum vivo tormento de alma,
em virtude de ser uma cara sadia, avermelhada e bem fornida de fibra
musculosa. (...) Aconselharam-me os charutos do contrato; fumei
alguns dias, sem mais resultado que uma ameaça de tubérculos, uma
formal estupidez de espírito e não sei que profundo dissabor até da
farsa em que eu a mim próprio me estava dando em espetáculo. (...)
Um médico de minha íntima amizade receitou-me uma essência roxa
com a qual eu devia pintar o que vulgarmente se diz “olheiras”. (...) O
artístico amor com que eu fazia isto deu em resultado uma tal
perfeição no colorido que até o próprio médico chegou a persuadir-se,
de longe, que o pisado dos meus olhos era natural, e eu mesmo
também me parece que cheguei à persuasão do médico. (CASTELO
BRANCO, 2003, p.45-46)

Na segunda etapa da vida de Silvestre da Silva, assim como na última
(estômago), encontramos os indícios para fortalecermos o nosso pensamento em relação
à posição camiliana de não adesão às novas ideias que ganhavam corpo na Europa,
como o cientificismo e o evolucionismo. O narrador-personagem está disposto a agir
sem sentimentalismos e acredita que conseguirá ascensão social seguindo sua “cabeça”.
Apesar de adotar medidas teoricamente “racionais”, ao final dessa fase ele estará
totalmente decepcionado com tais posturas. Silvestre novamente se sente deslocado. Ao
tentar a carreira jornalística, contraria interesses e novamente fracassa. Nesse “mundo
de relações sociais”, o dinheiro é que fala mais alto e a hipocrisia é um mal que
contaminou a todos, na cidade do Porto:

Cansei-me de ouvir dizer que a segunda cidade de Portugal é um
enxame de moedeiros falsos, de contrabandistas, de mercadores de
negros, de exportadores de escravos e de magistrados de alquilaria.
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Venalidade, crueza e latrocínio são os três eixos capitais sobre que
roda, no entender da crítica mormente, o maquinismo social de cem
mil almas. (CASTELO BRANCO, 2003, p.138)

Desencantado com esse mundo e com sérias dificuldades financeiras, Silvestre
desiste dos sonhos de sua “cabeça”:
“O egoísmo da cabeça, mil vezes mais odioso que o do coração,
esporeava-me a falsificar os mais sagrados sentimentos, mascarandoos de modo que a sociedade me desse a desforra das agonias com que
remunera a minha dedicação e o custeamento do jornal, um ano e
tantos meses”. (CASTELO BRANCO, 2003, p.125)

Evidencia-se, para nós, nesse triste desenlace da era “cabeça” do personagem, o
desconforto que Camilo sentia, não só com a vida social na cidade do Porto, mas com
maior intensidade em relação a nova estética que começava a demonstrar seu esboço.
Esta posição ambivalente, deste paradoxo novo/velho, sentimentalismo/racionalismo,
parece encontrar-se bem metaforizada em dois excertos dessa fase:

Comecei a publicar uma série de artigos contra os velhos, e disse
mesmo que era necessário matá-los, como na Índia os filhos faziam
aos pais inválidos para o trabalho. (...) Escrevi o panegírico da geração
nova, se bem que a geração nova não tinha feito coisa nenhuma.
(CASTELO BRANCO, 2003, p.123)
Assanhado pelos estorvos, que me embargavam o passo escrevi contra
a estupidez de geração nova, que não valia mais que a velha, e chamei
os povos às armas. (CASTELO BRANCO, 2003, p.124)

Camilo, homem extremamente inteligente, percebeu essa fase de transição. Ele,
já na década de 70, chegou a admirar algumas obras realistas, principalmente de Eça de
Queirós, mas depois viu nelas defeitos intoleráveis. Carlos Reis faz um comentário que
nos auxilia neste pensamento: “Camilo afirma, no entanto, ter apreciado inicialmente
obras como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, de Eça de Queirós, que depois
repudia pelo estilo e pela filosofia” (REIS; PIRES, 1999, p.221). Camilo – como afirma
Prado Coelho – pode ter sido acordado pelo Crime do Padre Amaro, de Eça e pelo
“realismo” da poesia da época. Com isto ele vai assimilar alguns conceitos dessa nova
escola com a qual teve contato, isto nas obras posteriores à década de 70:
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Desdenhando embora, contra-atacando, fazendo caricatura da
literatura <<novíssima>>, Camilo vai apurando o seu <<realismo>.
(...) O certo é que, nas Novelas do Minho pôs de lado quase totalmente
a ênfase romântica, a declamação, os floreados de estilo. Tentou ver as
coisas na sua crua realidade quotidiana. Foi buscar a falares regionais
e à gíria virtualidades expressivas novas para a caracterização de
personagens, tipos e ambientes – isto no próprio discurso narrativo.
Observou com justeza caracteres, o Bento pedreiro, o cego de Landim,
a Josefa da Laje, a Brites do Eirô, conquanto sem grandes
aprofundamentos psicológicos. Uniu intimamente o drama à
paisagem, pelo menos em <<Maria Moisés>>. (PRADO COELHO,
1961, p.328)

Voltando ao livro de Camilo, a desilusão de Silvestre da Silva com o coração e
com a cabeça – e a consequente adoção do estômago como o guia de suas decisões –
encaramos como uma representação metafórica da situação paradoxal que Camilo vivia
naquele momento: cansado do sentimentalismo e insatisfeito com as soluções realistas.
Acreditamos poder encontrar diversos trechos em que a narrativa nos mostra essa
insatisfação, como quando o narrador nos apresenta uma irônica comparação entre “as
quedas do amor” e “as quedas do raciocínio”:

É o mesmo, se a comparação vos quadra, nas quedas do amor e nas
quedas do raciocínio. Das primeiras erguemo-nos sacudindo as folhas
secas de umas ilusões, enquanto outros gomos vêm já desabrolhando
na alma para mais tarde reflorirem. Das segundas não há senão lama a
sacudir e muita pisadura a curar com o bálsamo do tempo e duma vida
brutalmente desapegada de tudo que ultrapassa o momento da
sensação (grifos nossos). (CASTELO BRANCO, 2003, p.174)

A mulher com quem irá se casar, a Tomásia, é totalmente diferente da mulher
romântica, trabalha duro, como Silvestre a define:

Tomásia era mulher de carne e osso mais que o ordinário. Vestia de
amazona: mas ficava um pouco aquém dos limites da elegância,
porque era mais larga na cintura que nos ombros – visível defeito do
vestido. Tinha uns longes de cara admiráveis: figurava-se-me uma flor
de magnólia entre duas rocas de cerejas. (CASTELO BRANCO, 2003,
p.180)

Quando Silvestre viaja para os últimos acertos para o casamento, Tomásia lhe
entrega um embrulho, que ele abre no trajeto e conta o seu conteúdo, de forma
sarcástica, para as “românticas leitoras”:
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Dali a três léguas sentei-me à sombra duns azinheiros e abri o alforje:
era uma galinha assada, uma cabaça de vinho e um pão. A leitora de
coração fino e melindroso pergunta-me se eu gostei daquilo, se me
não seria mais saboroso encontrar um ramo de flores. Não, minha
senhora, eu gosto muito mais de encontrar a galinha, o pão e a cabaça.
(CASTELO BRANCO, 2003, p.197)

Na primeira vez que os noivos ficam sozinhos, após a volta de Silvestre, o cenário
não é composto por belas imagens e animais “nobres”, ocorrendo uma dessacralização
do espaço romântico, como podemos observar:

Coaxavam as rãs e zumbiam os besouros. Dos soutos e carvalheiras
vinha o pio gemente das corujas e dos mochos. Os morcegos
voejavam por entre os pilares da varanda. Nas cortes vizinhas da casa
balavam os cordeiros, e refocilavam-se as cabras, produzindo o som
cavo do embate das marradas – divertimento que a humanidade usa
com menos estrondo e mais às claras. (CASTELO BRANCO, 2003,
p.201-202)

E por fim o amor, sentimento tão cantado pelos românticos e corrompido pelos
hipócritas, perde lugar para um outro, mais sensato, mais seguro, a estima: “O amor
dispensa-se onde está a profunda estima. Lá nesses consórcios bem-aventurados que
florescem obscuros nas gargantas das serranias e nas selvas que bordam as margens dos
rios não há tempo nem ocasião de discutirem sutilezas do coração” (CASTELO
BRANCO, 2003, p.200). Ao escolher essa “mulher real” para ser a companheira do seu
personagem, Camilo foge da tipologia básica apontada por Prado Coelho, que
estabelece as duas maneiras mais frequentes de desfecho para os casos de amor
correspondido, usadas na novela camiliana. Em casos de amor com “final feliz”,
teríamos: “Desejo  Ação iniciada para o satisfazer  Obstáculo(s)  Luta  Vitória
(união definitiva)”. Já as histórias com desfechos infelizes: “Desejo  Ação iniciada
para o satisfazer  Obstáculo(s)  Luta Derrota (separação definitiva)” (CASTELO
BRANCO, 2003, p.221). O romance de Silvestre e Tomásia foge destas tipologias, pois
Camilo está escrevendo sobre uma outra situação, sem sentimentalismos, onde o amor
(desejo) é substituído pela “profunda estima”, o relacionamento é entre dois adultos
despidos de ilusões ou de grandes esperanças. Elimina-se nesta relação o “obstáculo” e,
sem este impedimento, não pode haver “luta”. Queimadas duas etapas, o autor não nos
entregará, placidamente, um “desfecho” definitivo. “Vitória” e “derrota” assumem
novos significados ao tentarmos enquadrar o final da vida de Silvestre dentro destas
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duas possibilidades. Não existe uma resposta indefectível para se afirmar que Silvestre
“ganhou” ou “perdeu”. É plausível que se pense numa situação híbrida entre as duas
opções. Pode-se pensar que Silvestre começou a tomar consciência de que a felicidade
plena é impossível neste mundo e, com isto, passou simplesmente a viver, sem grandes
expectativas.
Diante de todos os aspectos apontados até aqui, surge uma dúvida que nos intriga:
o que levou Camilo Castelo Branco a escrever, no mesmo ano de 1862, dois livros tão
diversos como Coração, Cabeça e Estômago e Amor de Perdição? Podemos pensar em
algumas hipóteses: Caráter polêmico do escritor? Dúvida existencial aumentada pelo
período em que ficou preso (entre 1860 e 1861)? Tentativa de transição para o
Realismo? Experimentalismo crítico? Apesar de não descartarmos as primeiras
proposições, preferimos acreditar na última delas. Vejamos os porquês. Camilo vivia do
que escrevia e se preocupava em agradar aos editores e principalmente a todos os
leitores. Outro fato que nos leva para o caminho da terceira hipótese é que anos antes
foram publicadas três obras revolucionárias e que gozavam de grande prestígio na
Europa: Madame Bovary, de Flaubert (1857); As flores do mal, de Baudelaire (1857) e
A origem das espécies, de Darwin (1859). A inteligência de Camilo – que enxergava
sinais de esgotamento da fórmula romântica – aliada ao seu experimentalismo crítico,
podem tê-lo levado a fazer o que hoje se chamaria “pesquisa de mercado”. Ora, se havia
um público para os romances românticos e se parte dele começava a consumir obras tão
diversas do padrão daquela escola, por que não tentar agradar aos dois públicos? Por
que não descobrir o tamanho de cada um desses grupos de leitores? É claro que não
temos subsídios mais conclusivos para decretar qual a real intenção do escritor, se é que
houve alguma, ao publicar tais obras, mas isto não diminui nosso interesse pela questão
proposta e o pior, ainda nos mantém intrigados.
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ROMANCE ROMÂNTICO BRASILEIRO: FORMAÇÃO E RUPTURA
Leonardo Francisco Soares (UFU)
Resumo: É para o aspecto revolucionário, em seu espírito de renovação, transgressão e ruptura
permanentes do movimento romântico, e, ao mesmo tempo, para produções literárias brasileiras
– os romances românticos – que se volta esta proposta. Na contramão de certa cristalização crítica,
advinda de nossa tradição historiográfica, pretende-se reler alguns aspectos de nossos romances
românticos – A moreninha (1844), Memórias de um sargento de milícias (1852/1853), Sonhos
d’ouro (1871) e Inocência (1872) –, à luz de certa crítica mais recente, com vistas a pensá-los a
partir do caráter de ruptura e de questionamento próprio do gênero romance, que, no caso
brasileiro, é criado no Romantismo.
Palavras-chave: Romance romântico brasileiro; Formação; Ruptura.

A proposta para esta comunicação nasceu, na verdade, de uma disciplina que
ministrei no primeiro semestre de 2018, no curso de graduação em Letras do Instituto de
Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia (ILEEL/UFU), intitulada A
formação do romance brasileiro. O objetivo da disciplina era apresentar e discutir com
os alunos um recorte da produção literária do início da prosa ficcional no Brasil, em
específico, os romances românticos, que vão ser uma das bases sobre as quais se formará
uma ideia de Literatura Brasileira. Com essa escolha, eu estaria atrelando um interesse
meu de pesquisa – a reflexão sobre a forma romance – a algo importante na minha
formação de leitor – o romance romântico brasileiro. Esse romance era lido na escola (e,
no meu caso, fora dela) – como não lembrar da Série Bom Livro: Os clássicos da nossa
literatura, da editora Ática? – sob a alcunha de “Clássico”.
Selecionei, então, para leitura ao longo do semestre, os romances A moreninha
(1844), de Joaquim Manuel de Macedo; Memórias de um sargento de milícias
(1852/1853), de Manuel Antônio de Almeida; Sonhos d’ouro (1872), de José de Alencar;
e Inocência (1872), de Visconde de Taunay. Ao final da disciplina, na forma de
seminários, seriam retomados os quatro primeiros romances de Machado de Assis:
Ressurreição (1872); A mão e a luva (1874); Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878). Como
um epílogo, a partir da noção de “ficções de fundação”, de Doris Sommer (2004), seriam
abordados, ainda, os romances Iracema (1865), de José de Alencar, e A escrava Isaura
(1875), de Bernardo Guimarães. Aqui, pretendo tecer alguns breves comentários a
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respeito de A moreninha (1844), Memórias de um sargento de milícias (1852/1853),
Sonhos d’ouro (1871) e Inocência (1872).
Além disso, a disciplina impôs, também, obviamente, uma releitura de nossa
historiografia literária. Nesse campo, o autor que mais lemos foi Antonio Candido, pela
qualidade e pelo caráter paradigmático do seu pensamento. No importante estudo que é
Formação da literatura brasileira, publicado, pela primeira vez, em 1959, Candido, ao
tratar da prosa do Romantismo, reconhece o romance como adequado às necessidades
expressivas do século XIX, um gênero “complexo e amplo, anticlássico por excelência
[...] o mais irregular dos gêneros modernos [...] eminentemente aberto, pouco redutível às
receitas que regiam os gêneros clássicos” (1997, p. 97), avesso às distinções e limitações,
uma espécie de mistura de todos os outros gêneros. Trata-se de um posicionamento
bastante recorrente: pensar o romance como uma forma híbrida por excelência, que rompe
com a noção clássica de gênero. A título de exemplo, lembro, aqui, da afirmação de
Franco Moretti, na apresentação de A cultura do romance, que lança luz para o binômio
cultura e forma, fundamental para o estudo do romance:
O romance é para nós um grande acontecimento cultural, que redefiniu
o sentido da realidade, o fluxo do tempo e da existência individual, a
linguagem e as emoções e os comportamentos. Romance como cultura,
portanto; mas certamente também como forma, aliás formas, no plural,
porque na sua longa história encontram-se as criaturas mais
surpreendentes, e o alto e o baixo trocam de lugar de bom grado, e os
próprios limites do universo literário se tornam incertos. (2009, p. 11).

Porém, quando se volta para os principais romancistas do período em questão –
Teixeira e Souza, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, José de
Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora e Visconde de Taunay –, Antonio
Candido lança mão de expressões como “tagarelice”, “banalidade”, “convencional”,
“corriqueiro”, “realismo miúdo”, “simplicidade”, “limitação”, para ficar apenas no
julgamento sobre Macedo, que anuncia o tom das outras análises. Tais reservas em
relação ao romance romântico não se restringem aos estudos desse crítico; pelo contrário,
são muito frequentes na historiografia literária brasileira (VERÍSSIMO, 1998 [1912];
COUTINHO, 1969; BOSI, 2006 [1970]). Como exemplos, cito um fragmento de José
Veríssimo e outro de Alfredo Bosi, também se referindo a Macedo:
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Os romances de Macedo são todos talhados por um só molde. São
ingênuas histórias de amor, ou antes de namoro, com a reprodução
igualmente ingênua de uma sociedade qual era a do seu tempo, chã e
matuta [...]. São romances morais, de família; leitura para senhoras e
senhoritas de uma sociedade que deles próprios se verifica inocente,
pelo menos sem malícia, e que, salvo os retoques do romanesco, essas
novelas parecem retratam fielmente. (1998, p. 231).
Tendo atravessado todo o Romantismo, pois escreveu desde os anos de
40 aos de 70, nem por isso nota-se lhe progresso na técnica literária ou
na compreensão do que deveria ser um romance. Macedo descobriu
logo alguns esquemas de efeito novelesco, sentimental ou cômico, e
aplicou-os assiduamente até as suas últimas produções no gênero.
(2006, p. 130).

O meu propósito não é defender esses romances ou questionar tais julgamentos,
mas, neles, muitas vezes, impressões sobre a temática sobrepujam uma discussão sobre a
forma e, mais ainda, sobre os modos como esse gênero romance se constrói junto à própria
noção de literatura brasileira desvinculada de Portugal. O romance brasileiro nasce,
portanto, no interior desse propósito de construção de uma independência do país, o que
Candido irá denominar “literatura empenhada”. No caso de A moreninha, definido – junto
de O moço loiro (1845) –, por Candido, como “as primeiras obras apreciáveis pela
coerência e execução, fundindo tendências anteriormente esboçadas e dando exemplo dos
rumos que o nosso romance seguiria” (1997, p. 107), pouca atenção é dada, por exemplo,
ao prefácio “Duas palavras”, que seria a primeira “Benção paterna” do romance
brasileiro.
Assim como Alencar o fará 28 anos depois, Macedo se refere ao livro como filha –
em um dado momento do prefácio, afirma-se: “E tu, filha minha, vai com a benção
paterna” (1997, p.20). A voz autoral alega, ainda, ter escrito o romance durante as férias
em Itaboraí. No entanto, diferente de Alencar, cujo prefácio começa por renegar a própria
forma romance, o autor de “Duas palavras” parece desculpar-se pela ousadia de chamar
o seu escrito de romance.1 Há, também, nesse prefácio, a tematização do leitor a quem o
texto se dirige, que já aponta para o movimento de afinação do autor com seu público.
Além disso, no terceiro capítulo do romance, em que se tem, de modo bastante premente,
a intervenção do narrador, interrompendo a ação para conversar com o leitor, a expressão

1

Como bem lembra Walter Siti, no ensaio “O romance sob acusação”, este é o único gênero que renega a
si próprio (2009, p. 168).
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“duas palavras” – que dá título ao prefácio – retorna mais de uma vez, quase como um
estribilho. E, aqui, recupero a afirmação de Maria Eulália Ramicelli, em capítulo sobre as
primeiras manifestações de prosa de ficção brasileira na corte fluminense, a partir da
década de 1830:
É fato recorrente, nessa primeira leva ficcional brasileira, que a voz do
narrador se confunda com a do próprio autor, num claro propósito
pedagógico de guiar a atenção do leitor para determinados aspectos
socioculturais do Brasil. (2009, p. 175).

Em um primeiro momento, poder-se-ia, então, ler o narrador de A moreninha como
um exemplo para essa afirmação, aproximando-o dessa primeira leva descrita por
Ramicelli (2009). Por outro lado, em uma passagem do quinto capítulo do romance, o
protagonista, Augusto, diz: “– Duas palavras, minhas senhoras, duas palavras”,
prenunciando, talvez, a revelação apresentada nas últimas linhas do livro – a de que
Augusto é o autor de A moreninha, com uso de um artifício caro ao Romantismo, a ironia:
– Minha boa avó, exclamou Filipe, isto quer dizer que Augusto deveme um romance.
– Já está pronto, respondeu o noivo.
– Como se intitula?
– A Moreninha.
(MACEDO, 1997, p. 157).

Em estudo recente – começo, aqui, a buscar, nas pesquisas contemporâneas,
elementos para pensar esses romances por outro viés –, Karin Volobuef (2013) atenta-se
à contribuição de Macedo para a concepção de romance durante o Romantismo brasileiro.
A pesquisadora chama a atenção para o modo como a temporalidade é trabalhada em A
moreninha, destacando, ainda, o episódio, presente no nono capítulo, “As lágrimas de
amor”, que traz a lenda de amor entre os indígenas Ahy e Aoitin. Além da moldura mítica
em que tal lenda insere o amor de Augusto e Carolina, é importante ressaltar que Macedo
já anuncia as vertentes do projeto alencariano de romance – a fase primitiva, a histórica,
a rural e a urbana. É interessante lembrar, ademais, que, em crítica ao romance, publicada
no periódico Minerva Brasiliense, em 15 de outubro de 1844, Antônio Francisco Dutra
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Melo (2014, p. 337-344), realiza uma leitura detida do livro, esboçando uma teoria do
romance brasileiro porvir.
Memórias de um sargento de milícias, por sua vez, recebeu certa atenção da crítica
ao longo do século vinte, como bem esboçado por Antonio Candido na primeira parte do
estudo “Dialética da malandragem” ([19--], p. 187-220). Por outro lado, o romance é,
muitas vezes, lido como um caso singular (como explicitado na ficha da disciplina A
formação do romance brasileiro) no Romantismo brasileiro. Suas “qualidades”
confirmariam esse lugar fora do comum, distinto, do livro. Como afirma Marcus Vinícius
Nogueira Soares, “é bastante comum encontrar abordagens que consideram as Memórias
de um sargento de milícias uma obra deslocada, à margem do seu tempo, uma vez que
não apresenta nenhum ponto de contato com o romantismo praticado à época de sua
publicação” (2011, p. 217). Tal “singularidade” permitiu a emergência de leituras para
além da noção de literatura (enredo) empenhada.
A despeito disso, em uma releitura de A mão e a luva e Iaiá Garcia, por exemplo,
chama a atenção certa dicção próxima àquela do único romance de Manuel Antônio de
Almeida. Porém, a maior parte dessa recepção crítica do século XX preferiu tomar o
romance como resquício de uma tradição anterior ao Romantismo, a Picaresca, ou, ainda,
concebê-lo – na esteira de José Veríssimo – como precursor, no contexto da literatura
brasileira, do Realismo e, conforme a leitura de Mário de Andrade, até do Modernismo.
Antonio Candido [19--], em estudo publicado, pela primeira vez, em 1970,
classifica as Memórias de um sargento de milícias como um romance representativo,
orientando tal noção de representação no que intitula “dialética da ordem e da desordem”,
responsável por manifestar “as relações humanas no plano do livro”, formando seu
“sistema de referência” (p. 201). Tomando a “formalização estética de circunstâncias de
caráter social profundamente significativas como modo de existência” (CANDIDO, [19-], p. 201), esse sistema seria composto de dois eixos estruturantes diretamente
relacionados a seu efeito sobre o leitor e à qualidade da percepção do conjunto das
relações humanas no romance:
(1) a construção na sociedade descrita pelo livro, de uma ordem
comunicando-se com uma desordem que a cerca de todos os lados; (2)
a sua correspondência profunda, muito mais que documentária, a certos
aspectos assumidos pela relação entre a ordem e a desordem na
sociedade brasileira da primeira metade do século XIX. (CANDIDO,
[19--], p. 201).

4028

Marcus Vinícius Nogueira Soares (2011), ao ler o romance no contexto histórico
de sua primeira aparição pública, ou seja, a segunda metade do século XIX, identifica
determinados procedimentos textuais de composição que apontam para um processo de
performatização. Tal processo corresponderia à “tentativa de presentificação do escritor
e a busca do envolvimento do leitor, posicionando-o no mesmo momento de enunciação”,
isto é, o “esforço de tornar concomitante à leitura a situação de enunciação” (2011, p.
221). Um dos mecanismos considerados pelo autor como componentes dessa
performatização é o crédito, por parte do narrador do romance, ao conhecimento da
realidade contemporânea, à dimensão vivencial do leitor (SOARES, 2011, p. 243-245),
dirigindo o olhar desse receptor intermitentemente para seu próprio tempo, isto é, o tempo
da primeira publicação em folhetim, no Correio Mercantil, de 1852 a 1853.
Imbuído de um projeto para a literatura brasileira, do qual se via como um dos
fundadores, José de Alencar buscou colocá-lo em prática por meio de sua obra romanesca.
Além disso, o autor cearense recorreu constantemente a paratextos (prefácios, prólogos,
cartas, notas, posfácios, etc.) como forma de dialogar explicitamente com os leitores e
revelar a sua preocupação e o seu projeto de literatura nacional. Nesse viés, Sonhos d’ouro
é um romance que recebeu pouca atenção da crítica, ao contrário do seu prefácio, já
aludido, aqui, o “Benção paterna”. Como bem observa Maria Cecília Boechat (2003, p.
117), esse texto ocupa lugar central na literatura crítica de José de Alencar, tendo sido
foco de interesse de nossos historiadores e críticos. Nele, o autor assevera o caráter
nacional de seu projeto literário, relacionando sua obra com a história da sociedade
brasileira e delimitando as famosas três fases – a primitiva, a histórica e aquela que se
centra nos aspectos rural e urbano, coadunada com a independência política em curso.
Na contramão das apreciações anteriores, em sua leitura da obra de José de Alencar,
Maria Cecília Boechat (2003) atém-se aos desfechos de alguns dos romances do autor –
ou seja, volta-se para a forma desses textos –, entre eles, Sonhos d’ouro, que apresenta
um “duplo final”. O último capítulo do texto, de número XXXII, encerra-se com o
malogro do romance de Ricardo e Guida; as expectativas do leitor são frustradas: “Assim
terminaram esses ‘sonhos d’ouro’, tão parecidos com outros que a cada instante por aí
acendem e se apagam, como os arrebóis da tarde.” (ALENCAR, 1981, p. 153). Entretanto,
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em seguida, há uma carta, assinada por Sênio – pseudônimo utilizado por Alencar em
diferentes publicações –, ao editor (Sr. Garnier), solicitando a impressão de um “pósescrito”, que traria as últimas notícias a respeito das personagens do romance. No pósescrito, há o que seria “o desfecho tipicamente alencariano”: ao retomar a cena do
primeiro capítulo, o texto reconta a história, agora por uma chave otimista. Tal
mecanismo, nas palavras de Maria Cecília Boechat (2003), promove uma interpretação
crítica da própria forma do romance, graças à ambiguidade instaurada por um desfecho
“ostensivamente artificial”, que, de modo nada sutil, substitui o final infeliz. A
pesquisadora discute, portanto, o mecanismo textual, as soluções de desfecho narrativo
para questionar a leitura tradicional da literatura de Alencar, que,
criando seus edifícios ficcionais ao mesmo tempo expõe seus alicerces,
[...] [sendo] também capaz de preservar a imagem de uma relação
ingênua entre ela e o leitor, cuja função seria apenas a de “se deixar
enganar”. A recuperação do duplo movimento narrativo, portanto, leva,
também, ao evidenciamento da atribuição ao leitor de um papel muito
mais ativo e consciente do que aquele que lhe foi destinado por nossa
tradição crítico-historiográfica. (BOECHAT, 2003, p. 148).

Publicado em 1872, Inocência, de Visconde de Taunay, anuncia, segundo alguns
críticos, a etapa final da ficção romântica brasileira. Antonio Candido (1997, p. 265)
destaca os nomes de Taunay, Franklin Távora e Machado de Assis como importantes para
a definição desse marco de uma fase caracterizada, segundo o crítico, pela análise
psicológica e pela descrição de costumes regionais. Se não há renovação temática, ainda
na visão de Candido, tem-se, com esses autores, o refinamento da análise, a transformação
de um regionalismo romanesco em social e a fidelidade à observação e expressão dos
caracteres. Sobre o romance Inocência, ele afirma: “Certos livros, como Inocência,
fundem harmoniosamente a intensidade emocional, o pitoresco regionalista, a fidelidade
da observação e a felicidade do estilo, obtendo um equilíbrio até então desconhecido”
(CANDIDO, 1997, p. 266).
Já no século XIX, o romance teve mais de trinta edições esgotadas e tradução para
vários idiomas, como afirma Afrânio Coutinho:
Traduzido para quase todas as línguas cultas modernas, inclusive o
japonês, Inocência, durante certo tempo, foi leitura popular em todas
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elas. Afora as numerosas edições em livro, é impressionante verificar
quantos jornais estrangeiros o publicaram em folhetins, nos fins do
século passado, o que basta para comprovar o enorme prestígio que
desfrutou. (1969, p. 268).

Essa recepção internacional do texto talvez já esteja prenunciada em uma de suas
facetas formais. Cada um dos trinta capítulos e o epílogo do romance são antecipados por
epígrafes que desenham uma paideuma de autores, um verdadeiro cânone ocidental
mapeado por Taunay, que vai da Antiguidade Clássica (Eurípides, Catulo, Horácio,
Ovídio), passando por Cervantes, Shakespeare, Molière, Alexander Pope, e autores mais
próximos, como Rousseau, Goethe, Hoffman, Xavier de Maistre, Walter Scott e George
Sand. Ao contrário do que afirmam certos comentadores (REIS, 1991), tais epígrafes
estabelecem um diálogo evidente com a trama narrativa, a exemplo da alusão a D.
Quixote e Sancho que ecoa na aparição do naturalista Meyer e seu ajudante; ou das
referências às figuras de Romeu e Julieta nos capítulos 18 e 23, emoldurando e
prenunciando o fim trágico do romance entre Cirino e Inocência. O texto, portanto, pode
ser lido a partir do diálogo com essas epígrafes, reafirmando a sua inserção nessa tradição
ocidental e configurando uma ideia de romance brasileiro de “caráter universal”, para
além da noção de literatura empenhada.
O romance de Visconde de Taunay estabelece, ainda, um diálogo com a produção
romanesca brasileira dentro da vertente regionalista, dando continuidade ao cenário
descortinado por José de Alencar e Bernardo Guimarães. Além disso, a leitura do seu
operístico e cinematográfico primeiro capítulo, intitulado “O sertão e o sertanejo”, por
exemplo, nos leva a vislumbrar o caminho a ser desbastado por Euclides da Cunha e, por
que não, João Guimarães Rosa.
O que eu pretendi demonstrar com essas breves notações – devido ao seu caráter de
comunicação – é que, na contramão de certa cristalização crítica, pode-se reler alguns de
nossos romances românticos à luz de certos comentários mais recentes. Essa leitura pode
ser empreendida com vistas a pensar tais textos a partir do caráter de ruptura e de
questionamento próprio do gênero romance, que, no caso brasileiro, foi também forjado
no próprio Romantismo.
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OS CONTOS DE CHARLES PERRAULT NO BRASIL:
O CASO DE BARBA AZUL NAS TRADUÇÕES DE HILDEGARD FEIST E DE
MARIA CIMOLINO E GRAZIA PARODI
Anna Olga Prudente de Oliveira (PUC-Rio)1
Resumo: Neste trabalho apresento um breve recorte de minha tese de Doutorado intitulada
Histórias do tempo antigo com moralidades: uma análise diacrônica e sincrônica das reescritas
da obra de Charles Perrault no Brasil. Comento duas edições brasileiras que servem para ilustrar
perspectivas e concepções de tradução distintas visando ao público infantil, tendo como
resultado diferenças marcantes nos textos apresentados: a tradução de Hildegard Feist, O Barba
Azul, publicada pela Companhia das Letrinhas em 2009, e a tradução de Maria Cimolino e
Grazia Parodi, Barbazul, publicada pela Rideel em 1993.
Palavras-chave: Contos de Perrault; Barba Azul; tradução de LIJ no Brasil.

Introdução
Neste trabalho apresento um breve recorte de minha tese de Doutorado intitulada
Histórias do tempo antigo com moralidades: uma análise diacrônica e sincrônica das
reescritas da obra de Charles Perrault no Brasil. Tendo como principal pilar teórico os
Estudos Descritivos da Tradução e adotando a metodologia de Lambert & Van Gorp
(2011), o corpus analisado na tese é composto por reescritas (e seus paratextos)
publicadas em livro, desde o momento inicial em que os contos do autor francês surgem
no sistema literário brasileiro, ao final do século XIX, até a contemporaneidade, com a
mais recente reescrita publicada em 2016. A partir das noções de André Lefevere (1992)
acerca de reescrita e patronagem, considera-se que reescritas exercem papel central
para o estabelecimento e a manutenção de cânones literários e projetam imagens novas
ou distintas de obras e autores, de acordo com concepções ideológicas e poetológicas
dos responsáveis pelas publicações.
Publicada na França, em 1697, a obra Histórias do tempo antigo com moralidades
ou Contos de Mamãe Gansa, alçada posteriormente à categoria de clássico da literatura
infantojuvenil, contém oito contos em prosa, seguidos de moralidades em verso ao final
de cada narrativa: 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. Nesses contos, ao mesmo tempo em
que recupera histórias populares da oralidade, Perrault insere sua marca autoral, a
1
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moralidade em verso, comentário final do autor sobre a história contada em prosa.
Considerando que as moralidades possuem uma dupla função – autoral e literária – a
pesquisa desenvolvida na tese se volta para o estudo da transmissão dos contos no
Brasil com foco nesse duplo aspecto: a questão da autoria e a questão da literariedade,
com o objetivo de compreender as diferentes formas como os contos do autor francês do
século XVII têm sido reescritos no sistema literário brasileiro.
Neste trabalho, comento duas edições que servem para ilustrar perspectivas e
concepções de tradução distintas visando ao público infantil, tendo como resultado
diferenças marcantes nos textos apresentados: a tradução de Hildegard Feist, O Barba
Azul, publicada pela Companhia das Letrinhas em 2009, e a tradução de Maria
Cimolino e Grazia Parodi, Barbazul, publicada pela Rideel em 1993. As duas edições
contêm muitas ilustrações e atividades para as crianças, entretanto embora ambas sejam
apresentadas como tradução, podemos observar inúmeras diferenças textuais,
notadamente a manutenção da moralidade em verso na reescrita mais recente e sua
exclusão na reescrita mais antiga. As edições distinguem-se também pelo modo de
apresentação do autor, Charles Perrault, como será visto. Antes de comentar as
traduções, vejamos o enredo e alguns elementos centrais do conto de Perrault.
La Barbe Bleu: a quebra do tabu
Conto que obteve enorme sucesso à época da publicação do livro de Perrault,
Barba Azul é uma história dramática adaptada da tradição oral: um homem muito rico
que tinha a barba azul pede em casamento uma das filhas de sua vizinha, deixando que a
mãe escolhesse qualquer uma das duas filhas. As jovens ficam apavoradas com a ideia,
devido ao aspecto terrível de Barba Azul e também por ele já ter sido casado com outras
mulheres, das quais não se sabia o paradeiro. Entretanto, após uma estadia na casa de
campo de Barba Azul, com direito a passeios e boas distrações, a filha mais nova acaba
achando que ele era um homem bom e que sua barba não era tão azul assim (Perrault,
2013, p. 149). Os dois se casam, mas, depois de um mês, ele avisa à esposa que precisa
fazer uma viagem ao interior, deixando com ela as chaves de cômodos da casa e de
cofres, onde guardava toda sua riqueza. Barba Azul diz à esposa para se divertir com as
amigas durante sua ausência e que, na casa, ela poderia abrir tudo o que quisesse, só não
poderia usar uma pequena chave que abriria o gabinete ao final da galeria dos
aposentos. Assim que o esposo parte, as amigas da mulher chegam à casa para conhecer
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todas as riquezas de Barba Azul. A mulher, que não resiste à enorme curiosidade, acaba
desobedecendo-o e abre a porta do gabinete, descobrindo os corpos de várias mulheres
mortas degoladas (mulheres com quem Barba Azul havia casado anteriormente). Em
choque, a mulher fecha o gabinete, mas a chave fica suja de sangue e, por ser encantada,
não é possível limpá-la. Barba Azul volta na mesma noite e descobre a desobediência da
mulher. Ameaçada de morte, ela pede que o marido lhe conceda algum tempo para
rezar, e, enquanto isso, pede à irmã que suba à torre para ver se seus irmãos estão
chegando. Eles conseguem chegar a tempo e a salvam, matando o terrível esposo. A
viúva herda toda a riqueza de Barba Azul, ajuda os irmãos e se casa com um bom
homem.
Como aponta Soriano, Perrault elaborou o seu Barba Azul fazendo algumas
adaptações bastante significativas, a partir das versões populares existentes à época. O
autor insere na narrativa o elemento cristão e retira elementos mágicos ou ritualísticos.
Vejamos três alterações mais relevantes. Perrault transforma a questão do interdito, do
tabu, representado pelo quarto proibido, em uma questão de curiosidade. Assim, Barba
Azul casa-se com a mulher para testar sua curiosidade. E ela deverá ser punida por não
resistir à tentação. A chegada dos irmãos no momento exato para salvá-la ocorre pelo
acaso; a mulher apenas diz à irmã que os irmãos viriam visitá-la naquele dia. Em
versões populares, a heroína avisava os irmãos por intermédio de um animal
mensageiro, um cãozinho levando um bilhete ou, ainda, um pássaro falante (Soriano,
2012, p. 164). Assim, o único elemento mágico que permanece é a chave encantada. E,
por fim, um elemento fundamental inserido na adaptação feita por Perrault é o momento
em que a mulher pede ao marido para rezar antes de ser morta, tentando ganhar tempo
até a chegada dos irmãos. Em outras versões, nesse momento ocorria uma espécie de
ritual, no qual o marido mandava a mulher vestir seu vestido de noiva ou os seus mais
belos vestidos para ser morta. Ela, então, em seu quarto, vai vestindo e se despindo,
enumerando os vestidos, sempre dizendo que falta vestir ainda mais um, gerando uma
progressão da emoção dramática (p. 165).
Nas duas moralidades do conto, Perrault expressa a escolha de seu enredo e o seu
olhar sobre a história, abordando a questão da curiosidade, que será sempre punida, na
primeira moralidade, e, em seguida, na segunda moralidade, o seu entendimento de que
se trata de um conto antigo porque já não há mais maridos assim tão terríveis; eles não
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somente não exigem mais o impossível mas também, ainda que ciumentos, são
submissos a suas mulheres (Perrault, 2013, p. 154).
No ensaio “‘Barba Azul’ ou o segredo do conto”, Michel Tournier, em tradução
de Leonardo Fróes, considera que Perrault, com sua moralidade bastante clara (“a
curiosidade é um defeito horroroso!”), faz uma brincadeira, como se tivesse escrito uma
fábula cuja moral é cristalina. Entretanto, Perrault “acentua a própria natureza do conto:
translúcida, mas não transparente” (Perrault, 2015, Apêndice, p. 8), uma vez que,
diferentemente da transparência expressa na moral de uma fábula ou da verossimilhança
desejada em uma novela, no conto o leitor convive com figuras, como Barba Azul, as
quais jamais irá apreender totalmente. O leitor, ao entrar no jogo proposto pelo autor,
passa a aceitar sem objeção o comportamento de tal personagem. Lidando com um
mecanismo arquetípico, Perrault constrói uma figura que inspira medo e repulsa, mas
também seduz. De Barba Azul pode-se esperar tudo, sem que se saiba exatamente o
quê; como o próprio adverte “pour ce petit cabinet, je vous défends d’y entrer, et je vous
le défends de telle sorte, que s’il vous arrive de l’ouvrir, il n’y a rien que vous ne deviez
attendre de ma colère” (Perrault, 2013, p. 150). Na tradução de Fróes, lemos: “nesse
pequeno gabinete, eu a proíbo de entrar, e a proíbo de tal modo que, caso aconteça de
abri-lo, você nem imagina o que serei capaz de fazer de tanta raiva” (Perrault, 2015, O
Barba Azul, p. 3). Nesse sentido, a imagem proposta por Leonardo Fróes, traduzindo
Tournier, nos fornece uma chave para a compreensão do conto:
Arquétipos afogados na espessura de uma fabulação pueril, grandes
mitos travestidos e despedaçados que nem por isso emprestam menos
de sua poderosa magia a uma historieta popular, tal é sem dúvida o
segredo do conto, quer ele seja oriental, feérico ou fantástico [...]
(Perrault, 2015, Apêndice, p. 8).

Com essa chave podemos ler o Barba Azul de Perrault e também seus outros
contos em que encontramos arquétipos ou mitos retrabalhados em forma de narrativas
populares.
Maria Cimolino e Grazia Parodi
Publicado pela Rideel, em 1993, Barbazul integra a Coleção conta pra mim, que
apresenta também outros títulos de Perrault, tais como O Gato de Botas, O pequeno
polegar e Zé Chumaço, todos apresentados como tradução de Maria Cimolino e Grazia
Parodi. As edições são ilustradas e contêm paratextos didáticos. No livro Barbazul, as
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ilustrações são de Manoel Victor de Azevedo Filho, e há paratextos intitulados “Para
completar e aprender” e “Roteiro de Leitura”, nos quais as histórias dos contos são
utilizadas nos exercícios didáticos propostos. Não há informações sobre as tradutoras
nem sobre o trabalho ou a proposta de tradução.
Nos quatro livros mencionados acima, temos os mesmos temas e enredos das
histórias de Perrault, entretanto observa-se a ausência das moralidades em verso ao final
da história contada em prosa, e podemos também notar algumas alterações,
especialmente na construção dos diálogos e em situações vividas pelos personagens,
explicando ou justificando as mesmas e aproximando a narrativa do público alvo. Em O
Gato de Botas, por exemplo, a figura do moleiro, que ao falecer deixa como herança um
moinho, um asno e um gato, é substituída por um “lavrador” que “trabalhara muito a
vida toda e ganhara sempre o suficiente para o sustento da família” e que deixou aos
filhos “um sítio, um burrinho e um gato” (Perrault, 1993b, p.13) O caçula que herda o
gato não pensa em fazer uma proteção para as mãos contra o frio com a pele do animal,
como vemos no texto fonte, mas, sim, diz que, após “jantar o gato”, talvez possa “fazer
um tamborim” com o couro (p.2). Vemos, desde esse início, uma ambientação da
história em uma realidade mais próxima ao público alvo, uma vez que o Brasil é um
país de clima tropical e que não tem tradicionalmente moinhos, como os vistos em
regiões europeias.
Já em Barbazul, não há aclimatações como as encontradas em O Gato de Botas,
mas também vemos alterações de caráter explicativo, justificando as ações dos
personagens, como no momento em que a esposa de Barbazul, chamada Eugênia na
reescrita, pede perdão, “[j]urando entre lágrimas que não cederia nunca mais à
curiosidade” (Perrault, 1993, p.12). Nesse ponto justifica-se o motivo da desobediência
da mulher (a curiosidade), aspecto que será tratado por Perrault na moralidade em verso,
suprimida na reescrita. Também é enfatizado que o terrível esposo não mudaria de
opinião, levando a cabo seu intento, ao lermos que “Barbazul estava inflexível! Não
mudava de opinião” (p.12). Ele ainda diz: “Desobedeceu, então terá que morrer, assim
como já morreram as outras mulheres que eu tive que também quiseram descobrir o
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páginas dos trechos citados.
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segredo do quartinho do fim do corredor. É uma pena, já que você é a mais linda de
todas! Mas foi curiosa e teimosa” (p.12).
Essa consideração grifada no trecho citado não se encontra no texto fonte. Nas
falas dos personagens, vemos tais acréscimos e também, por vezes, alterações na
estrutura do diálogo elaborado por Perrault, como é o caso da conversa entre a mulher
de Barbazul e sua irmã, quando a primeira pede em desespero que a segunda veja se os
irmãos estão chegando. Em Perrault, temos a repetição do pedido por quatro vezes de
modo muito semelhante, com a irmã do alto da torre respondendo o que via ao longo da
estrada, criando a expectativa ou o suspense acerca da chegada dos irmãos. Na reescrita,
esse trecho é reduzido, e a personagem pergunta apenas duas vezes pelos irmãos, o que
quebra a estrutura da narrativa criada por Perrault. Ao final do conto temos mais um
acréscimo, explicando como a esposa conseguiu se recuperar: “Depois os dois irmãos
dedicaram sua atenção a irmã abalada pelo forte susto, levaram-na para casa da mãe,
onde com o carinho da família, conseguiu se recuperar” (Perrault, 1993, p.14). No conto
de Perrault, não há essa passagem referente ao apoio familiar recebido pela jovem.
Apresentadas como tradução, as reescritas de Maria Cimolino e Grazia Parodi
não se prendem à linguagem utilizada por Perrault tanto em termos de estrutura, com a
alteração dos diálogos, como em termos de vocabulário.
Hildegard Feist
O Barba-Azul em tradução de Hildegard Feist é publicado pela Companhia das
Letrinhas (2009) em um livro para crianças contendo apenas esse conto, com destaque
para as ilustrações de Zaü. e, ainda, com textos curtos ao final do livro abordando o
conto, o autor e a moral. A história é apresentada em versão integral com as
moralidades em verso. A tradução de Feist traz ao público infantil uma nova perspectiva
ou possibilidade de leitura da história de Perrault, uma vez que não altera o enredo, não
realiza cortes em partes do texto e tampouco suprime as moralidades. A tradutora
mantém a estrutura textual do conto, sem alterar significativamente as construções
frasais da narrativa, trabalhando os aspectos literários do texto, o ritmo e o estilo da
escrita de Perrault.
Trago aqui apenas um exemplo para que possamos observar esses aspectos da
tradução: o momento em que a esposa de Barba Azul pede desesperada à irmã que veja
do alto da torre se os irmãos estão chegando pela estrada. Em Perrault, há uma
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sequência de quatro repetições das indagações feitas, estabelecendo um crescendo no
suspense e na expectativa sobre o que vai acontecer. Na tradução de Feist, temos a
mesma estrutura, com apenas um pequeno detalhe de diferença: no conto em francês a
pergunta é sempre feita sendo usado duas vezes o nome da irmã (“Anne, ma soeur
Anne, ne vois-tu rien venir?”), enquanto na tradução somente na primeira vez isso
ocorre. E ainda as quatro indagações idênticas são grafadas em itálico no texto fonte,
bem como as duas primeiras respostas idênticas dadas por Anne (“Je ne vois rien que le
Soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie”). A seguir, o trecho em sua totalidade, na
tradução de Hildegard Feist:
— Ana, minha irmã Ana, está vendo alguém?
E Ana respondia:
— Estou vendo apenas o sol que reluz e a relva que verdeja.
Enquanto isso, o Barba-Azul gritava para a mulher, empunhando um
punhal.
— Desça logo, ou eu vou subir.
— Só mais um instante, por favor — ela implorava e, em seguida,
perguntava baixinho: — Ana, minha irmã, está vendo alguém?
E a irmã respondia:
— Estou vendo apenas o sol que reluz e a relva que verdeja.
— Desça logo ou eu vou subir — berrava o Barba-Azul.
— Estou indo — a esposa dizia, e logo perguntava: — Ana, minha
irmã, está vendo alguém?
— Estou vendo uma nuvem de poeira daquele lado lá — Ana por fim
respondeu.
— São eles?
— Não. Que pena! É um rebanho de carneiros.
— Você não vai descer? — o Barba-Azul rugiu.
— Só mais um instante — a esposa falou, e mais uma vez perguntou:
— Ana, minha irmã, está vendo alguém?
— Estou vendo dois cavaleiros daquele lado lá, mas ainda estão muito
longe... Deus seja louvado! — a irmã exclamou, um minuto depois. —
São os nossos irmãos.
(Perrault, 2009, p.19-21, grifos meus)

A tradução de Feist é um exemplo de como o enredo, a estrutura e o ritmo da
narrativa do autor podem ser reescritos em obras voltadas ao público infantil, sem que
sejam realizados acréscimos explicativos ou cortes em partes do texto. Sua reescrita está
inserida em livro próprio ao manuseio por parte de crianças, com ilustrações ocupando
grande parte das páginas, e, entretanto, podemos ler um conto literário, tal como propôs
Perrault, uma junção de “história de antigamente” com um olhar do autor sobre
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determinadas situações ou realidades, ainda que estas sejam mostradas em contos de
fadas.
Considerações finais
As duas edições comentadas aqui exemplificam uma mudança de perspectiva e de
proposta de tradução de literatura infantojuvenil. Enquanto a tradução de Maria
Cimolino e Grazia Parodi realiza alterações significativas no texto, notadamente a
exclusão das moralidades em verso, a edição da Companhia das Letrinhas com a
tradução de Hildegard Feist se adequa às concepções ideológicas e poetológicas
vigentes contemporaneamente, propondo uma tradução integral do texto fonte, sem
cortes ou modificações significativas, e ainda a valorização do nome do autor, Charles
Perrault. Na edição da Companhia das Letrinhas (2009), os paratextos após os contos
trazem para as crianças leituras sobre o autor e a obra; em formato de textos curtos,
entremeados por ilustrações, há informações sobre o autor, as origens dos contos e a
época de Perrault, dentre outras. Os paratextos inseridos na edição da Rideel (1993) não
abordam o autor, mas utilizam a história contada para elaborar exercícios didáticos; há
atividades propostas às crianças no âmbito do ensino de gramática e de compreensão de
texto, sem qualquer referência à autoria ou a questões literárias (contos de fadas etc.).
A análise dessas duas traduções e de seus paratextos exemplifica a mudança
ocorrida no sistema literário brasileiro em relação à transmissão dos contos de Perrault.
Conforme analisado em minha tese (Oliveira, 2018), enquanto ao longo do século XX,
no Brasil, as moralidades eram usualmente suprimidas, contemporaneamente esses
poemas versificados passaram a ser traduzidos. Além disso, os tradutores passaram a
realizar traduções integrais do texto. A questão da autoria dos contos também passou a
ser enfatizada nas edições. As reescritas mais recentes dos contos de Perrault, com
diferenças relevantes em termos literários em relação às reescritas mais antigas,
projetam novas imagens da obra e do autor, possibilitando novas leituras por parte do
público leitor contemporâneo.
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OS CÓDIGOS DA CIDADE: LEITURA DE IMAGENS EM MEDIANERAS, DE GUSTAVO TARETTO

Mírian Souza Alves (CEFET-MG)1
Rodrigo Santos de Oliveira (CEFET-MG)2
Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a função narrativa exercida pelos recursos
gráficos e pelos signos dos mercados publicitário e editorial apropriados pela linguagem fílmica
em “Medianeras” (ARG / ESP / ALE, 2011), de Gustavo Taretto. Uma das aporias que a obra
fílmica elucida é de que a arquitetura das grandes cidades afeta as relações e o cotidiano de seus
habitantes.

Palavras-Chave: Imagens; Códigos; Medianeras
As medianeras e outros códigos

Habitar a metrópole pressupõe transitar entre signos urbanos, decodificar
linguagens e realidades a que somos convidados a traduzir num espaço cerceado, cada
vez mais, pela incomunicabilidade e pelo acaso nas relações interpessoais. Flusser
define a artificialidade da comunicação humana como a capacidade dos indivíduos se
expressarem por meio de símbolos organizados em códigos. Estes representam certa
funcionalidade, como, por exemplo, o gesto de menear a cabeça significar um “não”.
São como senhas memorizadas para acessar um mundo codificado. Para o teórico, o
aspecto artificial da comunicação reside no acúmulo de informações adquiridas e aponta
para o ato de esquivar-se da solidão:

O objetivo da comunicação humana é nos fazer esquecer desse
contexto insignificante em que nos encontramos –
completamente sozinhos e “incomunicáveis” -, ou seja, é nos
fazer esquecer desse mundo em que ocupamos uma cela solitária
em que somos condenados à morte” (FLUSSER, 2007, p.90).
A solidão como clausura, no contexto da metrópole, é abordada em Medianeras
a partir da retratação dos personagens acomodados nas chamadas “cajas de sapato”. A
cena em que a criança encontra-se na sacada do apartamento, limitada a se locomover
num triciclo no minúsculo espaço delimitado representa o cerceamento da felicidade, já
1
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que os grandes centros e as novas tecnologias têm reduzido e redimensionado os
espaços da infância, os modos e a natureza do brincar.
O personagem Martin julga ser acometido por todos os males e fobias que a
metrópole argentina tem a oferecer, menos o suicídio. Ao perambular pela cidade, o
protagonista necessita sair equipado com uma mochila de primeiros socorros: que
comporta objetos usuais cotidianos a filmes de Jacques Tati. Sob recomendação
terapêutica, faz uso da fotografia como forma de usufruto da cidade. Toda a forma de
percepção do mundo ocorre a partir do ciberespaço, uma vez que martim declara-se
aprisionado e depentende dos recursos da internet desde que começou a confeccionar
sites. Para Flusser (2007), o homem “é um animal que encontrou truques para acumular
informações adquiridas”. Diante disso, o filósofo esclarece a distinção entre o
reconhecimento da morte pelo homem e pelo animal por meio da consciência dessa
passagem finita:

O homem é um animal solitário que sabe que vai morrer e que
na hora da sua morte está sozinho. Cada um tem de morrer
sozinho por si mesmo [...] Sem dúvida não é possível viver com
esse conhecimento de solidão fundamental e sem sentido. A
comunicação humana tece o véu do mundo codificado, o véu da
arte, da ciência, da filosofia e da religião, ao redor de nós, e o
tece com pontos cada vez mais apertados, para que esqueçamos
nossa própria solidão e nossa morte [...] o homem comunica-se
com os outros; é um “animal político”, não pelo fato de ser um
animal social, mas sim porque é um animal solitário, incapaz de
viver na solidão. (FLUSSER, 2007, p.90-91).
A companhia de um cão revela-se como nova configuração familiar, já que o
melhor amigo do homem se mantém fiel ao dono, cada vez mais se igualando ao
humano seja nas vestimentas, cuidados e outros serviços especializados equiparados. A
cadela Susu aparece em Medianeras como herença inesperada, já que a namorada de
Martin parte para os EUA e o deixa com o pet. Susu, assim como seu novo dono, parece
alheia e antissocial, ao estar com os outros cães, quando a passeadora a leva a caminar
pela cidade.
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Fotograma do filme Medianeras

Outro momento da narrativa, em que o código da incomunicabilidade é transposto
comparativamente para outro contexto, é a cena em que os alunos da academia praticam
natação brigam pelo uso do espaço. Neste é a reencenado uma situação típica do trânsito
caótico nas grandes cidades, caracterizado pelos congestionamentos, pela violência
verbal, pelo desrespeito em forma de desacato. Na referida cena, as raias da piscina
metaforizam as linhas das faixas em vias urbanas.

Fotograma do filme Medianeras
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Gaston Bachelard, ao tecer considerações poéticas sobre a comunicação entre
espaços mínimos e de grande proporção, define como o espaço interfere na constituição
dos sujeitos, concerne – em particular – aos cantos o caráter de lugares de reclusão e
encolhimento. Para o filósofo, o canto instaura a imobilidade:

Todo espaço reduzido onde gostamos de encolher-nos, de recolhernos em nós mesmos, é para a imaginação, uma solidão, ou seja, o
germe de um quarto, o germe da casa. [...] o canto é um refúgio que
nos assegura um primeiro valor do ser: a imobilidade. Ele é o local
seguro, o local próximo de minha imobilidade [...] A consciência de
estar em paz em seu canto propaga, por assim dizer, uma imobilidade.
A imobilidade irradia-se. Um quarto imaginário se constrói ao redor
do nosso corpo, que acreditamos estar bem escondidos quando nos
refugiamos num canto. (BACHELARD,2005, p.145-146)

A cena que ilustra bem esse contexto é a relação de Mariana com a casa e com a
vitrine. A personagem, graduada em arquitetura, retorna ao apartamento que vivia
quando solteira, em meio a caixas para se desempacotar, plásticos-bolha e toda uma
nova vida para arrumar no espaço do lar. Concomitantemente, ela decora vitrines para
uma loja de roupas, mas também sente-se circunscrita nesse espaço como as próprias
manequins. Nessa ambiência decorativa planejada, Mariana se vê protegida e isolada da
cidade, ao mesmo tempo em que sua solidão desprotegida é assistida pelos transeuntes
devido ao caráter expositivo da vitrine. Dessa maneira, a montagem da tela para o
consumo alheio explicita paradoxalmente a perda do planejamento da própria vida e
enuncia-se como transposição estática do cotidiano da personagem no espaço da casa
onde ela não consegue transitar, imobilizada, onde ela reside sem habitar.
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Fotograma do filme Medianeras
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Fotograma do filme Medianeras

Em oposição ao caráter totalitário e decorativo voltado ao “fetiche da
mercadoria”, instigado pela vitrine, a medianera se apresenta como acepção poética e
artística da cidade. Os personagens narradores apresentam-na como espaço vazio de um
edíficio, o “lado inútil” ou ocupado por propagandas publicitárias, que revelam
rachaduras e a poluição da cidade. No entanto, ela também é representada pelas laterais,
como poesia concreta no concreto dos edifícios, simboliza a rota de fuga para a
construção de janelas irregulares, favorece a aparição de plantas e árvores nascidas ao
acaso, ou serve de espaço para a arte dos grafites, ainda que o filme não faça essa
abordagem, ela revela a necessidade de reutilização desse espaço pela população ou
pela ação silenciosa do tempo.

4049

Fotograma do filme Medianeras

Martim e Mariana encontram-se a partir do momento em que eles abrem janelas
nas respectivas medianeras dos prédios. As imagens de cada prédio dialogam com os
desejos que cada personagem procura. A visibilidade nesse instante manifesta a
possibilidade do encontro, a quebra da incomunicabilidade.

Fotograma do filme Medianeras
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Fotograma do filme Medianeras

Para Márcia Tiburi, a medianera é “uma grande tela exposta na cidade”, dessa
maneira o título medianeras ecoa como uma métafora operacional e ao mesmo tempo
metacinematográfica, uma vez que a cidade também projeta na medianera suas
irregularidades, suas feridas abertas e desejos lacunares, ao mesmo tempo em que a
medianera evoca a necessidade de se abrir janelas no espaço urbano. A página em
branco exposta na cidade é preenchida de maneira especular e paradoxal: é utilitária e
inutilizada, embeleza e enfeia, polui e faz respirar, aproxima e distancia pessoas.

Os códigos do filme-ensaio

Não compete somente à literatura contemporânea, bem como às artes em geral,
mesclar – de de maneira cada vez mais frequente e incisiva – múltiplas dicções e
modalidades narrativas. Em Medianeras, de Gustavo Taretto, observamos várias
camadas e janelas narrativas, se pensamos na própria linguagem tecnológica como tema
e forma enunciativa, que ambientam a trama amorosa proposta. Dentre os recursos
cinematográficos utilizados, tem-se a animação e o breve caráter documental, que são
compilados numa aparente categorização de uma comédia romântica, já que reúne e
ressignifica alguns ingredientes que a caracterizam: predominância de clichês amorosos
(“o amor pode estar do seu lado”, “o amor à primeira vista”, “a pessoa certa no
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momento certo”), situações cômicas e inusitadas de encontros e desencontros por meio
de entraves e peripécias para se encontrar o grande amor.
No entanto, não é o romanesco o principal elemento condutor e estético de
Medianeras. Inicialmente, é abordado um panorama reflexivo sobre como a arquitetura
e o planejamento urbano irregular de Buenos Aires interferem de maneira causal e
peremptória no comportamento, na patologia e nas inúmeras fobias da população. Além
disso, nota-se que a solidão e a reclusão das personagens estão associadas a
relacionamentos frustrados. Nessa ótica criativa e crônica sobre o amor na cidade, à
medida que Mariana e Martin refletem sobre si mesmos e sobre Buenos Aires, a
narrativa ganha outro matiz aproximativo ao gênero ensaio.
Para Arlindo Machado (2003), o gênero ensaio propõe a dissolução da instância
fronteiriça entre literatura e ciência, já que – sobretudo no

campo artístico –

é

impensável a dualidade entre o cognitivo e o sensível, pois “as paixões invocam o saber,
as emoções arquitetam o pensamento e o estilo burila o conceito”. Nessa esfera
dialética, Silvina Rodrigues Lopes (2012) define o ensaio como exercício experimental
do pensamento, porque “integra a fragmentação, a dissonância, e até mesmo a aceitação
da incerteza do conhecimento [...] e se move segundo um impulso de aventura, não
sistemático: não apenas o conceito mas a imagem, não apenas as diferenças, mas as
diferenciações, não o fixo, mas o que está em devir” (RODRIGUES, 2012, p.121).
Se em Onde está Wally, a proposta de leitura foi substituída pelo jogo da busca da
personagem na página com excesso de desenhos e estímulos visuais, subvertendo a
noção de leitura usada pelos livros impressos da época, Medianeras, rompe, à sua
maneira, a estrutura do melodrama romântico no cinema. No filme, o processo reflexivo
sobre a cidade, conjugado às estratégias para se sobreviver nela, é indissociável da
construção das subjetividades das personagens, fator que confere à obra o estatuto de
filme-ensaio. Observa-se que a todo instante é posta em xeque, sob o crivo comparativo,
a explanação dos dramas dos personagens engendrados por meio da composição dessa
“arquitetura do pensamento”: o Planetário Galileo Galilei serve de rota de fuga do
cotidiano para Mariana, a trajetória amorosa dela é também comparada ao conhecido
Jogo da Vida. Além disso, há a tese central da narrativa desenvolvida a partir do mote:
encontrar um grande amor na metrópole é como encontrar o personagem Wally na
cidade.
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Outro desdobramento de cunho ensaístico recorrente é a alusão ao aspecto
documental, quando a protagonista integra citação histórica, origem do Edifício
Kavanagh, a sua fobia de elevadores. O enxerto narrativo é permeado pelo
ressentimento e vingança de Corina Kavanagh, que decide vingar-se da família
Anchorena, ao construir um enorme edifício que tapasse a catedral inaugurada pelo
notório clã do ex pretendente, já que a família dele se opunha à relação. A citação
ocorre por meio de fotografias, imagens de arquivo que ilustram essa referência,
ademais a própria personagem Mariana apropria-se do relato narrado ao mencionar que
se tivesse uma filha ela também iria ser chamada de Corina. Ou seja, toda paisagem da
cidade mencionada não é mero cartão-postal, mas parte constitutiva dos dramas
vivenciados pelo casal.
Nota-se que a solidão e a reclusão das personagens estão associadas a
relacionamentos frustrados. Logo, Martin e Mariana ensaiam novas possibilidades de
encontros, que não vingam. Eles escutam a mesma música, frequentam os mesmo
lugare, veem o mesmo filme. Uma das janelas de aproximação de convergência
metafílmica é o momento em que os personagens assistem a Manhattan (1979), de
Woody Allen. A narrativa conta a experiência de um fracasso escritor de roteiros para a
televisão, Isaac Davis, que ensaia escrever o primeiro capítulo de um livro sobre a
referida cidade. Os personagens de Medianeras assistem a cena final, em que Isaac pede
à jovem Tracy, que ela não vá viaje a Londres para estudar teatro, a aspirante a atriz
pede a ele para acreditar nas pessoas. Frase que emociona Martin e Mariana e evidencia
o caráter de afinidade, ainda que distanciada, entre eles.
Por conseguinte, o recurso ensaístico também é um elemento intrínseco
significativo, pois é demarcador das incompletudes e buscas incessantes das
personagens pelo par ideal, o que aproxima a fabulação diegética à experimentação do
devir do próprio gênero ensaio, como afirmou Silvina Rodrigues Lopes (2012).
François Zourabichvili (2004), ao explicar o conceito deleuziano, destaca o devir
como próprio conteúdo do desejo, elemento movente de transformação: “devir é uma
realidade: os devires, longe de se assemelharem ao sonho ou ao imaginário, são a
própria consistência do real” (ZOURABICHVILI,2004, p.48). No plano narrativo,
Mariana anseia desde a adolescência encontrar Wally na cidade, projeta a imagem do
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personagem no manequim da vitrine que decora, ou seja, há uma materialização
voluntária e crível do desejo.
Ademais, Martin e Mariana ensaiam ao longo da história o primeiro encontro, em
situações malogradas, porém ao final do filme, quando de fato Mariana avista seu objeto
de desejo, Wally personificado em Martin, ocorre de fato o “amor à primeira vista”.
Contudo, a narrativa não encerra o jargão “felizes para sempre”, uma vez que o ensaio
musical do casal – postado como videoclipe no YouTube - endossa o despojado jogo
experimental do encontro e a celebração daquele instante. Fator que encerra a costura
ensaística proposta.

Considerações finais

Ao contrário de filmes em que a cidade é o cenário idílico, aprazível e destinado
ao encontro, Buenos Aires, segundo a ótica de Taretto, rasura o próprio nome da cidade,
ao retratá-la também como produtora de incomunicabilidades. Portanto, pode-se afirmar
que o filme transcende os convencionais códigos de acesso do melodrama romântico,
por incutir pensamentos sobre o sentir, uma vez que os personagens adotam estratégias
de sobrevivência na metrópole, tecem considerações críticas comparativas sobre como o
espaço em que habitam interfere em seus comportamentos. A crônica urbana fílmica
revela-se como um ensaio sobre o atributo traduzível do amor na contemporaneidade.
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BERLIN ALEXANDERPLATZ HISTÓRIA, MEMÓRIA E ADAPTAÇÃO
Cynthia Pires Amaral (UNICAMP) 1
Resumo: O presente trabalho apresenta uma breve introdução sobre a adaptação do romance
Berlin-Alexanderplatz (1929), de Alfred Döblin para a série de TV homônima dirigida por
Rainer Werner Fassbinder, em 1980. A análise introduz as questões sobre história e memória
através da ideia de palimpsesto estendido, de Linda Hutcheon. É dentro da noção de
palimpsesto reelaborada por Hutcheon que analisaremos o olhar de Fassbinder para sua história
e para a história alemã.
Palavras-chave: BerlinAlexanderplatz;Döblin;Fassbinder; Adaptação

O trabalho proposto é o desdobramento de uma reflexão a partir de uma
disciplina de Pós-Graduação sobre a Arte da Memória, do Instituto de Estudos da
Linguagem da UNICAMP.
Trata-se de um estudo inicial sobre o romance Berlin Alexanderplatz, de Alfred
Bruno Döblin (1878-1957) e sua adaptação para a série de TV homônima do diretor
Rainer Werner Fassbinder (1945-1982).
Publicado em 1929, o romance retrata a história de Franz Biberkopf, um cidadão
alemão que vive na Berlim do pós Primeira Guerra, durante a República de Weimar. O
livro começa com a saída de Biberkopf da prisão, em Tegel, após cumprir quatro anos
de reclusão por homicídio culposo. O que sabemos sobre Franz antes da prisão? Não
muito. Apenas que ele trabalhava como transportador, frequentava os bares e comércios
da região da Alexanderplatz. É em torno dessa região que o enredo se constrói após a
saída de Franz da cadeia. Alexanderplatz é a representação de seus cidadãos em torno
de uma ideia de reconstrução alemã após a crise instalada no fim da Primeira Guerra. É
representada como lugar de vício, mas também de renovação; lugar de convívio entre
operários e burgueses em busca de uma “harmonia” de interesses. Dessa maneira
Alexanderplatz resume o mosaico2 das várias populações de Berlim. Mas que Berlim é
retratada no romance de Döblin? A Berlim dos anos vinte pintada com cores diabólicas

1

Graduada em Letras Português-Francês (UFG), Docente da Área de Francês do Centro de Ensino de
Línguas da UNICAMP e Mestranda em Linguística Aplicada no Instituto de Estudos da Linguagem da
UNICAMP (Linguagem e Tradução). Contato: cyntpa@gmail.com
2
“Berlim, caracterizada assim em sua unidade funcional, era uma cidade que praticava, dentro de seus
próprios muros, uma extrema segregação, não só geográfica, mas também social. Muitas populações
diferentes ali conviviam, conservando-se, entretanto, separadas. Encontravam-se para trabalhar num
mesmo lugar da grande cidade, ganhavam a vida numa mesma empresa, mas não tinham praticamente
nada em comum.” (BRUNN & BRIESEN: 1993, p. 40)
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como lugar de perdição, “moralmente depravada e parasitária”. (BRUNN & BRIESEN:
1993)
Ao sair da prisão, ainda entorpecido pelos anos de reclusão, Biberkopf mal
reconhece a Berlim que deixou para trás: tudo parece diferente e, na verdade, tudo está
diferente em mais de um sentido: será preciso reaprender a viver nessa cidade que se
reconstrói e será preciso nascer um novo homem. Ao se deparar novamente com
Berlim, Franz assume sua primeira promessa ao sair da prisão: a de que ele será, a partir
de então, um homem honesto.
Bastam algumas páginas para se dar conta de que a promessa de Franz não será
cumprida. Suas tentativas de recusa à desonestidade funcionam no início, mas por fim,
Franz acaba cedendo a essa Berlim da perdição, onde operários e burgueses se
relacionam minimamente em torno de um mesmo fim: a prática criminosa.
As tentativas de uma vida honesta cessam quando ele tem seu braço amputado,
após ser jogado na frente de um carro por Reinhold, um dos membros de uma gangue da
região, por quem Franz alimentará um sentimento misto de amizade e amor até o final
do romance. A amputação do braço - uma cena dura e crucial - marca a quebra da
promessa de Franz: desse momento em diante, ele se esquece da saída da prisão de
Tegel, se revolta contra ele e contra todos e decide que o mundo só lhe reservou o
crime, o álcool, as mulheres e o sofrimento. Como se tivesse sido “predestinado” para
tal, Franz retorna ao ponto onde ele parou antes de entrar para a prisão.
Como representar a história desse homem em uma narrativa romanesca? Em sua
resenha sobre Berlin Alexanderplatz, Benjamin3 escreve que Döblin reconhecia que um
voltar-se para o gênero épico se faria necessário para que do romance pudéssemos
extrair dos leitores, uma certa perplexidade e reflexão. Na busca desse componente
épico é que Döblin imagina as possibilidades de representar o mosaico berlinense
através do romance: as variações linguísticas dentro da própria Berlin; os diferentes
falares e suas camadas sociais; as colagens feitas no meio do texto; as matérias de
jornais que se entremeiam ao texto; os dados, as estatísticas que reforçam ou ilustram
um argumento. Tudo isso e outros elementos compõem o resgate épico da história de
Franz Biberkopf: Berlin, a Alemanha, os alemães, a guerra, a democracia, o homem, os
homens, os vícios, as virtudes, a memória, a história, o passado e o sentimento de
3

BENJAMIN (1994: p.56).
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incerteza em relação ao futuro. Hoje sabemos o que veio após a República de Weimar,
mas no romance existe apenas um sentimento de incerteza com relação a esse futuro.
Quando Döblin termina o romance, em 1929, o tempo presente de Franz também
é presente para o autor. Essa contemporaneidade se expressa não só no olhar e na
recomposição da esfera histórica do período, mas também na criação estética do
romance dentro do expressionismo. A condição do artista como testemunha do seu
tempo é colocada numa posição de superioridade por vários pensadores. Em suas
Considerações Intempestivas4, Nietzsche, ao criticar o excesso do pensamento histórico
de pura imitação, eleva o artista a um patamar de colaborador da construção do
pensamento histórico, enquanto o historiador seria apenas uma espécie de tradutor
fraco. Essa fraqueza residiria no fato de se negar a ler a história como se ela fosse uma
espécie de oráculo, como se ela não apontasse para um futuro. Nietzsche aponta para
esse futuro muitos anos antes de Döblin nos apresentar o seu oráculo - Berlin
Alexanderplatz, na odisseia de seu personagem, aponta o perigo da falência do sistema
democrático e sua substituição pelo totalitarismo.
Tendo em vista a complexidade do romance épico de Döblin e de sua
importância para a história literária alemã, chegamos à adaptação do romance. Berlin
Alexanderplatz teve duas adaptações para as telas: a primeira, um filme de 1931,
dirigido por Phil Jutzi (1896-1946); a segunda, uma mini série produzida para a TV
Alemã, transmitida no ano de 1980, pelo diretor Rainer Werner Fassbinder (19451982). O trabalho em questão levantará apenas alguns pontos da adaptação do diretor
Fassbinder.
Antes de analisarmos os componentes gerais da adaptação de Fassbinder, é
válido recuperar a noção de palimpsesto estendido, apresentada por Linda Hutcheon em
sua Teoria da Adaptação. Segundo a autora a adaptação seria uma espécie de
palimpsesto estendido por tratar-se e uma transposição criativa e interpretativa de uma
obra ou obras (HUTCHEON:2006). Pensando na adaptação em questão, Fassbinder
contou não apenas com o pré-texto, o romance em questão, mas também com todo o
conhecimento prévio da história do seu autor. Ele soube colocar sua própria posição

4

C.f. NIETZSCHE. Considerações intempestivas, trad. Lemos de Azevedo. Op., cit., p. 155-156.
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dentro da história alemã, o que tornaria possível o acréscimo de elementos e a
interpretação que Döblin não pôde fazer por estar em um ponto anterior da história.
Representante do Novo Cinema Alemão, Fassbinder teve uma carreira muito
curta, porém intensa e memorável. No prefácio da tradução francesa de Berlin
Alexanderplatz, o diretor fala um pouco de sua relação com o romance de Döblin e
conta que a leitura começou ainda nos tempos de juventude. Foram várias tentativas
frustradas de leitura, desistências por não conseguir extrair uma narrativa que fosse
compreensível. Até que, numa leitura mais madura, Fassbinder viu no romance as
repostas que ele precisava para enfrentar várias questões como sua sexualidade, sua
história, a história alemã, seu passado e as questões que surgiram depois da Segunda
Guerra Mundial - a culpa, a colaboração e o perdão.
A adaptação nasce primeiramente de um desejo elaborado durante dez anos e de
um engajamento pessoal do diretor. A adaptação só foi possível graças à produção de
um canal de TV, a WDR Westdeutscher Rundfun e outras co-produções. Ao todo foram
filmados 13 episódios e um epílogo, durante mais de 150 dias. As gravações contaram
com uma reconstrução de Berlin, em especial da região da Alexanderplatz com seu
comércio e sua movimentação. Uma das críticas da recepção da série na época foi a de
que Fassbinder, ao contrário de Döblin, teria explorado menos a cidade de Berlin em
tomadas externas. Algo bem simples de se responder, pois os custos gerados por toda
uma reconstrução externa acabariam por inviabilizar um projeto de tamanha extensão.
Mas não faltaram recursos a Fassbinder para reconstruir, mesmo dentro de ambientes
internos, a presença insistente da cidade - mesmo quando vemos Franz Biberkopf
dentro de seu quarto, é possível ver todo o espaço banhado pelas luzes da cidade, pelo
barulho constante que vem de fora da janela, pelas notícias de um rádio ligado, fazendo
a fusão entre externo-interno.
Fassbinder transpõe a história de Biberkopf em imagens, utilizando-se dos
recursos cinematográficos disponíveis para dar cor, luz e som à ideia de romance épico
proposto por Döblin e manter o estranhamento causado dentro do romance: as
intervenções do narrador de Döblin, as colagens, passagens com informações de jornais
que se infiltram dentro da narrativa. Mas a transposição criativa também pode ser
interpretativa no momento em que se decide estender a teia dos palimpsestos. É nesse
sentido de nova interpretação e engajamento pessoal e histórico, que Fassbinder ao
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filmar o último capítulo do livro de Döblin - o que na série se denominou Epílogo-, dá a
ele um título: “Meu sonho do sonho de Franz Biberkopf”.
Em seu Epílogo, Fassbinder se dedica a retratar o último capítulo do romance: os
dois anos de reclusão de Franz no manicômio presidiário de Buch (Berlim) entre 1927 e
1929, após ser acusado da morte da personagem Mietze. Na passagem que retrata o
delírio ou sonho de Franz no manicômio, o personagem revisita seu purgatório em vida
na própria Alexanderplatz e a Morte não se apresenta tão rapidamente: Franz é
convidado a recordar sua memória ao lado de dois anjos, em uma Berlin transfigurada
em cemitério, em que comércios e túmulos dividem os mesmos espaços, em que os
barulhos da cidade se contrapõem ao que seria a paz contemplativa de um templo
dedicado aos mortos. Ouvimos buzinas, barulhos de máquinas, vozes de vendedores
ambulantes e revemos os personagens que percorreram todo o romance.
Após a queda, o renascimento. A cena do renascimento de Franz (a perda da
inocência) é recomposta de maneira surreal e onírica por Fassbinder. Biberkopf cai, é
crucificado como Jesus Cristo e na cena da crucificação encontram-se aqueles que
passaram por sua vida e que estão mortos, literalmente, ou mortos para Franz.
Fassbinder faz uma colagem de três cenas bíblicas: o nascimento, morte e ressurreição
de Cristo. Várias são as alusões ao nazismo na cena do renascimento de Franz: os
discursos do totalitarismo, as imagens da suástica, os judeus convertidos ou asilados uma possível alusão à conversão de Döblin. Mas várias são também as predileções do
diretor: uma trilha sonora anacrônica com Janis Joplin, Lou Reed, valsas e óperas, que
são uma presença constante em suas produções.
O que se encontra de deslocamento na história retratada pelo cineasta só pode
ser explicado pelo que foi abordado anteriormente: se por um lado, Döblin havia vivido
de perto o horror da Primeira Guerra, Fassbinder já se encontra em outra posição da
história. Após o fim das duas Grandes Guerras, o cineasta pôde recompor o que em
Döblin era visto ainda como uma semente, sem que o autor do romance pudesse prever
os desdobramentos da Segunda Guerra, a ascensão do nazismo e os horrores do
Holocausto. É por causa dessa visão de um outro ponto da história e da memória que
Fassbinder consegue inserir elementos que não estavam na narrativa original da epopeia
de Franz Biberkopf, deixando claro seu engajamento ao mesmo tempo pessoal, histórico
e político.

4059

Segundo Paul Ricoeur (2007), em A mémoria, a história e o esquecimento, nem
a morte nem o amor suscitou tantas controvérsias quanto o mal e, para pensar o mal, é
necessário revisitar o imaginário da tradição abraamica: a narrativa do mito adâmico da
Tora judaica – o da perda da inocência. E o autor acrescenta que no “tratamento
narrativo e mítico da origem do mal, desenhar-se-ia em baixo-relevo um lugar para o
perdão” (RICOEUR 2007). Poderíamos assim dizer que esse tratamento narrativo e
mítico teria aberto um precedente para se pensar o perdão.
Döblin se aproveita do precedente aberto pela tradição da Tora judaica e
concede uma espécie de anistia a Franz, mas a anistia aqui não significa um perdão que
leva ao esquecimento e à prescrição de uma pena. É válido lembrar que quem concede a
anistia a Franz não é Deus e nenhum ser divino, é antes de mais nada, a Morte.
Quando chegamos ao Epílogo das duas narrativas (romance e série) Franz
renasce, ganha um novo nome e faz sua nova promessa: ele está ciente de ser
responsável por suas ações e sabe que deverá arcar com todas elas. A Franz Biberkopf é
negada a passagem pelo Lete, o rio do esquecimento. Ele teve direito de recordar e
elaborar sua história, obteve uma espécie de anistia da Morte, mas não o perdão em
vida: perdoar seria perigoso demais, seria o mesmo que esquecer, e esquecer seria dar
ao homem a chance de repetir os erros do passado. É no sentido de um não-esquecer
que Fassbinder parece incorporar os elementos da história alemã que vieram após a
República de Weimer e colaborar com a construção de um pensamento histórico que foi
capaz de recuperar o interesse dos leitores alemães pelo romance de Döblin, já
esquecido pelos anos 80.
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“NO MEIO DO CAMINHO”: SEIS VERSÕES DO POEMA EM INGLÊS
Lenita Esteves (USP) 1
Resumo: Este trabalho objetiva analisar e comentar seis versões inglesas do poema “No meio
do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade, que serão contrastadas com o texto em
português e comparadas entre si. Sendo o poema tão repetitivo e composto por palavras simples
do cotidiano, pode parecer, à primeira vista, que não haveria motivos para divergências muito
grandes nas traduções. No entanto, uma análise detalhada demonstra que sutis nuances criam
efeitos diversos para o poema em inglês. As traduções são de autoria de Manoel Cardozo,
Elizabeth Bishop, John Nist, Virgínia de Araújo, Richard Zenith e George Monteiro.
Palavras-chave: Carlos Drummond de Andrade; “No meio do caminho”; Tradução poética;
Literatura brasileira em inglês.

Introdução
O célebre poema “No meio do caminho”, escrito por Carlos Drummond de
Andrade em 1924, foi publicado pela primeira vez na Revista de Antropofagia em 1928
e finalmente no primeiro livro lançado pelo autor, Alguma Poesia, em 1930. Mário de
Andrade, em carta a Drummond, expressou seu entusiasmo pelo poema, que qualificou
como o “mais forte exemplo que conheço, mais bem frisado, mais psicológico de
cansaço intelectual” (DRUMMOND DE ANDRADE, 1988, p. 32). Em seguida, na
mesma série de correspondências, Mário promete ao amigo que enviará alguns de seus
poemas à revista Estética, mas não “No meio do caminho”, que ele teme que possa não
ser bem recebido (DRUMMOND DE ANDRADE, 1988, p. 39). Isso indica, segundo
Eucanaã Ferraz, que Mário “reconhecia o valor excepcional daqueles versos e,
simultaneamente, intuía sua rejeição” (FERRAZ, 2013, p. 89).
O “poema da pedra”, como também ficou conhecido, encontrou fervorosos
entusiastas e igualmente fervorosos detratores, mas parece não ter chamado grande
atenção do público quando da sua publicação em livro em 1930. Como comenta
Eucanaã Ferraz, à época da publicação de Alguma Poesia, “No meio do caminho” não
provocou tantos comentários, tendo o “Poema de sete faces” ganhado mais atenção. No
entanto, o “poema da pedra” alcançou popularidade e destaque quando Drummond
mudou-se para o Rio de Janeiro para assumir o cargo de Chefe de Gabinete do Ministro
Gustavo Capanema na pasta da Educação e Saúde Pública. Depois disso, narra Ferraz,
“atacar ‘No meio do caminho’ passou à ordem do dia”.
1
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A partir daí, “No meio do caminho” ganhou uma atenção exacerbada,
sendo facilmente confundido com o poeta; este foi confundido com
seu cargo; a poesia com a política; o subordinado com o chefe; o
ministro com o Estado Novo (FERRAZ, 2013, p. 89).

Tanta controvérsia ocorreu que, em 1967, o próprio Drummond organizou um
livro com todas as críticas e comentários suscitados pelo poema ao longo dos anos, que
ele cuidadosamente coligiu num livro que chamou de “biografia” do poema
(ANDRADE, 1967). O próprio Drummond chegou a declarar que o poema era
“insignificante em si” (SARAIVA, 1967, p. 18) e que quando o escreveu foi motivado
pela “chateação que estava sentindo” (SARAIVA, 1967, p. 10).
“No meio do caminho” é muitas vezes relacionado a um sentimento de tédio e
monotonia (ACHCAR, 2000, p. 17), seguindo a linha inaugurada por Mário e ratificada
pelo próprio Drummond: “Mas é mesmo chateação o que estava sentindo. Queria dar a
sensação de monotonia, não sentiu essa sensação?” 2. Outra temática associada ao
poema é a do obstáculo, do desencontro, da falta de transcendência e da frustração
(CANDIDO, 2011, p. 76; ACHCAR, 2000, p. 19). Ouvem-se no poema ressonâncias do
verso de abertura da Divina comédia de Dante (Nel mezzo del cammin di mostra vita...)
(SARAIVA, 1967, 10; ACHCAR 2000, p. 17). Francisco Achcar considera que “a
imagem da ‘pedra no meio do caminho’” constituiu-se no símbolo mais marcante da
poesia de Drummond, e classifica o poema como o “batismo de fogo” do poeta
(ACHCAR, 2010, p. 19). Eucanaã Ferraz julga que esse poema acabou “ganhando um
destaque descomedido no conjunto de Alguma poesia” (FERRAZ, 2013, p. 90); em
outro texto, o mesmo autor aponta que “No meio do caminho” foi “tomado como divisa
entre os defensores da ousadia modernista” (FERRAZ, 2010, p. 10).
Provavelmente por conta dessa repercussão no Brasil, o poema ganhou várias
versões traduzidas para o inglês (e também para outras línguas, é claro). Nas seções
seguintes este trabalho vai explorar as características formais do poema – sua
linguagem, sua estrutura sintática, suas repetições. Nessa fase, será aberta uma
discussão sobre o que efetivamente é possível reproduzir dessas características em

2

A frase é citada por Arnaldo Saraiva e foi retirada de um texto jornalístico assinado por Amélia Carmen
Machado, intitulado “Conversa com Carlos Drummond de Andrade”, publicado no Diário de Minas, de
Belo Horizonte, no dia 14 de nov 1954 (MACHADO, 1954, apud SARAIVA, 1967, p. 10).
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inglês. Em seguida, as versões inglesas serão analisadas e comparadas entre si e com o
original, para que sejam apreciados os efeitos que cada uma delas conseguiu criar na
língua-alvo.

“No meio do caminho”: estrutura formal e registro linguístico
O poema “No meio do caminho” chama atenção em vista das repetições e do
reduzido número de palavras que o compõem, palavras essas que são de um registro
majoritariamente informal e bastante comum da língua portuguesa.

NO MEIO DO CAMINHO
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
(DRUMMOND DE ANDRADE, 2013, p. 36)

Vamos nos valer, por sua completude e objetividade, da descrição da estrutura do
poema feita por Arnaldo Saraiva:
Trata-se de um poema de apenas 10 versos e, curiosamente, de outros
tantos semantemas, colhidos na linguagem quotidiana: meio –
caminho – tinha – pedra – nunca – esquecerei – acontecimento – vida
– retinas – fatigadas.
Mas alguns dos versos são exatamente iguais: 1-4 -10; 2-9; 3-8, o que
praticamente reduz a seis o número de versos “válidos”. Se bem
atentarmos, porém, verificaremos que os versos 2-9; 3-8 e 7 não são
mais do que a repetição quiasmática do 1, ou a repetição de metade
desse mesmo verso (ou do verso 5, no caso do 7), pelo que o valor
lógico do poema caberia todo nestes três versos:
No meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas. (SARAIVA, 1967, p. 9).

Saraiva continua sua descrição contando palavras e quantas vezes elas ocorrem no
poema, mas o que está transcrito aqui já é suficiente para iniciarmos a discussão. Na
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verdade, a descrição de Saraiva é uma tradução em termos numéricos de uma impressão
inevitavelmente causada pelo poema: muitas repetições de poucas palavras que não
apresentam um desfecho para uma narrativa que supostamente se inicia (“No meio do
caminho tinha uma pedra”). As palavras e sintagmas se repetem, de certa forma
esvaziando o poema de sentido, ou apenas repetindo o sentido de uma mesma imagem,
a pedra no meio do caminho.
É muito provável que essa estrutura muito repetitiva tenha sido o maior fator de
irritação para os “detratores” do poema, como os chama Saraiva (1967, p. 17). No
entanto, essa mesma estrutura repetitiva contribuiria para que as traduções fossem
bastante semelhantes. Já em termos da escolha das palavras, o poema representa uma
pedra no caminho dos tradutores, principalmente no que se refere ao “tinha” que abre o
poema. Na verdade, esse “tinha”, no lugar do mais correto “havia”, também foi fator de
irritação para os “detratores”. É interessante observar que Drummond, ao que tudo
indica, escolheu esse termo sem titubear, pois não o alterou nas várias edições
posteriores de Alguma poesia. Vale neste ponto fazer um pequeno desvio que permitirá
que entendamos melhor como Drummond considerava o uso de termos coloquiais na
sua poesia.

Mário e Drummond: sobre coloquialismo e poesia
Como se sabe, Drummond e Mário de Andrade trocaram cartas durante muitos
anos, e muitas delas continham opiniões de Mário sobre poemas que Drummond lhe
mandava, Mário atuando como uma espécie de mentor do jovem poeta. Numa das
primeiras cartas, Mário comenta alguns poemas que Drummond lhe enviara, e que
viriam a compor mais tarde Alguma poesia. Além disso, Mário enviou de volta a
Drummond alguns poemas datilografados recebidos, com alguns comentários. À
margem do texto datilografado de “Nota social”, Mário anota, ao lado do primeiro
verso, “O poeta chega na estação”: “gostei da regência. Bravo!”. Como aponta Eucanaã
Ferraz, Mário
elogiava, portanto, o uso de uma construção contrária àquela que a
gramática normativa recomendaria – “O poeta chega à estação”.
Mário, vendo na sintaxe desse verso um exemplo de escrita sem
artificialidade, mais próxima da fala, ou, ainda, da gramática brasileira
(FERRAZ, 2010, p. 14-16).
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O comentário elogioso de Mário, entretanto, estimulou em Drummond uma
reação mista de surpresa e desconcerto, já que ele não escrevera “na estação”
deliberadamente; fora um lapso, como ele escreve em sua carta de 30 de dezembro de
1924:

“O poeta chega na estação”. Você gostou da regência... pois eu não
gostei, e agora que peguei o erro, vou emendá-lo. Isto é modo de ver
pessoalíssimo: correção ou incorreção gramatical. Sou pela correção.
Ainda não posso compreender os seus curiosos excessos. Aceitar tudo
o que nos vem do povo é uma tolice que nos leva ao regionalismo. Na
primeira esquina do “me deixa” você encontra o Monteiro Lobato ou
outro qualquer respeitável aproveitador comercial do Jeca. Há erros
lindos, eu sei. Mas que diabo, a cultura!... E poesia também é cultura
(DRUMMOND, 2010, citado em FERRAZ, 2010, p. 14-18).

Em resposta de 18 de fevereiro do ano seguinte, Mário classificou de “ignomínia”
a substituição feita por Drummond, corrigindo o primeiro verso de “Nota Social”. E
teceu uma série de considerações sobre as diferenças entre o falar lusitano e o brasileiro,
acrescidas de “conselhos” sobre suprimir artigos, tanto definidos quanto indefinidos, o
que evitaria a formação de galicismos (DRUMMOND DE ANDRADE, 1988, p. 37-38).
Diante dessas sugestões bastante peremptórias, Drummond recua e resolve restaurar o
verso a sua forma original:

Perdão, Mário, eu não escrevi aquele “chega à estação” em
homenagem a Camilo e caterva. Foi um escrúpulo, sim, mas inocente.
Com um pouco mais de reflexão torno a pôr “chega na estação”.
Realmente a razão está com você. [...] Tímido e inexperiente como
sou, acompanho com interesse as suas pesquisas e tentativas no
sentido de “estilizar o brasileiro vulgar”; não me meto nelas porque,
para mim, ainda é cedo (DRUMMOND, citado em FERRAZ, 2010, p.
19).

Por essa pequena anedota epistolar se percebe que Drummond hesitava em
desviar do português padrão; mesmo assim, o primeiro verso de “No meio do caminho”,
com seu “tinha” no lugar de “havia”, incomodou vários críticos, como observa Ferraz:
O solecismo “tinha uma pedra”, em vez de “havia uma pedra”, ainda
enfurecia os puristas; a simplicidade vocabular e estilística dos versos
soava aos mais retrógrados como ofensa à inteligência dos leitores; a
aparente inanidade do tema era interpretada como pilhéria a ser
denunciada para o bem da cultura nacional (FERRAZ, 2013, p. 89).
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Vemos então que Drummond, apesar de ter hesitado frente a “chega na estação”
por considerar essa expressão coloquial demais, não teve dúvidas sobre o “tinha uma
pedra”.
Pensando agora na tradução do poema para o inglês, podemos presumir, antes
mesmo de examinar as várias versões, que o texto em inglês não vai ter esse efeito de
“coloquialização” ou de “solecismo” como diz Ferraz. Não existe um paralelo na língua
inglesa para a diferença entre “haver” e “ter”, os dois verbos empregados no sentido de
“existir”. Portanto, o poema em inglês não causará estranhamento pelo uso de uma
forma que, na opinião de alguns, em português fere as normas do bom uso da língua.
Podemos ter a repetição dos termos, o paralelismo, a sensação de sentido esvaziado,
mas não esse efeito, que é específico do português.

“No meio do caminho”: seis traduções para o inglês
Passemos agora a uma análise das seis versões. Devido à estrutura do poema, suas
repetições de palavras e construções sintáticas, o que se esperaria seriam versões
bastante semelhantes. Entretanto, idênticas elas não são, o que comprova a variabilidade
e a gama de possibilidades em jogo em um projeto de tradução. Começamos com a
tradução de Manoel Cardozo, publicada na antologia de poesia brasileira de Cardozo e
John Neistein:

IN THE MIDDLE OF THE ROAD
In the middle of the road there as a stone
there was a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road there was a stone.
Never will I forget that moment
in the life of my fatigued retinas.
Never will I forget that in the middle of the road
there was a stone
there was a stone in the middle of the road
in the middle of the road there was a stone.
(NEISTEIN; CARDOZO, 1972, p. 77).

Na sequência, apresentamos a versão de Elizabeth Bishop, publicada em antologia
organizada por ela e Emanuel Brasil:
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IN THE MIDDLE OF THE ROAD
In the middle of the road there was a stone
there was a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road there was a stone.
Never should I forget this event
in the life of my fatigued retinas.
Never should I forget that in the middle of the road
there was a stone
there was a stone in the middle of the road
in the middle of the road there was a stone.
(BISHOP; BRASIL, 1972, p. 89).

A terceira versão é de autoria de John Nist e foi publicada numa antologia de
poesia latino-americana em 1996:

IN THE MIDDLE OF THE ROAD
In the middle of the road was a stone
was a stone in the middle of the road
was a stone
in the middle of the road was a stone.
I shall never forget that event
in the life of my so tired eyes.
I shall never forget that in the middle of the road
was a stone in the middle of the road
in the middle of the road was a stone.
(NIST, em TAPSCOTT, 1996, p. 166-167).

A quarta versão é de Virgínia de Araújo, que organizou e traduziu uma coletânea
de poemas de Drummond:

IN THE MIDDLE OF THE ROAD
In the middle of the road there was a stone
there was a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road there was a stone.
I will never forget the occasion
never as long as my tired eyes stay open,
I will never forget that in the middle of the road
there was a stone
there was a stone in the middle of the road
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in the middle of the road there was a stone.
(ARAÚJO, 1980, p. 152).

A quinta versão é de Richard Zenith, que organizou um livro de poemas
inteiramente de autoria de Drummond:
IN THE MIDDLE OF THE ROAD
In the middle of the road there was a stone
there was a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road there was a stone.
I will never forget that event
in the life of my exhausted retinas.
I will never forget that in the middle of the road
there was a stone
there was a stone in the middle of the road
in the middle of the road there was a stone.
(ZENITH, 2015, p.7).

Por fim, apresentamos a sexta versão, do Prof. George Monteiro, composta por
ocasião de uma celebração do poeta na Brown University, e que foi publicada no
website Comunidades, da RTP Açores.

IN THE MIDDLE OF THE ROAD
In the middle of the road a stone
a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road.
I shall never forget this incident
in my life of weary eyes.
I shall never forget that in the middle of the road
there was a stone
there in the middle of the road a stone
a stone in the middle of the road.
(MONTEIRO, 2015).

Se nenhuma das versões é idêntica às outras, o mesmo não pode ser dito a respeito
do título: todas as traduções se intitulam “In the middle of the road”. É curioso pensar
por que existe essa “unanimidade” na escolha de “road”, quando o termo “way” seria
também adequado e é até mais próximo, em termos semânticos, de “caminho”.
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Para facilitar a análise e a comparação, proporemos uma (talvez não muito ortodoxa)
estratégia: retomar de cada versão os versos que contêm o que Saraiva (ver p. 3 deste
trabalho) chama de “valor lógico do poema”:

No meio do caminho tinha uma pedra
Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas.

Como será possível constatar examinando a tabela comparativa das seis versões
no Anexo I, as cinco primeiras versões (Cardozo; Bishop; Nist; Araújo; Zenith) mantêm
perfeitamente o paralelismo do original, reproduzindo o verso 1 nos versos 4 e 10, e o
verso 2 no verso 9 (sem nos esquecermos de que o verso 2 e sua repetição no 9 são a
reprodução quiasmática do verso 1 e de suas repetições no 4 e no 10). Reproduziremos
então o “núcleo lógico” das cinco versões abaixo:

VERSÃO 1 – Manoel Cardozo
In the middle of the road there was a stone.
Never will I forget that moment
in the life of my fatigued retinas.
(NEISTEIN; CARDOZO, 1972, p. 77).
VERSÃO 2 – Elizabeth Bishop
In the middle of the road there was a stone.
Never should I forget this event
in the life of my fatigued retinas.
(BISHOP; BRASIL, 1972, p. 89).
VERSÃO 3 – John Nist
In the middle of the road was a stone.
I shall never forget that event
in the life of my so tired eyes.
(NIST, em TAPSCOTT, 1996, p. 166-167).
VERSÃO 4 – Virgínia de Araújo
In the middle of the road there was a stone.
I will never forget the occasion
never as long as my tired eyes stay open,
(ARAÚJO, 1980, p. 152).
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VERSÃO 5 – Richard Zenith
In the middle of the road there was a stone.
I will never forget that event
in the life of my exhausted retinas.
(ZENITH, 2015, p.7).

Quanto ao primeiro verso, que é também o quarto e o décimo (e o 2 e o nove em
ordem invertida), apenas a versão de John Nist difere das outras, pela falta do “there”
na expressão “there was a stone”. O verso de Nist é “In the middle of the road was a
stone”. Discutiremos essa divergência entre o verso de Nist e os dos outros quatro
tradutores apresentados aqui mais adiante, quando retomaremos essa questão
considerando também a tradução de George Monteiro. Passemos agora ao verso 5, que
também é o início do 7, no qual percebemos basicamente duas opções principais com
variantes secundárias. Manoel Cardozo e Elizabeth Bishop optaram por iniciar o verso
com o termo “Never”, o que causa uma inversão na ordem esperada da frase em inglês,
atraindo o verbo auxiliar para perto do advérbio e dando um efeito diferenciado do
produzido pelo verso no original. 3 O efeito em inglês é de um registro mais culto e mais
enfático, já que a inversão da ordem sintática da frase que se inicia com um advérbio é
menos presente na fala cotidiana (da qual o poema se aproxima), embora seja
perfeitamente possível.
Por outro lado, se essa preferência de Cardozo e Bishop acaba fazendo o poema se
distanciar do registro coloquial nesse verso, a própria inversão cria um ritmo que se
parece mais, com o do verso em português, com o “Nunca me esquecerei” sendo
traduzido por “Never will I forget” e “Never should I forget”, respectivamente. Em
termos vocabulares, a opção de Cardozo, “Never will I” tem mais intensidade do que
“Never should I”, embora a diferença não seja tão relevante.
As outras três versões, de John Nist, Virgínia de Araújo, e Richard Zenith,
mantiveram a ordem mais frequente no inglês ao traduzir o verso “Nunca me
esquecerei...” com “I shall never forget”, na versão de Nist e “I will never forget” nas
versões de Araújo e Zenith. Assim, os versos reproduzem o tom mais monótono do
poema como um todo, e talvez criem um efeito mais monótono ainda em inglês, já que
3

Apesar dessa diferença e colocando uma questão muito interessante de tradução, nessas versões o
poema em inglês acompanha o poema original no sentido de o verso iniciar com o advérbio, “Nunca” e
“Never”.
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em português o verso “Nunca me esquecerei” parece quebrar mais o ritmo do que as
versões inglesas com “I shall/will never forget”.
Entretanto, há outra diferença entre essas três versões na repetição desses versos.
A versão de Virgínia de Araújo desvia o formato do verso 6, que tanto Nist quanto
Zenith mantêm bastante paralelos ao verso em português, “na vida de minhas retinas tão
fatigadas”. Nist escolhe “in the life of my so tired eyes” e Zenith opta por “in the life of
my exhausted retinas”, que aliás é quase idêntica nesse verso às versões de Manoel
Cardozo e Elizabeth Bishop, que são perfeitamente iguais. A única diferença é que
Zenith escolhe “exhausted” para “fatigadas”, enquanto Cardozo e Bishop optam por
“fatigued”. É provável que Zenith tenha optado por um termo mais comum do inglês,
ao passo que Cardozo e Bishop escolheram manter ao máximo a estrutura do poema,
além de vocábulos correspondentes nas duas línguas.
Voltando ao desvio da tradução de Virgínia de Araújo no verso 6, a sua escolha
“never as long as my tired eyes stay open” traz uma novidade para a reconstrução do
poema em inglês, porque não segue a estrutura do verso em português tão de perto.
Além disso, há o acréscimo de “never as long as”, reforçando o “I will never forget”.
Porém, o desvio mais flagrante acontece no que Ezra Pound chamou de “fanopeia”, que
se refere às imagens do poema (POUND, 1968, p. 15-40). Virgínia de Araújo se afasta
da figura de uma imagem fixada na retina (ou nos olhos) do poeta. Quando escolhe
“never as long as my tired eyes stay open”, ela cria um sentido próximo de “enquanto
eu estiver vivo, com os olhos abertos”, ao passo que as outras cinco traduções
reproduzem com mais rigor o “na vida de minhas retinas tão fatigadas”. A vida, que é
atribuída às retinas fatigadas no original, passa a se referir à pessoa do poeta como um
todo. O texto em português, empregando “retina”, enfatiza a noção de uma imagem que
se grava indelevelmente na memória visual do poeta. As traduções de Cardozo, Bishop
e Zenith, que mantêm “retinas”, reproduzem melhor essa associação da formação e
fixação da imagem. Nist e Monteiro, escolhendo “eyes”, diluem um pouco essa ideia. Já
Araújo usa “eyes” para construir a associação entre “olhos abertos” e “estar vivo”.
Outro detalhe referente ao verso 5, e aproveito para, neste ponto, incluir a tradução de
George Monteiro nessa discussão, é a tradução de “acontecimento”. As traduções de
Manoel Cardozo e de Virgínia de Araújo escolhem termos mais associados ao tempo,
com “that moment” e “the occasion”, respectivamente, ao passo que as de Elizabeth
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Bishop, John Nist e Richard Zenith optam por “that event”, enquanto a de George
Monteiro traz “this incident”. Não encontramos estudos que tenham se detido nesse
termo em sua análise de “No meio do caminho”. Apesar do caráter cambiante dos
sentidos, o termo “acontecimento” parece estar mais ligado a algo incomum, inaudito.4
As escolhas dos tradutores parecem apontar mais para um evento qualquer, que faz
parte do cotidiano.
Se acatarmos a interpretação de que o poema se refere a um grande cansaço da
vida, como opinou Mário de Andrade, parece-nos, entretanto, que há uma forte ironia
no uso justamente de um termo como “acontecimento”, que indica algo inusitado. O
grande “evento” a que se refere o poeta, que poderia ter sido um divisor de águas em
sua vida (o que é indicado por “Nunca me esquecerei”), é justamente o obstáculo, que
provoca tédio e desengano, sentimentos reforçados pelas constantes repetições do
poema. O termo “happening” está mais próximo desse sentido aqui eleito de
“acontecimento”. 5 O fato de nenhum dos tradutores ter escolhido esse termo pode ter
várias explicações e não nos cabe aqui tentar descobri-las. Fica só a constatação de que
“acontecimento” no poema original leva a uma associação com algo diferente,
inusitado, que poderia quebrar a rotina, mas que, ironicamente, só causa mais tédio e
desengano. Os termos escolhidos em inglês amortecem esse uso irônico do termo no
poema em português.

4

Acontecimento. substantivo masculino. 1 o que acontece; fato, ocorrência ‹as manchetes sempre
anunciam a. sensacionalistas› 2 o que acontece ou se realiza de modo inesperado; acaso,
eventualidade ‹foi uma semana repleta de a.› 3 fig.; infrm. pessoa ou fato digno de nota, que produz
viva sensação ou constitui grande êxito; sucesso ‹a moça transformou-se no a. da rua› ‹a chegada da
atriz na festa foi um a.› (HOUAISS eletrônico, acesso feito em 27 jun 2018, grifo meu)
Acontecimento. sm 1. 1. Ação ou resultado de acontecer, de ocorrer; OCORRÊNCIA: O acontecimento
de uma enchente pode ser evitado.: Na cidade pequena, qualquer acontecimento é um evento público. 2.
Fato muito interessante ou de grande importância; EVENTO: O caso tomou as proporções de um
acontecimento.: "Foi um acontecimento (...) a ida de dona Adelaide para a Corte." (Adolfo
Caminha, Tentação)) 3. Aquilo que acontece ou se realiza de forma imprevista; ACASO;
EVENTUALIDADE: Diversos acontecimentos impediram a posse do presidente. 4. Fig. Pop. Alguém ou
algo que tem grande destaque, que é um sucesso: A catadora de lixo tornou-se um acontecimento quando
virou modelo. 5. Est. Ocorrência de uma das alternativas num conjunto de possibilidades; EVENTO
(AULETE eletrônico, acesso feito em 27 jun 2018, grifo meu).
5

happening. noun. plural -s 1: occurrence <happenings of major significance> 2: an event or series of
events designed to evoke a spontaneous audience reaction to sensory, emotional, or spiritual stimuli. 3
: something (as an event) that is particularly interesting, entertaining, or important <the hearing is
a happening, one of those unique events … which will be talked about for years — Douglas Kiker>
(WEBSTER eletrônico, acessado em 27 jun 2018, grifo meu).
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Já nos encaminhando agora para o final da análise, passamos à tradução de
George Monteiro, que será comentada em contraposição às outras versões, que
mantiveram muito mais a estrutura do poema original (embora as outras cinco tenham
variações entre si). Para comodidade do leitor, transcrevemos aqui mais uma vez, de
modo que não seja necessário voltar várias páginas para acompanhar os comentários:

IN THE MIDDLE OF THE ROAD – George Monteiro
In the middle of the road a stone
a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road.
I shall never forget this incident
in my life of weary eyes.
I shall never forget that in the middle of the road
there was a stone
there in the middle of the road a stone
a stone in the middle of the road.
(MONTEIRO, 2015).

Em primeiro lugar, pode-se supor que essa versão dialoga com todas as anteriores,
além de dialogar, obviamente, com o poema em português. E se Monteiro ousa mais,
não reproduzindo tão sistematicamente as repetições do original, mas fazendo-o de
forma mais variada, é porque tantas outras versões já foram feitas que ficam mais
“permissíveis” os desvios. É claro que o tradutor, a princípio, tem o direito de traduzir
um texto como bem entender, mas é bem possível que a aceitabilidade do poema de
Monteiro seja maior porque já existem no sistema literário estadunidense várias outras
versões que reproduzem o poema com maior semelhança. A versão de Monteiro tem um
frescor que renova o poema, mas é possível que o tradutor não a tivesse concebido se
não houvesse as versões anteriores.
O primeiro verso, “In the middle of the road a stone” intensifica o estranhamento
causado pela tradução de John Nist, que mencionamos anteriormente e dialoga
especificamente com ela. “In the middle of the road was a stone” , sem o “there”
rompe com a estrutura comum das frases em inglês e também com o primeiro verso do
poema em português. Isso acaba compensando o efeito do verbo “tinha” do original
que, por ser uma alternativa mais coloquial para “havia”, incomodou alguns críticos e
agradou a outros, entre eles Mário de Andrade.
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Mas a versão de Monteiro, mais ousada, acrescenta outro efeito: o da surpresa. É
como se a pedra no caminho surgisse de repente como o sintagma “a stone” logo
depois de “road”, fazendo o leitor parar de repente para não tropeçar ou não bater de
chofre na pedra. O conjunto dos quatro primeiros versos de Monteiro cria a impressão
de uma amarração sintática: depois dos dois primeiros versos se repetirem com as
palavras em ordem inversa mas com a falta do “there was”, os dois últimos versos vêm
arrumar a ideia, como se o leitor/poeta andarilho se recompusesse depois da incômoda
surpresa causada pelo súbito aparecimento da pedra. Tomando tento da situação, o poeta
arruma as frases e traz, numa sequência muito mais ortodoxa, a constatação da presença
da pedra no meio do caminho: “there was a stone/ in the middle of the road”, os versos
3 e 4 do poema de Monteiro sendo idênticos ao verso 2 das outras versões, exceto a de
John Nist, que também não tem o “there”.
A segunda estrofe começa mais bem estruturada, com “I shall never forget this
incident/in my life of weary eyes./I shall never forget that in the middle of the road/there
was a stone”. Na sequência vem o verso 9 que se apresenta de novo com uma ordem
sintática mais quebrada, “there in the middle of the road a stone”, que repete quase
totalmente o primeiro verso, mas não sem cindir a locução verbal que se repete em todas
as outras versões, “there was a stone”, e além disso acrescentando o “there”, que por
não vir junto com “was”, acaba assumindo o sentido de “ali” simplesmente, sendo lido
como “ali, no meio estrada, uma pedra”, só que sem as vírgulas, o que dá ao verso um
caráter muito mais truncado.
Essa cisão entre o “there” e o “was”, que ocorrem como uma locução verbal
“there is”, duas vezes, nos versos 3 e 8, (em contraposição a 7 ocorrências nas outras
versões, exceto a de Nist), fecha o poema com a mesma impressão de confusão e
surpresa com que ele se abre. Após a tentativa de estabilização emocional/sintática
diante da surpresa e do incômodo causados pela pedra, o poeta parece de novo confuso
e frustrado diante do obstáculo simbolizado por ela.
Dessa forma, a tradução de Monteiro dialoga com as versões anteriores e com o
poema original e os revive, transformando-os. E, como já foi dito, é provavelmente
devido à própria existência das versões anteriores que a de George Monteiro ao mesmo
tempo justifica a si mesma e ressignifica as versões anteriores. É natural que a versão
mais recente, que se afasta das outras em certo sentido, sobressaia em meio às outras,
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nem que seja pela novidade em si. Mas é importante lembrar que o “desvio” de
Monteiro foi provavelmente calculado, e que sua versão em muitos aspectos segue o
modelo do original e das outras traduções. Um exercício interessante é comparar as
versões tendo em vista a extensão dos versos (Ver Anexo I). Em todas elas, os versos 3
e 8 são mais curtos, ao passo que o verso 7 é bem mais longo que os outros. Ou seja,
mesmo que Monteiro tenha dinamizado a estrutura sintática dos versos do original, ele
se preocupou em manter esse aspecto da extensão dos versos e seu efeito visual na
página. Ele também jogou com basicamente os mesmos termos: “middle of the road”;
“stone”; “I shall never forget”; “in my life of weary eyes”. Apenas os organizou de
forma diversa e criou um efeito mais dinâmico no poema, que se afasta um pouco (mas
nem tanto) da monotonia do original.

Considerações finais
Virou praticamente um clichê na área da tradução mencionar o conceito de
tradução como “sobrevida” do texto original, proposto por Walter Benjamin
(BENJAMIN, 2010). Sem discutir o conceito agora, e correndo o risco da citação sem
sólida fundamentação, trago aqui o conceito de “sobrevida” um pouco deslocado em
relação à proposta de Benjamin. É claro que cada uma das traduções contribui para
difundir o “poema da pedra” e a poesia de Drummond no polissistema literário
anglófono. Esse poema, que causa estranhamento, mereceu pelo menos seis versões em
língua inglesa dentro de um período de cerca de 40 anos. O trabalho de análise e
comparação das traduções entre si e com o texto em português evidenciou que a
tradução é um exercício essencialmente criativo e original. Para um poema tão
repetitivo em que ocorre um número bem restrito de vocábulos, nenhuma das seis
traduções é idêntica à outra. Também fica mais fácil perceber, no trabalho com
traduções de um poema dessa natureza, que cada termo escolhido traz novas nuances
para o poema como um todo, e cada versão constrói um poema ligeiramente (ou não tão
ligeiramente) diferente. Se para o termo “acontecimento” alguns tradutores escolheram
termos mais ligados ao tempo, como “occasion” e “moment”, esses termos vão se
compor com os outros para criar um novo poema que ao mesmo tempo repete o original
e dele difere. As cinco primeiras versões apresentadas são bastante paralelas ao texto em
português, mas não são, e nem poderiam ser, idênticas a ele, nem idênticas entre si. A
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versão de Monteiro surge e dialoga com todas as anteriores. Borges sabia o que estava
dizendo quando afirmou que quanto mais versões de uma obra, tanto melhor. Às vezes,
comparando versões, percebemos possibilidades de leitura que não havíamos aventado
anteriormente, mesmo no original. Borges considerava uma riqueza poder ler várias
versões de obras como A Odisseia ou As mil e uma noites. Ele considerava uma
“vantagem” não saber grego e árabe, já que assim poderia ler muitas reescritas dessas
obras, que ele considerava, juntamente com o original, não definitivas. Para Borges, a
ideia do texto definitivo só poderia corresponder à religião ou à morte (ESTEVES,
2014, p. 313-314). O exercício realizado neste trabalho não deixa de ser um pouco
borgiano nesse sentido, colocando numa ciranda o “poema da pedra” e seis versões suas
para o inglês, e tentando ressaltar as particularidades de cada um dos textos e seu
diálogo com os outros.
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ANEXO I – Tabela comparativa das seis traduções de “No meio do caminho” para o inglês.
IN THE MIDDLE OF THE ROAD – Manoel
Cardozo

IN THE MIDDLE OF THE ROAD – Elizabeth
Bishop

IN THE MIDDLE OF THE ROAD – John Nist

In the middle of the road there as a stone
there was a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road there was a stone.

In the middle of the road there was a stone
there was a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road there was a stone.

In the middle of the road was a stone
was a stone in the middle of the road
was a stone
in the middle of the road was a stone.

Never will I forget that moment
in the life of my fatigued retinas.
Never will I forget that in the middle of the road
there was a stone
there was a stone in the middle of the road
in the middle of the road there was a stone.
(NEISTEIN; CARDOZO, 1972, p. 77).

Never should I forget this event
in the life of my fatigued retinas.
Never should I forget that in the middle of the road
there was a stone
there was a stone in the middle of the road
in the middle of the road there was a stone.
(BISHOP; BRASIL, 1972, p. 89).

I shall never forget that event
in the life of my so tired eyes.
I shall never forget that in the middle of the road
was a stone
was a stone in the middle of the road
in the middle of the road was a stone.
(NIST, em TAPSCOTT, 1996, p. 166-167).

IN THE MIDDLE OF THE ROAD – Virgínia de
Araújo

IN THE MIDDLE OF THE ROAD – Richard
Zenith

IN THE MIDDLE OF THE ROAD – George
Monteiro

In the middle of the road there was a stone
there was a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road there was a stone.

In the middle of the road there was a stone
there was a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road there was a stone.

In the middle of the road a stone
a stone in the middle of the road
there was a stone
in the middle of the road.

I will never forget the occasion
never as long as my tired eyes stay open,
I will never forget that in the middle of the road
there was a stone
there was a stone in the middle of the road
in the middle of the road there was a stone.
(ARAÚJO, 1980, p. 152).

I will never forget that event
in the life of my exhausted retinas.
I will never forget that in the middle of the road
there was a stone
there was a stone in the middle of the road
in the middle of the road there was a stone.
(ZENITH, 2015, p.7).

I shall never forget this incident
in my life of weary eyes.
I shall never forget that in the middle of the road
there was a stone
there in the middle of the road a stone
a stone in the middle of the road.
(MONTEIRO, 2015).
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A RELAÇÃO TEXTO-IMAGEM EM ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO DA
EDITORA SALAMANDRA
Luciana dos Santos Cristino (UNESP)1
Resumo: Este trabalho propõe um estudo sobre a relação texto-imagem em uma edição
brasileira de Through the Looking-Glass and What Alice Found There (1872), de Lewis Carroll,
a saber, Alice Através do Espelho, traduzida por Marcos Maffei e na qual são reproduzidas as
ilustrações da artista inglesa Helen Oxenbury, publicada pela editora Salamandra em 2010.
Primeiramente, realizei uma macro análise utilizando o modelo descritivo dos estudos
tradutórios proposto por Lambert e Gorp (1985), observando aspectos da capa, frontispício, tipo
de papel utilizado, disposição das imagens, formato e tamanho dos tipos, formatação da página
e cores utilizadas. Em um segundo momento, realizei uma micro-análise, observando os
recursos estilísticos utilizados pela ilustradora e o impacto causado pelos efeitos escolhidos por
ela na relação das figuras com o texto, também considerando o público alvo e a cultura de
chegada. Utilizando, em particular, os conceitos de Rudolf Arnheim (1980), Perry Nodelman
(1988) e Maria Nicolajeva e Carole Scott (2006) para observação da imagem em sua relação
com o texto em obras ilustradas, serão destacados aspectos como de que maneira as linhas,
formas e nível de saturação influenciam nas significações, como se dá a simulação da passagem
do tempo e da progressão do movimento na imagem estática, a importância do ponto de vista a
partir do qual as cenas são apresentadas em uma obra, entre outros. Pretende-se demonstrar de
que maneira a utilização desses recursos é fundamental não apenas para a construção
significativa da obra na linguagem visual, mas para a maneira como influencia na interpretação
do próprio texto verbal.
Palavras-chave: Relação texto-imagem; ilustrações; Lewis Carroll

O processo de criação de qualquer expressão artística requer uma inspiração
prévia. O autor é o responsável em criar o seu texto, escolhendo suas palavras e
ordenando-as de forma coesa e coerente a partir de uma determinada inspiração. O
ilustrador deve, a partir de um texto, elaborar uma imagem que represente um
determinado texto. Portanto, ele também é um autor, já que escolhe o texto que quer
representar e cria uma cena a partir do seu ponto de vista, adicionando, destacando
elementos e informações que auxiliam implícita ou explicitamente na interpretação do
texto verbal.
Destaco, assim, a importância das ilustrações presentes nos livros literários
considerando sua função marcada desde os primórdios da pré-história. As ilustrações
faziam parte do processo comunicativo dos homens com suas reproduções no interior
das cavernas, peles de animais e casco de árvores e eram utilizadas para reproduzir
pessoas, cenas ou regras. Nos dias atuais, as ilustrações são primariamente conhecidas
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Doutoranda em Letras (UNESP/IBILCE). Contato: lucisantos2929@gmail.com.
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por exercerem a função de reproduzir, “traduzir” ou elucidar o texto verbal dos livros,
contribuindo de forma significativa para a compreensão e interpretação do mesmo.
Neste contexto então, a relação do verbal e não verbal (texto x ilustração) não
deve ser considerada como algo complementar entre duas linguagens. A ilustração tem
seu papel importante pois, por si só, nos revela uma série de significados elucidados por
meio de técnicas utilizadas pelo artista. A escolha de traços, formas, cores, ângulo de
visão, personagens, elementos e momento da cena, revelam uma autonomia e plenitude
artística do ilustrador. São estes efeitos que dão vida e forma à paisagens, personagens,
objetos, construções arquitetônicas, contextualizando de forma pontual a narrativa.
Deste modo, a ilustração e texto estabelecem uma relação intertextual, interagindo e
dialogando entre si.
Para elucidar esta questão, este artigo propõe uma análise da relação texto-imagem
de uma edição brasileira da obra Through the Looking Glass and What Alice has found
there de Lewis Carroll (1972) traduzida por Marcos Maffei e ilustrada por Helen
Oxenbury, publicada pela Editora Salamandra em 2010, sob a ótica dos estudos
tradutórios e imagéticos, considerando aspectos como focalização, peso visual, direção,
passagem de tempo, gesto, objetos, cores, traços e formas utilizadas nas ilustrações, e,
assim, verificando os procedimentos tradutórios utilizados pelo ilustrador como
omissão, adição, metonímia e adaptação, levando em consideração o TF (texto-fonte) e
TA (texto-alvo)- ilustrações.
A análise descritiva foi realizada considerando os seguintes aspectos: dados
preliminares,

microanálise e macroanálise. Os dados preliminares, segundo José

Lambert e Van Gorp (1985) são descritos, observando-se aspectos como o título e a
capa (presença do nome do tradutor, ilustrador, etc.); metatextos (folha de rosto,
prefácio, notas de rodapé no texto ou separados); estratégias gerais (tradução parcial ou
completa, adaptação, condensação, etc.).A macroanálise se dá com a verificação de
possíveis omissões, adições ou alterações macrotextuais. Observa-se o tratamento dos
nomes próprios, elementos culturais, entre outros.
Microanálise
A edição escolhida faz parte das publicações especiais em comemoração aos 150
anos de Alice no país das Maravilhas. Elas estão dispostas em um box (fig. 3) que
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dispõe dos dois volumes: Alice no país das Maravilhas (1865) e Alice através do
espelho (1872). A gramatura do papel é grossa e o tamanho de ambas é considerável.
“The actual physical appearance of individual books is just as obvious an example of
how prior expactations control our responses to Stories: it influences our atitude to
the stories the books contain before we even begin to read them.” (NODELMAN,
1988, p. 44)

Segundo Nodelman, os aspectos físicos do livro, de alguma forma, podem
influenciar em relação às expectativas, atraindo o público-alvo. Estes aspectos são
fundamentais para a escolha de um livro didático e contribuem, sem dúvida, para
chamar a atenção do leitor.
Em Alice através do espelho temos um total de 82 ilustrações da ilustradora Helen
Oxenbury que merece lugar de destaque na capa da edição, como pode ser visto a
seguir. A capa em Alice no país das Maravilhas (fig. 1) traz uma cor mais clara e tênue
revela um clima mais quente. Alice tem cabelos soltos e despenteados. Na capa de Alice
através do espelho (fig. 2), Alice está com a mesma roupa, porém ganha meia calça e
camiseta de manga longa. A cor da capa, um bordô, nos revela um clima mais frio. A
ilustradora optou pela cena clássica de Alice ajudando a rainha com seu penteado.

Figura 1 -Capa

Figura 2 -Capa

Figura 3- Box

O clima frio é ressaltado pelos poemas inicial e final que trazem trechos que
remetem ao frio, melancolia e sombrio, sendo corroborado pela ilustração do
frontispício como segue.
“Fora, o rio e a neve nem ver deixando,
Tal da tempestade a fúria e remoinho (...)
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“E, ainda que a sombra de um suspiro
Às vezes se insinue em meio a história(...)
(trecho do poema inicial, Carroll)

Figura 4: Frontispício
(Carroll, 2010)

A narrativa descreve este clima, desde o início:
“- Está ouvindo a neve nas vidraças, Kitty? Como é agradável e macio o som que ela faz! Como se
alguém estivesse beijando a janela toda do lado de fora. (...)” (Carroll, 2010: 15)

Figura 5: Folha de Rosto
(Carroll, 2010. P: 02)

Na primeira imagem com Alice, a ilustradora já revela um clima aconchegante do
lado de dentro que contrasta com o frio na parte externa. Ao mesmo tempo, há uma
expectativa em relação à menina e suas gatinhas para ver e descobrir algo que está
acontecendo do outro lado. Ela coloca o leitor do lado de fora, como telespectador e, ao
mesmo tempo, do lado de fora, assistindo e participando desde cenário.
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A ilustradora Helen Oxenburry também ousa, trazendo uma Alice mais moderna
(fig. 7). Ela é despojada e usa roupas confortáveis e tênis. Se destoa da Alice
mundialmente conhecida com seu vestido tradicional, avental e sapatos: um traje típico
formal, ilustrada por John Tenniel2 (fig. 6) em 1865.

Figura 6- Alice por John Tenniel
(Carroll, 1865)

Figura 7- Alice por Helen Oxenbury
(Carroll, 2010)

Em relação ao prefácio, a tradutora optou em realizar a tradução do texto original do
autor, da 6ª edição de 1897 e a descrição da simulação do problema do jogo de xadrez
que envolve o enredo da narrativa. As cores utilizadas contrastam com os personagens e
o próprio tabuleiro que não é preto e branco como o tradicional.

Figura 8- tabuleiro de xadrez -prefácio
(Carroll, 2010)

2

John Tenniel é o ilustrador da obra original Through the Looking Glass and Whata Alice has found
there. Ele foi convidado por Lewis Carroll para ilustrar suas obras.
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A ilustradora reproduz o tabuleiro (fig. 8) da obra original proposto por Tenniel,
porém inova com as cores e as descrições alfa-numéricas que remetem à uma partida de
xadrez mais contemporâneo.
O Índice (fig. 9) traz elementos que representam cada um dos capítulos: como, por
exemplo, o ovo, no capítulo de Humpty Dumpty. Estes elementos anunciam o que o
leitor irá encontrar, aguçando sua expectativa.

Figura 9- Índice ilustrado
(Carroll, 2010)

Macroanálise
Notei que o tradutor Marcos Maffei optou pela tradução total da obra e não omitiu
poemas e nem trocadilhos utilizados pelo autor. A narrativa é flui e as ilustrações
ganham destaque por meio do texto escrito.
Destaco, assim, algumas técnicas utilizadas pela ilustradora: a direção e o peso
visual. Na imagem a seguir (fig. 10) temos um elemento do centro: o novelo de lã que
ganha destaque pelo posição na imagem e pela cor vermelha, ganhando o peso visual
que sofre uma tensão de direcionamento com os demais elementos que se posicionam
em sua direção como: o gatinho preto, suas patas e orelhas, a orelha da mãe gata e sua
língua que aponta em direção ao novelo e a gatinha branca que está olhando para o
novelo também.
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Figura 10- Kitty dando banho em suas gatinhas
(Carroll, 2010. P: 10)
“O peso depende também do tamanho. Os outros fatores sendo iguais, o maior objeto
será o mais pesado. Quanto à cor, o vermelho é mais pesado do que o azul, (....).”
(ARNHEIM, Rudolf. p. 16)

Segundo o autor, este peso visual se intensifica com o uso da cor vermelha e a
distribuição dos personagens: a Kitty e seus gatinhos. A cena tem um equilíbrio visual e
proporciona ao leitor uma integração de seus elementos.
Nas ilustrações (fig. 11 e 12) com Humpty Dumpty, a ilustradora utiliza as cores e a
ausência das mesmas para intensificar o movimento da clássica cena: a queda de
Humpty Dumpty, utilizando o vermelho e o foco no centro da imagem.

Figura 11-Humpty Dumpty
(Carroll, 2010. p: 123)

Figura 12- a clássica queda de Humpty Dumpty
(Carroll, 2010. p: 137)

Uma das cenas principais da narrativa ganha destaque: Alice atravessando o
espelho. Podemos notar nesta ilustração (fig. 13) que Alice está saindo apenas, ela não
entra como outros ilustradores o fazem. Considerando uma leitura proposta por
Nodelman (1988) da esquerda para direita, Alice sai do espelho, dando a impressão ao
leitor que ela está entrando em seu mundo, ou seja, o mundo do espelho seria o mundo
do leitor, o mundo real.
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Figura 13- Alice atravessando o espelho
(Carroll, 2010. p: 19)

Nesta cena, a Rainha Branca abraçando sua filha, temos uma perfeita combinação
de traços finos e delicados que se destacam pelas formas arredondadas e pontiagudas.
No formato da peça de xadrez da rainha. O afago é traduzido pela técnica sublime da
ilustradora. As cores estão ausentes para destacar as linhas utilizadas.

Figura 14 A rainha Branca e sua filha Lily
(Carroll, 2010. p: 23)
“The nontextual elements that create mood or atmosphere in picture books are not
really separable parts or componentes. They are not objects within an individual
picture but, rather, predominanting qualities of a book as a whole – matters like the
size or shape of pictures (or even of the book the pictures are found in), the artist’s
choice of médium and style, the density of texture, and the qualities of colors.”
(Nodelman, 1988. P. 41)
As cores também são bem utilizadas pela ilustradora para dar ênfase ao movimento, conforme
podemos observar nas imagens a seguir (fig. 15 e 16).
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Figura 15- Alice e Tweedledum e Tweedledee
(Carroll, 2010. p: 76)

Figura 16- Alice e Tweedledum e Tweedledee
(Carroll, 2010. p: 77)

Outro efeito que a ilustrador traz, por meio das suas imagens é a personificação. A
briga do Leão e o Unicórnio (fig. 17) é destacada pelo efeito esfumaçado, intensificando
a desordem e movimento da cena. O soco do Leão nos remete a uma briga entre
pessoas, o que nos remete a uma autêntica humanização.

Figura 17- O Leão e o Unicórnio
(Carroll, 2010. p: 149)

Neste trecho, podemos verificar um trecho da narrativa que complementa o
sentido da imagem (fig. 18). Não dá para identificar se Alice está saltando ou flutuando.
A narrativa resolve o problema: ela está flutuando.
“Ela saiu da sala no mesmo instante, e correu escada abaixo – quer dizer, não foi exatamente
“correr”, mas uma nova invenção para descer escadas com rapidez e facilidade, como Alice disse para si
mesma. Ela apenas manteve as pontas dos dedos no corrimão, e flutuou suavemente pra baixo sem nem
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mesmo tocar os degraus com os pés: então flutuou através do hall, e teria continuado porta afora do
mesmo jeito, se não tivesse se segurado no batente.” (CARROLL, 2010. p. 31)

Figura 18- Alice flutuando
(Carroll, 2010. p:. 30)

Neste trecho, a ilustração adiciona informações. Temos o trecho da narrativa:
“- Como é que o senhor consegue continuar falando tão calmamente, de cabeça para baixo? –
Alice perguntou, ao puxá-lo pelos pés, e ajudá-lo a sentar na borda.” (CARROLL, 2010. p. 176)

Na imagem (fig. 19) podemos perceber um enorme e exaustivo esforço de Alice
que não está descrito no texto verbal. Há uma adição visual de informações por meio da
imagem.

Figura 19- Alice e o Cavalheiro
(Carroll, 2010. p: 76)

Outro recurso utilizado pela ilustradora: nesta imagem (fig. 20) Alice pode ser
confundida com a árvore. Os traços iguais e a postura largada, exausta merece destaque
nesta ilustração. A utilização de traços finos e os contornos acabam intensificando este
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efeito. Mais uma vez, a ilustração dá uma ênfase e adiciona elementos que a narrativa
não dá conta.
“(...) bem quando Alice estava ficando exausta, pararam, e ela se viu sentada no chão, sem fôlego e zonza.
A Rainha recostou-a numa árvore, e disse gentil: - Pode descansar um pouco, agora.” (CARROLL, 2010.
p. 48)

Figura 20- Alice cansada
(Carroll, 2010. p: 48)

Por meio de elementos e objetos específicos, podemos aproximar o Cavalheiro
(fig. 21) de Alice através do espelho com o Dom Quixote de La Mancha. A cena
característica não deixa dúvidas. Toda vez que o cavalo para, o cavalheiro cai para
frente.
“(...) most of the narrative information that pictures provide comes from the specific objects depicted- not
just what they are but also how they relate to each other. The objects themselves become meaningful
through the contexts they evoque, which relate them to our general knowledge and experience of life, of
literature, and of visual art.” (NODELMAN, 1988. p. 101)

Nodelman nos faz pensar como a narrativa pode nos remeter a um conhecimento
prévio ou a uma experiência de vida, que nos faz, de alguma forma, remeter ao passado
e estabelecer relações e conseguir associar ao Cavalheiro de Dela Mancha.
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Figura 21- A queda do cavalheiro
(Carroll, 2010. p: 160)

Outro momento de destaque na narrativa é o descrito no poema Jabberwocky,
traduzido como Jaalgarávio. Neste momento da narrativa, o autor descreve a cena da
morte do que se chamaria de uma espécie de dragão. O detalhe da capa vermelha (f. 22)
e do sangue escorrendo.

Jaalgarávio
“Um dois, um dois! Crava fundo em couraça espessa
A espada vorpal, ponta a ponta, de trás a diante.
Ele o deixou morto, e levando a cabeça,
Não tardou a de volta partir, galunfante.”
(Carroll, p. 29)

Figura 22- A morte do Jabberwocky
(Carroll, 2010. p. 29)
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Podemos identificar, em uma sequência de 3 imagens (f. 23, f. 24 e f. 25) uma
sequência de fatos e a passagem do tempo.

Figura 23- Alice sacudindo a rainha /Figura 24- A rainha se transforma em gatinha /Figura 25- A gatinha
e a peça de xadrez (rainha vermelha)

(Carrol, 2010. P. 219)

(Carroll, 2010. P. 221)

(Carroll, 2010. P. 223)

Considerações Finais
As ilustrações são fundamentais para a interpretação do texto literário. A relação
entre imagem e texto é intertextual. Este processo é complexo e depende das diversas
estratégias utilizadas pelo ilustrador como: cores, sombra, objetos, diferentes texturas,
tamanhos e formatos. Os diversos efeitos visuais como: movimento, tensão de
direcionamento, peso visual, equilíbrio e passagem do tempo nos revelam vários
elementos que adicionam, omitem e intensificam informações.
O texto fonte é estático e pode ser recriado por meio das informações que a
imagem revela. Os elementos escolhidos pelo autor se tornam fundamentais para
agregar, alterar ou intensificar a narrativa, criando expectativa, movimento ou efeitos
visuais. Helen Oxenbury utiliza a posição das ilustrações para envolver o leitor nesta
atmosfera, desde o início da história. Também intensifica alguns momentos narrados,
adicionando ou omitindo informações relevantes.
A ilustração é criada com uma enorme intensidade para traduzir o texto literário e
corroborar a intenção do autor e suprir as expectativas do leitor, colaborando para a
interpretação mútua dos significados em questão, buscando identificar as relações de
convergência e divergência entre os textos verbais e não verbais. Neste contexto, o
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ilustrador é um autor ou um “tradutor”, pois é ele que cria, de maneira única, por meio
de suas escolhas, sua contribuição por meio da imagem.
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NINGUÉM É INOCENTE EM SÃO PAULO, OU A PARABÉLUM SOLTANDO O
PASSARINHO
Andressa Marques Pinto (UFJF)1
Resumo: A emergência, na literatura brasileira contemporânea, de vozes secularmente
silenciadas vindas das periferias urbanas, denominadas Literatura Marginal, leva à contestação
dos discursos hegemônicos, colocando em evidência novas identidades e, por conseguinte,
forçando a revisão de discursos identitários já consolidados. Este artigo pretende discutir tal
fenômeno no intuito de trazer à tona intensões que estão camufladas nas frestas dos discursos
hegemônicos. Para tanto, o livro de contos Ninguém é inocente em São Paulo, no geral e, mais
especificamente o conto “O plano, de Ferréz”, servirão de escopo investigativo.
Palavras-chave: Literatura Marginal; Identidade; Inocência; Violência

Os autores da denominada Literatura Marginal, que se constitui como um novo
modo de enunciação vindo das periferias brasileiras, vêm reivindicando, diríamos com
êxito, sua autorrepresentação no campo da literatura brasileira contemporânea. As vozes
que constituem o movimento inscrevem-se no “território contestado” que é a literatura
brasileira, como define Regina Dalcastagné, apresentando um tom combativo contra o
silenciamento secular a que foram submetidos aqueles que ocupam posições
marginalizadas na sociedade brasileira, o que fica evidenciado pela fala de Ferréz –
importante nome desde a gênese do movimento – em seu manifesto “Terrorismo
Literário”: “Não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos
o retrato” (FERRÉZ, 2005, s/p).
A emergência dessas vozes subalternas – as quais se autointitulam marginais
“com uma forma de caracterizar sua produção e, principalmente, como resposta a uma
interpelação identitária” (FARIA; PENNA; PATROCÍNIO, 2015, p. 20), que se
apropriam dos recursos da chamada literatura brasileira e ao mesmo tempo afirmam que
“não viveremos ou morreremos se não tivermos o selo da aceitação” (FERRÉZ, 2005,
s/p) – traz consigo um conjunto de problemas que tem seu cerne no rompimento de uma
violenta hierarquia estruturante do campo literário brasileiro a qual legitima
determinadas vozes na mesma medida em que deslegitima outras (DALCASTAGNÉ,
2011). “Um campo é um espaço estruturado, hierarquizado, que possui um centro,
posições intermediárias, uma periferia e um lado de fora” (DALCASTAGNÉ, 2012,
posição 3125), e o campo literário brasileiro sempre obedeceu a uma hierarquia que
1
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delegou a legitimação de fala àqueles que ocupam o lugar de centro, seja do ponto de
vista geográfico, econômico ou étnico (sendo inegável a confluência entre os três
elementos) – isso sem tratarmos aqui de questões relacionadas a gênero e orientação
sexual, por exemplo. Dito de outro modo, a voz autorizada no campo literário brasileiro
tradicionalmente é branca, masculina e pertencente a classes abastadas2, daí o “grande
desconforto” daqueles que se alinham com tal estruturação, para usar um termo
eufemístico, causado pela ocupação desse lugar de privilégio por autores vindos de
grupos sociais marginalizados.
Os ruídos ocasionados por essas vozes antes silenciadas e que cada vez mais
tomam para si a legitimidade de sua expressão podem ser observados de diversos
ângulos e são causadores de deslocamentos diversos. Através de um movimento
investigativo que se alinha com a ideia bejaminiana de “pentear a história a contrapelo”,
interessa-me observar como, no campo da literatura brasileira contemporânea, a
emergência de vozes secularmente silenciadas leva à contestação dos discursos
hegemônicos, colocando em evidência novas identidades e, por conseguinte, forçando a
revisão de discursos identitários já consolidados. Pretendo vislumbrar, sobretudo, em
que medida não apenas o silenciamento das vozes dos excluídos é estratégia de
manutenção de poder, como também o é o silencio das vozes legitimadas diante de
questões fundamentais da sociabilidade brasileira.
Nesta perspectiva, tenho como objetivo pensar como a imagem identitária do
Brasil foi construída, por quem foi construída e a que interesses responde. Uma
resposta, ao menos para o segundo questionamento, já pode ser apontada a partir das
questões discutidas até aqui: se tradicionalmente a voz enunciativa na literatura
brasileira emana a partir do centro, é deste lugar que determinada imagem identitária foi
construída. Para fazer o contraponto a essa visão centralizadora, o livro de contos
Ninguém é inocente em São Paulo, de Ferréz, servirá como escopo investigativo. A
escolha deste corpus literário justifica-se não apenas pelo lugar germinal que ocupa
Ferréz na Literatura Marginal, mas, sobretudo, pelo modo como o autor constrói a voz
narrativa e subverte os gêneros literários, provocando deslocamentos significativos não
apenas para questões identitárias, mas para o próprio jogo ficcional.3 Vale ressaltar que

2

Cf. DALCASTAGNÉ, Regina. Literatura brasileira contemporânea: um território contestado.
Vinhedo: Horizonte; Rio de Janeiro: Ed.UERJ, 2012.
3
Refiro-me, mais especificamente, ao embaralhamento promovido pelo autor ao se colocar na obra como
voz narrativa e personagem (“O plano”, por exemplo), ou a sua fala interferir na voz narrativa, com a qual
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o deslocamento do espaço ficcional não é característica exclusiva de Ninguém é
inocente em São Paulo, é uma problemática constante na obra do autor, o que já lhe
rendeu, inclusive, uma ação judicial, na qual ocupou o banco do réu. Falarei mais sobre
isso adiante.
Ninguém é inocente em São Paulo (citado, a partir daqui, como Ninguém é
inocente), publicado em 2006, é o primeiro livro de contos de Ferréz. O livro é
composto por 19 contos, sendo o primeiro deles, “Bula” (que remete a um gênero
instrucional), o espaço em que o autor demarca para o leitor elementos-chave para a
leitura do conjunto da obra que se apresenta, ou seja, apresenta os modos de usar essa
literatura e as advertências para seu consumo. Logo de início, Ferréz aponta suas
considerações acerca do conto que o colocaria, a princípio, em uma posição menor
perante o romance – ao qual pertencem seus dois livros anteriores à obra aqui estudada,
Capão Pecado (2000) e Manual Prático do Ódio (2003): “Contos pra mim sempre
foram desabafos, tá ligado?”, “No fundo são amostras grátis. Começos de um romance
que já nasceu fracassado.” (Ferréz, 2006, p. 9). Contudo, alerta ao leitor que “Se lidos
sem precaução, podem acarretar mais danos a um corpo já cansado, e a uma mente
tumultuada”, e, embora possam trazer alguma “alegria, ou talvez somente um leve
sorriso”, tal sentimento não é compartilhado por quem escreve – “A não ser que sejam
interpretados no cinema ou na televisão”, declara sarcasticamente.
As declarações ironicamente depreciativas que faz o autor acerca do que será
encontrado na obra evidenciam logo de início a necessidade de um olhar atento para as
armadilhas presentes no percurso da leitura. Seguindo essa pista, notamos de imediato
que a depreciação do gênero conto não é mais opinião compartilhada pelo autor, se é
que foi algum dia, uma vez que “os achava fáceis, por isso os descartava”,
demonstrando, com o uso do pretérito imperfeito, que as ações destacadas eram
habituais no passado. Isso é reforçado pela declaração de que “Depois a dificuldade
apareceu, na hora de os prender em um livro” – o que já indica uma lógica que pauta a
seleção de contos apresentada –, e que o conto “Continua sendo para mim uma forma de
insultar rápido alguém ou contar uma pequena mentira”. A observação atenta dos
marcadores temporais encaminha-nos para a leitura de que houve uma mudança no
estado das coisas e que as narrativas que se apresentam foram cuidadosamente

ele não se identifica (“Pegando um axé”), ou mesmo apresentar contos em que não se verifica a presença
de narrador (“O problema é a curtura, rapaz”, dentre outros).
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selecionadas, talvez dentre outras que compartilhassem do objetivo mais imediato de
“insultar alguém” ou “contar uma pequena mentira” e que, portanto, precisam também
ser cuidadosamente analisadas.
Esse comportamento agressivo que apresenta a voz autoral, a qual afirma que seus
contos são maneiras de insultar alguém, é, segundo Jefferson Agostini Mello (2017),
uma estratégia comum aos autores de periferia quanto à forma de seus discursos, não
apenas no texto literário, e tem um interlocutor específico. Nas palavras do crítico,

A violência com a qual o escritor periférico se dirige ao público branco
intelectualizado não aparece apenas nos textos. Ela depende de um espaço de
interação, de uma cena, e possui algo de teatral, ou melhor, de performático,
uma performance agressiva [...] cujo substrato é a ideia de revide. (MELLO,
2017, posição 6272, grifos meus).

A afirmação do crítico apresenta uma verdade generalizante, ou pelo menos
mais característica do início do movimento. Se é verdade que há um tom agressivo no
discurso e na postura de um número significativo de autores associados à Literatura
Marginal, isso não é característica comum a todos os autores, e, se este tom é estratégia
de revide, esta não é a única de que eles fazem uso. A esse respeito, chama atenção
Allan da Rosa, em entrevista, ao ser questionado acerca das convergências e das
divergências de estratégias de que se valem os autores do movimento:

Acho que a princípio o movimento falava mais da parabélum e hoje está
percebendo que é importante falar dos passarinhos. Natural. A espiral vai
crescendo e a gente pode desconfiar das parabélum (sic) que a gente mesmo
confeccionou, sabe?
Tem um exemplo?
Tem. Quando você ouve uma pessoa rimar quilombo e liberdade e na hora de
construir a liberdade para além da palavra, que ergue outras escoras, essa
pessoa não está presente. Outro momento é quando a gente também percebe,
não por mim, percebe que isso vai sendo apropriado por banqueiros ou
vereadores. Outro momento é quando a gente percebe que acabou de ler o
texto, e foi muito louco você ler aquele texto, sabe que aquilo massageia seu
coração, organiza sua luta e você abre a janela e vê a vala. Então eu acho que
a gente vai desenvolver mais, o passarinho segurando a parabélum, ou a
parabélum soltando o passarinho (FARIA et al., 2010, s/p.).

Ao se valer das metáforas “escrita-parabélum” e “escrita-passarinho”, sendo
aquela combativa através do tom agressivo-revide, e esta combativa pelo viés do
questionamento filosófico, mas não menos revidativa, o poeta aponta para uma
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diversidade de estratégias dos autores do movimento e indica, inclusive, a possiblidade
de associação de ambas posturas, criando uma terceira margem em que se desenvolve
uma escrita “parabélum-passarinho”, como sinal de maturação do movimento, para se
alcançar o objetivo de seguir “escrevendo coisas que nunca foram escritas. E que se não
fosse a gente hoje, não seriam escritas. Não estariam sendo escritas, ou estariam sendo
escritas de uma forma estereotipada”, como ele mesmo evidencia. O discurso tecido por
Ferréz no corpus por hora analisado situa-se nessa terceira margem.
O conto-prefácio “Bula”, como apontei anteriormente, torna evidente a
necessidade de atenção ao ler a voz narrativa na coletânea que se apresenta.
Observando, portanto, esse índice, podemos identificar os seguintes tipos de narrador
presentes na obra: com o foco narrativo em primeira pessoa, há a predominância de
narradores que designaremos como escritores, uma vez que ocupam ofícios ligados à
produção discursiva – tais quais o rapper, de “Fábrica de fazer vilões”, o narrador-autor
de “O plano”, o jornalista de “Pegou um axé” e o cão-escritor de “Buba e o muro
social”, para citarmos alguns exemplos –; em terceira pessoa há narradores oniscientes,
como em “Era uma vez” e observadores, como em “O pão e a revolução” e “O grande
assalto”. Há ainda contos nos quais não se apresenta a voz narrativa, como em “Pega
ela” e “O pobrema é a curtura, rapaz”. Farei a leitura do conto “O plano”, que penso ser
paradigmático para a compreensão da voz narrativa em Ferréz.
O conto “O plano” é estruturado em torno das reflexões que faz o narradorescritor, que é o próprios Ferréz, durante seu deslocamento do centro para a periferia
usando o transporte coletivo. Logo de início o narrador deixa explícita a saturação que
tal deslocamento acarreta, ao afirmar ser ele mais cansativo que o próprio trabalho, “O
esquema tá mil grau, meia-noite pego o ônibus, mó viagem de rolê pra voltar, o trampo
nem cansa muito, o que mais condena o trabalhador é o transporte coletivo” (FERRÉZ,
2006, p. 15). O deslocamento é um traço recorrente no conjunto de contos que por ora
analisamos e ilustra bem a existência de fronteiras que delimitam periferia e centro, as
quais têm seu funcionamento demonstrado através do olhar de narradores de diferentes
estratos sociais. O transporte coletivo, o meio pelo qual a maioria das personagens
desloca-se, apresenta-se como um instrumento que só faz aumentar o desgaste e o
sofrimento daqueles que dele dependem. Tal imagem é bem metaforizada no conto que
fecha a coletânea, “Terminal (nazista)”, em que os integrantes de uma longa fila para
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tomar o coletivo são comparados a judeus que se encaminham para campos de
concentração.
Durante esse incômodo deslocamento, o narrador traça o perfil de seus
companheiros e companheiras: há as mulheres com maquiagens pesadas que se
contrastam com aquelas que trazem “cadernos no braço”, as guerreiras, na sua
percepção; há os passageiros com deficiências físicas, “dois manos de cadeira de roda
no final do Capelinha, um outro de muleta, um cego entra logo depois”, o que leva o
narrador à indagação com efeito de constatação “essa porra é ou não uma guerra?”, e
acrescenta:

Os pés descalços, sujos como a mente da elite, o plano vai bem, todos
resignados, cada um, uma sequela, chamados desgraçados, nunca têm no
bolso o dobro de cinco, nunca passaram na rua da Confluência da Forquilha,
e, se passaram, pararam, entraram nos apartamentos, fritaram rosbife,
prepararam lindos pratos e em casa nem isso sonham em ter (FERRÉZ, 2006,
p.15).

Como observa Faria (2015, p.1), o livro analisado “representa na obra de seu autor
uma sensível mudança em relação ao foco temático privilegiado nos seus dois romances
anteriores [Capão Pecado (2000) e Manual Prático do Ódio (2003)] e no olhar
assumido pelos autores ligados à literatura marginal/periférica de modo geral”. Isso
acontece pela apropriação do espaço urbano que pode ser observada no livro através do
olhar e da presença da periferia. Nessa perspectiva, continua Faria (2015, p. 1)

Pode-se generalizar, sem erro, que Ferréz é um autor de narrativas urbanas,
antes de periféricas (ou que a periferia, [...] é uma condição das cidades).
Dessa forma, suas obras tomam a cidade não apenas como ambientes dos
enredos, mas como elemento configurador da trama, condicionante das
personagens e (por que não?) definidor de uma escrita.

Nessa perspectiva, ao se deslocar pelo espaço urbano, esse narrador aponta-nos a
sua clara segregação espaço-social, porém, porque reconhecida, no geral, é ignorada.
Essa segregação, vale destacar, é pautada pela violência, como evidenciam a
caracterização como um cenário de guerra e a “necessidade” de segurança reforçada por
parte de determinado segmento social, e é fruto de um “plano”, para o qual o narrador
chama-nos a atenção.
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Não me admira que o plano funcione, os pensamentos são vadios, afinal, essa
é a soma de tudo, quem? O rei do ponto? Esse tá sossegado, só contando o
dinheiro. Informação? Não! O povo é leigo, não entende, então não complica,
o assunto na favela aqui não vinga seu manual prático do ódio, só Casa dos
Artistas, discutir na favela só se o Coríntias é campeão ou não (FERRÉZ,
2006, p. 15-16).

Ao evidenciar a existência de um plano e elencar as pautas de discussões da
favela, as quais não contemplam “seu manual prático do ódio”, numa referência clara à
sua obra, Ferréz demonstra que o seu interlocutor imaginado, aquele a quem se dirigem
seus insultos, não são aqueles que compartilham do mesmo espaço social que ele, mas
sim quem detém sob sua posse os meios de comunicação4 – que podem ser entendidos
de forma bastante ampla, desde a chamada “cultura de massa”, até o que para alguns
seria “alta cultura”5 – e todo o poder que isso confere. Esse poder, chamado de “poder
simbólico” por Bourdieu (1989), é que garante a alienação, ou consensus, para
continuar usando a termologia do sociólogo francês; por isso, em um mundo em guerra,
é o Bambam do Big Brother que consta na capa da revista. Para esse interlocutor, Ferréz
declara, numa profunda lucidez e rebeldia:
Nada contra, sabe? Mas futebol não é arte, futebol é bola e homens correndo.
Pra mim não pega nada, desculpa quem gosta disso mas é simples, é a regra
da vida em simples lances, eu quero mais, quero regras complicadas, quero
traços que tragam uma época que talvez não vivi, mas que sinto, quero
palavras que gerem vida, desculpa aí, meu, mas eu não gosto disso aí, pra
mim nunca vagou nada, nunca entendi, nunca participei, só sei que muitos de
que gostei morreram por isso, mas nunca entendi por que morrer por isso
(FERRÉZ, 2006, p. 16, grifo nosso).

E acrescenta:
E quer saber?
NINGUÉM É INOCENTE EM SÃO PAULO.
Somos todos culpados.
Culpados.
Culpados também. (FERRÉZ, 2006, p.16)

Ora, se o que está em questão são as complexas regras do jogo discursivo e todo
o seu poder de manipular pautas de discussão e, com isso, manipular o imaginário e a
Vale lembrar a fala com que Ferréz abre o romance Capão Pecado: “’Querido sistema’, você pode até
não ler, mas tudo bem, pelo menos viu a capa.” (FERRÉZ, 2013, p. 11).
5
Termos adotados com a intenção de explicitar uma comum hierarquia preconceituosa estabelecida
quanto a produtos culturais, que não é por mim compartilhada, entretanto serve, na prática, para segregar
também aqueles que detêm o capital financeiro e o “cultural” daqueles que não têm capital financeiro e,
por conseguinte “capital cultural”.
4
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compreensão acerca da configuração do real, Ferréz torna clara a sua posição: não vai
participar de construções discursivas fáceis, estereotipadas e manipuladoras, ele quer
regras complexas, tais quais as que regem o âmbito discursivo e, por consequência,
mantedoras da ordem, aquela mesma que segrega espaços, bens culturais e funções
sociais de acordo com o poder aquisitivo, deixando claro que sua escrita, seu discurso,
não é inocente, assim como não é nenhum outro, e que qualquer escolha feita por
aqueles que detêm o poder da fala carrega a culpa, seja ela da omissão, que mantém um
estado de coisas interessado em fazer funcionar o plano, seja aquela que desnuda os
complexos jogos de poder e, portanto, são entraves ao funcionamento do plano.
Essa relação entre escrita e culpa, literatura e crime, extrapolou, no caso de
Ferréz, os limites das discussões no campo da crítica literária e virou caso de justiça,
literalmente. Depois de publicar o conto “Pensamentos de um correria” na página de
Opinião do jornal A folha de São Paulo, “em atenção (e não em resposta, esclareça-se)
a um artigo assinado pelo conhecido apresentador de televisão Hulk, que conclamava
contra o relógio/joia que lhe fora roubado” – como bem evidencia Silviano Santiago
(2015, p. 13, grifo meu) – foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por
apologia ao crime. Em sua defesa, Ferréz declara que: “eram culpados todos os autores
que li até hoje, como, por exemplo, Machado de Assis, Hesse, Gorki, Graciliano
Ramos, etc. Afinal, fazer literatura é crime que todos nós cometemos juntos” (FERRÉZ,
2008 apud PATROCÍNIO, 2015, p. 478). Esse episódio, além de confirmar as
afirmações da voz narrativa em “O plano”, evidencia a complexidade do jogo de
enunciação em Ferréz, de modo a reforçar a ausência de inocência que ele declara no
conto. Dito de outro modo, ao escolher o espaço de opinião de um jornal de grande
circulação no país para publicar um texto ficcional que privilegia o ponto de vista do
assaltante, que se “perguntava como alguém podia usar no braço algo que dá pra
comprar várias casas na sua quebrada” (FERRÉZ, 2008 apud PATROCÍNIO, 2015, p.
478), deixando explícito o abismo social que separa as classes econômicas brasileiras,
Ferréz embaralha os discursos referências e os ficcionais, num lance de bastante
consciência da ausência de culpa no ato da escrita não apenas literária, mas também a
referencial. Nas palavras de Carolina Barreto, o autor

tensiona o lugar do texto de opinião, evidenciando que este é uma fíctio, uma
montagem, como o conto, a partir de determinado ponto de vista. Além disso,
desestabiliza os objetivos da própria seção do jornal, pois ao escolher o

4102

conto, mostra que a ficção seria mais potente em trazer à tona as divergências
e as diferenças nos comentários dos leitores, por parte das tensões entre
experiência e linguagem e pelos diferentes níveis de referência do texto no
mundo (BARRETO, 2011, p. 90).

Esse duplo movimento operado por Ferréz, para além de demonstrar sua
consciência de operação com a voz e a escrita ficcional, lança luz para o
posicionamento ideológico que é inerente a todo e qualquer discurso, tido como
ficcional

ou

não,

inclusive

daquele

que

emana

a

partir

dos

lugares

legitimados/legitimadores de discursos – sobretudo aqueles que se rogam como
imparciais,

como

as

grandes

corporações

comunicativas

brasileiras

e seus

imparcialmente bem-intencionados comunicadores. Os discursos que se projetam desse
lugar, ao forjar uma imparcialidade, carregam a culpa da omissão que propicia a
manutenção do abismo social narrado por Ferréz em “Relatos de um correria”, de que é
sintoma a afetação dos leitores do jornal e a consequente ação do Ministério Público de
São Paulo. Mas sendo culpados todos aqueles que escrevem, vale ressaltar, apenas
alguns são denunciados por essa culpa, o que demostra claramente como agem os
“donos do poder”, que partem da presunção da culpa (não da inocência) de apenas
alguns. Depois do episódio, Ferréz lamenta em seu blog: “Agora cabe a mim, explicar a
minha família, que um texto fez eu ganhar uma mancha na minha vida, e explicar
também que outro texto (o do Luciano Huck) que disse que esperava a ajuda do Capitão
Nascimento, fazendo alusão a justiceiros, sequer foi mencionado” (FERRÉZ, 2008 apud
PATROCÍNIO, 2015, p. 478).
A relação entre escrita e poder fica evidente na seguinte passagem de “O plano”:

Tô no buzão ainda e um maluco me encara, vai se foder, você é meu espelho,
não vou quebrar meu reflexo, mas a maioria quebra, faz o que o sistema quer.
Quem gera preconceito é só quem tem poder, um sem o outro não existe, o
ônibus balança que só a porra, tenho até desgosto de continuar a escrever,
mas comigo o plano não funciona.

Numa correspondência clara entre o ato de escrever e tomada de poder, Ferréz
avisa que tomou o lugar de fala e não vai abrir mão dele e, mais que isso, deixa claro
que o discurso que se produz a partir de seu lugar de fala não é inocente, como não é
nenhum outro, e que não está a serviço da manutenção do plano, pelo contrário,
pretende obstruir seu funcionamento. Assim sendo, podemos eleger, a partir das
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reflexões até aqui tecidas, dois tipos de discurso que constroem o imaginário sobre o
funcionamento da sociedade brasileira: 1) aquele inocente, a serviço da manutenção de
um poder que promove a desigualdade, o preconceito e a segregação; 2) e aquele que
nega a inocência, assume a culpa da escrita, e, com isso, evidencia e contesta essa
ordem excludente.
Seguindo esse pressuposto, é possível estabelecer um traço de contiguidade entre
inocência e violência, na medida em que uma postura inocente, no âmbito da escrita,
como está sendo discutido aqui, promove a manutenção de uma ordem pautada na
violência da desigualdade e da segregação, a “violência simbólica” de que fala Bourdieu
(1989). A tomada do lugar de fala por aqueles que sempre estiveram fora dos espaços
legitimados de produção discursiva e, junto a isso, a recusa da construção de um
discurso inocente a partir desse lugar de fala levam à constatação de que a afirmação de
certa inocência, ou a postura supostamente inocente ao escrever, é uma estratégia que
busca encobrir uma estruturação social extremamente violenta, que dá legitimação de
fala a alguns e a outros não, que dá acesso a bens culturais diversificados a alguns e
apenas a subprodutos televisivos como Casa dos Artista e Big Brother a outros, que a
alguns dá rosbife e segurança particular, enquanto a outros resta um transporte coletivo
precário e no máximo “o dobro de cinco no bolso”.
O plano do qual fala Ferréz, portanto, não está relacionado somente a elementos
de ordem da organização da sociedade brasileira – de base colonial e escravista e, por
consequência, exploradora e excludente – assim como a instrumentos de ordem política
e econômica, que, ao longo de nossa história, mantêm essa realidade; o plano do qual
fala o autor está diretamente vinculado ao campo discursivo e, por isso, configurador do
imaginário. O campo do discurso, ainda pensando nos termos de Bourdieu (1989), não
deixa de ser também um campo de guerra, em que forças sociais disputam a hegemonia
discursiva e, com isso, a configuração da realidade social, o qual, por muito tempo,
legitimou uma imagem de Brasil inocente, promovendo o encobrimento das profundas
raízes da violência estrutural de nossa formação nacional e, desse modo, mantendo sem
abalos as bases de tal estrutura. Assim sendo, Ferréz explicita que, dentre os
instrumentos legitimadores da desigualdade, do preconceito e da exploração, está a
literatura.
A hegemonia discursiva é uma estratégia de dominação, uma vez que é através
dos sistemas simbólicos que se projetam ideologias. Dito de outro modo, cabe aos
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sistemas simbólicos, do qual faz parte a literatura, a construção de sentido para o mundo
social, promovendo, portanto, ou a sustentação da ordem social, ou sua contestação.
Estando esses sistemas em poder apenas de classes dominantes, é natural esperar que
seja a projeção da ordem social percebida desse lugar que figure nas obras, pois, como
aponta Bourdieu (1989, p. 11)

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e
conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política
de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que
contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de
força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo expressão de
Weber, para a “domesticação dos dominados”.

É por isso que o discurso contra-hegemônico que se projeta a partir dos autores da
literatura marginal é tão potente no desnudamento das forças de poder em que estão
envolvidos os discursos hegemônicos. Foi tendo em vista essas forças que procurei
lançar luz sob a negação da inocência que faz Ferréz e seu consequente desnudamento
da culpa inerente ao ofício de produzir discurso, sobretudo aquele que tem em vista a
representação da ordem social.
A postura com a qual se alinha Ferréz, a que se declara culpada, busca
evidenciar os mecanismos de legitimação e manutenção do poder. Ao elencar a
construção discursiva como um desses mecanismo e jogar luz sobre o aspecto
ideológico que a subjaz, o autor não apenas desnuda como se constrói o imaginário
sobre a periferia a partir do discurso hegemônico, mas também evidencia a necessidade
de se pensar como esse mesmo discurso construiu uma imagem de Brasil que apaga a
marginalização e toda a violência que permite sua existência. Porém, como aponta
Bourdieu (1989, p. 8), o poder simbólico “só pode ser exercido com a cumplicidade
daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”, o que
demonstra a complexidade dessa estruturação do poder. É nessa perspectiva que pode
ser lida a declaração de Ferréz de que somos “todos culpados”, é atento a esse aspecto
que Ferréz ressalta, em “O plano”, que muitos dos seus pares são cúmplices na
manutenção do plano: “Tô no buzão ainda e um maluco me encara, vai se foder, você é
meu espelho, não vou quebrar meu reflexo, mas a maioria quebra, faz o que o sistema
quer” (FERRÉZ, 2006, p. 17).
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Tendo em vista esse deslocamento que provoca Ferréz, através de seus contosinsultos, que se pode pensar as narrativas de Ninguém é inocente como representativas
daquela terceira margem que mencionei no início deste trabalho, a “parabélumpassarinho”. Se contos são, para o autor, uma maneira rápida de insultar alguém, eles
são, portanto, armas de combate. O inimigo a ser combatido é a estereotipação e o
silenciamento das vozes marginalizadas e, obviamente, os seus promovedores, sendo,
portanto, a construção discursiva o campo em que se trava o combate. Porém, as
narrativas que se apresentam ultrapassam o nível do embate/combate e promovem uma
série de desnudamentos que a colocam no âmbito da escrita-passarinho. Elas explicitam
a estereotipação da margem e dos marginalizados e a violência que isso significa;
explicitam a que interesses essa estereotipação responde; explicitam a complexidade do
campo discursivo e a disputa entre as forças que o integram; e, o que é o mais
importante, forçam a revisão de discursos já consolidados sob a urgência de evidenciar
sua contingência ideológica e seus reflexos na realidade social.
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O REFERENTE HISTÓRICO NA FICÇÃO CONTEMPORÂNEA:
CRUZAMENTO, SUSPENSÃO E INSTABILIDADE
Helder Santos Rocha (UFPR)1
Resumo: O presente trabalho problematiza a apropriação do “referente histórico” pela ficção
contemporânea, destacando a função intermediadora, ou de entrelugar, que ele desempenha no
ato de leitura. A partir de algumas noções sobre o uso das referências pela narrativa, sobretudo a
ficcional, de teóricos como Paul Ricoeur (1994, 1995, 1997), Wolfgang Iser (1996, 1999), Jacques
Derrida (2014) e Linda Hutcheon (1991), busca-se demonstrar que a relação que se produz é mais
de incerteza sobre o passado, que é textualizado, do que de uma evidência histórica, como
apontava Gyorgy Lukács (2011) a partir do “Romance histórico”, no século XIX.
Palavras-chave: Ficção contemporânea; História; Referente.

Da reta do progresso à descontinuidade do tempo que se apresenta num aglomerado
de referências. Não mais um encontro pacífico, uma identidade, mas um desvio (às vezes
violento), uma diferença. O tempo que já não é cruza-se com a temporalidade de quem
será no agora. O imaginário preenche as brechas entre os palimpsestos, transbordando os
limites da narrativa historiográfica. A exposição do excesso desrecalca a escassez da
objetividade.
É comum no meio literário, seja num trabalho mais aprofundado, seja numa simples
e despretensiosa resenha, deparar-se com o seguinte enunciado: “trata-se de uma obra que
mistura ficção e realidade”. Buscando sintetizar os problemas que tal livro possa
apresentar, o enunciador pensa resolver a equação numa relação paralelística envolvendo
dois mundos, aparentemente, antagônicos, além de, na maior parte das vezes, constatar o
que seria a conjugação impossível numa outra possibilidade de discurso. Quase do mesmo
modo, também não é difícil esbarrar numa cobrança de um leitor, não necessariamente
“profissional”, que teve as suas expectativas frustradas ao ler um romance que achava ser
histórico, mas que apresenta uma narração para além, ou, quiçá, aquém, dos “fatos”
aguardados.
Na busca por um material que discorresse brevemente sobre o romance Malinche
(2007), da escritora mexicana Laura Esquivel, para a composição de um conjunto de
ficções que seriam lidas e debatidas em um grupo de estudos sobre ficção histórica

1
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contemporânea na América Latina2, me deparo com um bom exemplo da expectativa
gerada pela informação paratextual de “romance histórico”, e a frustração da experiência
de leitura que não identifica ancoradouros referenciais creditáveis a uma narrativa de
“verdades” sobre o passado. Em diversos momentos, a resenhista, e também blogueira,
faz comentários sobre o que ansiava antes da leitura e aquilo que não encontrou após a
mesma: “não vi no livro nada do que se poderia esperar de uma narrativa histórica, na
verdade, o livro trata muito mais das reflexões, medos e anseios da índia Mallinalli do
que dos fatos históricos que a envolvem, o que é bastante chato, na minha opinião”
(SANTOS, 2013).
Um primeiro caminho que poderia se tomar para refletir sobre tal passagem seria
inferir que a leitora do romance de Esquivel não concordou com o “pacto ficcional”, que
Umberto Eco (1994, p. 81) relembra a partir de Coleridge e a sua famosa tese da
“suspensão da descrença”, e quis encontrar, ainda assim, uma narrativa histórica,
tomando o adjetivo como sinônimo de uma síntese do que realmente aconteceu no
passado, na ficção, que seria, a priori, uma forma não verdadeira de contar o passado.
Contudo, ainda no início, a resenhista declara: “comprei este livro acreditando se tratar
de um romance histórico. Achei que seria interessante, pois pouco conheço sobre a vinda
de Cortés e a colonização espanhola na região que hoje é o México” (SANTOS, 2013).
Na passagem, então, torna-se evidente o reconhecimento do caráter ficcional do livro lido
e, também, a convicção da leitora sobre uma certa função do tipo ficcional escolhido, que
lhe serve de informativo sobre tempos, povos e culturas desconhecidos.
Parece, portanto, a partir de tal exemplo, que há uma problemática na apreensão da
forma como as obras ficcionais tratam de temáticas, eventos e/ou personagens da história,
ou seja, dos usos das referências do passado. O que tais situações ressaltam é a
necessidade de se considerar menos a identificação de um resultado previamente ansiado
e, mais, os efeitos estéticos, sobretudo nas relações entre ficção e realidade, agora, não
mais como dúplices e opostas, mas, como “tríplice”, segundo a proposta de Wolfgang
Iser (1996b, p. 13). Isso porque a instância ficcional não seria o contrário da realidade,
2
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uma vez que “(...) o seu componente fictício não tem o caráter de uma finalidade em si
mesma, mas é, enquanto fingido, a preparação de um imaginário (die Zurüstung eines
Imaginâren)” (ISER, 1996b, p. 13). Por isso, a sintética e famosa junção entre o real e o
ficcional não daria conta dos problemas envolvidos, porque escamotearia a emergência
de um terceiro elemento, o imaginário, que só se efetivará na experiência da leitura e no
engajamento do leitor.
Antes, porém, é preciso atentar para uma problemática ainda maior que envolve o
relacionamento da narrativa com as referências. Afinal, a própria referência tida como
histórica já é um apontamento para o passado, portanto, um discurso sobre esse tempo
que já não é mais, ainda que seja uma busca constante no campo da historiografia essa
pretensão à verdade do passado. Com efeito, de acordo com Paul Ricoeur (1997), em seu
Tempo e narrativa (tomo III), existe um “entrecruzamento” da narrativa histórica com a
narrativa ficcional, porém, segundo intencionalidades bem distintas acerca do
relacionamento com uma aporética do tempo (RICOEUR, 1997, p. 9-10). Ou seja,
enquanto a historiografia busca reinserir o tempo da vida no tempo cósmico através de
elementos “conectores”, dentre eles o “calendário”, os “ciclos geracionais” e a noção de
“rastro”, tomando a dívida para com o passado como vetor fundamental em seu
empreendimento; a narrativa de ficção, por sua vez, explora as “variações imaginativas”
sobre as mesmas aporias levantadas pela fenomenologia da temporalidade (RICOEUR,
1997, p. 173-209).
Isso se dá por um processo estético. A partir do conceito aristotélico de mimese
como uma “imitação criadora”, o filósofo francês elabora o que denomina a “tríplice
mimese”, que compreende as fases do percurso entre o tempo humano e a narrativa, sendo
a mimese II a própria obra que tem a função de fazer a mediação entre a mimese I
(apreensão e extração do mundo – a “pré-narrativa”) e a mimese III (a efetividade da
leitura) (RICOEUR, 1994, p. 76-87). É importante destacar que, para Ricoeur (1994), não
há possibilidade da narrativa em si constituir o encerramento do percurso, pois trata-se de
uma transição da mimese II para a mimese III, portanto, da obra como estruturação para
um ato, o ato de leitura, e não, da obra como estrutura (RICOEUR, 1994, p. 117-118).
Com isso, a ficção que apresenta referências a um tempo passado não pode ser
encarada como uma simples junção entre o que realmente aconteceu e o que não
aconteceu, tomando um direcionamento maniqueísta entre confirmação ou falseamento
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da história. É preciso, de outro modo, encarar o próprio jogo proposto na narrativa de
ficção que induz a um algo novo, diferente, insuspeitável.
Isso faz com que as referências da obra ficcional, elementos que ancoram o fictício
na realidade, não sejam tomadas por elas mesmas na perspectiva de uma dependência da
obra à dita realidade ou ao discurso que diz encerrar uma realidade sobre o passado. Com
efeito, se as mesmas referências são consideradas fora de seus contextos de origem,
portanto, despragmatizadas no procedimento de descontextualização operado pelo autor,
ou numa transição de mimese I para II nos termos de Ricoeur (1994), isso já seria um
primeiro movimento na tentativa de modificar a comunicação com o real, ou com o
passado.
Embora tal procedimento ocorra, nem sempre o jogo da ficção com a história, ou
com as referências do passado, induzem a uma alteração significativa da visão sobre o
passado. Há ficções em que ocorre um equilíbrio e, em alguns casos, uma clara submissão
aos referentes históricos, porque seus autores partem de uma determinada perspectiva
histórica que controla ao máximo a possibilidade de um imaginário que a desestabilize.
Podemos notar isso em boa parte dos romances do século XIX surgidos na Europa, como
aqueles do escritor escocês Walter Scott, que Gyorgy Lukács (2011) toma como exemplos
do que denomina o “Romance Histórico”. Segundo o teórico húngaro,

(...) o que importa para o romance histórico é evidenciar, por meios
ficcionais, a existência, o ser-precisamente-assim das circunstâncias e
das personagens históricas. O que em Scott se chamou de maneira
muito superficial de “verdade da atmosfera” é, na realidade, essa
evidência ficcional da realidade histórica. É a figuração da ampla base
vital dos acontecimentos históricos, com suas sinuosidades e
complexidades, suas múltiplas correlações com as personagens em
ação. (grifos do autor). (LUKÁCS, 2011, p. 62).

No excerto, o verbo “evidenciar” destaca o papel da ficção que se torna um “meio”
ou uma “figuração” controlada por uma “realidade histórica”. Não se pode omitir que na
base do pensamento lukacsiano está a filosofia da história de Hegel, que, dentre outros
pressupostos, produziu uma visão da história como progresso, em que o sujeito, estando
consciente da capacidade de suas ações, poderia ter a força para modificar os rumos da
sociedade, a partir dos exemplos das grandes Revoluções que puseram fim ao Antigo
Regime. Assim, “a filosofia hegeliana extrai todas as consequências do historicismo
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progressista que surgia. Ela vê o homem como produto de si mesmo, de sua própria
atividade na história” (LUKÁCS, 2011, p. 44). Diante deste prisma, os romances com
referências aos ditos fatos da história teriam a função de dar coesão e totalidade às
contradições do sujeito diante dos conflitos sociais, tendo como vetor a mudança da
própria história como consequência irrecusável.
Ficções com essa orientação não são capazes de abolir o processo do imaginário
estruturado na obra, mas, de certo modo, limitam as possibilidades de jogar com os
próprios referentes e reduzem o que Iser (1999, p. 126) denomina de “lugares vazios”,
que são as lacunas encontradas na disposição dos pontos perspectvísticos (dentre eles o
narrador, os personagens, o narratário etc.) que a obra apresenta, e que exigem a
combinação dessas perspectivas pelo leitor e agente (que também é um ponto
perspectvístico). Um bom exemplo desse “controle do imaginário”, aliás, termo utilizado
por Luiz Costa Lima (2009) para descrever a situação típica do romance oitocentista
submetido à verdade histórica, é o uso do anacronismo. Considerado um primado da
filosofia hegeliana que brota organicamente da história, o “anacronismo necessário” da
arte é destacado por Lukács (2011) como componente formal de extrema relevância no
Romance Histórico. O crítico destaca uma passagem do romance Ivanhoé, de Walter
Scott, em que se explicita uma consciência do artista sobre seus limites com relação aos
referentes da história:

Para provocar de algum modo no leitor o sentimento de participação, o
objeto escolhido deve ser traduzido nos costumes e na linguagem da
época em que vivemos (...). É verdade que essa liberdade tem seus
limites próprios; o autor não pode introduzir à força aquilo que não se
harmoniza com os costumes da época retratada. (SCOTT apud
LUKÁCS, 2011, p. 83; grifo do autor).

Esta censura ao anacronismo, muitas vezes tomado como um mero equívoco
cronológico ao se fazer a atribuição de coisas a outros tempos, vem de longe, como
podemos notar numa célebre passagem irônica de Dom Quixote, livro I, Cap. XLVIII,
quando o cura discute com o cônego, não por acaso esses personagens, sobre o perigo da
leitura de comédias que se distanciam ao máximo do que se considera ser a verdade
exterior. Veja-se a passagem:
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E se a imitação deve ser o principal da comédia, como é possível que
se satisfaça qualquer mediano entendimento com o assistir a uma ação,
que, fingindo que se passa na época do Rei Pepino e de Carlos Magno,
apresenta ao mesmo tempo, como personagem principal, o Imperador
Heráclito, entrando com a cruz em Jerusalém, e, ganhando a Casa Santa
como Godofredo de Bulhões, havendo infinitos anos que separam um
do outro; e, fundando-se a comédia em coisas fingidas, atribuir-lhe
verdades históricas e misturar-lhe pedaços de outras, acontecidas a
diferentes pessoas e em diferentes eras, e isto, não com traços
verossímeis, mas com erros patentes e de todo o ponto indesculpáveis?
E o pior é que há ignorantes que dizem que isto é que é a perfeição, e
tudo o mais é desacerto. (CERVANTES, 1978, p. 283-284).

Embora a censura ao anacronismo ainda ocorra de alguma maneira nos dias atuais,
sobretudo na expectativa de leitores que esperam e/ou desejam experienciar uma
ambientação naturalista de outras épocas, como se verifica em algumas produções
televisivas que se produzem a partir da demanda de seus telespectadores, percebe-se,
contudo, uma sensível mudança de perspectiva sobre a sua função e seus usos na ficção
contemporânea ou pós-modernista. Pois, diante de uma gama de romances, contos e
textos com difícil adequação aos gêneros tradicionais, tornou-se imperioso uma nova
compreensão sobre como a forma ficcional passou a se apropriar das referências da
história. Temos como um bom exemplo a novela Concerto Barroco (1974), do escritor
cubano Alejo Carpentier, na qual a viagem inusitada de um rico índio mexicano aos polos
culturais da Europa, no início do séc. XVIII, faz com que personas célebres da música
erudita de períodos distintos se encontrem na atmosfera do típico carnaval veneziano,
como Vivaldi, Scarlatti, Haendel e Wagner, além do final encaminhar-se para a
apresentação do jazzista norte-americano, Louis Armstrong, contemporâneo de
Carpentier.
Segundo o crítico canadense Seymour Menton (1993), o anacronismo, juntamente
às “omissões” e aos “exageros”, constituem a “distorsión consciente de la historia”, como
um segundo traço que distingue a “NNH – Nueva Novela Historica” da “Novela Historica
tradicional” (MENTON, 1993, p. 43). Já Perry Anderson (2007), numa conferência sobre
a mutação do Romance Histórico em tempos pós-modernistas, apontou o abandono das
regras clássicas e do progressismo histórico veiculado nos romances scottianos, para a
emergência de alguns outros traços, inclusive o “anacronismo”, destacando que, “o
revival pós-moderno, ao jogar a verossimilhança ao vento, fabricando períodos e
verossimilhanças intoleráveis, deveria ser visto antes como uma tentativa desesperada de
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nos acordar para a história, em um tempo em que morreu qualquer senso dela”
(ANDERSON, 2007, p. 219; grifo do autor).
Todavia, ainda diante do exagero e do falseamento deliberado de muitos textos
ficcionais contemporâneos, as referências históricas permanecem sendo apropriadas, ou
mesmo des/apropriadas, envolvendo o leitor em um trabalho ainda maior do que aquele
encontrado nas ficções oitocentistas, como nos primeiros romances históricos europeus.
Nesse sentido, cabe repensar a condição ambígua de deslocamento e dependência que há
entre o jogo discursivo e suas relações referenciais. Quer dizer, sua “condição suspensa”,
conforme diz Jacques Derrida (2014b); pois, “não há literatura sem uma relação suspensa
com o sentido e com a referência. Suspensa quer dizer suspensão, mas também
dependência, condição, condicionalidade” (DERRIDA, 2014b, p. 70). O que equivale a
uma compreensão do literário enquanto jogo e da leitura enquanto ‘suplemento’, para
ficarmos com outro termo derridiano3.
Logo, tomando a noção de “suspensão da referência”, como aponta Derrida
(2014b), pode-se buscar uma leitura crítica acerca do referente histórico na ficção
contemporânea, não mais como uma “marca registrada”, como afirmou outrora Alcmeno
Bastos (2007, p. 87), em seu Introdução ao romance histórico, mas, como um elemento
preponderante na estruturação da obra ficcional para o ato da leitura, que teria como
pressuposto um questionamento da própria inserção da referência histórica. Uma marca
que não registra, mas que institui um diálogo, uma comunicação inacabada. Uma marca
que afirma e nega ao mesmo tempo a referência que cita. Uma mediação.
Nesse sentido, aproveito para me referir a um texto, muitas vezes, ignorado pela
crítica que se utiliza do termo “metaficção historiográfica”, cunhado pela canadense
Linda Hutcheon (1991), no início dos anos 90 do século passado, seja para aplicá-lo
cegamente em ficções das mais variadas, seja para mitigá-lo como apenas mais uma
proposta niilista da teoria pós-moderna. O texto que chamo a atenção é o capítulo, ou um
dos ensaios, do Poética do pós-modernismo, intitulado “O problema da referência”
(HUTCHEON, 1991, p. 183-202). Na continuidade em atribuir traços específicos da
metaficção historiográfica, a pesquisadora faz um breve, mas contundente, levantamento
Para o filósofo pós-estruturalista, “o movimento da significação acrescenta alguma coisa, o que faz que
sempre haja mais, mas esta adição é flutuante porque vem substituir, suprir uma falta do lado do
significado” (DERRIDA, 2014a, p. 422). Esse é o jogo da suplementariedade, diferentemente da noção de
complemento que visa fechar a estrutura, encerrar o jogo.
3
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sobre a discussão envolvendo a problemática da referência nos diversos campos
científicos desde o início do século XX, e, sobretudo, relaciona essa mesma problemática
como um elemento central na estruturação da ficção pós-modernista que se utiliza de
referentes históricos, a partir da sua autorreflexividade e dos paradoxos inevitáveis.
Segundo ela,

Em termos gerais, toda auto-reflexividade e toda auto-representação
metaficcionais agem no sentido de questionar a própria existência e
também a natureza da referência extratextual. Mas a metaficção
historiográfica complica esse questionamento. A história apresenta
fatos – interpretados, significantes, discursivos e textualizados – feitos
a partir de acontecimentos em estado bruto. Portanto, qual será o
referente da historiografia: o fato ou o acontecimento, o vestígio
textualizado ou a experiência em si? A ficção pós-modernista joga com
essa questão, sem jamais resolvê-la completamente. Assim, ela
complica de duas maneiras a questão da referência: nessa confusão
ontológica (texto ou experiência) e em sua sobredeterminação de toda
a noção de referência (encontramos a auto-referencialidade, a
intertextualidade, a referência historiográfica, etc.). Existe então uma
tensão, não apenas entre o real e o textualizado, mas também entre
diversos tipos de referência. (grifos da autora). (HUTCHEON, 1991, p.
197).

Tensão que se encontra em alguns dos romances do escritor Silviano Santiago, por
exemplo, quando os próprios narradores explicitam a dificuldade da escrita sobre o
passado e a preferência por recorrerem ao imaginário, mesmo que não abram mão da
consulta aos documentos. No romance Em liberdade (1994), o narrador-personagem
Graciliano Ramos sai da prisão da Ilha Grande, em plena ditadura do Estado Novo, e
começa a redigir um diário. Sabe-se que o escritor alagoano publicou, anos depois de sua
prisão, um livro de memórias, o famoso Memórias do Cárcere (1969), contudo, não
sabemos da existência pública de um diário sobre a liberdade, ainda que possível e, na
ficção de Santiago, bastante verossímil. Entre marcos históricos, o escritor encontra uma
brecha e é nela que ele constrói a sua ficção. Afinal de contas, como o personagem
Graciliano diz no decorrer da narrativa quando intenta escrever um conto histórico sobre
o poeta Cláudio Manuel da Costa:
Tenho mais interesse – para dizer a verdade – em repensar os fatos que
os bons historiadores colheram, do que os seus escritos. Proporei, com
o conto, uma nova interpretação da ação dos homens, tentando elucidar
o raciocínio e a motivação que se encontra por trás dos atos e palavras.
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O trabalho da imaginação entra nesse momento. (SANTIAGO, 1994, p.
223; grifo do autor).

Em outras oportunidades, essa tensão da referência histórica se apresenta nos
romances de Santiago como uma problematização do próprio narrador-escritor, nesse
caso o autor explícito do livro que está construindo, como nos romances Viagem ao
México (1995) e Machado (2016). Tal problematização da referência trazida como tema
para o enredo das ficções contemporâneas acaba por tensionar perspectivas radicais que,
ora pressupõem a separação completa entre ficção e realidade, ora submetem qualquer
construto discursivo ao sentido de uma pretensa referência ao mundo. Com efeito, o que
tais exemplos demonstram é que a ficção não confirma e não concorre com a História,
mas apresenta possibilidades de questioná-la, ou ao menos repensá-la.
É desse modo que se vislumbra um projeto ambicioso do ficcionista contemporâneo
acerca da historiografia, quando propõe ao leitor uma viagem em que não se sabe, ainda,
o seu destino, ou que a própria viagem seja o destino mesmo. Um escritor com esta
consciência do trabalho operado entre a ficção e a história foi o português José Saramago.
O autor dos romances Memorial do convento (2013), O ano da morte de Ricardo Reis
(1988) e História do cerco de Lisboa (2011), que ficcionalizam personagens e
acontecimentos relevantes da história portuguesa, em seu discurso de recebimento do
título de Doutor Honoris Causa, pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1999,
texto que também saíra publicado em revista da mesma instituição, intitulado A história
como ficção, a ficção como história (2000), disse:

Graças a esta maneira de imaginar o tempo, projetando-o em todas as
direções, permito-me pensar que o trabalho que realizei no campo do
chamado "romance histórico" (fase mais do que provavelmente
terminada) produz uma espécie de jogo em que o leitor diretamente
participa, levando-o a aperceber-se de uma dispersão continua da
matéria histórica na matéria ficcional, o que, não significando
desorganização de uma e outra, pretende ser, pelo contrário uma
reorganização de ambas. (SARAMAGO, 2000, p. 15).

Portanto, assim como as breves reflexões até aqui apontaram, não é o simples fato
de uma ficção apresentar a referência ao passado que a transforma numa nave do tempo
veloz e segura para que seus passageiros, ou leitores similares à resenhista de Malinche
trazida no início deste texto, cheguem intactos a uma outra época para adquirirem uma
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visão total da experiência histórica outra. É preciso compreender, de modo distinto, que,
“a interação de fictício e imaginário revela portanto que as realidades referenciais do
texto, por resultarem de possibilidades, são novamente nestas decompostas, liberando
outras possibilidades que servem à produção de outros mundos” (ISER, 1996b, p. 270).
Por isso, há na leitura a possibilidade de uma experiência antropológica que permite não
um acesso ao mundo diretamente espelhado no texto, nem a sua negação definitiva, mas
uma transformação subjetiva.
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LITERATURA DE VIAGENS: UMA TRANSFIGURAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
DE VIAGEM PELA LINGUAGEM ENTRE OS ESPAÇOS QUE SE
DESENCADEIAM NA MENTE DO VIAJANTE
Vanessa Pincerato Fernandes (UFMT)1
Marinei Almeida (UNEMAT)2
Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar os poemas de José João Craveirinha,
poeta Moçambicano, a partir da teoria de narrativa de viagens por Buesco (2005) em
que tratará de como a problemática da viagem tem sido fundamentalmente tratada, nos
estudos literários, no intuito de apresentar como a imagem poética constrói pelo viés da
linguagem, a importância da “realidade” duma imagem. Com conceito de Glissant
(2001) veremos tal imagem através da poesia, que de acordo com o teórico, através da
poesia podemos abrir nossas barcas e navegarmos para todos.
Palavras-chave: Poesia; literatura de viagem; memória.
Temos na literatura de viagem um gênero literário que geralmente consiste em
uma narrativa acerca de experiências, descobertas e reflexões presenciadas pelo viajante
durante seu percurso. Esta se classifica em cinco categorias, das quais trataremos aqui
no que tange a viagem imaginária, por meio da poesia, enquanto objeto de estudo. As
narrativas de viagens e suas narrativas e escritas pós-coloniais, são estudadas a partir do
Romantismo e no final do século XVIII se fortalecem as viagens de artistas, poetas e
estudiosos principalmente à Itália, Oriente Médio e Norte da África. Contudo
entendemos por Literatura de Viagens um gênero que sobrevive desde o século XV ao
fim do século XIX, onde os textos apresentavam carácter compositório, dos quais
tínhamos o cruzamento da Literatura com a História, em que as viagens, sendo elas reais
ou imaginárias (ar, terra, mar), ganhavam forma, independente do deslocamento ou
percurso (Tzvetan, 1990) em que a intenção era o relato e descrição da terra, fauna,
flora, minerais, usos, costumes, crenças e a forma de organização cultural dos povos.
Quando falamos na Literatura de viagem, encontramos nos textos um carácter
disciplinar, em que se situa na fronteira entre a história, a ficção e trata ainda de
aspectos técnicos e científicos, seja estes julgado pelo autor. Ao estabelecermos relação
com o panorama histórico da viagem e aos relatos de viagem, viemos aqui, propor uma
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Literatura de viajantes presentes na escrita colonial e pós-colonial, que se constitui na
singularidade do olhar, no eu poético, entre os espaços presentes na mente do viajante e
desencadeiam na alteração da experiência pela linguagem e referências intertextuais.
Nessa acepção, através dos recursos de linguagem com os quais se constitui o
relato de viagem, seja em textos poéticos, seja em textos de prosa-poética, o intuito
deste trabalho é buscar compreender as impressões e os meios os quais permeiam a
construção das imagens e a construção da sinestesia capaz de convergir para provocar
tal encantamento no leitor. Neste enfoque, as poesias de José Craveirinha serão lidas e
analisadas não no intuito de observar a função dos referenciais que testemunham, mas,
sim da poeticidade dos relatos.
Literatura de viagens e viajantes literários
Para a discussão acerca da poeticidade dos relatos, relatos de viagem, tomaremos
dos conceitos de Buesco (2005, p. 11), no que tange a problemática da viagem, que tem
sido fundamentalmente tratada, nos estudos literários, de acordo com as perspectivas
que os interesses dominantes das culturas da época modelam e, segundo as concepções
diferenciadas de um texto ou discurso que relativamente contornam a linguagem.
Assim:
A perspectiva temática, tradicional, mas justificada por vias metodológicas
diferenciadas, está quase sempre presente nos trabalhos que se ocupam dos vários tipos
de sensibilidade viajante ao longo da literatura. Por um lado, ele recobre o que a
aproximação historicista retém da referência para o interesse predominantemente
literário; por outro lado, a ideia de viagem integra potencialmente um conjunto nocional
de componentes enraizadas na existência humana (v.g. partida, chegada, projecto,
realização, caminho, travessia, finalização, retorno), e, por conseguinte, nas
coordenadas de espaço e de tempo que lhe são coextensivas (e em si mesmas secantes),
completando necessariamente o conjunto figurativo assim esboçado com a implicação
de um impulso accional que mobiliza qualquer instancia subjectiva nas suas dimensões
de tempo e de lugar, e que se traduz no movimento. (Buesco, 2005, p. 12)
Para Buesco, os textos de Literatura de Viagens são interdisciplinares, pois
permeiam a História e a ficção, mostrando um olhar do viajante a partir da configuração
de uma imagem a cerca do espaço e cultura do outro. Contudo, o autor não toma a
viagem apenas enquanto percurso, mas enquanto registro digno e testemunho verídico.
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Em consonância, Cristóvão (2002), nos mostra que as Literaturas de Viagens se
distinguem por uma qualidade literária aceitável, isto posto, por um trabalho com a
encenação e com os recursos da linguagem, o autor propõe a divisão desta Literatura em
cinco categorias de viajantes e viagens, as quais: temos na primeira o viajante peregrino;
a segunda se ocupa das viagens de comércio, o viajante mercador; na terceira categoria
estão as viagens de expansão política e científica, ou seja, o viajante explorador; na
quarta temos as viagens eruditas, constituídas pela necessidade de formação ou de
serviço, o viajante diplomata; na quinta, temos as viagens imaginárias, que não é
necessariamente a distinção entre o real e o imaginário, mas sim a importância do
relatado pelo viajante. Desse modo, nosso trabalho vem tratar diretamente da quinta
categoria postulada por Cristóvão que podemos dizer que está tratará da poeticidade dos
relatos, pois para Buesco:

Uma poética da viagem na literatura pode, mediante estes horizontes
teóricos, ascender a perspectivas de trabalho que estabeleçam relações
entre os sentidos temáticos investidos no discurso, as organizações de
composição e gênero apresentadas pelos textos e as referências
culturais e históricas (mas pelos textos tornadas igualmente instâncias
discursivas ou “quadros de linguagem”) que eles assumem, não
postergando nem a consideração temática, nem a dimensão poética
nem a incisão de ordem pragmática. (BUESCU, 2005, p. 17)

Visto isto, quando falamos em relatos de viagem, nos reportamos ao
Descobrimento, aos pioneiros que projetavam nos povos que encontraram sua cultura,
seus próprios desejos, ideais, medos, superstições, fantasmas, em resumo, o seu ideal de
imaginário. Nesse limiar, podemos a partir da análise dos recursos empregados na
linguagem com os quais ela plasma o relato de viagem, nos apropriar da fala de Glissant
(2001, s/r) em que: “O exílio é a viagem para fora dessa prisão. Introduz de forma
imóvel e exacerbada o pensamento da errância. [...] Se o exílio pode pulverizar o
sentido da identidade, o pensamento da errância, que é pensamento do relativo, quase
sempre o reforça”, ou seja, a partir do exílio na viagem, seja ela real ou imaginária,
temos a construção da visão de si e do outro.
O discurso Colonial e pós-colonial: a problemática subjacente incorporada
no patrimônio literário
A África durante toda sua história de existência passou por diversos períodos,
diversas mudanças e ainda hoje sofre com isto. A literatura, não diferente nesse
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Continente, sofreu e ainda sofre com as mudanças ocasionadas pela colonização. Deste
modo veremos como a questão colonial influenciou na literatura e principalmente na
poética de Craveirinha, as mudanças ocorridas com a independência, especificamente de
Moçambique, Noa (2002), deixa claro ao dizer que:

Pensar a literatura colonial implica ter como pano de fundo um
processo histórico (a colonização) e um sistema (o colonialismo).
Inevitavelmente, a literatura colonial acaba por ser ou co-actuante ou
consequência de um fenômeno que tem subjacentes motivos de ordem
psicológica, social, cultural, ideológica, estética, ética, econômica,
religiosa e política. (NOA, 1999, p. 60).

Para falarmos sobre esse processo de colonização, posto por Noa como
primordial, recorremos a alguns escritores, como Stuart Hall (2006) e Bhabha (1989).
Estes são escritores que trouxeram estudos culturais e pós-coloniais para as atuais
pesquisas, consonante com o pensamento desses escritores tomamos a sociedade
africana como uma sociedade colonizada e o sujeito africano como colonizador não
assimilado pela empreita colonialista.
Porquanto, a Literatura em Moçambique, nos referimos em específico aqui ao
poeta Craveirinha, no período colonial, vem acolher a ideia de retomar as condições
materiais e culturais da sociedade moçambicana desse período ou parte desse período,
com o intuito de tentar observar como se estruturou a criação literária em um espaço
dominado pelo regime colonial português, pois como postula Maquêa (2007:46): “A
literatura moçambicana surge da valorização das coisas do país, de um corte ideológico
que tinha no horizonte um país livre e independente”.
Assim, podemos postular a poética de Craveirinha como literatura colonial, pois
de acordo com Noa (2002, p. 21-22): “(...) toda escrita que, produzida em situação de
colonização, traduz a sobreposição de uma cultura e de uma civilização manifesta no
relevo dado à representação das vozes, das visões identificadas com um imaginário
determinado”. Ou seja, é a marca incontornável que temos na escrita desse poeta que
descreve a luta do africano por meio do nacionalismo elementar, bem como Hall (2006,
p. 50) diz que: “Uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos
que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós
mesmos”.
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Como ainda postula Noa (2002, p. 46), “(...) a literatura colonial caracteriza-se
justamente pelo facto de os seus cultores não abdicarem da sua identidade, das
referências culturais e civilizacionais dos seus países, embora tentem mostrar-se
integrados no meio e na sociedade nova de que fazem parte”. É assim que Craveirinha
escreve. Ele não abdica sua origem negra, e sim, traz para seus versos traços fortes de
sua cultura e a luta contra a colonização, que incansavelmente citamos.
Em suma, temos uma poética, em Craveirinha, que reflete uma maneira de ser e
estar no mundo, a partir do momento, em que o poeta assume o espaço colonial
enquanto materialização discursiva, como uma questão de identificação de
nacionalidade.
Poeticidade dos relatos: uma experiência de viagem pela linguagem entre os
espaços que se desencadeiam na mente do viajante
José João Craveirinha é sem dúvida o maior nome da poesia moçambicana, aquele
que conhece e reconhece seu país na linha tênue da crítica e no íntimo da palavra. Os
poemas escolhidos para análise fazem parte da obra Karingana ua Karingana (escrita
entre 1945-1968) a qual foi sua segunda obra publicada (1974), de acordo com o poeta a
obra foi escrita para relatar poeticamente o cotidiano dos moçambicanos, em um
período marcado pela ocupação colonial. Visto isso, a escrita de Craveirinha se insere e
torna-se passível de análise a partir da poeticidade dos relatos presente na narrativa do
dia a dia dos moçambicanos e pela força lírica que o olhar sensível e inteligente, do
poeta transmite, por meio dos recursos de linguagem com que o autor transfigura e
esculpe sua experiência de viagem imaginária pela efabulação de sua poética.
Partindo do pressuposto que:

Toda viagem se fundamenta numa expectativa, e por isso ela é sempre
corrente [...] expectativa comercial, de conquista, de conhecimento, de
mudança, de prazer, expectativa incógnita muitas vezes, e talvez seja
essa a mais própria da viagem, a que Rimbaud exprime como
“pássaros de ouro na noite sem fundo”. (BUESCU, 2005, p. 30).

Pensamos a escrita de Craveirinha fundamentada na expectativa incógnita, pois
muitas vezes o poeta perpassa pelo mundo real e imaginário deixando ao leitor o desejo
e por vezes a recusa, do que realmente poderia ter dito. De modo que:
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O poema ocupa-se da vida enquanto processo, que imediatamente
salienta a visão durativa, da circunstância ou do sonho; mas é também
alteridade e troca, de objetos e do tempo, do valor e da segurança,
anódina passagem pelas coisas em que as formas de andar (de viajar)
emergem, para entregarem a ser outras formas desse mesmo andar.
Chegar, então é sempre estar para partir de novo, e a alteridade abre
interrogação da expectativa, da troca e da comunicação (glosa da
figuração das “ilhas do desejo” que formulamos a partir de
Baudelaire). (idem, 2005, p. 31).

Ou seja, as formas de viajar é também alteridade, troca, o estar no outro e
embalados neste caminho poético, trazemos aqui o livro Karingana ua karingana
(2008) que é composto por 84 poemas divididos em quatro partes: “Fabulário (19451950)”, “Karingana (1958)”, “3 odes ao inverno” e “Tingolé”. A expressão Karingana
ua Karingana é equivalente ao “Era uma vez”, expressão ocidental, termo o qual é
utilizado para iniciar os contos orais em África. Podemos dizer que tal expressão é um
chamamento para o início daquilo que sabemos ser uma tradição oral, o início de uma
história, de uma viagem que será relatada, pois segundo Walter Benjamin, existem dois
tipos de narradores, os viajantes: os que viveram a história e voltam para contar o que
viram; e o sedentário: que reproduz o que ouviu, sem sair do lugar. Craveirinha nesta
obra vem nos apresentar a narrativa de um viajante, que vive e conta sua história, ao
modo de África Karingana ua Karingana. Em África, o resgate das tradições orais
presente tanto no título da obra quanto ao longo dos poemas, atenta para o engajamento
poético e político do poeta que se fez presente nas lutas pela independência do país, em
que a luta pela construção de uma sociedade nova, independente são temas de seus
poemas.
Como objeto do nosso trabalho, nos ateremos a terceira parte (3 odes ao inverno)
da obra Karingana ua Karingana, composta por 3 poemas: “1º ode ao inverno”, “2º ode
ao inverno” e “3º ode ao inverno”, estes retratam o inverno, rigoroso, nas casas pobres
de Moçambique, na periferia, o chamado por Craveirinha de Mafalala, lugar onde o
poeta se constituiu e se reafirma enquanto sujeito negro moçambicano, pois conforme
afirma Buesco (2005), só se valida como viagem se lá estiver ou se viajar no
imaginário, relatar um lugar onde já esteve, saudoso.
Contudo, perpassaremos pelos 3 odes, mas nossa intensão é analisar, segundo a
teoria de narrativa de viagem, o 3º ode, o qual o poeta faz uma viagem saudosa, que nos
remete também ao poema Canção do exílio (1847) de Gonçalves Dias, pois escrever a
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memória, segundo Maquêa, é representar imagens do passado, experiências vividas e
diante da escrita saudosa temos a memória e a literatura diante de paradoxos entre a
história e as outras áreas do conhecimento. Para isso:
[...] viagem inclui também a fase de uma dinâmica mais abrangente:
andar em viagem significa no fundo parar em algum sítio, deter-se na
via, suspender o caminho (para um olhar, um diálogo, uma apreensão,
um gesto, uma escrita, a renovação do viático; paragens). (BUESCO,
2005, p. 13).

Segundo o próprio poeta, Craveirinha, ele nasceu na cidade de cimento (como ele
se refere ao bairro nobre de Moçambique) e viveu no Mafalala (bairro que representa a
pobreza e a situação subalterna imposta pelo colonialismo), mas seus poemas se
contextualizam onde acabam as ruas asfaltadas, o lugar onde ele volta seu olhar, com a
memória do que foi vivido, detém-se na via e a poeticidade de seus relatos ocupam-se
de sua paragem. Com isso temos o primeiro poema:
1º Ode ao inverno
Ainda é manhã cedo
e nas ruas ninguém.
Só o homem do lixo embrulhado
em mortalha de ganga e cacimba
despejando latas ao ladrar dos cães.
Nas casas
ainda
todas as portas cerradas.
Mas na manhã cedo
ao raivoso rosnar dos cães
só o homem do lixo...
o homem do lixo...
... do lixo
e mais ninguém.
Manhã-cedo nas terras ardentes do sul
e nas cidades homens e crianças
coitados ainda ainda dormindo.
Karingana ua Karingana / Obra Poética (2008)

No primeiro poema podemos ver o homem, enquanto vasculha o lixo, em um
espaço onde todos dormem, representando uma cena de miséria instaurada ao revirar o
lixo. Este homem é posto enquanto bicho, colocado ao lado dos animais irracionais em
busca de alimento, aqui o eu poético nos apresenta, nos leva a convivência, digamos
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assim, pela proximidade com que o jogo das palavras postas pelo poeta nos conduz a
uma aproximação desse homem que revira o lixo, de homens esquecidos pela sociedade,
que diante da situação de colonização de Moçambique, este homem equiparado a um
bicho é uma denúncia social, é a forma da representação da resistência, de engajamento
social do poeta e a situação social real do país em que vive. Para Buesco:

A imagem, porque é imagem do Outro, é um facto cultural; aliás, falase frequentemente da imagologia cultural. Ela deve ser estudada como
um objeto, uma prática antropológica, tendo o seu lugar e a sua função
no universo simbólico nomeado aqui “imaginário” inseparável de toda
a organização social e cultural, pois é através dele que uma sociedade
se vê, se escreve, se pensa e se sonha. (2005, p. 53).

Assim, a imagem desenhada pelo vazio presente no poema, delineado pelas
palavras só/ ninguém, na primeira e terceira estrofe, nos conduz a uma situação
vivenciada pelos animais, em que somente estes fazem companhia ao homem, e ainda
ao raivoso rosnar dos cães, reforça a ideia de luta pela sobrevivência, onde vivendo a
mesma realidade (homem e animal) que vença aquele que tem mais condições de lutar
pela sobrevivência.
No segundo poema, temos o eu poético que narra de dentro para fora:
2º Ode ao inverno
Fora
a cacimba enche a noite africana
de trevas brancas
e os faróis do Buick abrem
caminho à força.
Nas noites de xigubo sem manta
insofismáveis fogareiros a carvão
com seus hábitos predestinados
põem os negros em coro definitivo
muita fora dos invernos
suavemente.
Karingana ua Karingana / Obra Poética (2008)

Aquilo que ele vivencia Fora/a cacimba enche a noite africana, na primeira
estrofe, “cacimba” é uma espécie de buraco aberto, geralmente em terrenos pantanosos,
que serve para retirar a água para consumo. Esse olhar de dentro para fora do eu lírico, é
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a materialização da presença do colonizador e do colonizado. Ainda nessa estrofe,
temos os últimos versos marcados pela cidade de cimento e a situação imposta pela
empreita colonialista, quando o poeta se refere a uma Buick, uma marca de carro norteamercicana que abrem/ caminho à força.
Na segunda estrofe do poema, temos o contraste com o Mafalala, onde a união
entre os irmãos de cor, ao se referir sem manta/ insofismáveis, ou seja, sem qualquer
coisa que os cubra que deixe de faltar com a verdade, temos a reunião e união regada ao
som do xigubo, instrumento de percussão, tambor. Esse ritual que os coloca em coro
definitivo reforça a resistência fora da imposição, fora dos invernos. Segundo Glissant:

É isso que nos faz insistir na poesia. Apesar de consentirmos em toda
a irrecusável tecnologia, apesar de concebermos as manobras das
políticas a concertar, o horror de vencer fomes e ignorâncias, torturas
e massacres, e a totalidade do saber a conquistar, o peso de cada
maquinaria que acabaremos por controlar, e a fulguração desgastante
da passagem de uma a outra era, da floresta à cidade, do conto ao
computador – há, à proa, agora comungado, esse ainda rumor, nuvem
ou chuva, ou fumo tranquilo. Conhecemo-nos enquanto multidão, no
desconhecido que não aterroriza. Gritamos o grito da poesia. As
nossas barcas estão abertas, nelas navegamos para todos. (2001, s/r).

Com isso, com base em White (1995), podemos afirmar que os poemas de
Craveirinha articulam uma tradição de memórias, em que a política e a cultura se
entrelaçam em meio a poética da história sugerindo uma “imaginação histórica”, logo
uma poética de viagem, que segundo Buesco (2005, p. 17) temos a “viagem na literatura
(na qual a problemática da viagem é utilizada como ingrediente literário, em termos de
motivo, de imagem, de intertexto, de organização efabulativa, etc. [...].
Em virtude dos acontecimentos históricos em Moçambique temos presente nos 3
odes a narrativa da história triste da colonização, em que os resquícios dolorosos
impostos pelo colonizador, onde o subalterno, o negro, está a mercê daquilo que tomou
conta do seu lugar, do seu espaço.
3º Ode ao inverno
Na terra dos trópicos
palmeiras alongadas contra o fundo azul-fosco
e ‹‹Polana beach›› com turistas de ocasião.
Na terra dos trópicos
(Coca-cola bem gelada)
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e nas paredes transparentes das montras
as xiganda-bongolo feiticeiramente
cobrindo as almas escondidas
dos homens no calor das sacas vestidas
e fundas cobiças chumbando-os
em arrepios de frio.
Na terra dos trópicos
(Coca-cola bem gelada)
e cansaços áfricos contra as duras
paredes de vidro citadinas
com menos coca
e mais cerveja.
Karingana ua Karingana / Obra Poética (2008)

Viajar é uma ação literal, confirmamos isto na saudosa lembrança de
Craveirinha no 3º Ode ao Inverno ao iniciar a tríade, de três poemas que contam um
pouco da história de Moçambique a partir do olhar daquele que vivenciou e lutou contra
a imposição do colonizador. No primeiro verso Na terra dos trópicos, Craveirinha
abre, como se fosse contar uma história, nos moldes de Karingana ua Karingana, sobre
um lugar e inicia a descrição em que palmeiras alongadas contra o fundo azul-fosco/
e ‹‹Polana beach›› com turistas de ocasião, remetem a África, onde a palavra contra
dá sentido de oposição às palmeiras e complementa com o azul fosco, não mais
reluzente como antes visto, pois este lugar agora nomeado como Polana beach (resort
de luxo em Maputo) está habitado por turistas de ocasião, aqueles que aproveitam o
bom da terra. Para o eu poético, neste lugar, não existe mais o brilho azul reluzente, mas
sim com a comercialização e com o turismo, o lugar brilhoso (antítese) se tornou apenas
um lugar de comércio, azul-fosco.
Na segunda e terceira estrofes temos a repetição de dois versos, como em ritmo
musical, para ressaltar que Na terra dos trópicos/ (Coca-cola bem gelada) mostrando
a presença mais uma vez marcante do colonizador, que em meio as paredes
transparentes das montras/ as xiganda-bongolo feiticeiramente/ cobrindo as almas
escondidas/ dos homens no calor das sacas vestidas, nestes versos não temos o eu
poético se enunciando de forma saudosa e sim com ironia e recusa dessa terra dos
trópicos, onde a imposição ganha espaço e traz as xiganda-bongolo, cobertor barato
usado para celar o burro, como metáfora para cobrir as injustiças cometidas, mas ao
enunciar em arrepios de frio comprova que não é possível cobrir. Para Buesco (2005,
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p. 51) “O estudo da imagem deve dar menos importância ao grau de “realidade” duma
imagem do que ao seu grau de conformidade com um modelo cultural previamente
existente, de que importa conhecer os componentes, os fundamentos, a função social”.
Neste sentido, por outro lado Na terra dos trópicos, estão os cansaços áfricos
contra as duras/ paredes de vidro citadinas, os africanos separados deste outro lado
na mesma terra, em que a oposição às citadinas, aos urbanos, onde a cerveja toma o
lugar da coca. Para Buesco (idem) “Incontestavelmente, a imagem é, até certo ponto,
linguagem, linguagem sobre o Outro; neste sentido, ela retoma necessariamente uma
realidade que designa e significa”.
Ao lermos o 3º Ode de Craveirinha podemos dizer que este é a antítese de Canção
do exílio (1847) de Gonçalves Dias, onde as palmeiras são o lugar onde canta o Sabiá;
o lugar retratado de forma saudosa do que foi vivido e que se espera retornar e encontrar
do mesmo modo que antes, o oposto em Craveirinha, onde o eu poético tem consciência
da mudança do lugar em que o pano de fundo das palmeiras não mais refletem, é azulfosco.
Todavia reforçamos que a periferia é o lugar, o espaço de onde o eu poético se
enuncia, pois segundo Glissant (2001: s/r) “Centro e periferias equivalem-se. Os
conquistadores são a raiz móvel e efémera dos seus povos”. De modo que a transição de
Craveirinha entre os espaços, bairro de cimento (centro) e o Mafalala (periferia), é
matéria de poesia e tema de uma narrativa sobre a história de colonização de
Moçambique.
Conclusão
As intenções analíticas desse estudo giram em torno de tecer teórica e
criticamente a relação existente entre as teorias de narrativa da literatura de viagem e as
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, em específico aqui, do gênero poético.
Contudo para Buesco (2005, p. 29): “[...] a viagem em literatura exige uma cadência
idêntica e regular que, por seu lado, o comboio e os transportes motorizados podem
desenvolver, e que encontra aliás na roda o seu elemento mítico primordial [...]”,
encontra assim, o lugar de parada nas poesias de Craveirinha que foram lidas e
analisadas no intuito de

apresentar, não os relatos em si, mas sim a poeticidade

existente nos relatos.
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Desse modo, pensamos como a escrita de Craveirinha fundamentou-se na
expectativa incógnita, pois muitas vezes o poeta perpassa pelo mundo real e imaginário
deixando ao leitor o desejo e por vezes a recusa, do que realmente poderia ter dito, de
forma que:

[...] assim como a literatura romântica ou simbolista, todas utilizam
parcelas da viagem em organizações de texto alusivas de alcance
normalmente simbólico, sendo a deslocação desta vez autoreferencial, isto é, inserindo a sua significação de deslocação de
espaços no próprio espaço do texto, através da constituição de
metáforas, imagens, metonímias, perífrases, etc., e justamente com o
predomínio da utilização retórica. (Buesco, 2005, p. 23).

Quando falamos na Literatura de viagem, encontramos nos textos um carácter
disciplinar, pois estes se situam na fronteira entre a história, a ficção e trata ainda de
aspectos técnicos e científicos. A escrita de Craveirinha se insere e torna-se passível de
análise a partir da poeticidade dos relatos presente na narrativa do dia a dia dos
moçambicanos, entre a história, a cultura e religião presentes no espaço poético,
representado metaforicamente pelo poeta. Pela força lírica que o olhar sensível e
inteligente, do poeta transmite, por meio dos recursos de linguagem com que o autor
transfigura e esculpe sua experiência de viagem imaginária pela efabulação de sua
poética, temos a transfiguração da experiência de viagem pela linguagem entre os
espaços que se desencadeiam na mente do viajante. De modo que para Bosi (1992 p. 33)
“A luta é material e cultural ao mesmo tempo: logo, é política. Se o que nos interessa é
perseguir o movimento das ideias, não em si mesmas, mas na sua conexão com os
horizontes de vida de seus emissores, então poderemos reconhecer, na escrita dos
tempos coloniais [...]”.
Neste contexto, por meio dos recursos de linguagem com os quais se constitui o
relato de viagem, no entrelaçar dos versos poéticos de Craveirinha, este trabalho buscou
compreender as impressões e os meios os quais permeiam a construção das imagens,
através da linguagem, e a construção da sinestesia capaz de convergir para provocar o
encantamento no leitor. Neste enfoque, as poesias de José Craveirinha analisadas, nos
apresentam não somente os relatos referenciais do período colonial, mas testemunha
transversalmente pela poeticidade dos relatos, a história de luta e resistência de um povo
que sofreu a duras penas o processo de colonização.
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LUISA VALENZUELA E A REESCRITURA DOS CONTOS DE FADAS:
TRANSGRESSÃO E GÊNERO EM “CUENTO DE HADES”
Ana Cristina dos Santos (UERJ/UVA)1
Resumo: Este trabalho objetiva analisar o papel transgressor presente na reescritura de

06 contos de fadas reunidos sob o título “Cuento de Hades”, no livro Simetrías (2007
[1993]), da escritora argentina Luisa Valenzuela. A autora reescreve os tradicionais
contos de fadas para desestabilizar as relações de poder construídas ao redor do
feminino e questionar a estrutura patriarcal que as invisibiliza. Nos contos, as
protagonistas se autoafirmam na resistência de um feminismo que emerge como uma
força de transformação; questionam a identidade homogeneizante preestabelecida para
elas e reconstroem outra, na qual se veem como sujeitos com voz e poder.
Palavras-chave: Conto de fadas; Feminismo; “Cuento de hades”
Os contos de fadas são narrativas orais, em linguagem coloquial que estão
presentes na sociedade há muitos séculos. Em um primeiro momento não estavam
destinados a um público infantil e funcionavam como narrativas de “exemplos” para as
condutas sociais da época e para a compreensão da condição humana. A partir do século
XVII, os contos de fadas foram adaptados para as crianças com a finalidade de
transmitir valores morais, conhecimentos, atitudes e comportamentos a fim de servirem
como modelos a serem imitados pelo pequeno leitor. Desde então, os contos de fadas
passaram a ser considerados como Literatura infantil, destinados exclusivamente às
crianças. A categorização de literatura destinada a crianças faz com que a Literatura
infantil seja alvo de preconceitos, banalizações e rótulos acerca de sua função, sua
importância e seu viés pedagógico e/ou artístico. Logo, não é de se admirar que esses
juízos de valores também tangenciem o gênero contos de fadas e esses passem a ser
considerados como um gênero literário menor.
Entretanto, segundo Bettelheim (2002) essa categorização que não se ajusta a
importância dos contos de fadas na sociedade. Essas narrativas são leituras
fundamentais porque tem a função primordial de ensinar à criança (e também ao
adulto), em qualquer sociedade em que esteja inserida, a lidar com os problemas
interiores e a encontrar soluções acertadas para eles, possibilitando assim que se torne
um ser atuante no seu contexto social. Justamente por sua função, os contos de fadas
1
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não devem ser transmitidos sem uma adequada conscientização, pois agregam em suas
histórias informações discriminatórias sobre os seres humanos em diferentes condições
(sexo, classe social, etnia, condição física, entre outros) e transmitem as ideologias de
poder de uma sociedade.
Por tal motivo, na época contemporânea, denominada Pós-modernidade, os contos
de fadas são ferramentas fundamentais para a discussão da representação dos papéis
sociais estereotipados que determinados grupos marginalizados e excluídos do poder
desempenham nos contos de fadas. Desde as últimas décadas do século passado, essa
discussão está presente, principalmente, na escrita de autoria feminina. As escritoras
questionam o papel destinado às mulheres nesses contos e, como consequência,
começaram a reescrever os contos de fadas tradicionais a partir da perspectiva das
teorias de gênero. Em suas reescrituras revelam o conteúdo sexista e patriarcal das
representações das personagens femininas como sujeitos sem voz e submissos, cujos
padrões comportamentais devem seguir os estabelecidos pela sociedade patriarcal
hegemônica: obedecer à figura masculina e ser educada unicamente para o matrimônio.
Cabe destacar que essas reescrituras dos contos de fadas só se tornaram possível
com as discussões sobre as relações de gênero, na segunda metade do século XX, cuja
base principal foi a desconstrução e a revisão de conceitos seculares que normatizavam
os papéis sociais de homens e mulheres. A partir dos estudos das relações de gênero,
buscou-se a construção de uma representação que visibilizasse socialmente o sujeito
feminino e que partisse de seu próprio “olhar”: a autodesignação2. Essa nova
representação rechaçava o lugar e a autoridade da heterodesignação patriarcal e
declarava que o lugar imposto à mulher pela e na sociedade se baseou, ao longo dos
séculos, principalmente nas categorias discursivas e não apenas nas biológicas:
A ideia de papéis dos sexos, ou o que mais tarde passou a ser chamado
gênero, reconhecia que a identidade não era determinada no
nascimento, de acordo com alguma natureza intrínseca, mas sim era
dependente dos papéis estruturais que os indivíduos desempenham na
sociedade. Tais papéis são desenvolvidos em relação a estruturas
sociais que mudam ao longo do tempo e que podem ser múltiplas.
(CHANTER, 2011, p. 19)

2

Capacidade de as mulheres designarem a si próprias, para tal há o rechaço às definições masculinas para
o termo “mulher”. Para Femenías (2013, p. 74), “La posibilidad de encontrar un lugar propio como
individuo depende en buena medida de la posibilidad real de la autodesignación”.
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Através da teoria de gênero, a crítica feminina pôde compreender que os
esquemas representacionais e a subjugação a que foi imposta a mulher durante séculos
possuíam uma relação intrínseca com a noção de poder: quem controlava o poder (em
todas as suas esferas) tinha o direito de representar os “outros” que estavam à margem, a
heterodesignação. Ao fazer essa inter-relação, as teóricas perceberam que as
representações das figuras femininas, eram impostas e disseminadas por práticas
culturais e discursivas e estavam relacionadas às pressões políticas, econômicas,
religiosas e sociais que transmitiam atitudes, qualidades e identidades como inerentes à
natureza de homens e mulheres. Em outras palavras o sujeito-mulher era
discursivamente construído, inferiorizado, naturalizado e excluído pelo sistema de poder
patriarcal que dizia representá-lo. Como consequência dessas reflexões, compreendeuse que o conceito "mulher" era uma construção inferiorizante da sociedade hegemônica
patriarcal, e, como tal, capaz de ser desarticulado, revertido, modificado a partir do
conjunto de vetores do poder que o determinava:
De tal modo considero que la organización de la diferencia sexual
obedece a complejos factores sociales, culturales, históricos,
económicos y políticos que en absoluto pueden reducirse a una visión
determinista de signo biologista de la diferencia de género. Tampoco
puede contemplarse como elemento sectorial aislado de dinámicas
socioculturales propias de una sociedad determinada. Representa, al
contrario, una construcción social y cultural que se forma a partir de
un complejo entramado de roles, expectativas, marcos sociales,
formas de sociabilidad y procesos de socialización. (NASH, 2001, p.
24)

Ao articular questão de gênero à literatura, as escritoras consideraram
fundamental em suas narrativas a revisão dos códigos culturais e sociais nos quais suas
sociedades se organizavam e, consequentemente, uma revisão do próprio cânone
literário. A literatura tornou-se, então, um instrumento de contestação do status quo, de
conscientização do papel feminino na sociedade e do “ser” feminino. As escritoras
passaram então a publicar narrativas que contestavam a visão hegemônica patriarcal que
designava a mulher como um sujeito submisso ao homem, destinado apenas ao
casamento e a cuidar da família.
Luisa Valenzuela é uma das autoras contemporâneas que faz da literatura um
instrumento a revisão dos papéis femininos. Ela é considerada uma das escritoras mais
importantes da Argentina atual. É autora de oito romances, dez livros de contos, dois
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livros de ensaios, duas antologias pessoais e uma memória erótica. Se há um tema
constante em suas narrativas e ensaios é o que trata dos mecanismos do poder
hegemônico patriarcal que oprime a mulher e a mantém excluída socialmente. Em suas
narrativas há uma clara intenção de desafiar as estruturas do poder para dar voz às
mulheres, desvelando o papel de subserviência imposta pelo masculino ao feminino.
Sob essa perspectiva inserem-se os seis contos presentes em seu livro Simetrías,
publicado pela primeira vez em 19933, e reunidos sob o título “Cuento de Hades”4. Os
contos são relatos intertextuais que retomam os temas, os motivos e os personagens dos
tradicionais contos de fadas de “Chapeuzinho Vermelho”, “Branca de Neve”,
“Cinderela”, “Barba Azul”, “A Bela Adormecida”, “A princesa e o sapo” e “A princesa
e a ervilha” para reescrevê-los sob outra perspectiva: a partir da autodesignação das
personagens femininas, ou seja, de seus próprios pontos de vista e não mais de um
narrador que “conta” as suas histórias. Ainda que a seleção abarque contos de fadas tão
diferentes, um objetivo os une: a luta para desestabilizar as relações de poder, sejam elas
linguísticas, sexuais e/ou sociopolíticas, construídas ao redor das mulheres e assim,
questionar a estrutura patriarcal que as invisibiliza como sujeitos com voz. Esse é
justamente o objetivo deste trabalho: analisar o papel transgressor que desempenha a
reescritura desses contos de fadas presentes em “Cuento de Hades”. Contudo, devido à
limitação inerente ao espaço desse artigo, nossa análise se centrará nos dois contos que
abre e encerra “Cuentos de Hades”, respectivamente: “Si esto es la vida, yo soy
Caperucita Roja” que reescreve o tradicional conto de Chapeuzinho Vermelho e “La
llave” que reescreve o conto “Barba Azul”.
Valenzuela em um ensaio escrito anos mais tarde da publicação de “Cuentos de
Hades”, intitulado “Ventanas de hadas” (2001), deixa claro que o motivo que a leva a
3

Para nossa análise, utilizamos a obra que reúne os contos completos de Valenzuela intitulada Cuentos
completos y uno más (2007).
4
A autora faz um jogo com a palavra fada em espanhol que se escreve “Hada”. Assim, conto de Hades,
remetendo a Hades, o Deus grego do reino da morte e, por conseguinte, do inferno. A simbologia da
morte no título dos relatos pode ser entendida como um rito de passagem. Segundo Chevalier e
Gheerbrant (1996, p. 621-2) “Todas as iniciações atravessam uma fase de morte, antes de abrir o acesso a
uma vida nova. Nesse sentido ela tem um valor psicológico: ela liberta das forças negativas e regressivas,
ela desmaterializa e libera as forças de ascensão do espírito [...] a morte em um nível é talvez a condição
de uma vida superior em outro nível”. Se tomarmos esse sentido explicitado pelos autores, então,
“Cuentos de Hades” é a morte das personagens femininas dos contos de fadas clássicos, submissas ao
masculino e a ascensão personagens com voz e direitos, como nos esclarece Valenzuela (2001, p. 215) ao
comentar sobre “Cuento de Hades”: “Poco tenían ya de hadas, las historias y bastante de rebeldía contra
infiernos caseros”.
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reescrever tais contos de fadas foi a insatisfação pela interpretação simplista das
mensagens e sentidos que geralmente são atribuídos a esses contos, especialmente os
que se atêm a análises psicanalíticas. Entretanto, para a autora, esse não foi o ponto que
considerou mais problemático nos contos de fadas, mas sim o modelo de conduta social
que tais contos sugerem às meninas em uma leitura mais atenta deles: a supremacia do
masculino sobre o feminino, criando uma atmosfera de subordinação feminina ao impor
papéis e atitudes tradicionalmente aceitos como corretos pela sociedade patriarcal:
Algo anda mal en el meollo de esos cuentos, pensé. Se supone que son
historias ejemplares, “cautionary tales” como bien dicen los ingleses,
destinados a preparar a los niños y sobre todo a las niñas para su
ingreso en el mundo adulto. ¿Y qué les enseña a las niñas? Les enseña
a nos apartarse del camino trillado, a no ser curiosas (cuando la
curiosidad es la madre de todos los descubrimientos), a dejarse
someter porque algún día vendrá el príncipe azul a rescatarlas, a
esperar durante cien años el beso que despierta, en definitiva ser
sumisas y depender del otro, generalmente masculino por cierto.
(VALENZUELA, 2001, p. 212)

Ainda nesse ensaio, Valenzuela nos afirma que comparou as versões dos contos
de fadas orais com as versões escritas, principalmente com as de Charles Perrault que
alcançaram fama mundial e percebeu que houve uma distorção nas histórias e nas
mensagens origens em detrimento da figura feminina. Ao refletirmos sobre essa
afirmação da autora, verificamos que as personagens femininas dos contos de fadas
pertencem a dois grupos. De um lado, as personagens boas que são mulheres submissas,
dóceis, virtuosas, incapazes de se rebelarem contra a ordem estabelecida. Do outro, as
personagens femininas más (geralmente as bruxas ou as madrastas) que não medem
esforços para alcançar os objetivos propostos. De modo que as mulheres são
categorizadas em dois papéis: a que obedecem as normas estabelecidas pela sociedade
patriarcal e logo, são consideradas “boas” e as eu desobedecem e, por sua vez, são
consideradas “más”. Os homens das narrativas não representam o mal (esse papel é
representado exclusivamente pelas mulheres que desobedecem e são consideradas más).
São os homens que mantêm o status quo ou que reestabelecem a ordem social rompida
pela mulher. De modo que cabe às mulheres servirem de exemplos para as “condutas
erradas” socialmente e aos homens, “restabelecerem” a ordem social desobedecida.
Logo, nos contos de fadas, para serem felizes, as mulheres devem se sujeitar às ordens
masculinas ou a imposições exteriores (as fadas madrinhas, por exemplo) que lhes
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guiarão ao homem (sempre o homem!) forte e seguro que representa a salvação e a
felicidade (quase sempre um príncipe encantado). Ao compreender esses estereótipos de
gênero, Valenzuela reescreve os contos de fadas tradicionais, pois acredita que eles
possuem um significado oculto e que foi encoberto pelo patriarcalismo. Assim, ao
revelar esses significado, a reescritura dos contos tradicionais proporciona um novo
modelo de mulher, livre dos estereótipos e da subjugação masculina:
Estuve tentada de investigar a fondo y analizar cómo se distorsionaron
los primitivos cuentos orales cuando cayeron en manos de ese magno
representante del patriarcado, Charles Perrault. Analizar todo lo que
va de la fluctante y creativa oralidad – que tanto defendieron los
griegos y tan bien presentaron las mujeres de otras culturas - al
estratificado poder de la escrita […] a partir de ahí emprendí la
aventura de devolver los cuentos más clásicos de Perrault no a su
tiempo pero sí a lo que pienso fue la intención original de las viejas
narradora orales. Ejemplos de libertad en lugar de llamados al
sometimiento. (VALENZUELA, 2001, p. 214-5)

A autora, em uma entrevista a Gwendolyn Díaz (1996, p. 48) acrescenta que esses
contos, antes de serem reescritos de forma moralista por Perrault para “paralisar” a
mulher, foram “em el principio de los tiempos contados por las mujeres a las niñas,
como cuentos iniciáticos, como historias ejemplares”. É justamente esse caráter de
histórias exemplares que a autora resgata na voz das próprias personagens. São as
personagens femininas que contam as suas histórias.
O primeiro conto intitulado “Si esto es la vida, yo soy Caperucita Roja” deixa
bem clara a visão de que a viagem de Chapeuzinho Vermelho da casa da mãe à casa da
avó é uma passagem da personagem de menina a mulher. Motivo que leva o conto a ter
apenas as personagens femininas - mãe, menina e avó – e a excluir as personagens
masculinas no conto: “si alguien dice que hay um leñador no debemos creerle. La
presencia del leñador es pura interpretación moderna” (VALENZUELA, 2007, p. 52).
Essa ausência da personagem masculina do lenhador no conto, nos leva a refletir que é
para sinalizar que a historia ocorre em uma sociedade matriarcal, já que o patriarcalismo
limita as possibilidades de desenvolvimento da mulher. Logo, na viagem iniciática de
Chapeuzinho Vermelho não cabe a figura do lenhador que apenas a tolherá socialmente.
No ponto de partida da viagem está a mãe que lhe manda à casa da avó, mesmo
sabendo dos perigos que aguarda a menina ao longo do caminho. Tal constatação de que
o caminho é repleto de perigos, faz com que Chapeuzinho Vermelho se questione do
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porquê a mãe lhe envia sozinha por esse caminho: “¿Por qué me mandó al bosque
entonces? ¿Por qué es inevitable el camino que conduce a la abuela?” (VALENZUELA,
2007, p. 52). No ponto de chegada está a casa da avó, onde deve chegar “para cumplir
su destino de ser depositada a los pies de la abuela” (VALENZUELA, 2007, p. 51). Ao
longo do caminho Chapeuzinho Vermelho encontra os perigos que deve enfrentar que
podem ser entendidos como os seus desejos sexuais – a passagem de menina à mulher -,
já que esses perigos estão relacionados com o encontro com os homens/lobos ao longo
do caminho “Hay frutas tentadoras en estas latitudes. Muchas al alcance de la mano.
Hay hombre como frutas: los hay dulces, sabrosos, jugosos, urticantes. Es cuestión de
irlos probando de a poquito” (VALENZUELA, 2007, p. 52). Acrescenta, também, que
na floresta há outros animais além do lobo, fazendo clara menção à presença de homens
no bosque: “Hay bípedes implumes muy sabrosos, otros que prometen ser sabrosos y
después resultan amargos o indigestos. Hay algunos que me dejan con hambre”
(VALENZUELA, 2007, p. 55).
Nessa viagem iniciática, cujas passagens abrangem os três estágios da vida
feminina - a menina Chapeuzinho Vermelho, a mulher representada pela mãe e a
maturidade representada pela avó - Chapeuzinho Vermelho sabe que há perigos, mas é
por meio deles que aprenderá a escolher, a fazer o seu próprio caminho como fizeram a
mãe e a avó antes dela. Ambas não necessitaram de uma figura masculina para a
protegerem. Sua avó foi capaz de construir “su choza de la propia mano”
(VALENZUELA, 2007, p. 52), mostrando sua independência com relação ao
masculino. Ao longo do caminho percorrido entre a casa da mãe e a da avó, a menina
vai se transformado. Lembremos que aquele que parte em uma viagem, nunca é o
mesmo que regressa. Assim que, no meio da jornada, encontra um espelho (em uma
clara referência ao conto de Branca de Neve) e o utiliza para ver o seu reflexo, mas o
que vê não é o seu rosto, mas o reflexo do rosto de sua própria mãe. Tal imagem é a
compreensão de que o seu caminho é o mesmo já percorrido pelas outras mulheres antes
dela: “Me reí, se rió, nos reímos, me reí de este lado y del otro lado del espejo, todo
pareció más libre, más liviano” (VALENZUELA, 2007, p. 55). O reflexo no espelho
demonstra o que percebemos no final do conto quando Chapeuzinho Vermelho devora
e, ao mesmo tempo, é devorada pela avó, que cada uma das mulheres acaba compondo
o sujeito Mulher. Por isso, todas as vozes da narração se entrelaçam no conto, pois todas

4139

as mulheres são apenas uma só Mulher. A viagem que faz a menina é a que fará cada
uma das mulheres em seu processo de crescimento e aprendizagem. O destino da
viagem, a casa da avó, é também o de regresso, já que a avó-lobo devora a menina-mãelobo. Assim, a matéria retorna à origem. O círculo se fecha. A menina se entrega para
ser devorada em um ato de reconhecimento de que todas são apenas uma: “la reconosco,
ló reconozco, me reconozco. Y la boca traga y por fin somos una. Calientita”
(VALENZUELA, 2007, p. 57).
Nessa jornada de aprendizagem, Chapeuzinho Vermelho tem uma atitude
ambivalente, algumas vezes, tem medo do lobo; em outras, o desdenha, o afugenta ou
apenas o atrai “A veces para tentarlo me pongo piel de oveja. A veces me lo acerco a
propósito y lo azuzo” (VALENZUELA, 2007, p. 53). Contudo, não espera
pacientemente que outras pessoas lhes digam o caminho que deve seguir e tampouco se
resigna a pensar que não há outro caminho que possa seguir e que deve ir apenas por
esse ou aquele. Nessa jornada, ela própria traça o seu destino. Possui o poder de
escolher por si própria os diversos caminhos a seguir e que experiências ela deve
preservar para o seu amadurecimento, assim como fizeram a mãe e a avó ao
percorrerem o mesmo bosque no qual se encontrava:
No tengo apuro por y encontrar respuestas, si las hay. Que espere la
vieja; y vos, madre, discúlpame. Tu misión la cumplo, pero a mi
propio paso. Eso sí, no he abandonado la canasta ni por un instante.
Sigo cargando tus vituallas enriquecidas por las que le fui añadiendo
en el camino, de mi propia cosecha. Y ya que estamos, decíme,
madre: la abuela ¿a su vez te mandó para allá, al lugar desde dónde
zarpé? ¿Siempre tendremos que recorrer al bosque de una punta a
otra? Para eso más vale que nos coma el lobo en el camino. ”
(VALENZUELA, 2007, p. 55-6. Grifo nosso)

O conto questiona e problematiza também a moral sexual burguesa. A
personagem, além dos perigos pelo caminho, encontra também o prazer físico
(lembremos que o prazer físico durante séculos foi negado à mulher). Essa Chapeuzinho
Vermelho já não é mais o objeto de prazer explorado pela sociedade patriarcal, ao
contrário, no conto é ela que explora aos homens para satisfazer os seus próprios
desejos. No conto, Valenzuela inverte os papéis de subjugação sexual entre homens e
mulheres e dá à mulher a liberdade sexual tão reprimida na sociedade patriarcal: “A
veces con tal de no sentirlo [al lobo] duermo com el primer hombre que se me cruza,
cualquier desconocido que me parezca sabroso” (VALENZUELA, 2007, p. 54).

4140

No conto “La llave”, que finaliza o volume “Cuento de Hades” também podemos
encontrar a noção da viagem iniciática, na qual as mulheres são “guiadas” por uma
palestrante a se des-cobrirem-se, ou seja, a retirarem a máscara que o masculino lhes
impõe e revelarem os seus verdadeiros “rostos”, isto é, suas identidades. O conto é uma
desconstrução do conto “Barba Azul”, de Perrault, o qual a personagem feminina é
quase morta pelo marido - Barba Azul - por sua curiosidade, característica
estereotipicamente feminina. Vale ressaltar que a sociedade patriarcal vê a curiosidade
feminina como um defeito, desde a primeira figura feminina, Eva, que segundo as
versões androcêntricas da Bíblia, por curiosidade, desobedeceu a Deus e conduziu toda
a humanidade ao pecado. Na releitura de Valenzuela, a curiosidade não é um defeito,
mas uma qualidade que mantém viva a personagem. A curiosidade é ressignificada,
agora, no conto, como uma virtude feminina:
Uno muere mil muertes. Yo sin ir más lejos, muero casi
cotidianamente, pero reconozco que si estoy acá para contar el cuento
(o para que el cuento sea contado) se lo debo a aquello por lo cual
tantas veces he sido y todavía soy condenada. Confieso que me salvé
gracias a esa virtud, como aprendí a llamarla aunque todos la
llamaban feo vicio, y gracias a cierta capacidad deductiva que me
permite ver a través de las trampas y hasta transmitir lo visto, lo
comprendido. (VALENZUELA, 2007, p. 78. Grifo nosso).

O conto é narrado pela própria esposa do personagem – sem nome no conto
original e tampouco no de Valenzuela - que, ao escapar da morte e de Barba Azul,
começa a ministrar palestras para as mulheres, incentivando-as a serem curiosas. Dessa
maneira, desconstrói a ideia de que a curiosidade é um defeito. A personagem informa
as demais mulheres que assistem às palestras que esse é um traço positivo nelas e que
não deve ser negado e tampouco menosprezado. No final das palestras, entrega as
participantes um molho de chaves imaginário, no qual há uma pequena chave de ouro
(alusão à chave existente no conto original e que a esposa de Barba Azul estava proibida
de usar), informando que essa deve ser usada para abrir as portas proibidas de seus
medos-desejos, como ela própria fez. Assim, a chave é uma metáfora. As portas
fechadas pelo masculino devem ser abertas pelas mulheres. As mulheres não devem
aceitar que seus desejos sejam “trancados” pelo masculino. Elas devem abrir cada porta
fechada de seus desejos para poderem ser quem realmente querem.
Como na viagem iniciática de Chapeuzinho Vermelho, a narradora convida as
participantes a entrarem no quarto escuro de seus medos-desejos para poderem alcançar
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a liberdade. Contudo, no conto fica claro que a mulher que empreender pelo caminho de
“abrir suas portas trancadas” não terá ajuda exterior (fadas madrinhas ou príncipes
encantados), apenas a ajuda de si própria e a possibilidade de cada uma mudar a si
mesma.
Com a metáfora da chave, a narradora exemplifica que há na sociedade dois tipos
de pessoas, os dominados e os dominadores. Essa classificação está nitidamente
marcada pelas questões de gêneros, pois os dominadores são os homens e as dominadas
as mulheres. Tal metáfora também está explícita no conto “Barba Azul” original. No
conto original, a mulher é sempre a dominada. Primeiro, pelo marido “Barba Azul” e,
depois, pelos irmãos que a salva. A chave nos contos marca o poder masculino sobre as
mulheres e o seu uso pelas personagens femininas dos contos de Perrault e de
Valenzuela representa a negação desse poder sobre elas. Contudo, a narradora percebe
que algumas mulheres nem tentam usar essa chave, pois aceitam a opressão masculina
sobre elas como uma atitude normal. Outras a usam, mas tentam, como a personagem o
fez quando estava casada com Barba Azul, lavar a marca de sangue que ficou na chave,
como forma de fingir obediência à ordem dada e encobrir a transgressão por medo de
serem repreendidas:
Yo traté de limpiar la llavecita de oro que con tantos reparos me había
sido encomendada, todas las mujeres que he encontrado hasta ahora
en mis talleres han hecho también lo imposible por lavarla, tratando de
ocultar su transgresión. […] No usar esta llave ...aunque ellas saben
que si, que conviene usarla. Pero nunca están dispuestas a pagar el
precio. Y tratan a su vez de limpiar su llavecita de oro, o de perderla,
niegan el haberla usado tratan de ocultármela por miedo a las
represalias. (VALENZUELA, 2007, p. 81-2).

Se a desobediência no conto original de Perrault é castigada, no conto de
Valenzuela é valorizada. Ter a chave manchada é uma alusão à tentativa das mulheres
de abrirem as portas proibidas para elas na sociedade em que vivem. A personagem
acredita que justamente por esse motivo se salvou da opressão masculina e deve, então,
ajudar a outras mulheres a se salvarem também: “me salvé, quizás, para salvarlas un
poquito a todas” (VALENZUELA, 2007, p. 79). Abrir as portas fechadas é libertar-se
dos grilhões do patriarcalismo e recuperar a voz e a própria identidade:
Pero hay que reconocer que empecé con suerte, a pesar de aquello que
llegó a ser llamado mi defecto por culpa de un tal Perrault – que en
paz descanse- , el primero en narrarme. Ahora me narro sola.
(VALENZUELA, 2007, p. 54. Grifo nosso)
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O conto mostra como as mulheres podem passar da heterodesignação que lhes
determinam como elas devem se comportar socialmente para a autodesignação. Possuir
a chave possibilita a mulher abrir as portas fechadas, escolher o seu caminho e fazer as
suas escolhas, sem temor de estar desobedecendo aos papéis sociais impostos para elas.
No final do conto “La llave”, a narradora menciona que há uma mulher diferente
no grupo, que leva um lenço branco na cabeça e que mostrou serenamente a chave
manchada de sangue, sem medo, marcando a sua desobediência aos padrões
estabelecidos na sociedade e libertando-se dos grilhões de poder sobre ela: “Levanta en
alto el brazo como um mástil y en su mano la sangre de su llave luce más reluciente que
la propia llave” (VALENZUELA, 2007, p. 82). Nesse momento, a personagem que
mostra a chave toma voz na narrativa: “Acá hay muchas como yo, algunos todavía nos
llaman de locas aunque está demostrado que los locos son ellos, dice la mujer de
pañuelo blanco en la cabeza” (VALENZUELA, 2007, p. 82). Por meio da
insubordinação da mulher de Barba Azul, em um espaço privado, o conto nos conduz à
insubordinação feminina ao poder masculino no espaço público: a mulher de lenço
branco na cabeça e outras iguais a ela são as avós da Plaza de Mayo, em Buenos Aires,
que todo domingo se reuniam para denunciar o desaparecimento de seus filhos e netos
pela ditadura. O conto sintetiza a distinção que desempenhou a dicotomia
público/privado no discurso feminista do final do século passado - “o pessoal é o
político” - para construir a argumentação pela libertação das mulheres (CHANTER,
2011, p. 28).
Luisa Valenzuela inicia “Cuento de Hades” com o conto Chapeuzinho Vermelho
e termina com o conto “La llave” com a mulher de lenço branco. A menina que percorre
o caminho de sua viagem iniciática e que veste o capuz vermelho cresceu e no conto
“La llave” tomou as rédeas de sua própria vida, sem medo da repressão machista. A
viagem pelo bosque valeu a pena, pois ela conseguiu liberar-se da opressão masculina.
Nos contos de fadas de Valenzuela, as protagonistas femininas não são figuras
estáticas ou passivas como as encontradas nos contos tradicionais de Perrault, mas se
autoafirmam na resistência de um feminismo que emerge como uma força de
transformação. Assim, questionam a identidade homogeneizante preestabelecida para
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elas pela sociedade patriarcal e reconstroem outra, na qual se veem como sujeitos com
voz e poder.
Assim, as releituras dos contos propostas por Valenzuela questionam o
maniqueísmo dos contos de fadas tradicionais que excluem a mulher como parte
integrante da sociedade e perpetuam a dominação masculina sobre a feminina. “Cuentos
de Hades” problematiza a questão do gênero e a da identidade feminina, dando voz e
poder às personagens femininas dos contos de fadas por tantos séculos silenciadas.
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REDESENHOS DA INFÂNCIA E A RAIVA DE RÍSIA: UM SINTOMA DE
CASTRAÇÕES EM AS MULHERES DE TIJUCOPAPO, DE MARILENE
FELINTO
Christiane Aparecida Durães Oliveira Luna1
Resumo: Este estudo examina a infância de Rísia, narradora/protagonista do romance As
Mulheres de Tijucopapo, da escritora Marilene Felinto. Focamos nas experiências de sua
vivência, que significaram as castrações impressas em sua paisagem subjetiva e o consequente
sentimento de raiva, de ódio e de rancor que insuflaram sua marcha na recomposição do seu eu
fraturado. Sob o aporte teórico de Ariès (1978), no percurso da categorização da infância, e
Goleman (2011), Spielberger e Baggio (1992) na definição e problematização do sentimento de
raiva, percebe-se como a criança Rísia desenvolveu e lidou com este sentimento, durante toda a
sua vivência.
Palavras-Chave: Criança; Infância; Raiva.

A narrativa As Mulheres de Tijucopapo (1982), da pernambucana Marilene
Felinto, insere-se no contexto da escritura romanesca do pós-modernismo, ao lado de
escritoras como Clarice Lispector (A Hora da Estrela — 1977), Lygia Fagundes Telles
(As Meninas — 1973), Nélida Pinón (A República dos Sonhos — 1984), Lya Luft (As
Parceiras — 1980) em uma atmosfera de rupturas e contestações aos modelos culturais
hegemônicos (patriarcado, capitalismo), cuja tônica recai no discurso feminista que esta
ascendente autoria feminina promulga.
Pensar as observações, posicionamentos e insinuações de Rísia, criação de
Felinto, neste contexto de antipatriarcalismos social, religioso e familiar é convalidar
essa nova ideologia que os tempos pós-modernos traduzem.
Marilene Felinto pinta a infância de Rísia de forma a não deixar escapar os
retratos de uma cena familiar em que abusos de autoridade paterna, subalternidade da
mulher, religião e mazelas sociais a configuram. Desse modo, todas estas questões vão
patrocinar as castrações do eu fraturado que significa a criança Rísia, cuja raiva por tais
representações, oriunda das inúmeras situações que vivencia, muitas vezes,
potencializa-se em ódio, levando esta protagonista a lapsos de insanidade: “[…] certos
momentos meus são confusos. Momentos duma raiva que guardo do mundo todo [...]”
(FELINTO, 2004, p. 101).
O vocábulo “infância” tem sua origem no latim infantia (INFÂNCIA..., 2008) e
traduz-se, de acordo com Jean Piaget em A Formação do Símbolo na Criança (1946) no
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período que vai do nascimento até à adolescência, aos doze anos de idade (PIAGET,
2005).
Não sendo um dado natural, a infância caracteriza-se por uma construção social
que, de acordo com o historiador Philippe Ariès no livro História Social da Criança e
da Família (1960), após analisar o processo de formação do conceito de infância,
declara que esta apenas recentemente se instituiu como uma categoria com
especificidades definidas (ARIÈS, 1978).
No percurso do seu trabalho, Ariès aponta que, durante a Idade Média, a criança
era vista como um adulto em miniatura, não sendo respeitadas suas particularidades, seu
mundo não era dissociado do mundo dos adultos. E, no século XVII, o sentimento da
infância aparece, em meio à necessidade da prescrição de uma moral para a criança,
cerceando muitas das brincadeiras, sobretudo aquelas diretamente ligadas à sexualidade,
nascendo, a partir daí, a noção de ingenuidade que compõe o folclore infantil na
atualidade (ARIÈS, 1978, p. 100). Aliado a esse sentimento, a família também se
estabelece e, no século XVIII, esse modelo de vida conjugal se difunde por toda a
sociedade:

A família moderna retirou da vida comum não apenas as crianças, mas
uma grande parte do tempo e da preocupação dos adultos. Ela também
corresponde a uma necessidade de intimidade, e também de
identidade: os membros da família se unem pelo mesmo sentimento, o
costume e o gênero da vida (ARIÈS, 1978, p. 278).

A infância da protagonista Rísia é marcada pelas frustrações que sua vivência
experienciou, por não ser distanciada dos problemas dos adultos. Ademais, uma das
maiores cicatrizes que Rísia carrega é a indiferença da mãe, sempre apática, omissa, que
nunca lhe abraçava, tampouco lhe dava carinho e afeto. ”Minha mãe era galhos, roseira
sem flor, seca, esturricada” (FELINTO, 2004, p. 31). Ademais, sempre que levava as
surras do pai, por suas brincadeiras com terra, a mãe nunca interferia: “Mãe, você me
teve mas eu nunca tive você. Eu quis você, você nunca me quis” (FELINTO, 2004, p.
90). Por isso reclama:

Pois eu sabia, mamãe não me olharia como não me olhou, me
abraçaria como não me abraçou. [...] E não olhara e não me abraçara.
[...] Mamãe nunca me abraçara. Mamãe me cansava de indiferença,
mamãe era uma merda (FELINTO, 2004, p. 33-34).
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O sentimento de descaso que a narradora/protagonista nutria por parte da mãe,
aliado às imposturas do pai, que possuía várias amantes, que engravidava a mãe todos
os anos e ainda usava da violência física para impedir os momentos lúdicos como a
manipulação da terra que Rísia empreendia pelo quintal, foi o suficiente para despertarlhe o sentimento de raiva que, mais tarde, na idade adulta, funcionou como gatilho para
que a protagonista empreendesse, simbolicamente, uma viagem de nove meses em seu
íntimo em busca de sua gênese, Tijucopapo, terra da mãe:

No inverno, quando os montes de areia e a terra vermelha da rua
viravam lama, eu pegava patacas e atirava nos muros com raiva de
mamãe. Eu queria ser uma égua para poder atirar com os pés. Ou
então eu esculpia panelinhas e bonecos para os meus brinquedos. Se
papai chegasse e me visse de mãos sujas, era uma pisa. Papai sempre
me via (FELINTO, 2004, p. 67).

A personagem Rísia, em seus ímpetos de raiva, ora pela mãe, ora com mais
frequência pelas atitudes do pai, procurava formas de dominar esse sentimento, mesmo
porque se deixasse descontrolar-se em função disso, não seria compreendida, dada a
ausência de voz de sua condição de infante, na perspectiva do adulto, aqui representado
pela família, e teria consequências maiores. Ao atirar patacas de lama nos muros, era
como se seu corpo liberasse esse sentimento negativo. Mas suas reações não passavam
disso.
Etimologicamente, o vocábulo “raiva” deriva do latim clássico rabies, e do latim
vulgar rabia (RAIVA…, 2008). Vista como um estado emocional, a raiva caracteriza-se
pela ausência de calma, distúrbio do equilíbrio, comportamento agressivo e, muitas
vezes, repleto de fúria.
De acordo com Charles Donald Spielberger no Manual do Inventário de
Expressão de Raiva como Estado e Traço — STAXI (19-), o sentimento de raiva varia
com o tempo, a partir do que é percebido como frustração ou injustiça, já que é um
sentimento que vai desde um aborrecimento qualquer, até à cólera ou fúria
(SPIELBERGER, 1992). Nesse sentido, este sentimento em Rísia trafega entre a raiva e
o ódio: “se não sei se amo tanto como odeio?” (FELINTO, 2004, p. 140).
O renomado psicólogo americano Daniel Goleman, em seu livro Inteligência
Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente (1995), afirma
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que “dentre todos os sentimentos em que as pessoas mais querem se ver livres, a raiva é
o mais intransigente; [...] Na verdade, ela é a mais sedutora das emoções negativas;”
(GOLEMAN, 2011, p. 91). E acrescenta que:

[...] o intolerante monólogo interior que a impele inunda a mente dos
mais convincentes argumentos para que lhe seja dada vazão. Ao
contrário da tristeza, a raiva energiza, e até mesmo exalta. O seu poder
sedutor e persuasivo pode em si explicar por que alguns comentários
sobre ela são tão comuns: que é incontrolável, ou que seja como for,
não deve ser controlada, e que lhe dar vazão numa “catarse” faz bem
(GOLEMAN, 2011, p. 91-92).

O mau comportamento do pai de Rísia, a falta de diálogo deste com os filhos, as
repetidas surras por motivo qualquer, o fato de ele deixar faltar alimentos em casa e,
sobretudo, pelas traições, uma vez que ele tinha outros relacionamentos extraconjugais,
alimentava a raiva da protagonista: ”Papai tinha outras mulheres. Papai não se
interessava por nós” (FELINTO, 2004, p. 27). Assim, Rísia reflete:

Então, era por papai aquela minha agonia? Eu odiava papai. Eu tinha
sete anos e odiava papai. Eu tentava esquecê-lo comendo terra e
cagando lombriga. Mas o que fazer em dias de chuva? Eu odiava
papai por ele representar assim: papai representava a mistura que era o
meu sentimento chuvoso me escorrendo lacrimoso pelo rosto — o
meu sentimento que, emocionado de tanta chuva, virava choro — e o
meu sentimento que ao mesmo tempo precisava-me chuva e exigia-me
chuva, aquela que ousa penetrar a morada profunda e esguia dos grãos
de areia, a terra negra (FELINTO, 2004, p. 61-62).

As ruminações de Rísia sobre as dores provocadas por suas experiências,
sobretudo no entorno familiar a compeliam à vingança. E muitas vezes alimentou a
ideia de matar as amantes do pai e até mesmo o próprio pai:

Como eu imaginaria que tia trairia mamãe? Se eu tivesse na época a
teria matado. [...] Porque eu sempre dizia que mataria de peixeira ou
foice, Analice, a mulher de meu pai no dia que eu a encontrasse. Eu
pregava o meu ódio a Analice (FELINTO, 2004, p. 53).

GOLEMAN (2011) declara que “quanto mais ruminamos sobre o que nos deixou
com raiva, mais ‘bons motivos’ e justificativas podemos inventar para ficarmos com
raiva. A ruminação alimenta a chama da raiva” (GOLEMAN, 2011, p. 92). Rísia, ao
falar da tia traidora que dormiu com o seu pai, vomita as lembrança da outra amante
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Analice, revivendo um sentimento negativo e justificando-o por outro. Por isso,
Goleman propõe que “a cadeia de pensamentos furiosos que alimenta a raiva é também,
potencialmente, a chave para uma das mais poderosas maneiras de desarmá-la: de cara,
minar as convicções que a abastecem” (GOLEMAN, 2011, p. 92).
Ora a criança Rísia pertencia a uma família, onde o diálogo não existia. Sempre
que algum fato envolvendo os pais ocorria, como brigas frequentes, os lamentos da mãe
pelas traições, os filhos participavam de tudo o que acontecia, pois não eram afastados
desses problemas. Como e onde uma criança com apenas, cinco ou sete anos de idade
iria encontrar maneiras de desarmar-se de, nas palavras de Goleman, minar as
convicções que abastecem o seu sentimento de raiva? Rísia é apenas uma infante, não
tem a quem recorrer se é no próprio lar, essa instância primeira a que buscamos quando
estamos inseguros, que tudo se arma contra ela.
O sentimento de raiva de Rísia, quando não dissolvido nas patacas de lama pelos
muros dos quintais da casa, é contido por esta, em seu íntimo, aumentando as feridas
que cicatrizaram sua alma, deixando-a mais tonta e labiríntica (FELINTO, 2004, p.
151). De acordo com GOLEMAN (2011), “[...] as pessoas não perdoam e ficam longe
do alcance da razão; seus pensamentos se fixam na vingança e na represália”
(GOLEMAN, 2011, p. 94), mesmo que seja em quem não tem nada a ver.
Na escola, por exemplo, ela começa a descontar a sua dor misturada à raiva na
colega Luciana, e declara:

Luciana tinha sido a minha primeira oportunidade de não gostar. E eu
aproveitei! Coitada de Luciana. Isso de querer descontar em Luciana o
que tinham me feito em não me abraçar, mamãe, papai, Lita —, isso
de querer descontar não sei se isso leva… (leva?). É “leva” que vou
dizer? “Leva a algum lugar?” Mas pouco me importa. Importante é
que precisei descontar em Luciana e descontei. Não digo que fez mal.
Isso sim. Me fez mal. Porque parece que várias vezes na vida desconto
com ódio o amor que me oferecem. E ódio, menino, ódio é fogo
(FELINTO, 2004, p. 40).

A vingança promovida por Rísia em Luciana originava-se da carência de carinho
negado pela família daquela. E agora é a sua vez de negar afeto e humilhar. A
oportunidade que Rísia encontrou para isso surgiu do fato de Luciana demonstrar
fascínio por ela, um sentimento positivo.
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Rísia não quer saber se este comportamento de excluir, de provocar sofrimento no
outro de forma voluntária a levará a algum lugar. Mas garante que foi uma necessidade,
necessidade esta, talvez, como a de lançar patacas de barro nos muros.
E esta necessidade de descontar, de matar, de dar uma pedrada, de acertar o olho
de alguém, denuncia os lapsos de insanidade que acometem a narradora Rísia: “Papai
comprara um açougue. Várias vezes até, por essa época, eu tive sonhos de papai
pendurado nos ganchos a ser vendido: lombo, bucho, tripas, rabo. Eu era sanguinária.
Mas eu era tão menina” (FELINTO, 2004, p. 54). Nesse sentido, a raiva potencializarase em ódio, e em outros sentimentos que faziam com que Rísia não coubesse em si. Daí,
transbordando-se em loucura:

Amanhã, [...] vou sonhar que o mundo é o inferno e está em chamas.
O mundo pegando fogo. A revolução. O incêndio cósmico. O juízo
final. E vou pular de espanto e excitamento. E vou sair nua como uma
doida, os olhos aboticados, um sorriso idiota, gritando à multidão que
se encendeia e aos destroços incendiados desse mundo:
— Queima, desgraça! vira carvão, desgraça! acaba, some, desgraça!
vai de vez, desgraça! (FELINTO, 2004, p. 94).

A paisagem subjetiva de Rísia denuncia as castrações sofridas na infância. E,
nesse sentido, Bruce Fink, no livro O Sujeito Lacaniano: entre a linguagem e o gozo,
(1995), reflete sobre a castração simbólica como um limite ou uma limitação (FINK,
1991). A infância de Rísia se deu em uma condição de limitação de comportamento, de
opressão, de violência, de perda em si mesma. E ela tenta se encontrar nessas
transgressões.

Considerações Finais
Ao afirmar que “Uma infância são ânsias. Uma infância não preenche espaço
algum, ela não cabe, ela se espalha no que eu sou até hoje, no que vou ser sempre”
(FELINTO, 2004, p. 98), Rísia mulher nos declara que o passado sobrevive dentro dela
assim como todas as experiências negativas que significaram sua vida de menina,
sobretudo os sentimentos de raiva, ódio, rancor, que embora ela os vomite por meio das
escavações de sua memória, ela está segura de que o que a mantém em marcha, na
direção, na tentativa de recomposição do eu fraturado, é a raiva. E parece lançar uma
provocação: “Você acha que consigo ir, se o que me empurra é a raiva?” (FELINTO,
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2004, p. 140). E, monologando, antecipa a resposta, ao considerar “[…] que ter raiva é
sadio também” (FELINTO, 2004, p. 140).
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A LITERATURA DISTÓPICA JUVENIL E O PAPEL DO CORPO
Cássia Farias (UFF)1
Resumo: Em muitas narrativas distópicas, é possível observar que o corpo é um elemento
central para a construção das sociedades opressoras que relatam. Nessas obras, o corpo fala ao
leitor, revelando a dimensão dos horrores do mundo representado nessas narrativas. Essa
tendência pode ser observada também na produção distópica recente da literatura juvenil, que
veio dominando nesta década o mercado editorial e cinematográfico voltado para o público
adolescente. Este trabalho pretende, então, discutir a forma como o corpo é abordado nas
distopias clássicas e juvenis, mostrando suas funções e suas implicações para a identidade dos
sujeitos dessas narrativas.
Palavras-chave: Literatura juvenil; distopia; corpo.

A leitura de obras distópicas revela que, em muitas delas, o corpo do protagonista
é um elemento central para a construção das sociedades opressoras que retratam. Em
maior ou menor escala, ele muitas vezes parece transmitir uma mensagem ao leitor, algo
que pode ser percebido ao longo da história do gênero. Baseado nessa observação, este
trabalho pretende, partindo das distopias clássicas, discutir a forma como o corpo é
abordado nas distopias juvenis, mostrando suas funções e suas implicações para a
identidade desses indivíduos. De especial interesse para a análise que será desenvolvida
são as séries Jogos Vorazes, (2008-2010), de Suzanne Collins, Starters (2012-2013), de
Lissa Price, e o livro Feios, (2005), de Scott Westerfeld.
Não é difícil imaginar os motivos para o foco no corpo. Ao representar uma
sociedade pior do que a da realidade, as distopias têm por objetivo fazer uma crítica ao
momento histórico em que foram escritas. É natural, então, que o corpo seja parte
importante desses esforços, visto que é através dele que experimentamos a realidade.
Não só o corpo funciona como nosso referencial, como é também o responsável por
mediar nossa relação com os outros. Além disso, as pressões da sociedade não se dão
exclusivamente em um âmbito mental e intelectual, mas também físico, e nosso corpo
está constantemente em contato com forças que tentam moldá-lo e regulá-lo. Uma
crítica às formas de controle e opressão pelas quais o individuo é subjugado não pode
ignorar o papel da nossa corporeidade. E, dada a importância do nosso corpo para a
percepção da realidade, não parece um exagero dizer que é através dele que a distopia
vai se concretizar.
Mestre em Estudos de Literatura – Literaturas de Língua Inglesa (UFF) e Doutoranda em Literatura
comparada (UFF). Contato: cassiafarias@gmail.com.
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Em muitos cenários distópicos, o corpo aparece em situações de sofrimento, mas é
interessante notar que, normalmente, o que está sendo representado não é simplesmente
a dor enquanto um espetáculo completo em si só – os ataques físicos parecem servir a
um objetivo maior. É possível traçar um paralelo entre a dor nas distopias e as
observações de Foucault em “O corpo dos condenados”. Ao relatar o fim dos suplícios
em praça pública, o filósofo chama atenção para o fato de que o corpo ainda era, de
certa forma, parte central dos novos meios de punição, mas que deixou de ser o seu alvo
principal – a punição agora é a restrição da liberdade, e não o castigo físico.
(FOUCAULT, 2013, p.16)
O objetivo, então, seria afetar o íntimo desses sujeitos, e o corpo era atacado para
atingir a alma: “[à] expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que
atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as disposições”
(FOUCALT, 2013, p. 21). É possível dizer que, em certa medida, o castigo resultaria
em fazer o indivíduo consciente de sua sujeição.
É possível observar algo semelhante na forma como os governos atuam sobre os
corpos nas distopias. Em alguns casos, isso se dá de modo literal: em Feios, todos os
habitantes passam por uma cirurgia aos 16 anos, cujo propósito é deixar todos
“bonitos”, em um processo que iguala a aparência de todos – mas as alterações
corporais são apenas uma fachada para a implantação de um chip que faz uma espécie
de lavagem cerebral, apagando a individualidade e as vontades dos sujeitos. Mesmo em
casos em que as personagens são de fato torturadas e agredidas, o sofrimento físico não
parece ser o objetivo final. Em 1984, após listar uma série de abusos físicos cometidos
contra Winston, o narrador afirma que “o propósito isto tudo era apenas humilhá-lo e
destruir-lhe o poder de raciocínio e argumentação” (ORWELL, 1978, p.225) e que, por
fim, “[t]ornou-se apenas uma boca que dizia, uma mão que assinava, tudo quanto lhe
fosse exigido” (ORWELL, 1978, p.225). A tortura aqui não é um espetáculo, mas sim
um ato privado que busca extirpar Winston de tudo que ele se tornou ao longo do
romance. É importante mencionar que a deterioração física e mental do personagem
segue o mesmo ritmo, e seu corpo só vai dar sinal de melhoras quando ele começa a
aceitar a ideologia do governo. Mas esse corpo, aparentemente saudável, carrega as
marcas da tortura; é um novo corpo que simboliza um novo Winston.
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O corpo do outro também pode ser usado com objetivos semelhantes, como é o
caso da cena do açoitamento de Gale, esse sim um evento público que ocorre em Em
chamas (2009), segundo volume de Jogos Vorazes. O que essa cena marca na narrativa
é o início de um controle mais intenso e repressivo dos cidadãos do distrito 12, que
viviam um contexto menos opressor, mas sua importância maior está no efeito que tem
sobre Katniss. A cena do chicoteamento não é descrita, pois quando Katniss chega ao
local encontra o personagem já inconsciente. Curiosamente, o único golpe que vemos
ser desferido é contra a própria menina, que se colocou entre Gale e o pacificador que
estava aplicando a punição, e que acaba deixando uma ferida que pode ser vista como
uma representação física do impacto emocional que esse evento tem sobre a
protagonista. Katniss é atingida no olho, e um dos resultados do açoitamento é que ela
muda alguns posicionamentos e sua percepção em relação ao jogo em que se envolveu
com a Capital. Os exemplos parecem apontar que, no âmbito das distopias, as
empreitadas contra o corpo devem ser lidas como um ataque à identidade e à
individualidade dos sujeitos.
Como dito anteriormente, o corpo media a relação do sujeito com o mundo, sendo
sempre afetado pelo meio em que se encontra. Nesse sentido, em muitas narrativas,
parece ocorrer uma revolta involuntária do corpo, que deixa transparecer (para o leitor,
e às vezes para as personagens) os problemas daquela sociedade. O resultado é uma
espécie de condenação moral via o sofrimento do corpo. Vale mencionar que uma das
formas de identificar se uma obra é ou não uma distopia, é através da “identificação que
o leitor é convidado a sentir com o protagonista/narrador[, j]á que é o protagonista que
vive a sua sociedade como distópica” (VARSAM, 2003, p.205, tradução livre). O corpo
não só vive como também revela uma sociedade enquanto distópica, já que ao ver os
efeitos das forças distópicas nesses corpos, o leitor percebe que existe algo de errado
nesse mundo.
O que acontece frequentemente em distopias é que o corpo, ou mais
especificamente o estado em que ele se encontra devido às privações por que passa,
revela a precariedade das condições de vida e da vida em si. Em 1984, o corpo
debilitado de Winston é descrito como pequeno e frágil, e incapaz de fazer movimentos
simples, como se abaixar, sem ter uma crise de tosse. Do mesmo modo, todos os corpos
ao seu redor parecem ter algum tipo de problema: a vizinha tem poeira grudada nas
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pregas do rosto e ele diz que um de seus colegas de trabalho “parecia um besouro”
(ORWELL, 1978, p.59). O que os corpos indicam é uma desumanização desses
indivíduos, o que parece diretamente relacionado às restrições a que são submetidos,
como o racionamento de comida, e o controle total por parte do partido de todos os
aspectos da vida das personagens, que é constantemente vigiada.
Nas distopias juvenis, o corpo também tem a função de alertar o leitor sobre a
perversidade do mundo retratado. Na série Jogos Vorazes, a sujeira, as doenças e a fome
– que quase ocasionou a morte da protagonista na infância – são elementos constantes,
bem como o desamparo geral da população. Apesar de Katniss não se deter em
descrições muito detalhadas da miséria ao seu redor, muitos de seus pensamentos e
lembranças expõem as condições precárias das pessoas a seu redor, como quando revela
que algumas meninas eram levadas à prostituição pela pobreza e ao explicar que uma
das formas de conseguir alimentos era aumentar o número de entradas de seu nome no
sorteio de tributos para as arenas– duas formas de vender o próprio corpo.
Algo semelhante acontece na série Starters, em que uma parcela da população
vive praticamente na clandestinidade. Por conta de uma infecção, praticamente todos os
adultos morreram, sobrando apenas a parcela da população que tinha imunização
prioritária, os starters (crianças e adolescentes) e os enders (idosos, em sua maioria com
mais de cem anos). Proibidos de ter empregos, os starters sem família devem viver sob
a tutela do governo, sendo sujeitos a trabalhos forçados em condições deploráveis, em
um local que se assemelha a uma prisão. Os jovens que conseguem se manter longe
dessas instituições têm algum semblante de liberdade, mas não levam vidas melhores,
pois passam fome e vivem com medo da violência. Callie, a protagonista, dorme sempre
com suas roupas e se revela cansada de sempre ter que estar pronta para “fugir ou lutar”
(PRICE, 2012, p.29), e essa precaução se revela realmente necessária visto que na
mesma noite acontece uma evacuação forçada do prédio em que vive. É então que
temos a primeira amostra de como esses jovens são tratados:
Gritos agonizantes soaram após o estalido. Eles nos abalaram
profundamente, fazendo com que nossos dentes doessem e causando a
mesma dor em nossas almas. (...)
(...) Um garoto estava deitado no chão, com o rosto virado para baixo.
Seus gritos estavam se transformando em gemidos.
(...) A lateral de seu pescoço estava enegrecida, queimada pelo disparo
do Zip Taser. (...) Eles faziam isso de propósito, para nos marcar. (...)
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Era como se houvessem capturado um animal. (PRICE, 2012, p. 3839)

Temos aqui não apenas uma cena de crueldade, mas, novamente, a desumanização
desses sujeitos, marcados tal como animais. É possível ver, também, de maneira clara, a
questão da identificação: o sofrimento do menino é intensificado pelo fato de que a
protagonista parece sentir uma parcela da dor dele, reagindo fisicamente ao que
testemunha, o que funciona como um convite para que o leitor também se identifique
com esse sujeito e questione o ato.
As sociedades das distopias citadas até agora exercem o controle através da
opressão, o que remete à ideia de corpos dóceis de Foucault. Em muitas dessas
narrativas, o enredo vai se iniciar justamente quando um indivíduo se recusa a ser um
corpo dócil e a seguir o que as forças distópicas impõem. De fato, nas distopias, os
indivíduos e os detentores do poder lutam pelo controle do corpo. Temos então, nessas
obras, várias tentativas de reaver o domínio sobre o próprio corpo, e o que se pode
observar é que, muitas vezes, os atos de resistência são atos físicos. Em 1984, temos um
exemplo disso no relacionamento entre Winston e Julia, em que o aspecto físico é um
elemento importante da conexão entre eles. Quando os dois se encontram pela primeira
vez, Winston, a princípio, descobre-se incapaz de se deitar com a moça. Isso porque se
tratava de um gesto já esquecido por ele, e oficialmente desencorajado pelo Estado, a
ponto de se tornar algo estranho, cuja mera possibilidade o deixava sem reação.
Somente após descobrir que a moça, apesar das aparências, usava o sexo como uma
forma de subversão, é que ele se torna capaz de dormir com ela.
Antigamente, pensou ele, um homem olhava um corpo de uma
mulher, via que era desejável e pronto. Mas agora não era possível ter
amor puro, ou pra lascívia. Não havia mais emoção pura; estava tudo
misturado ao ódio. A união fora uma batalha, o clímax uma vitória.
Era um golpe desferido no Partido. Era um ato político. (ORWELL,
1978, p.119)

A passagem deixa explícito que o sexo é um ato revolucionário, uma forma de
retomar o próprio corpo e fazê-lo reaprender a sentir. Fica claro, também, que o fato de
ele ter se transformado num gesto de resistência significa que algo se perdeu nas
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relações humanas, já isso coincide com o fim das emoções puras – sendo o lado
emocional parte fundamental do que nos faz humanos.
O contato físico entre duas pessoas também aparece como revolucionário em
Jogos Vorazes, nesse caso, na forma de um beijo. Após Gale ser chicoteado em praça
pública, Katniss fica de vigia ao seu lado durante a noite e põe-se a pensar. Ao imaginar
como seria se seus papéis fossem invertidos – se Gale tivesse ido para os jogos e fingido
estar apaixonado por outra garota –, conclui que eles pertencem um ao outro. Katniss
também percebe que é preciso parar de fugir:
A vida no Distrito 12 não é de fato tão diferente da vida na arena. Em
determinado ponto você precisa parar de correr, se virar e encarar
quem quer que queira ver você morta. (...)
– Desculpa – sussurro. Curvo-me e o beijo. (...)
– Pensei que uma hora dessas você já estaria longe – diz ele.
Minhas escolhas são simples. Posso morrer como uma presa na
floresta ou posso morrer aqui ao lado de Gale. (COLLINS, 2011,
p.130-131)

A decisão de abandonar os planos de fuga e adotar uma posição mais ativa contra
a Capital é marcada pelo beijo entre os dois, e esse gesto em si já é um ato de
resistência: para todos os efeitos, Katniss estava prometida em casamento para Peeta. O
beijo, então, mesmo que ocorrendo em um contexto privado, é uma forma de mostrar
que ela não se deixa conter (ou, pelo menos, não os seus sentimentos) pelas amarras da
Capital. É interessante contrastar essa cena com os beijos que ela troca com Peeta no
primeiro livro. Todos ocorrem diante de câmeras e são uma encenação – a menina
percebe que a demonstração de afeto entre eles resulta em presentes por parte de seu
mentor e, se guiando por um diálogo imaginário que trava com ele em sua mente, joga
com isso. O mesmo gesto, então, pode representar submissão ou resistência,
dependendo da intencionalidade.
Há um potencial para a resistência dentro de cada corpo. Não é à toa que muitas
dessas sociedades distópicas pratiquem um controle excessivo não só da dimensão
mental como da dimensão física do sujeito. Esse controle acaba tendo como resultado,
como é possível observar em diversas obras, o fato de que os corpos que não se
conformam se tornam uma ameaça.
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Esse elemento é bastante evidente em Admirável mundo novo (1932). No
romance, o controle e a manipulação do corpo são levados ao extremo, e temos uma
sociedade dividida em castas, onde as pessoas são criadas em laboratório e seus corpos
são moldados para que se encaixem no padrão estabelecido para cada grupo. Inserido
nesse contexto, temos Bernard, um membro da classe dominante dos Alfas que, devido
a uma falha no processo de sua criação, não tem a mesma aparência de seus iguais,
sendo, por exemplo, mais baixo que a média. Essa diferença, porém, não o impede de
desejar tudo aquilo a que sua posição lhe dá direito, mas é um motivo de desconforto e
estranhamento para as pessoas ao seu redor, que têm dificuldade em associar o conceito
de Alfa com a imagem com a qual se defrontam. Bernard difere, não só no plano físico,
mas também em suas ideias, sente ciúmes, por exemplo, algo que não existe em seu
meio. É possível levantar a hipótese de que esse desvio de pensamento é consequência
do seu corpo diferente, o que poderia indicar uma relação direta entre o controle do
corpo e o controle da ideologia, ou de que o controle físico assegura a dominação
ideológica.
A presença de um corpo que não se encaixa dá abertura para se indagar sobre a
validade e confiabilidade do processo reprodutivo. O desconforto e o questionamento se
intensificam com a introdução do selvagem John, com um corpo único, visto que é
natural, e uma série de morais que não pertencem à sociedade retratada no romance. Sua
chegada dá início a um jogo em que os membros daquela sociedade tentam a todo custo
fazê-lo se render aos costumes e hábitos, encaixar o seu corpo no sistema para que ele
não gere uma ruptura, enquanto ele busca – com diferentes níveis de sucesso – resistir.
Esse embate, porém, gera uma série de tensões, das quais a única escapatória é a própria
morte, e John comete suicídio como um último ato de resistência e liberdade.
Em Feios também ocorre uma padronização dos corpos que é justificada, no
âmbito da narrativa, como uma forma de evitar os conflitos que têm origem nas
diferenças de aparência entre os seres humanos. Para o sistema funcionar, é necessário
que os sujeitos acreditem nessa lógica, e ativamente queiram passar pela cirurgia que
concluirá sua doutrinação. Quando a amiga de Tally, Shay, resolve fugir para Fumaça, o
governo força a menina a segui-la para que possam descobrir a localização do grupo de
resistência. É importante destruir esse lugar porque seus habitantes provam que é
possível um outro tipo de existência, e Tally percebe que os habitantes de Fumaça não
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só parecem mais confiantes em seus corpos como estes últimos parecem mais capazes
do que o de qualquer pessoa que ela conhecia no lugar de onde veio.
Outro aspecto a ser analisado parte das considerações de Foucault em “O corpo
utópico”. Para o filósofo, “o corpo é o ator principal de todas as utopias” (FOUCAULT,
2013, p.12) – sendo essa palavra usada aqui num contexto que extrapola o literário: há
no corpo um potencial incalculável, sendo ele o local da possibilidade e da
experimentação. Por outro lado, seu texto deixa transparecer que o corpo é também
contraditório, “penetrável e opaco” (FOUCAULT, 2013, p.10), parecendo estar sempre
em tensão. Se pensarmos nas considerações de Le Breton acerca da dor, podemos ver o
quanto nosso corpo está sempre sob a ameaça de um abalo transformador. Em
“Experiências da dor”, o antropólogo afirma que “na vida cotidiana, o corpo se faz
invisível”, o sujeito vive praticamente sem a consciência de seu corpo – até que surge a
dor, responsável por “quebrar a unidade vivida do homem” (LE BRETON, 2013, p. 25).
Ao longo do texto, ele discorre sobre como a dor – que, como vimos, é recorrente nas
distopias – provoca transformações em todos os âmbitos da vida do sujeito. Segundo Le
Breton (2013, p.27), “qualquer dor, até mesmo a mais modesta, leva à metamorfose”, e
se a integridade do corpo e a relação que o sujeito tem com ele são abaladas tão
facilmente, podemos pensar que a utopia do corpo é deveras frágil. O próprio Foucault
(2013, p.14) parece reconhecer esse fato quando afirma que existem casos em que “é o
próprio corpo que retorna seu poder utópico contra si” como no caso de drogados,
possuídos e estigmatizados, para os quais o corpo se torna fonte de tormento. Existe
uma potência em cada corpo, mas isso nem sempre é positivo – o mesmo corpo que
pode libertar o indivíduo pode também limitá-lo. O corpo é ao mesmo tempo local da
possibilidade e da impossibilidade.
Se o corpo pode ser a fonte da utopia, ele pode, igualmente, ser a fonte da
distopia, seja impondo limites ou sendo usado contra o sujeito por terceiros, como
ocorre em muitos romances. É possível pensar que por trás das sociedades distópicas há
justamente a pretensão de acabar com a utopia do corpo, já que o que está sendo
encenado é uma luta pelo domínio do corpo: quem o controla, comanda o sujeito.
Parece claro por que o corpo se faz presente de maneira tão forte no gênero. Os
exemplos ao longo deste artigo apontam que as manifestações juvenis estão em
confluência com as distopias “adultas” no que diz respeito ao tratamento e à
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importância do corpo. Mas parece haver ainda outro motivo que justifica a ênfase dada
às experiências corporais que é específico da literatura para adolescentes. Se por um
lado a crítica social e a condenação moral através do corpo são parte integral desse tipo
de narrativa, de maneira semelhante ao que ocorre nas obras clássicas, por outro o
público constitui nesse caso um diferencial importante. Acontece que, ao falar de
literatura juvenil, não podemos esquecer que estamos tratando de sujeitos (dentro e fora
das páginas) que estão em um momento de formação da identidade. Hintz e Ostry
afirmam que “a distopia pode funcionar como uma poderosa metáfora para a
adolescência”:
Na adolescência, a autoridade parece opressiva, e talvez ninguém se
sinta mais sob vigilância do que o adolescente comum. O adolescente
está às portas da vida adulta: perto o suficiente para ver seus
privilégios, sem ainda estar apto para aproveitá-los. Os confortos da
infância já não são mais satisfatórios. O adolescente deseja mais poder
e controle, e sente de forma intensa os limites impostos a sua
liberdade. (HINTZ; OSTRY, 2003, p. 9-10, tradução livre)

De fato, esse é um momento em que mudam as relações e as dinâmicas na vida
pessoal do adolescente – e muda também a relação do adolescente com seu próprio
corpo, que também está se modificando. Nada mais natural que distopia e corpo se
unam em obras para esse público, ainda mais se pensarmos na afirmação de Basu et al.
(2013, p.7, tradução livre) de que, nas distopias juvenis, se usam “conflitos políticos,
desastres ambientais ou outras formas de inquietação como catalisadores para a chegada
da vida adulta”. É possível identificar isso em alguns romances:

Como se definiria naquele momento? Não era mais uma espiã, nem
podia ser considerada uma Enfumaçada. Estava longe de ser perfeita,
mas também não se sentia uma feia. Não era nada em particular. Mas,
pelo menos, tinha um objetivo. (WESTERFELD, 2010, p.343)

Na passagem, Tally está se preparando para resgatar alguns dos habitantes da
Fumaça, capturados depois que ela acidentalmente acionou o rastreador que entregou
sua localização para as forças especiais. Enquanto essa não é exatamente a situação
mais propícia para construir a identificação entre leitor e personagem, os
questionamentos que ela provoca em Tally são – ela questiona quem é, qual o seu lugar
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e sua função no mundo. De forma semelhante, as distopias juvenis não deixam de lidar
com conflitos corriqueiros dos jovens, como o primeiro amor e as relações familiares.
Junto do cenário e dos elementos de enredo distópicos, há a encenação de conflitos do
adolescente comum e real, como a busca de si em um ambiente que muitas vezes é
hostil e adverso.
O sofrimento do corpo na literatura juvenil distópica pode ser lido, então, como
uma representação dos percalços pelos quais um sujeito adolescente passa no seu
processo de desenvolvimento rumo à vida adulta. Ao final das narrativas, o corpo das
protagonistas não é o mesmo, e elas precisam aprender a viver com ele e com a nova
realidade que ele representa.
Em A esperança, último livro da trilogia Jogos Vorazes, há um bombardeio que
queima o corpo de Katniss e mata sua irmã, Prim. Após o ocorrido, os médicos não
conseguem restaurar completamente o corpo de Katniss, e a menina fica não só com o
corpo em parte disforme, mas esse corpo funciona também como uma lembrança da dor
da perda da irmã, um monumento do sofrimento do qual ela não consegue se separar.
Esse corpo representa uma nova fase era sem sua irmã, a única constante de sua vida, e
cuja ausência transformará todas as relações de Katniss. Nos capítulos seguintes, vemos
a menina praticamente perder a vontade de viver, passando os dias imóvel, sem tomar
banho ou trocar de roupa. Aos poucos, porém, e após o retorno de Peeta, Katniss volta à
atividade, e volta e ter controle sobre seu corpo, usando-o de acordo com sua própria
vontade praticamente pela primeira vez desde os primeiros jogos em que participou. O
corpo se reabilita, e se as marcas externas se apagam, os traumas permanecem, e o
processo de recuperação do corpo inclui também aprender estratégias para lidar com
eles.
Na série Starters, após alugar seu corpo para a Prime Destinations, Callie passa
por uma cirurgia que elimina todas as imperfeições do seu corpo. Essa beleza perfeita
marca e revela todos os jovens que passaram por esse procedimento, que passam a ser
denominados Metals pelos outros Starters. No segundo livro, Enders, Callie passa boa
parte da narrativa fugindo e com medo de ter seu corpo invadido por causa do chip
implantado em seu cérebro. Ao final, o vilão é derrotado, mas não conseguem descobrir
uma maneira de retirar o chip. Esses corpos, então, além de visualmente marcados,
carregarão para sempre um lembrete físico da experiência e de que as coisas não podem
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voltar a ser como eram antes. Por outro lado, é dado aos Metals a escolha de usar toda
essa experiência traumática em prol de um bem maior, servindo na guerra que assola
seu país. Por mais que se possa questionar a solução escolhida pela autora, ela é uma
forma de retomar o próprio corpo, ao fazer uma escolha consciente e livre da forma
como querem usá-lo, sem que essa seja a única alternativa para sua sobrevivência.
Callie opta por se juntar ao exército:

Eu não poderia viver para sempre com medo, como se meu corpo não
me pertencesse. (...)
Agora, olhando para o Centro, esperava que pudéssemos trabalhar
juntos — Starters e Enders, Metais e cientistas. Com o tempo, Starters
se tornariam Middles e, depois, Enders, e as novas gerações não
teriam aquele buraco enorme que tínhamos agora. Talvez, quando esse
dia chegasse, não importaria tanto o fato de sermos jovens ou velhos,
ricos ou pobres, ou a aparência exterior que cada um tinha. (...)
De mãos dadas, juntos, caminhamos em direção a um futuro em que
nós mesmos seríamos responsáveis por nossos destinos. (PRICE,
2014, s.p.)

Retomar o controle significa também, de certa forma, superar as divisões que
marcavam aquela comunidade, e a reinserção no ciclo natural da vida. É também a
esperança de um futuro melhor, em que ela terá uma participação ativa, em oposição à
clandestinidade a que estava fadada no começo do livro.
Nos dois romances, temos que aprender a viver com esse corpo e as marcas que
ele carrega são uma forma de aprender a mediar as forças distópicas que movimentam a
narrativa. A realidade ao final das obras não é perfeita, mas entende-se que, com
trabalho e esforço, ela pode vir a ser ao menos satisfatória e mais justa, tão comum em
narrativas juvenis. Essa mediação parece se aplicar também ao corpo: o sujeito precisa
viver nem a utopia nem a distopia do corpo, mas o corpo em sua realidade concreta,
com todas as suas implicações.
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FORMAÇÃO LITERÁRIA E DE CONSCIÊNCIA POLÍTICA EM O DOADOR
DE MEMÓRIAS, DE LOIS LOWRY
Fabiana Tavares (USP)1
Resumo: O doador de memórias (The Giver, 1993), de Lois Lowry, é o primeiro volume da
quadrilogia de um mundo pós-apocalíptico, em que cada um desempenha sua função
preestabelecida e tem o destino ditado pelo Comitê de Anciãos, numa sociedade em que a
memória inexiste enquanto História e onde se preconiza igualdade como condição de existência.
Sob a ótica da quebra da barreira entre leitura literária enquanto formação meramente escolar e a
formação política, proponho que os elementos literários de O doador de memórias, tais como
personagem, espaço, atmosfera e enredo, constroem uma trama literária intensa que explora
censura, memória, identidade, igualdade e (falta de) liberdade, e resultam na formação política do
jovem leitor.
Palavras-chave: distopia; formação política; literatura juvenil.

A literatura infantil e juvenil objetiva, como caráter essencial, a formação de
crianças e de jovens não só em termos formais de leitura e compreensão de texto. O
letramento literário, afinal de contas, propõe o caráter formativo do aluno como ser
integrante da escola e da sociedade e, como tal, instiga a formação multidisciplinar, de
múltiplos olhares, que ultrapassem a barreira do livro e dialoguem ativamente com o
mundo a sua volta – tudo isso por meio da apropriação da linguagem literária e do que
ela carrega (COSSON, 2006). Não é possível ignorar, porém, que questões
mercadológicas perpassam a conformação da literatura infantil e juvenil tanto no cenário
internacional quanto em âmbito nacional: testemunhamos, por exemplo, a expansão do
mercado editorial para o dito público no primeiro quartel do século XX, quando a Escola
Nova carecia de material didático e literário para as unidades escolares em franca
expansão no território brasileiro. Nos últimos trinta anos, a cena literária tem recebido e
consumido materiais centrados não mais em narrativas épicas, traço tradicional marcante
da literatura infantil e juvenil, ou em temáticas e ambientações que, aparentemente,
servem a esse público, como animais que falam, mundos de fantasia e brinquedos
(NIKOLAJEVA, 1998), mas em romances de gêneros variados, da fantasia e do gótico,
passando pelo chick-lit e pelo sic-lit, para chegar ao movimento mais engajado de gênero,
de ficção científica e de distopia. No que concerne a este último, há uma gama de obras
literárias produzidas para esse público, que passaram, também, pela produção fílmica ou
1
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editorial, para se transformar em filmes, quadrinhos e toda sorte de material a ser
consumido.
A tradição literária distópica juvenil advém, de fato, daquela amplamente
publicada, lida e discutida, resultante do cenário de mudanças dramáticas no cenário
político mundial, como a Revolução Russa, o Nazismo, o Holocausto e a Guerra Fria
(ROOZEBOOM, 2017, p. 20; HUBLER, 2014; 231). A ficção distópica surge como
resposta à necessidade de questionar o desejo da nova ordem mundial, mas não como
análise do que poderia vir a ser o futuro, e sim como questionamento do motivo que leva
ao incômodo sentido e que leva à criação do gênero, que “explora o potencial de certos
aspectos ideológicos numa sociedade atual que passa para um estado que seja, de certo
modo, política, social, e/ou economicamente prejudicial a seus cidadãos – seja de forma
aberta ou encoberta2 (ROOZEBOOM, 2017, p. 18). Nessa esteira, encontramos os
trabalhos canônicos de Aldous Huxley (Admirável Mundo Novo, publicado em 1932), e
George Orwell (1984, publicado em 1949). Embora não haja aqui espaço para discussão
das diferenças entre ambos, é essencial ressaltar o caráter de insatisfação e de
questionamento da sociedade que o último demonstra, enquanto se apregoa uma
sociedade controlada pelo sono e pela regulação do trabalho e do lazer, como vemos no
primeiro, o que confere a ele a roupagem, em primeira mão, de utopia, e não de distopia.
A menção dos livros distópicos mais representativos do gênero se faz necessária,
na medida em que partem deles as produções para a audiência juvenil, particularmente
nos Estados Unidos, cuja atuação histórica no cenário político e econômico do século XX
confere ao país o título de nação imperialista enquanto paradoxalmente mantém para seus
cidadãos a ideologia jeffersoniana do self-made man e da liberdade como valor máximo
do cidadão norte-americano (KARNAL, 1996). Dentre aquelas amplamente lidas e
avaliadas, constam A Wrinkle in Time (1963), de Madeleine L’Engle, O Senhor das
Moscas (1954), de William Golding, e O doador de memórias (1993), de Lois Lowry.
O doador de memórias narra a história de uma sociedade pós-apocalíptica
denominada Mesmice, localizada no que antes era território norte-americano. Trata-se de
uma sociedade em que absolutamente tudo é regulado, controlado e avaliado pelo Comitê

“explores the potential of certain ideological aspects in a present society to devolve into a state that is in
some regard politically, socially, and/or economically detrimental to its citizens – either overtly or covertly”
(ROOZEBOOM, 2017, p.18, nossa tradução).
2
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de Anciãos, e cuja autoridade jamais é questionada. Nessa sociedade, vivem Jonas, o
jovem prestes a completar doze anos, sua irmã Lily, de oito anos, seus pais, seus amigos
Asher e Fiona, o bebê Gabriel, a ser oficialmente nomeado, e o Doador de Memórias.
A interação das personagens com o espaço ocorre em um enredo no qual Jonas vai
de jovem ansioso com a Cerimônia dos Doze, até sua fuga da Mesmice em direção a
Alhures, levando consigo Gabriel e determinando, com sua fuga, o desmonte da farsa
criada pelo Comitê para manter a ilusão utópica de uma comunidade harmoniosa e sem
dor. Pretendemos, aqui, abordar brevemente a forma como espaço, atmosfera,
personagens e enredo entram em cena para questionar consciência falta de
individualidade, identidade, memória, História e liberdade e, assim, fazer com que o leitor
percorra o trajeto literário e dialogue com os conceitos questionados, refletindo assim
sobre seu próprio contexto e contribuindo, pelo letramento literário, para a sua formação
política.

Um espaço sem privacidade e a promessa de Alhures
No espaço em que vive a comunidade, não há desníveis de solo, o ambiente é
cuidadosamente projetado para separar em conjuntos residenciais as moradias, os centros
de recreação, as escolas, as fábricas, as plantações, os asilos, e todas as instalações
necessárias para o funcionamento ajustado e azeitado como um relógio, num mecanismo
em que todos trabalham em prol do desenvolvimento comum. Externamente, as
comunidades são separadas, embora a narrativa não especifique como. Sabemos, porém,
que as visitas de uma comunidade a outra são muito controladas:
-- De onde eram esses visitantes? – perguntou o Pai.
Lily franziu a teste, tentando lembrar.
-- Nosso líder nos disse quando fez a apresentação de boasvindas, mas não consigo lembrar. Acho que não estava prestando
atenção. Eram de uma outra comunidade. Tiveram de sair muito cedo e
fizeram a refeição do meio-dia no ônibus.
(...)
-- Você já visitou outras comunidades antes, não foi? – perguntou
Jonas. – O meu grupo já visitou. Várias vezes. (LOWRY, 1993, 2014,
p. 9-10).

Os espaços são interligados por pontes, estradas e caminhos controlados, bem como
as visitas são monitoradas.

4166

Os espaços internos são, na verdade, bem mais controlados, e de forma constante.
Em cada ambiente, há monitoramento por áudio, em um autofalante que transmite ao
Comitê o que ali é dito. Além disso, há monitoramento constante e discreto das atividades
escolares e sociais das crianças, de forma a observar suas diferentes personalidades e
inclinações para cada uma das profissões necessárias a serem preenchidas para o bom
funcionamento da sociedade, ao mesmo tempo em que são ideologicamente conformados
para não questionar a ordem imposta.
Na sociedade descrita, “o livre-arbítrio e o individualismo foram sacrificados em
nome da segurança, do isolamento e, para usar o termo de Lowry, da “mesmice”
(LATHAM, 2002, p.4). Nesse espaço, como resultado do caos humano gerado, o Comitê
de Anciãos optou pela ausência de clima, de declives, de cor, de raça, de classe, de cor e
de qualquer traço que possa indicar diferença – de onde advém, pois, o nome Mesmice
(em inglês, Sameness). A priori, uma sociedade controlada em seus mínimos detalhes
visando ao bem comum, e onde se preconiza que todos sejam iguais, aparenta ser uma
sociedade utópica, tal qual Thomas More descreve na obra que deu origem ao gênero. Em
certa medida, parece ser um sonho tornado realidade, e Lowry cuida para que sua
narrativa seduza o leitor por mais da metade do percurso literário. Quem, afinal, não se
sentiria seguro por saber que há um comitê que cuida de si e de todos?
O preço a pagar, porém, é alto, e o custo não é deixado às claras para os cidadãos.
Como explica Latham, “esta é uma sociedade que não questionada, onde a inocência e a
segurança foram compradas a um preço terrível”3 (2002, p.10). O enredo traça uma trama
que o leitor acessa pelos olhos de Jonas, o protagonista cuja formação está em evidência.
Prestes a se tornar um Doze – isto é, a ser oficialmente reconhecido como adulto e passar
a ser treinado para assumir o lugar que lhe é designado, pelo Comitê de Anciãos, na
sociedade --, Jonas passa seus dias cumprindo o roteiro prescrito a cada Onze: acorda,
toma café com o Pai, a Mãe e a irmã Lily, momento em que cumpre o ritual de contar o
sonho e ouvir os sonhos de seus familiares; segue para a escola; vai ao centro de
voluntariado por ele escolhido; volta para casa; janta com os pais e compartilha com sua
unidade familiar o ritual de contar os sentimentos do dia; faz suas tarefas escolares e
adormece. Diferentemente de seus amigos Asher e Fiona, Jonas não demonstra predileção

“This is an unquestioning society, one where innocence and security have been bought at a terrible price”
(LATHAM, 2002, p. 10, nossa tradução).
3
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por nenhuma atividade voluntária específica, e se sente apreensivo, sem saber o que
esperar da Cerimônia dos Doze. O livro tem início, justamente, com a busca de Jonas pela
palavra mais precisa a descrever seu medo: não se trata de estar assustado, mas
apreensivo. Depois, não pode calar o sentimento e, por mais que sinta receio ou vergonha,
deve relatar aos pais o que sente. É o que acontece, por exemplo, quando sonha pela
primeira vez com Fiona, numa demonstração clara do despertar do interesse sexual pela
amiga, e que ele se vê compelido a contar aos pais, porque essa é a norma.
Como vemos, nem mesmo momentos considerados privados são individuais: todos
devem relatar até mesmo sonhos e sentimentos, e a “precisão da linguagem” é algo a ser
ensinado e controlado desde a mais tenra idade, e cuja falha é punida com castigo físico.
O castigo usado para crianças pequenas era um sistema oficial de
varadas com a vara disciplinar: uma arma fina e flexível que, quando
utilizada, causava uma dor aguda na criança. Os especialistas em
Cuidados à Infância eram zelosamente treinados para praticar os
métodos disciplinares: uma varada rápida nas mãos no caso de um
pequeno deslize de comportamento; três varadas mais fortes nas pernas
nuas no caso de um segundo delito.
E, coitado do Asher, sempre falava depressa demais e confundia
as palavras desde pequenino! Quando era um Três, ansioso para receber
logo seu suco e suas bolachas, ele certo dia falou “castigar” em vez de
“mastigar” na fila para o lanche da manhã. Jonas se lembrava
claramente. (...)
-- Durante um certo período – disse a Anciã-Chefe, contando a
história --, tivemos um Asher mudo! Mas ele aprendeu.
Virou-se para ele com um sorriso.
-- E, quando recomeçou a falar, ele o fez com maior precisão.
Agora comete pouquíssimos lapsos. Suas correções e desculpas são
imediatas. E seu bom humor é inabalável (LOWRY, 1993; 2014, p. 5859).

O excerto é exemplo das ações punitivas exercidas pelas autoridades para manter
“precisão de linguagem”, e cujo desvio é punido com varadas. Há, como esperado, outras
formas de punição, como a prisão e, em última instância, a Dispensa.
“Dispensa” é o eufemismo utilizado pelo Comitê de Anciãos para designar
eutanásia por meio de injeção letal. Ela é dada em três situações: aos idosos, cujas vidas
foram plenas e o momento para a “dispensa para Alhures” é chegado, aos criminosos
reincidentes três vezes, e às crianças-novas (bebês) que não atingem os padrões de peso,
altura e comportamento esperados no primeiro ano antes de serem designados a uma
família. “Normalmente, uma criança assim seria rotulada como Deficiente e dispensada
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da comunidade” (LOWRY, 1993; 2014, p. 46). O termo, porém, não é usado para causar
conforto: ele deliberadamente esconde de todos a realidade da eutanásia. Nem mesmo os
idosos sabem do destino que lhes aguarda. Quando Jonas voluntaria no asilo, questiona
uma idosa:
-- Larissa – perguntou ele –, o que acontece quando fazem a
dispensa? Para onde exatamente foi Roberto?
Ela ergueu os ombros nus e molhados num gesto breve.
-- Não sei. Acho que ninguém sabe, a não ser o comitê. Ele
apenas se inclinou, fez uma mesura para todos nós e depois saiu, como
todos fazem, pela porta especial da Sala de Dispensa. Mas você tinha
de ter visto a cara dele. De pura felicidade, eu diria. (LOWRY, 1993;
2014, p. 36).

A ignorância serve, pois, ao propósito ideológico de manter a taxa de natalidade e
de mortalidade em sincronia: dispensam-se bebês não ajustados ou gêmeos (uma vez que
não é permitido haver gêmeos em Mesmice), os idosos e os criminosos; permanecem os
ajustados ao sistema sempre igual de aparente distribuição igualitária entre todos. Afinal,
“todas as vidas são significativas” (LOWRY, 1993; 2014, p. 35).
O lugar prometido como recompensa ou como recebedor de outros bebês que não
se enquadrem no padrão é chamado de Alhures – em inglês, Elsewhere. Cabe, aqui, um
comentário sobre os nomes: se, por um lado, o termo “utopia” advém do grego e significa
“lugar nenhum” (em inglês, Nowehere), o termo Alhures promete, embora seja
indefinido, um além-terra, um lugar outro, longe ou perto, que seja algo “a mais” (“else”).
“Todos os que eram dispensados – até as crianças-novas – eram mandados para Alhures
e nunca mais voltavam” (LOWRY, 1993; 2014, p. 47). Lidar com a precisão de
linguagem não serve, então, somente ao controle da comunicação entre os moradores de
Mesmice, mas ao que pensam existir, e o pensamento é, certamente, reconfortante. O que
Jonas sabe, no entanto, é que há algo que o incomoda, que faz com que ele seja diferente
e não se ajuste com perfeição ao quebra-cabeças projetado pelo Comitê de Anciãos.
Resposta para onde fica Alhures e o que de fato ocorre na Dispensa só são reveladas a ele
quando finalmente se torna o Recebedor de Memórias, e esse é o cerne do enredo da
história contada por Lowry.
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Onde o consciente político não tem vez
Embora Lowry declare que não há, em O doador de memórias, nada que seja
“declarações políticas” (Hintz e Ostry, 2003, p. 196 apud HUBLER, 2014, p. 230), não
se pode dizer que o livro esteja livre do questionamento político e social que traz. Como
nos explica Fredric Jameson em O inconsciente político (1981), nenhuma obra é isenta
de seu viés político. Não há, segundo o crítico, como distinguir entre “textos culturais que
são sociais e políticos e aqueles que não são”; isso se torna “algo pior do que um erro:
especificamente, um sintoma e um reforço da reificação e da privatização da vida
contemporânea” (p. 20). Como toda obra que se presta também ao consumo, O doador
de memórias é dessas que declaradamente faz apelo à individualidade e à restauração da
liberdade, no melhor estilo político e moral do self-made man.
Jonas é o protagonista que, ao longo do enredo, entende que para que a Mesmice
exista, muito foi sacrificado: o direito à opinião, as alterações de humor, o desejo sexual,
o amor, e toda interação humana que seja espontânea foi eliminada da comunidade. No
início, mostra-se conformado com o sistema no qual é criado, e não questiona, por
exemplo, a necessidade de haver mães biológicas e famílias formadas e monitoradas pelo
Comitê de Anciãos. Mais tarde, passa a questionar a formação e a entender que o cálculo
para formações de famílias, o tempo prescrito para cada um permanecer com ela, e o
destino que cada um toma quando os filhos estão criados e passam a morar sozinhos serve
ao controle social e econômico e mina qualquer possibilidade de vínculo afetivo.
Os questionamentos têm início com a sua nomeação para Recebedor de Memórias:
a cada doze uma profissão é assignada, após contínuo e cuidadoso monitoramento por
parte do comitê. A ele, porém, não coube designação; ele foi escolhido, por unanimidade,
para o mais honrado lugar da sociedade – ou assim lhe é explicado. Para que a Mesmice
exista, é preciso manter o conhecimento do mundo e a História que possibilitaram sua
existência, mas não se pode permitir que todos tenham acesso a elas, porque isso
significaria dar-lhes a experiência da dor, da inveja, da cobiça, a noção de diferença, a
competitividade e, em última instância, a guerra que os levou até lá. Por isso, todo o
conhecimento de mundo e toda a história são detidos pelo Recebedor de Memórias. Seu
papel é servir de conselheiro ao Comitê de Anciãos para o caso de haver dúvidas e a
possibilidade de mudar alguma regra na comunidade. Não lhe caberá, é claro, dizer o que
fazer, mas contar com suas memórias para dizer o que pode se desenrolar a partir de cada
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cenário imaginado pelo Comitê, e esse tomará sua decisão mediante as considerações do
Recebedor de Memórias. Dito de outro modo, nem mesmo o Comitê detém o
conhecimento e tampouco o deseja, porque isso perturbaria a ordem e o impediria de agir
com base na suposta racionalidade há longo estabelecida.
Jonas é escolhido porque possui os quatro pré-requisitos para o posto: inteligência;
integridade; coragem; e sabedoria – ou a capacidade de adquiri-la com seu treinamento.
Além disso, há um outro traço: “(...) o Recebedor precisa ter mais uma qualidade, e esta
eu posso apenas citar, mas não descrever. (...) Talvez Jonas compreenda, porque o atual
Recebedor contou-nos que Jonas já possui essa qualidade. Ele a denomina Capacidade de
Ver Além” (LOWRY, 1993; 2014, p. 67). Trata-se, na verdade, de não pertencer à
comunidade que compartilha a “literal cegueira de cor” (LATHAM, 2002, p. 10) e de ser
capaz de ver as cores – o que é indicativo de que esteja aberto a enxergar outras diferenças,
tais como formas, opiniões, vontades, e o que torne o ser humano um indivíduo em vez
de um cidadão parte de uma comunidade.
Uma vez tendo sido designado ao posto, Jonas passa a frequentar o espaço daquele
que era o Recebedor de Memórias e que passa a ser o Doador de Memórias, e descobre,
de imediato, duas diferenças destacadas no espaço: a existência de uma biblioteca de um
sem-fim de livros, e a autorização que o Recebedor tem para desligar o autofalante e
assim manter ali a privacidade que não há em nenhum outro lugar da Mesmice. O Doador
lhe explica: “(...) meu trabalho é transmitir-lhe todas as lembranças que tenho dentro de
mim. Lembranças do passado” (LOWRY, 1993; 2014, p. 81). Dando continuidade à
explicação, ele completa: “São lembranças do mundo inteiro – disse, dando um suspiro.
– Antes de você, antes de mim, antes do Recebedor Anterior, gerações antes dele.” (p.
82). Finaliza a explicação com a seguinte declaração: “É assim que se adquire sabedoria.
E é assim que damos forma ao nosso futuro” (p. 82).
Sua primeira memória é a de descer uma colina de neve em um trenó e, ao fim dela,
encontrar uma casa iluminada, com uma árvore dentro, pessoas de diferentes idades,
cantoria e algo que ele somente com o treinamento aprenderá que se chama “amor”.
Aos poucos, Jonas passa a entender conceitos há muito perdidos para todos: dor, morte,
guerra, fome, solidão, felicidade, em uma infinidade de memórias que, no conjunto,
mostram a ele que a ignorância não é realmente uma bênção, na medida em que se perde
a oportunidade de vivenciar o que os faz completos e únicos como seres humanos.

4171

Ao observar a Mãe, que ocupa um alto posto no setor jurídico e vive pelas regras e
para as regras, e ao observar o Pai, que teria a inclinação, mas não a capacidade para
questionar, por exemplo, a Dispensa de uma criança-nova, já que ele mesmo ignora que
Dispensa significa matar – sendo ele o Criador do Centro onde ficam os bebês –, Jonas
passa a compreender que a aparente utopia é, na verdade, fachada para um sistema
opressivo que não permite ao ser humano se tornar um indivíduo, porque não lhe dá o
direito à memória e à construção de uma identidade. Numa sociedade em que cada passo
é controlado, em que cada palavra “inconveniente” é censurada, em que pedido de
desculpas pela mínima alteração de voz, atraso ou descuido é automaticamente feito e
cada desculpa deve ser automaticamente aceita por todos, de forma explícita – “aceito
suas desculpas”, deve-se dizer a cada pedido –, não há como haver liberdade de expressão
ou livre-arbítrio, justamente porque a censura elimina qualquer possibilidade de
verdadeira liberdade.
Ao descrever o papel dos heróis dos romances distópicos juvenis, Roozeboom
refere-se ao tipo que advém do romance de formação (coming of age), e explica:

Ao crescer, o jovem herói adquire autonomia e a ousadia para realizar
a ação política que o separa do status quo. Sua agência lhe permite
estabelecer sua posição em oposição à autoridade e à maioria de sua
comunidade e a exercer engajamento democrático. Esta
autoconsciência empoderada permite a ele realizar ação radical para
restaurar a sociedade. (ROOZEBOOM, 2017, p. 18)4.

Jonas é exatamente o personagem que vai de encontro à ordem estabelecida para
questioná-la com o Doador de Memórias. Ao conversar com o bebê Gabriel, em segredo,
Jonas compartilha com ele mais do que os olhos claros, tão incomum na comunidade em
que todos têm olhos castanhos, menos os Recebedores de Memórias, pelo que o leitor
apreende da narrativa: ele compartilha sua esperança de que o status quo mude:
-- As coisas podiam mudar, Gabe. – Jonas continuou a falar. –
Podiam ser diferentes. Não sei como, mas deve haver um jeito qualquer
para fazê-las ficar diferentes. Poderia haver cores. E avós – acrescentou,
fitando o teto de se u dormitório através da penumbra. – E todo mundo
“As the young hero comes of age, he or her also attains autonomy and the daring to take political action
that dissents from the status quo. Their agency enables them to stand in opposition to the authority and
majority in their community and exercise democratic engagement. This empowered self-awareness allows
them to take radical action to restore their society” (ROOZEBOOM, 2017, p. 18, nossa tradução).
4
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teria as lembranças. Você sabe das lembranças – murmurou, virandose para o berço. (LOWRY, 1993; 2014, p. 133).

Ocorre, porém, que para Gabriel, o bebê instável que passa as noites com a família
de Jonas para tentar tornar-se um bebê de comportamento-padrão, o futuro certo é ser
“dispensado” para Alhures. A dispensa deverá ser feita pelo próprio pai de Jonas, que
explica como a dispensa das crianças-novas é feita:
-- Vocês o levam realmente a Alhures, Pai? – perguntou Jonas.
-- Não, só tenho de fazer a escolha. Eu os peso, entrego o maior
para um Criador que está à espera, depois limpo e arrumo o menorzinho
para que se sinta confortável. Então realizo uma pequena Cerimônia de
Dispensa e ... – baixou os olhos para Gabriel, sorrindo -- ... dou um
adeusinho para ele – disse, no tom de voz carinhoso que usava para falar
com a criança-nova, a mão fazendo o aceno familiar. (LOWRY, 1993;
2014, p.141-142).

O momento da descoberta é o maior choque para Jonas. Junto com o Doador de
Memórias, assiste à gravação da mais recente dispensa realizada no centro:
Jonas olhou seu pai curvar-se para o pequeno que esperneava na
cama.
-- Quanto a você, rapazinho, você tem apenas 2,3kg. Um
pinguinho!
-- Essa é a vozinha que ele usa para falar com Gabriel – observou
Jonas sorrindo.
-- Olhe – disse o Doador.
(...)
Seu pai se virou e abriu o armário. Tirou de lá uma seringa e um
pequeno frasco. Com cuidado, enfiou a agulha no frasco e começou a
encher a seringa com um líquido claro.
(...)
Para sua surpresa, seu pai direcionou a agulha cautelosamente
para o alto da testa da criança, espetando o ponto onde se dia uma
pulsação sob a pele frágil. O recém-nascido se contorceu e choramingou
fracamente.
-- Por que ele...
-- Psiu! – fez o Doador, áspero.
Seu pai estava falando, e Jonas se deu conta de que escutava a
resposta para a pergunta que havia começado a fazer.
-- Eu sei que dói, rapazinho. Mas tenho de pegar uma veia, e as
dos seus braços ainda são muito miudinhas.
Pressionou o êmbolo bem devagar, injetando o líquido na veia da
cabeça até esvaziar a seringa.
-- Pronto. Até que não foi tão mal assim, hein? – Jonas escutou
seu pai dizer em tom jovial e o viu virar-se de lado e jogar a seringa
num recipiente de lixo.
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(...)
Enquanto ele continuava a olhar, a criança-nova, sem chorar
mais, mexeu os braços e pernas num movimento convulsivo. Depois,
seu corpo amoleceu. A cabeça tombou para um lado, com os olhos
entreabertos. E ficou parado.
(...)
Jonas não tirava os olhos da tela, esperando que alguma coisa
acontecesse. Mas nada aconteceu. O pequeno gêmeo jazia imóvel. Seu
pai estava guardando coisas. Dobrando o cobertor. Fechando o armário.
(...)
Ele o matou! Meu pai o matou!, Jonas disse em seu íntimo,
atordoado como que estava presenciando. Continuou com os olhos
fixos na tela, entorpecido.
Seu pai arrumou o quarto. Depois apanhou uma pequena caixa
de papelão que estava no chão, pousou-a em cima da cama e colocou o
corpo inerte dentro dela. Fechou a tampa ajustando-a bem.
Pegou a caixa e levou-a para o outro lado do quarto. Abriu uma
portinhola na parede; Jonas viu escuridão por trás da abertura. Parecia
uma calha de escoamento igual à de se jogar lixo na escola. (LOWRY,
1993; 2014, p. 154-155).

A revelação o deixa em estado de choque, e a declaração do Doador de que “eles
não sabem de nada” não basta para acalmá-lo. Nesse momento, os elementos que lhe
pareciam triviais começam a se encaixar: o desconhecimento das cerimônias, a ignorância
dos idosos sobre Alhures; a forma carinhosa com que o pai falava da dispensa; o fardo
carregado por Fiona, que “dispensa” os idosos, enquanto Curadora de Idosos que se torna;
e as pílulas que tomavam até se tornar rotina e se esquecerem de que o faziam diariamente
– tal qual o processo de ideologia, descrito por Terry Eagleton (1997, p. 63). Tudo fazia
parte da criação de uma ideologia, ou de uma falsa consciência:

Falsa consciência pode significar não que um conjunto de ideias seja
realmente inverídico, mas que essas ideias são funcionais para a
manutenção de um poder opressivo, e que aqueles que a defendem
ignoram esse fato. De modo semelhante, uma crença pode não ser falsa
em si mesma, mas talvez se origine de algum motivo ulterior que a
desabone, do qual não se dão conta aqueles que a professem. Assim
Geuss resume este ponto: a consciência pode ser falsa porque
“incorpora crenças que são falsas, ou porque funciona de maneira
repreensível, ou porque tem uma origem conspurcada” (GEUSS apud
EAGLETON, 1997, p. 35).

Para evitar que Gabriel seja morto, Jonas planeja uma fuga para Alhures. Tendo
adquirido experiência, conhecimento e sabedoria por meio do treinamento com o doador,
consegue passar pela fome, pela ausência, pela solidão e pelo cansaço, até vislumbrar, no
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que não se sabe ao certo se era lugar ou delírio, a casa ao pé da colina que viu em sua
primeira memória recebida. Como resultado da fuga, ele, o novo Recebedor de Memórias,
ao escapar do espaço controlado, libera de chofre todas as memórias para a comunidade,
que então contará com o Doador, que permanece, para fazê-los entender e aceitar.
O final da narrativa de Lowry é aberto, como deve ser, porque no processo de
letramento literário e de formação política do leitor, não caberá a ela definir o destino,
mas mostrar as possibilidades advindas da liberdade de questionamento de um indivíduo.
Outras obras distópicas de grande impacto vieram no início do século XXI, e da qual
Jogos Vorazes é expoente, mas O doador de memórias estabelece-se como referência em
um universo onde ficção pode e deve servir ao propósito de fazer com que nossa situação
social, política e econômica seja sempre questionada e avaliada pelas novas gerações.
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“ELE VAI SER FAMOSO, UMA LENDA”: HARRY POTTER, DO PÚBLICO
INFATIL AO ADULTO, DOS LIVROS ÀS TELAS
Fellip Agner Trindade Andrade (UFJF)1

Resumo: Inicialmente recusada por uma dezena de editoras por acreditarem que se tratava de um
livro muito longo e complexo para crianças, o primeiro livro da série da escritora britânica J. K.
Rowling (1965-) alcançou, em pouco tempo, um número expressivo de vendas e críticas
favoráveis ao seu tratamento da literatura para crianças. Perpassada de referências à cultura
britânica e a diferentes mitologias, repleta de personagens e enigmas, a série Harry Potter logo
alcançou sucesso para além de seu público inicial. Este trabalho visa apresentar e discutir fatores
que contribuíram para a ampliação de seu público, bem como sua performance nas diferentes
mídias, fator importante para a manutenção de sua comunidade de leitores e fãs tão diversificada.
Palavras-chave: Harry Potter; literatura infantojuvenil; público; mídias, convergência de mídias.

Introdução

Publicada pela primeira vez em 1997 pela editora londrina Bloomsbury, a série
Harry Potter tornou-se um fenômeno, tanto em números quanto em relevância cultural.
Em um curto espaço de tempo, a série de livros, inicialmente voltada para o público
infantil, tornou-se o centro de uma grande comoção literária na Inglaterra, sobretudo no
setor editorial infantojuvenil.
Algum tempo depois, essa comoção ultrapassou as fronteiras da Grã-Bretanha e
resultou em vendas significativas dos livros ao redor do mundo, prêmios literários
(SCHOLASTIC, s.d.), assinaturas de contratos milionários, críticas favoráveis ao novo
tratamento dado à literatura infantil, e, até mesmo, alvo de críticas de setores
conservadores das religiões cristãs, direcionando diferentes holofotes à série e fazendo
com que, cada vez mais, ela se tornasse conhecida dentro do universo literário e para além
dele.
Foi assim que a série Harry Potter deixou de ser apenas um tópico literário e se
tornou um tópico social e cultural, ainda nos primeiros anos de seu lançamento, o que
contribuiu para que a série fosse ainda mais conhecida mundialmente e não se limitasse
ao universo infantojuvenil. Com todas essas discussões extraliterárias a respeito dos livros

1

Graduado em Letras (UFSJ), mestre em Teoria Literária e Crítica da Cultura (UFSJ) e doutorando em
Teorias da Literatura e Representações Culturais (UFJF). E-mail: fellipagner@hotmail.com
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e com as adaptações da série (inicialmente ao cinema e, mais tarde, às diversas mídias
digitais), Harry Potter ultrapassou seu público inicial e se mantém, ainda hoje, relevante
para grande parte da indústria do entretenimento.
“Ele vai ser famoso, uma lenda...”

Nos primeiros anos que se seguiram ao lançamento de Harry Potter e a Pedra
Filosofal (título original publicado em inglês em 1997), a série tornou-se alvo declarado
de duras críticas da Igreja Católica, fosse por meio de entrevistas concedidas por padres
e bispos em diversos países (MORRIS, 2006), ou por meio de artigos e ensaios escritos
por parte de membros importantes do Clero, como o até então Cardeal Joseph Ratzinger
(LIFESITE, 2005), que anos mais tarde seria conhecido como Papa Bento XVI, um dos
teólogos mais respeitados do mundo, bem como por críticas publicadas pelo
L'Osservatore Romano (ESTADÃO, 2008).
As críticas vindas de vários ramos das religiões (sobretudo de grupos católicos,
protestantes e ortodoxos), ainda hoje (mas em proporções menores), baseiam-se no
argumento de que a série teria o poder de influenciar crianças e jovens para a prática do
ocultismo e do satanismo, distorcendo assim os valores cristãos, à medida que enalteceria
práticas e crenças pagãs como a feitiçaria.
Segundo as palavras escritas pelo Cardeal Ratzinger, então prefeito da
Congregação para a Doutrina da Fé (o antigo Santo Ofício), em uma carta à escritora
alemã Gabriele Kuby: “É bom que você esclareça às pessoas acerca de Harry Potter, pois
essas são seduções sutis que agem despercebidas e por isso distorcem o cristianismo na
alma, antes que este possa crescer adequadamente” (RATZINGER, 2003, tradução
nossa).2 À época, Kuby escrevia seu livro: Harry Potter: gut oder böse? (Harry Potter:
bem ou mal?, tradução nossa), de 2003.
Nascia aí um fenômeno cultural, fosse pelo fracasso obtido pelas duras críticas
religiosas, fosse pelo sucesso alcançado apesar das oposições à série (o que, em pouco
tempo, mostrou-se ser o resultado de toda essa ebulição). Todas essas discussões entre o
sagrado e o secular já imprimiam à série seus primeiros contornos de fenômeno

“It is good, that you enlighten people about Harry Potter, because those are subtle seductions, which act
unnoticed and by this deeply distort Christianity in the soul, before it can grow properly.”
2
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sociocultural, uma vez que o ponto central dessas discussões não era o valor literário da
série, mas as questões culturais que orbitavam ao seu redor, como as práticas pagãs em
detrimento dos valores religiosos.
Porém, nem tudo a respeito de Harry Potter está unicamente relacionado à questão
cultural. Um dos grandes impulsos à série, antes que as polêmicas religiosas ganhassem
força, fora justamente o tratamento dado a uma série de livros infantis.
Rejeitada por diversas editoras, por acharem que se tratava de um livro muito longo
e complexo para crianças, J. K. Rowling apresentou ao mercado literário uma “novidade”
no universo de livros infantis à época: histórias longas, perpassadas de mistérios e
investigações com dezenas de personagens, além de várias referências clássicas (tanto à
história britânica como às antigas culturas: desde nomes e feitiços em latim e grego até
figuras e criaturas mitológicas).
Ficar fora do lugar comum reservado à literatura infantojuvenil, ou, pelo menos,
por parte expressiva dos trabalhos desse tipo, fez com que, aos poucos, Harry Potter não
se limitasse apenas a um público específico, e fez também com que influenciasse
trabalhos de outros autores, sobretudo escritores de best-sellers fantásticos que surgiram
após o sucesso da série.
A forma de escrita, as construções e soluções de enigmas e os personagens
complexos fizeram com que Harry Potter ganhasse prestígio entre os críticos da literatura
infantojuvenil e fizeram, também, com que seu público se ampliasse de forma
significativa. Diferentemente de histórias fantásticas que se passam em tempos antigos e
terras desconhecidas (O Senhor dos Anéis, 1954-1955), ou em mundos secretos (As
Crônicas de Nárnia, 1950-1956), Harry Potter é uma história que se passa no Reino
Unido dos dias atuais, ao lado de referências culturais, arquitetônicas e geográficas das
quais seus leitores têm conhecimento ou, até mesmo, fazem parte.
Algumas dessas referências vão das localidades britânicas citadas na série até os
sistemas educacionais e políticos muito próximos dos nossos (como a existência de um
Ministério da Magia, com seus funcionários, departamentos e leis). A ideia de se obter
facilidades com um passe de mágica (não em uma remota floresta da época arturiana,
mas em uma Inglaterra atual, em ações do dia-a-dia) é tão encantadora quanto desejada,
e não necessariamente apenas para os amantes da literatura fantástica ou para o público
mais jovem e de imaginação fértil.
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A ideia de se transportar instantaneamente de um lugar a outro (por exemplo, por
meio de um feitiço3 ou com o uso de um pó mágico4) é tentadora para qualquer um que
gaste horas no tráfego das grandes cidades no caminho do trabalho para a casa. E isso não
é uma novidade, como bem nos lembra Muniz Sodré: “Hoje, como no passado, o leitor
projeta-se nas aventuras [...], dando vazão ao seu desejo de potência” (SODRÉ, 1985, p.
24), a fim de que assim possa “escapar às leis do cotidiano repetitivo e monótono”
(SODRÉ, 1985, p. 24).
Essas talvez sejam as “seduções sutis” alarmadas pelo Papa em sua carta, as quais
inclinariam seus fiéis a uma suposta prática que os distanciaria do cristianismo.
Certamente, essas seduções e, sobretudo, a curiosidade em conhecê-las são alguns dos
principais atrativos da série, mas não os únicos. Um outro exemplo desse encantamento
pelo mundo mágico de Harry Potter é sua referência à Era Vitoriana.
Em um artigo publicado no site The Conversation (After 150 years, we still haven’t
solved the puzzle of Alice in Wonderland), a propósito do aniversário de 150 anos de Alice
no País das Maravilhas (1865), de Lewis Carroll (1832-1898), Dimitra Fimi, da Cardiff
Metropolitan University, ressalta que, assim como em Alice:

A visão nostálgica de uma sociedade vitoriana idealizada é certamente
parte da atração. E este é um dos ingredientes que fazem com que
Downton Abbey5 e a série Harry Potter sejam sucessos no mundo
inteiro. (FIMI, 2015, tradução nossa)6

Não apenas as referências vitorianas, mas o próprio encantamento pelo mundo
mágico em uma sociedade cada vez mais sedenta por magia (e também pelas facilidades
que ela teoricamente poderia nos trazer) contribuíram para que Harry Potter se tornasse
um fenômeno cultural, ao qual é possível recorrer de modo alegórico e, de certa forma,
alentador.
3

No livro, a aparatação: é um método mágico de transporte que possibilita viajar de um ponto a outro. O
usuário precisa manter o foco no local desejado em sua mente. Em seguida, ele desaparecerá do local inicial
e, quase instantaneamente, reaparecerá no local desejado, como uma forma de teletransporte.
4
Igualmente, o Pó de Flu: é um pó utilizado pelos bruxos para viajarem por meio da Rede de Flu: uma
rede conectada às lareiras das casas e dos edifícios bruxos. O usuário deve atirar o pó nas chamas de uma
lareira, caminhar sobre o fogo (inofensivo) e falar em voz alta o nome do local desejado.
5
Aclamada série dramática do canal britânico ITV, a qual retrata a vida de uma família aristocrática inglesa
e de seus criados.
6
“The nostalgic view of an idealised Victorian society is surely part of its attraction. These are some of the
same ingredients that have made Downton Abbey or the Harry Potter series so successful around the
world.”
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Além dessas referências, outra importante contribuição ao sucesso de Harry Potter
para além de seu público infantil foi sua inserção na chamada narrativa transmídia
(JENKINS, 2009) e seu surgimento em pleno desenvolvimento e avanço das tecnologias
de informação e comunicação, adaptando-se, dessa forma, às novas plataformas de
leitura.
Ultrapassando as fronteiras do público infantojuvenil e quebrando as barreiras do
universo literário, a série, alavancada pelos avanços tecnológicos de comunicação, pela
convergência de mídias (JENKINS, 2009) e tomando proveito desses e outros fatores da
era digital, consegue, ainda hoje, anos após o lançamento do último livro da série Harry
Potter, manter-se relevante na indústria do entretenimento, como uma matéria prima a ser
manufaturada ao máximo.
Tendo surgido na virada do milênio e se consolidado como um sucesso da indústria
do entretenimento já no início da primeira década, Harry Potter se beneficiou, em grande
parte, das novidades tecnológicas da era digital, sobretudo com a proliferação dos sites,
blogs e redes sociais. Neles e por meio deles, a série encontrou um espaço de
sobrevivência além das páginas dos livros e das telas de cinema. O que ajudou em grande
medida para a ampliação não apenas de seu público leitor, mas, também, de seu público
espectador e internauta, para lembramos aqui de Néstor García Canclini (2008), em seu
livro Leitores, espectadores e internautas.
Ainda no primeiro volume dentre os sete livros, Harry Potter já havia alcançado
milhões de exemplares vendidos. Os três livros seguintes da série foram publicados nos
três anos consecutivos ao seu estrondoso lançamento. No ano de 2000 (mesmo ano de
publicação do quarto livro da série em inglês, Harry Potter and the Goblet of Fire), a
autora já havia assinado um contrato milionário com os estúdios Warner Bros. para a
adaptação cinematográfica de suas histórias, e o primeiro dos oito filmes da futura
franquia bilionária já se encontrava em fase de produção.
O que se viu a seguir foi um ineditismo na indústria literária e na indústria cultural
como um todo: as publicações dos três livros seguintes ocorreram em pleno sucesso
cinematográfico de suas adaptações (bilheterias milionárias, indicações ao Oscar...), até
o ano de 2007 (ano de lançamento do último livro da série). Ou seja, um segmento cultural
alimentando o outro.
Os filmes, os produtos, os atores, os programas de televisão, o público celebridade,
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a fama do autor, tudo contribuiu e ainda hoje contribui para com o fenômeno Harry Potter
(GUPTA, 2009a, 2009b), o qual transcende as fronteiras do mercado editorial e se torna
também um sucesso da indústria cultural e do entretenimento para além do público
infantil.

Considerações finais

A ideia da existência de um mundo idealizado (de Platão a Thomas More) sempre
foi um atrativo à leitura, bem como motivo de controvérsia. Essa busca por um universo
que nos afaste de um mundo assustador no qual estamos inseridos e que nos traga
novidades encantadoras além da rotina dos estudos ou do trabalho, ainda que de forma
fantasiosa, certamente é um dos fatores que atraíram e ainda hoje atraem milhões de
leitores de Harry Potter, bem como seus críticos. E essa atração é comum a diversos
livros infantis.
O sucesso literário devido a abstrações fantásticas que algumas obras provocam no
leitor não é uma novidade na literatura, muito menos nesse universo dos best-sellers
infantojuvenis. Estes se beneficiam justamente por sua leitura de entretenimento
(aparentemente descompromissada) e por suas histórias que, à primeira vista, causam
mais encantamento do que reflexão (ainda que esta possa estar presente, como em
diversos trechos de Harry Potter).
Esse encantamento pela magia que se passa em mundo e em um tempo histórico
fictícios tão próximos aos nossos é, certamente, um dos fatores do grande sucesso do
fenômeno Harry Potter. E, não apenas esse encantamento, mas a adaptação da série a
diferentes suportes e sua sobrevida nos meios digitais conferem à série sua longevidade
e sua característica de fenômeno cultural das últimas duas décadas.
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MONTEIRO LOBATO NA SALA DE AULA: NOVAS TECNOLOGIAS PARA A
OBRA LOBATIANA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
Joaes Cabral de Lima (UFPB)1
Siomara Regina Cavalcanti de Lucena (UFPB)
Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica acerca da literatura de Monteiro
Lobato no ambiente escolar, por meio da qual foram realizadas leituras das obras de Lobato, no
sentido de alinhá-las à teoria e, assim, encontrarmos respostas para as nossas inquietações acerca
do emprego do texto literário no universo escolar, assim buscamos compreender se a literatura
vem sendo utilizada nas escolas de hoje e, se há um trabalho com o texto literário, como ele se
dá. Por este motivo, objetiva-se discutir, neste artigo, a importância da leitura literária na
formação da criança como leitor crítico, por meio do processo de ensino/aprendizagem via leitura
das obras de Monteiro Lobato. Se antes no Brasil não havia textos voltados para as crianças,
apenas adaptações, é Lobato que consegue transformar esta realidade e cria obras nas quais as
crianças assumem o papel de heróis, o que ocasiona uma imediata identificação do novo público
leitor com os textos lobatianos. Neste sentido, buscamos identificar como vem sendo lidas as
obras de Lobato na sala de aula e se é possível trazer essa literatura para a realidade das nossas
crianças de hoje, observando de que maneira a leitura das obras deste autor contribui para a
formação de leitores capazes de estabelecer sentidos às múltiplas realidades que os circundam.
Neste horizonte acerca da maneira como vem sendo trabalhada a literatura lobatiana na sala de
aula, apresentamos a utilização de novas tecnologias que emergem atualmente para o trabalho no
universo escolar a partir das obras do autor já mencionado. Então, para refletirmos sobre a
presença da literatura na sala de aula e, sobretudo, nesta relação com o texto de Lobato, buscamos
apoio em autores como Candido (2004), Cosson (2006), Marisa Lajolo (1982, 1985,1998), Regina
Zilberman (1988), Sandroni (1987); por outro lado, no tocante às novas tecnologias como suporte
pedagógico, utilizamos Johnson (2001), Kensky (2007), dentre outros. A partir da proposta deste
trabalho queremos discutir o lugar da literatura denominada infantil e juvenil no contexto escolar,
utilizando as novas tecnologias como suporte pedagógico para o trabalho com o texto literário de
Monteiro Lobato. Embora evidenciemos uma crise da leitura, a partir da qual se configuram
diversas situações que envolvem texto e leitor, ainda assim, surgem as novas tecnologias como
elemento colaborador para a aproximação do leitor com o texto literário. Dessa maneira, é
possível destacar que novas práticas para o letramento literário são necessárias, transformando o
espaço/tempo do ensino de literatura na sala de aula e garantindo a formação social dos leitores.
Palavras-chave: Monteiro Lobato; Sala de Aula; Novas Tecnologias.

INTRODUÇÃO

A obra de Monteiro Lobato, continua sendo pesquisada e muitas discussões vêm se
desenvolvendo a partir da mesma, mas uma questão importante é se ela está sendo trabalhada na
sala de aula, de modo a evidenciar as dificuldades encontradas pelos docentes em oportunizar aos
alunos, o contato com o texto literário.
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Contato:

É interessante pensar ainda nos desafios que devem ser ultrapassados para fazer os leitores
da atualidade lerem Monteiro Lobato, sem que neste processo haja um estranhamento em virtude
de uma não familiaridade em detrimento de alguns contextos que não atuais. Por isso, como os
clássicos de Lobato estão dialogando com as crianças de hoje? Neste sentido, apresentamos

também, os novos suportes tecnológicos, utilizados como instrumento pedagógico para o
trabalho com a obra de lobatiana.

1.LOBATO NA SALA DE AULA

Quando pensamos na obra de Monteiro Lobato, não podemos esquecer que ela
estabelece um diálogo com o tempo e nos oportuniza um contato com um universo
mágico. Por assim dizer, como será que vem sendo trabalhada no contexto da sala de aula,
a obra lobatiana? Essa e outras questões devem ser levantadas quando pretende-se por
meio do trabalho com o texto literário, formar leitores críticos.
Monteiro Lobato, consegue por meio das suas narrativas, despertar o olhar dos seus
leitores através de uma perspectiva crítica, enfatizando essa natureza política e ideológica
que presente nos seus traços de escrita, contribuem não apenas para a formação das
crianças, mas sobretudo, no sentido de criar nos pequenos, uma consciência de que eles
têm direitos e deveres a serem cumpridos. Como aponta, Sadroni (1987, p. 53):
Com Lobato, os pequenos leitores adquirem consciência crítica e
conhecimento sobre inúmeros problemas concretos do país e da
humanidade em geral. [...] Sem coleiras, pensando por si mesma, a
criança vê, num mundo onde não há limites entre realidade e fantasia,
que ela pode ser agente de transformação.

Dessa maneira, utilizar a obra de Lobato na sala de aula é uma forma de verificar
como as crianças recebem-na, visto que em se tratando de um contexto contemporâneo,
algumas crianças provavelmente não demonstrem tanta familiaridade com o universo
lobatiano, haja vista que ele dialoga entre tempos e nos apresenta um contexto com
algumas realidades e vivências diferentes das nossas. Por isso, cabe ao professor,
oportunizar aos alunos acerca destes aspectos, sendo uma espécie de mediador,
responsável por desvendar algumas inquietações que venham a surgir, no momento em
que os discentes estejam diante do texto de Monteiro Lobato. Sobre isso, discorre Lajolo:
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Faz parte do papel da escola familiarizar os alunos com um conjunto de
textos que se acredita que são importantes para a formação da criança
como pessoa humana, justa, decente, generosa, como cidadão crítico,
participante, e eu acho que Lobato talvez seja o primeiro grande autor
brasileiro que se tem nesse sentido, apresentado uma obra admirável
sob todos os pontos de vista (LAJOLO, 2015)

2. SUPORTES TECNOLÓGICOS PARA A OBRA DE MONTEIRO LOBATO
Como a leitura da obra lobatiana vem dialogando com as crianças da modernidade?
Para responder essa pergunta, é necessário estarmos atentos aos novos suportes
tecnológicos que são utilizados como instrumento pedagógico para o trabalho com o texto
de Lobato. Assim sendo, as esferas sociais ou institucionais organizam diferentes formas
de comunicação e estratégias de compreensão para um determinado discurso, ampliando
e conceituando o surgimento de diversos gêneros e suportes de escrita.
Pode-se afirmar então, que não há texto sem leitor e sem suporte, de forma que o
texto poderá assumir vários sentidos, já que é na relação com as práticas de leitura de
cada leitor, em sua relação com o texto e o objeto, que os sentidos serão construídos,
caracterizando assim uma relação de aprendizagem. (Chartier, 1998).

METODOLOGIA

A presente investigação trabalhou com duas frentes de pesquisa, sendo uma delas
a pesquisa bibliográfica no site de periódicos da Capes e a outra nas plataformas digitais
de distribuição de produtos digitais. Dessa forma, este estudo se trata, quanto à sua
finalidade, de uma pesquisa básica, pois pretende aprofundar o conhecimento a respeito
de um objeto já estudado. Quanto à abordagem, a investigação é qualitativa, pois a análise
da coleta de dados foi realizada pelos próprios pesquisadores. Já quanto aos
procedimentos se trata de uma pesquisa exploratória, descritiva, realizada por meio de
levantamento de dados a partir da Internet durante o mês de maio de 2018. (BARBOSA,
2018). Durante esta investigação, fizemos uma busca no portal de periódicos da capes
com as seguintes combinações: MONTEIRO LOBATO + SALA DE AULA /
MONTEIRO LOBATO + ESCOLA / MONTEIRO LOBATO + ENSINO / MONTEIRO
LOBATO + NOVAS TECNOLOGIAS / SITIO DO PICACAU AMARELO +SALA DE
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AULA / SITIO DO PICAPAU AMARELO + ESCOLA, no período de tempo entre 2015
e 2018, no intuito de buscar trabalhos acadêmicos relacionados à presença da obra de
Monteiro Lobato em sala de aula. Em outra frente de pesquisa, procuramos por
apresentações da obra de Monteiro Lobato em suporte digital, fossem os elementos da
obra adulta ou infantil, sendo e-books, audiolivros, jogos ou aplicativos em geral. Nesta
busca, consultamos as plataformas de distribuição de produtos digitais Googleplay®,
AppStore® e Amazon®.

RESULTADOS
Os resultados coletados no portal de periódicos da CAPES revelaram o seguinte:
Para a busca MONTEIRO LOBATO + SALA DE AULA, foram encontradas 14 entradas,
entretanto, apenas três trabalhos falavam especificamente de literatura em sala de aula. Já
para busca MONTEIRO LOBATO + ESCOLA, chegamos a 68 resultados, mas também
apenas três, os mesmos, eram sobre literatura e sala de aula. Já sobre a busca MONTEIRO
LOBATO + ENSINO, apareceram 46 entradas, e delas, apenas cinco foram relacionadas
à presença da obra em sala de aula. Na busca MONTEIRO LOBATO + NOVAS
TECNOLOGIAS, localizamos 14 trabalhos, mas nenhum era sobre literatura e sala de
aula. Já na busca SITIO DO PICACAU AMARELO + SALA DE AULA / SITIO DO
PICAPAU AMARELO + ESCOLA não encontramos nenhum resultado.
Em relação à investigação nas plataformas de distribuição de produtos digitais, os
resultados têm relação com o momento atual de desenvolvimento tecnológico e mostram
uma oferta considerável de itens relacionados à obra lobatiana, bem como os livros em
si, sendo que em formato digital, como podemos observar na tabela 1 abaixo.
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TABELA 1
SUPORTES TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS PARA A OBRA LOBATIANA
GOOGLE PLAY®

APPLE STORE®

AMAZON®

E-

INF

ADU

TO

E-

INF

ADU

TO

E-

INF

ADU

TO

BOOKS

42

24

T

BOOKS

27

6

T

BOOKS

31

28

T

66
AUDIO

11

33
AUDIO

0

59
AUDIO

LIVRO

LIVRO

LIVRO

S

S

S

JOGOS/

2

JOGOS/

0

JOGOS/

VÍDEO

VÍDEO

VÍDEO

S

S

S

MÚSIC

2

AS

MÚSIC

2

AS

MÚSIC

0

0

0

AS

Fonte: Plataformas digitais Googleplay®, Apple Store® e Amazon® em maio de 2018.

De acordo com a tabela 1 acima, observamos que na plataforma da Googleplay®
existem disponíveis para compra 66 e-books, sendo 42 infantis e 24 adultos, além de 11
audiolivros, dois jogos/vídeos e duas músicas. Já na AppleStore®, encontramos 33 ebooks, sendo 27 infantis e seis adultos, além duas músicas. Na Amazon®, o resultado foi
que há 59 e-books, sendo 31 infantis e 28 adultos. Como a Amazon® oferece apenas
“produtos” de leitura, não havia lá outros itens disponíveis. Ao todo existem disponíveis
158 e-books disponíveis nas três plataformas pesquisadas, sendo 100 deles infantis e 58
relativos à obra adulta. Segundo nossos dados, a Googleplay® é o serviço de distribuição
digital que mais oferece itens, entre e-books, jogos, aplicativos e músicas, relativos à obra
de Monteiro Lobato, totalizando 41% de tudo o que é oferecido. Em segundo lugar,
encontramos a Amazon® com 37% e por último a AppStore, com 20%, como é possível
observar no gráfico 1 abaixo.
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QUADRO 1

Suportes tecnológicos para a obra lobatiana
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Fonte: Plataformas digitais Googleplay®, Apple Store® e Amazon® em maio de 2018.

CONCLUSÃO
Os resultados explicitam que o obra de Monteiro Lobato tem sido contemplada
pelos novos suportes digitais, já que ela está presente nos mais importantes meios de
acesso digital a produtos e serviços. Entendemos que há uma oferta generosa de suportes
tecnológicos da obra de Monteiro Lobato nas plataformas de distribuição digital, o que
pode ensejar novas experiências leitoras, bem como o estabelecimento de novos
significados e relações com a obra do referido autor.
Se dialogarmos com as proposições de Chartier (1998), entendemos que a
diversidade de possibilidades de experiências de leitura da obra lobatiana, pode
oportunizar novos significados de leitura da mesma. De acordo com o autor, os sentidos
do texto em tudo têm a ver com o suporte que o carrega, pois ele seria composto , pelo
texto propriamente dito, pelo leitor, pelas práticas de leitura e finalmente pelo suporte.
Dessa forma, podemos imaginar que novas leituras possam surgir, novos sentidos possam
ser dados à obra de Monteiro Lobato, já que atualmente temos uma diversidade de opções
digitais para ter contato com ela, como pudemos contemplar em nossos resultados. Assim
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sendo, a composição de Lobato continua viva de diversas maneiras, seja em livros,
canções, jogos ou outros aplicativos.
O que nos resta indagar é se essa diversidade conversa com as práticas de leitura
dentro de sala de aula, de acordo com o que encontramos de resultados no portal de
periódicos da CAPES, não há muitos trabalhados que atestem a presença da obra
lobatiana em sala de aula por meio dos suportes digitais. Não podemos afirmar
exatamente que isso não é feito ou se não está sendo documentado como pesquisa
científica.
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OS PARATEXTOS EDITORIAIS NA OBRA CANTIGAS DAS CRIANÇAS E DO
POVO E DANÇAS POPULARES, DE ALEXINA DE MAGALHÃES PINTO1
Laura Emanuela Gonçalves Lima (UNIMONTES)2
Resumo: Alexina de Magalhães Pinto foi uma pesquisadora, professora, folclorista e escritora
mineira do início do século XX, pioneira em obras destinadas às crianças (e/ou ao trabalho que
se realizava com as crianças nas escolas). Em suas obras – grande parte delas, coletâneas de
produções culturais que circulavam oralmente naquela época – a autora procurou aproximar a
cultura popular e o folclore da cultura considerada de elite. O trabalho propõe refletir sobre a
sua contribuição enquanto editora, numa tentativa de estabelecer a relação entre os paratextos
(elementos periféricos do texto, conceito desenvolvido pelo francês Gerard Genette), como itens
que induzem ou influenciam o leitor na construção de uma ideia moderna da infância.
Palavras-chave: Alexina de Magalhães Pinto; Literatura infantil; paratextos.

Alexina de Magalhães Pinto – conforme o Dicionário Crítico da Literatura
Infantil e Juvenil Brasileira, de Nelly Novaes Coelho (2006) – nasceu em quatro de
julho de 1870, em São João Del Rei-MG, e morreu, vítima de trágico atropelamento de
trem, em dezessete de julho de 1921, na cidade de Correias-RJ.
Alexina de Magalhães costumava fazer viagens por Minas Gerais, São Paulo e
Rio de Janeiro, recolhendo tradições populares (contos, provérbios, brincadeiras infantis
e cantigas) que inseriu nos seus livros: Nossas Histórias (1907), Contribuição do
folclore

brasileiro

para

a

biblioteca

infantil (1907), Os

nossos

brinquedos (1909), Cantigas das crianças e do povo e danças populares (1916)
e Provérbios populares, máximas e observações usuais (1907).
Com esse seu trabalho de recolha e escolha de cantigas, provérbios, contos e
brincadeiras do meio social, para formar espécies de coletâneas, Coelho (2002) comenta
que, nessa sua iniciativa, está visível a influência de vertentes do pensamento científico
que emergia no século XIX: a valorização das origens, busca de autenticidade e
identidade nacional.
Leonardo Arroyo, um dos mais importantes estudiosos da literatura infantil, faz
referência à importância de Alexina de Magalhães na época em que a produção de obras
destinadas à infância estava emergindo no Brasil. No livro Literatura infantil brasileira
(1968), Arroyo ressalta a participação da autora em uma “reação à literatura escolar e
aos velhos conceitos sobre a infância”, já que ela promovera um projeto de uma
1

Este trabalho integra uma pesquisa de mestrado em andamento sobre a obra da autora Alexina de
Magalhães Pinto, sob orientação da professora Rita de Cássia Silva Dionísio Santos.
2
Graduação em Letras/Português (UNIMONTES), Mestranda no programa de Pós-graduação em
Letras/Estudos Literários (UNIMONTES). Bolsista CAPES. Contato: lauralima.mail@hotmail.com
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biblioteca infantil, indicando quais obras mínimas deveriam ser dadas para as crianças e
jovens lerem (ARROYO, 1968, p. 257).
O livro Cantigas das crianças e do povo e danças populares3 (1916), objeto de
estudo deste trabalho, trata-se de uma coletânea de cantigas populares, compiladas pela
Alexina de Magalhães durante suas pesquisas e viagens. A escritora ouvia as cantigas de
crianças e adultos nos locais que visitava e as registrava juntamente com a sua melodia
– segundo indica a autora no próprio livro:
De lar em lar, de poiso em poiso, durante longos annos, andei a ouvir
e a registrar de labios mineiros, cariocas, fluminenses, paulistas, – de
contingentes estranhos que a sorte adversa a essas paragens lançára –
cantigas, historias, maximas, receitas, superstições ... Nos salões, nas
salas, attenta, ouvi meninas, mocinhas, senhoras, matronas, buscandoas sempre em meios em boa conta tidos. [...]
Ouvia de lapis na mão, de papel em punho; escrevia rápido; em
segunda audição verificava o que escrêvera; para o piano transportava
os trechos musicaes; escrevia-os; conferia-os, após escriptos (PINTO,
1916, p. 5 e 6).

Durante o século XIX, as produções literárias voltavam-se para os costumes
populares, como forma de ressuscitar o nacionalismo brasileiro. Muitos escritores vão
encontrar as marcas de nacionalidade brasileira no folclore: com seus contos, cantigas,
provérbios e demais costumes populares.
Evidencia-se que, no período histórico do final do século XIX e início do século
XX, o Brasil passava por muitas transformações, como a implantação de um novo
regime, o republicano. O papel das mulheres nessa época ainda era pouco expressivo,
pois elas não tinham autonomia e liberdade de expressão, de modo que as atividades
femininas eram ocultadas. A essa problemática, podemos atribuir o pseudônimo
utilizado pela autora em alguns artigos publicados no Almanaque Brasileiro Garnier –
como encontra-se na bibliografia da dissertação “A mineira ruidosa” Cultura Popular e
Brasilidade na Obra de Alexina de Magalhães Pinto (1870-1921), de Flávia Guia
Carnevali (2009) – denominado Icks. Destaca-se que no livro Cantigas das crianças e
do povo e danças populares – o qual é objeto deste trabalho – o nome Icks encontra-se
como título da coleção publicada pela Livraria Francisco Alves.

3

Título original: Cantigas das creanças e do povo e dansas Populares, PINTO, 1916.
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Alguns críticos e estudiosos apontam as obras de Alexina de Magalhães Pinto
como pedagógicas, não atribuindo valor estético às manifestações populares. Nesse
sentido, ressalta-se que, provavelmente por ter sido professora – e há registros que seu
livro Provérbios, Máximas e observações usuais fora adotado nas escolas públicas
mineiras – e pelo contexto social da época, em que predominava o pensamento de
formação da elite burguesa, o acervo da autora apresenta características didáticas.
Contudo, importante acentuar que, no livro Problemas da literatura infantil
(1979), Cecília Meireles discute sobre a aproximação da literatura infantil com a
literatura pedagógica e as problemáticas decorrentes dessa relação para a consolidação
da primeira como gênero literário. A autora também acredita que essa ligação é
necessária, mas que isso não impediria os livros infantis de trazerem consigo a bagagem
literária.
Ademais, ao mesmo tempo que Alexina de Magalhães Pinto pretendia registrar as
tradições populares, ela também esteve preocupada em adaptar certos aspectos da
cultura popular que entrariam em contato com a “elite”, conforme a historiadora Flávia
Carnevali comenta, em seu trabalho intitulado Música popular, Memória e História em
Alexina de Magalhães Pinto (2011):

Foi ela quem usou pela primeira vez material folclórico na elaboração
de livros didáticos, contrariando a tendência da época de excluir
histórias populares e folclóricas dos livros destinados a compor a
biblioteca infantil. Alexina foi inovadora ao acreditar no potencial
educativo da cultura popular, mas para isso reelaborou e recriou os
contos, as brincadeiras infantis e as cantigas populares à sua maneira
(CARNEVALI, 2011, p. 388).

O livro foi publicado em 1916, com 208 páginas ao todo, num total de 77 cantigas
e é dividido em duas partes. Na primeira parte, as cantigas são divididas em: Cantigas;
Cantigas dos pretos. Na segunda parte, encontramos a seguinte divisão: Cantigas e
Danças; Côretos; Côretos de Mesa; Côretos e bandos de rua; Cantigas jocosas;
Cantigas historicas, regionais e patrioticas. Essa divisão da obra (e outros aspectos que
serão discutidos a seguir) confirma a participação da autora na sistematização da obra.
Em relação à capa do livro, Rita de Cássia Silva Dionísio, no texto Narrações da
infância em Alexina de Magalhães Pinto: refletindo sobre as “Cantigas das creanças”,
comenta que:
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A organização dos elementos semiológicos da capa permite-nos
identificar a sua relação com o conteúdo do livro: de natureza eclética,
a obra reúne cantos (narrativas) das culturas negra, branca e indígena
– os quais transportam crenças, superstições, informações sobre o
modus vivendi dessas etnias. Por outro lado, não se pode prescindir,
também, dos (pré)conceitos – perceptíveis na ilustração – que
enformavam aquele tempo: as crianças brancas bem vestidas, em
posição de destaque social; as crianças negras e indígenas às margens
dos processos educacionais e sociais de formação cidadã (e em
proporção matematicamente menor que as brancas) (DIONÍSIO,
2016, p. 222 e 223).

Essa interpretação da capa corrobora a hipótese de essa ilustração ter sido
elaborada pela própria Alexina de Magalhães – o que pode ser verificado a partir da
informação encontrada no texto da Carnevali (2009), de que ela ocupou cargo de
destaque na Cadeira de Desenho e Caligrafia da Escola Normal de São João Del Rey.4
O papel do editor é fundamental na concretização de um livro. O trabalho de
seleção e de organização da obra pode influenciar na interpretação do leitor. Os textos e
observações de autoria de Alexina de Magalhães nos arredores das cantigas, parece-nos
imprescindíveis à compreensão do projeto artístico e estético pretendido pela educadora.
Para refletir sobre a sua contribuição enquanto editora, com ênfase na sua obra citada
anteriormente, é necessário compreender a ideia ou o conceito de paratexto,
desenvolvido pelo francês Gerard Genette.
De acordo com o autor, no livro Paratextos Editoriais (2010), os paratextos são
reforços que participam da construção de uma obra, como forma de expandi-la. Podem
ser considerados como paratextos: título, nome do autor, prefácio, ilustrações, notas,
dedicatória, capa, contracapa e tantos outros acessórios que se encontram ao redor do
texto, que oferecem “a cada um a possibilidade de entrar ou de retroceder. ‘Zona
indecisa’ entre o dentro e o fora, sem limite rigoroso, nem para o interior (o texto) nem
para o exterior (o discurso do mundo sobre o texto)” (GENETTE, 2009, p. 9 e 10).
Para a reflexão dos paratextos presentes na obra selecionada, Cantigas das
crianças e do povo e danças populares, serão destacados três textos que se encontram
4

Podemos supor que os desenhos que encontramos no interior da obra tenham sido feitos por Alexina de
Magalhães, contudo, na capa do livro, identificamos recentemente, quase que camuflado com o desenho
da grama, um registro que se assemelha a uma assinatura, onde se lê: Moraes. Estamos nos dedicando à
investigação dessa informação.
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no início do livro, antes da exposição das cantigas. No primeiro paratexto, intitulado Às
crianças (no português atual), é perceptível o direcionamento de sua escrita para as
crianças. Essa parte do livro revela o desejo da autora de convidar as crianças para o
universo de seu livro, um universo musical e cultural. Ela convida as crianças a
cantarem e a brincarem com seus amigos, mas recomenda que elas fossem amáveis e
generosas com todos, para que, assim, se tornassem pessoas de bem: “Cantae, filhinhos,
cantae. Reuni-vos aos bons, cantae, briancae. Brincando, sede amaveis e delicados;
esforçae-vos por serdes generosos para com os vossos companheiros todos” (PINTO,
1916, p. 3).
Alexina de Magalhães diz que as cantigas servirão para trazer momentos de
felicidade, de alegria e de sintonia com os amigos e família e que esses momentos não
serão esquecidos com o passar do tempo, visto que os momentos felizes estarão, de
certa forma, gravados em cada cantiga, em cada coração. Um outro trecho desse
paratexto revela a crença da autora de que as cantigas envolveriam a criança com o
sentimento e com o conhecimento, contribuindo para a construção de seu caráter: “E si
de outras tão simples como essas souberdes os versinhos, mandae-os com o vosso
endereço, o endereço de quem as aprendestes, a quem trabalha por ver-vos cada dia
mais alegres, mais fortes, mais nobre pelo sentimento e pelo saber...” (PINTO, 1916, p.
3).
É considerável ressaltar que esse é o primeiro paratexto do livro, ou seja,
intencionalmente ou não, ele é direcionado às crianças. A autora a todo momento coloca
a criança em um patamar maior, sua preocupação com elas é evidente.
No segundo paratexto do livro, intitulado Alguns conselhos sobre a maneira de se
servirem os pais, as crianças, os educadores (no português atual), percebe-se o cuidado
da autora com a saúde física das crianças e dos educadores, aconselhando o repouso
após a cantoria. Ela pede aos pais ou educadores que indiquem as ilustrações presentes
no livro e que estimulem as crianças a dizerem o que sentem, o que veem. Aos
educadores pede que sejam narradas histórias que incentivem as crianças a criarem suas
próprias histórias e relacionarem depois com as cantigas e outras figuras:

Uma historia, a proposito do quadro, será narrada pelo educador; nos
dias seguintes repetida pelas creanças, sem exigencias de detalhes.
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Mais tarde virá o exercicio de invenção de historias, com o auxilio de
outras figuras e respectivas canções (PINTO, 1916, p. 4).

No terceiro paratexto, intitulado Nota justificativa, Alexina de Magalhães a
endereça aos estudiosos e educadores. É um texto de explicação sobre a origem e o
porquê da obra. A autora expõe o seu interesse pela literatura popular anônima, tendo
passado anos ouvindo e registrando cantigas, histórias, provérbios, receitas,
superstições, de diversos lugares do Brasil. Alexina de Magalhães indica seu cuidado
técnico em registrar, em notas de rodapé, a origem e detalhes de cada cantiga que
compõe a obra. Esses registros, segundo declara, seriam de grande valor e utilidade para
outros folcloristas e estudiosos de literatura popular. A autora compreende a fidelidade
que se deve ter nesses registros populares, na questão de manter os traços, seja da
origem ou, nesse caso de cantigas, a sua sonoridade.
A escritora deixa visível a sua intenção de fazer algo essencialmente brasileiro e,
de um modo bem modesto, acredita que se não conseguiu o que pretendia, outros
estudiosos o fariam um dia. Aconselha, então, no final desse terceiro paratexto, que não
nos esquecêssemos do que era nosso, já que é no popular que estão os verdadeiros
tesouros de um povo e é lá que estão as verdadeiras qualidades:

Evitemos excessos, não deixando, nunca, de estudar o que é nosso,
com sympathia, amor, carinho e benevolencia: – só a esses titulos se
rende a natureza, como só por elles se deixam penetrar os umbraes dos
thesouros dos humildes: e é lá que reside o que é bom, o que é bello,
nobre, justo e verdadeiro (PINTO, 1916, p. 10).

É interessante pensarmos que mesmo com as mediações feitas pela autora,
modificando certos aspectos da cultura folclórica, as suas obras são meios de
preservação desse material que se perderia ao longo do tempo. Entretanto, considerando
todos os aspectos comentados nesse trabalho e o contexto social e político da época –
em que a cultura popular não penetrava as camadas mais altas da sociedade, era o
momento certo para a inovação.
Com a apresentação de alguns dos elementos periféricos do livro, é possível
cogitar que eles são itens que induzem ou influenciam o leitor na construção de uma
ideia moderna da infância, em que a criança é posta em lugar de destaque e, a essa ideia
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moderna, podemos atribuir o afastamento da obra de uma definição de obra pedagógica,
como é considerada por alguns críticos.
Partindo do ponto de vista do conceito de Genette (2009), os paratextos são
considerados elementos importantes e auxiliadores para a interpretação de uma obra.
Conforme Aulus Mandagará Martins, em As margens do texto nas margens do cânone:
Paratexto, texto e contexto em Luuanda e Mayombe, “na maioria dos casos,
desconsiderá-lo seria perder algo da história desse texto, suas motivações, seu modo de
circulação, sua relação com o contexto literário e político” (MARTINS, p. 176, 2010).
Acredita-se que é possível apontar particularidades artísticas da obra
referida como estratégias que contribuem para a construção dos sentidos do texto e para
a sua recepção e, pelos resultados parciais de nossa pesquisa, é possível afirmar que
Alexina de Magalhães participou ativamente da edição dos seus livros. A escolha da
escritora em trabalhar com crianças como forma de elevá-las, de algum modo, e os
indícios de inovação da literatura infantil que estava se iniciando no Brasil são alguns
aspectos que foram considerados neste trabalho, cogitando mostrar a validade de
estudos contemporâneos sobre os paratextos na composição de um livro.
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CASAMENTO E REPRESENTAÇÕES DO FEMININO NA LITERATURA
INFANTIL E JUVENIL DE MARINA COLASANTI1
Morgana de Medeiros Farias (UFPB)2
Valnikson Viana de Oliveira (UFPB)3
Resumo: esta pesquisa propõe uma leitura da produção literária da escritora ítalo-brasileira
Marina Colasanti, com base em discussões de gênero, voltando-se, especificamente, para a
representação do feminino nos contos “O rosto atrás do rosto” e “Doze reis e a moça no
labirinto do vento”, presentes na obra homônima Doze reis e a moça no labirinto do vento
(2006), com vistas ao elemento temático do casamento. Para fundamentar nossa pesquisa
bibliográfica, de cunho qualitativo-interpretativo, valemo-nos de teóricos como Moreira (2003),
e Zilberman (2005). Observamos que a autora questiona sutilmente o lugar destinado ao ser
feminino nos textos literários destinados aos pequenos leitores.
Palavras-chave: Casamento; Contos de Fadas; Marina Colasanti.

Considerações iniciais
Realizando-se uma breve retrospectiva das narrativas tradicionais que foram e
permanecem sendo importantes aos leitores em formação, notaremos que grande parte
das obras delega às personagens mulheres um espaço determinado pelo estereótipo: ora
o de uma donzela que espera pelo seu amado, ora o de uma dona de casa cuja vida se
resume a cuidar do bem-estar da família e da ordem do lar. Em meio a essa prescrição,
em que homens e mulheres ocupam na sociedade papéis distintos e, de certa forma,
impermeáveis, meninos e meninas cresceram e ainda crescem concebendo o mundo sob
uma visão afastada da razoabilidade que deve orientar a relação entre os gêneros.
Na literatura infantil e juvenil brasileira contemporânea, opondo-se à
predominância do perfil sexista, diversos autores e autoras passaram a buscar uma
representação de resistência às figuras femininas ante os comportamentos romantizados,
dotados de passividade e submissão em esferas de atuação severamente limitadas. Nessa
perspectiva, a presente pesquisa propõe a leitura de um exemplar da obra literária de
Marina Colasanti, intitulado Doze reis e a moça no labirinto do vento (2006), com base

1

Trabalho proveniente de um recorte da dissertação intitulada Mulher, casamento e autoria feminina:
enfoques na literatura infantil e juvenil de Marina Colasanti (2017), apresentada pela autora deste artigo
como um dos requisitos para a obtenção do título de mestra em Letras, pela Universidade Federal da
Paraíba, sob a orientação da professora Dra. Liane Schneider.
2
Graduada em Letras – Língua Portuguesa (UFCG), mestra em Letras (UFPB), doutoranda em Letras
(UFPB). E-mail: morgananp14@hotmail.com
3
Graduado em Letras – Língua Portuguesa (UFPB), mestre em Letras (UFPB), doutorando em Letras
(UFPB). E-mail: valnikson18@hotmail.com.
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em discussões de gênero, voltando-se para os contos “O rosto atrás do rosto” e “Doze
reis e a moça no labirinto do vento”.
Temos como elemento temático principal o casamento, ilustrador de questões
polêmicas importantes na formação cognitiva e emocional de crianças e jovens e que,
por isso, deve ser discutido no âmbito da arte literária se considerarmos o seu caráter
formador e emancipatório, sob a crescente necessidade de discussão acerca de tópicos
rechaçados por diversos setores sociais.
A própria produção literária de autoria feminina foi, ao longo do tempo, preterida
devido à frequente consagração de obras escritas por homens, reforçando uma cultura
de cunho patriarcal, o que já justificaria o intento de elaborar um trabalho que se agrupe
aos movimentos emancipatórios e de reconhecimento da produção de mulheres no
contexto nacional, ligadas aos estudos sobre o feminismo. Além disso, entendemos que
as narrativas selecionadas evidenciam os arrolamentos e os embates que se estabelecem
no campo dos estudos culturais assinalados por um sistema que dá vez ao masculino e
ao que provém dele.
Estudaremos, então, como se dá a formação e a consolidação da instituição do
matrimônio, com vistas ao papel desempenhado pelas mulheres, no que concerne aos
atributos e obrigações que historicamente foram destinados a elas, evidenciando as
diferenças entre os contos populares tradicionais e os contos de fada contemporâneos,
evocando o papel simbólico dos elementos maravilhosos inseridos em tais narrativas.
Para fundamentar a nossa pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativointerpretativo, valemo-nos de teóricos sobre gênero e atuação feminina na literatura, tais
como Oliveira (2013), Montero (2004) e Moreira (2003), bem como da teoria acerca da
literatura infantil e juvenil, representada por Besnosik (2009) e Zilberman (2005),
dentre outros. Como resultado parcial, observamos que Colasanti rompe com ideais de
gênero excludentes e questiona sutilmente o lugar naturalizado que sempre foi destinado
ao ser feminino nos textos literários destinados aos pequenos leitores.
Optamos por realizar um trabalho que relacione a literatura infantil, juvenil e o
gênero devido à crença de que há a necessidade de levar às crianças e aos jovens outras
realidades que não sejam aquelas moldadas pelo sistema patriarcal. Por mais que
qualquer escritor se diga isento de ideologias, sejam elas de que natureza for, algo da
sua subjetividade, ou mesmo de alguma crença que nutra, vai escapar pelas entrelinhas
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do texto. As crianças estão em contato direto com as histórias infantis e é importante
que elas conheçam as diversas realidades. A literatura infantil e juvenil serve, nesse
caso específico, para proporcionar um relevante diálogo com crianças e jovens no que
diz respeito ao gênero, visando formar cidadãos mais respeitosos com as diferenças.

Estudos de gênero e autoria feminina

Em tempos remotos, mulheres escritoras utilizavam pseudônimos para atribuírem
autoria às suas produções, pois não era aceitável que elas escrevessem. À mulher era
reservado apenas o espaço do lar, do privado, onde ela poderia viver em clausura, de
modo que não representasse nenhum risco à cultura patriarcal vigente. Os olhares eram
voltados às obras literárias escritas por autores do sexo masculino, estas que ocupavam
o lugar do que teoricamente haveria de maior e melhor na literatura universal.
A produção cultural feminina tem a sua invisibilidade constatada quando
percebemos, estatisticamente falando, a quantidade de autores consagrados pelo cânone
em detrimento do número de autoras, isso porque a mulher está, de fato, inserida em um
grupo minoritário, que vem buscando a sua ascensão com do passar dos anos.
Atualmente ainda podemos ver que há muito mais autores do que autoras no rol de
obras literárias, o que representa um peso histórico considerável.
Os estudos feministas, nesse sentido, buscam legitimar a história de mulheres
através da garantia de espaços na historiografia literária. Socialmente falando, os
espaços masculinos e femininos são (ou sempre tenderam a ser) bem claros. De acordo
com Almeida (2013, p. 75), “É nessa conjuntura de uma travessia em direção a um
questionamento do espaço, do lugar, do local e do global que se pode analisar como
esses novos espaços comunais da contemporaneidade aparecem discutidos em
narrativas produzidas por mulheres”.
Escrita de autoria feminina e crítica feminista são coisas distintas, embora
caminhem paralelamente. Corroborando com essa afirmativa, Moreira (2003) afirma
que “A crítica feminista continua perseguindo seu objetivo: identificar aquilo que, de
fato e de direito, caracteriza a escrita feminina e, por outro lado, construir uma ideia
básica, estrutural para a análise da literatura elaborada por mulheres” (p. 42).
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Os estudos culturais e de gênero vêm fazendo da literatura um campo fértil de
discussões e difusão de si próprios, como forma de trazer à tona questionamentos que
podem originar pensamentos mais críticos e pautados no respeito à diferença. É essa
militância que as mulheres assumiram, visto que são as mais interessadas em consolidar
sua liberdade de expressão e de escolhas, sejam elas de que natureza forem.
Através da obra de Colasanti, sobretudo do livro de contos Doze reis e a moça no
labirinto do vento (2006), percebemos que a autora é detentora de um modo de escrever
peculiar, de modo que não só não incentiva o preconceito entre homens e mulheres,
como as coloca em situações de tomada de decisão, quando podem escolher o que
desejam fazer de suas vidas. Essa abordagem do ser feminino gera alteridade e rompe
com modelos de personagens voltados à cultura patriarcal.

Podemos afirmar que Colasanti assume uma postura feminista ao
afirmar que a situação das mulheres na sociedade a interessa muito. A
autora também reconhece as limitações impostas ao sexo feminino
socialmente e tenta entender como isso se dá, onde se localiza e como
se reflete nas produções literárias das mulheres. (OLIVEIRA, 2013, p.
63).

Acreditamos que tais estórias podem estimular jovens leitores a construir
compreensões diferenciadas sobre as relações sociais entre homens e mulheres,
colaborando com a educação mais consciente no que diz respeito à construção do
gênero por parte de meninos e meninas. Nos contos escolhidos há abordagens que
questionam costumes já enraizados. Trata-se de uma conduta diferenciada das quais
somos acostumados a ver.
Consideramos a literatura infantil e juvenil de Marina Colasanti como sendo
detentora de abordagens que colocam a mulher em evidência e conferem a ela a
importância que lhe é devida, tendo, assim, papel de modificadora da sociedade e das
crenças vigentes embasadas por ideologias patriarcais. “Escrita e linguagem, portanto,
representam poderes e ideologias, e servem para consolidar e garantir determinada
supremacia social” (JACOMEL, et al, 2007, p. 82).
Embora seja, ainda, negada a muitas mulheres a presença no cânone nacional,
percebemos que o motivo impulsionador não é e quase nunca foi a falta de condições
artísticas para isso, pelo contrário, a qualidade de muitas obras de literatura feminina
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salta aos olhos, a problemática sempre foi ter de provar isso e driblar a crítica de que a
literatura de autoria feminina é autobiográfica.
Na literatura infantil e juvenil, os contos de fadas de Colasanti vão na contramão
dos tradicionais e um dos motivos de ganharem ênfase são os elementos que remetem
o/a leitor/a, por vezes, à Idade Média, equilibrando com delicadeza os gêneros lírico e
narrativo, discutindo sobre assuntos contemporâneos e sobre as relações humanas. A
linguagem utilizada pela autora proporciona encantamento aos seus leitores, talvez
devido a isso suas obras tenham cativado cada vez mais a atenção do público e da
crítica.

Essas narrativas transcorrem numa época que sugere a Idade Média,
uma vez que se ambientam em aldeias, campos ou castelos, tendo
pastores, camponeses, cavaleiros, reis ou princesas por personagens.
Em desacordo com os padrões típicos dos contos de fadas, os de
Marina Colasanti não estão comprometidos com um “final feliz”,
muitos deles apresentando desfechos trágicos ou finais em aberto, o
que constitui uma atualização dessa modalidade de narrativa.
(MORAES, 2011, p. 337).

A fortuna literária colasantiana é extensa e conta com muitos gêneros que
adentram ao universo das vivências femininas, bem como ao lado sensível que há na
nossa existência. A busca por uma escrita feminina com identidade própria tem se
tornado cada vez mais frequente e vem adquirindo força perante os setores acadêmicos.
No entanto, assim como as conquistas conseguidas pelo movimento feminista ao longo
da história, esse processo é lento e permeado por contradições.

Quebra de estereótipos na literatura infantil e juvenil colasantiana

Não é novidade afirmarmos que os contos de fadas tradicionais preconizam
valores de submissão quando falamos do sexo feminino. As mulheres com as quais
temos contato, na maioria das vezes, não têm autonomia, pelo contrário, passam toda a
narrativa construindo uma história que deságua sempre em um casamento, este que é o
maior símbolo de um final feliz.
A maioria das mulheres da literatura infantil com as quais temos contato são
princesas brancas, loiras, indefesas e trancadas em castelos, esperando serem resgatadas

4203

por um príncipe, aquele por quem se apaixonaria e se casaria para, assim, viverem
felizes para sempre. Não queremos dizer que esses contos são nocivos, porque também
discutem e reafirmam valores como a bondade, a humildade, a retidão, a tolerância,
dentre outros.

Se o conteúdo dos contos clássicos é reflexo de uma forma social
ultrapassada, e se seu aproveitamento em outra sociedade, depois de
neutralizada a forma de rebeldia que os impregnava, serviu a um
interesse repressor, a sobrevivência desse gênero narrativo, em nossos
dias, depende de modificações que o compatibilizem com o caráter
emancipatório da literatura. (ZILBERMANN; MAGALHÃES, 1987,
p. 141).

Considerando este caráter emancipatório da literatura, podemos citar obras
infantis e juvenis que já estão em consonância com os padrões sociais atuais – como a
que nos propusemos analisar – que convidam os leitores a pensar e a questionar as
imposições às quais estão submetidos. Contemporaneamente, pudemos perceber que
nem sempre o casamento, o encontro amoroso, a busca pela beleza física é determinante
para que desfrutemos da felicidade.
Para exemplificar o que viemos discutindo, achamos por bem analisar os dois
contos já mencionados de Marina Colasanti e começaremos, portanto, pelo que tem
como título “O rosto atrás do rosto”. Dentre outras coisas, o conto aborda o tema da
crise de identidade na pós-modernidade, esta que está ligada a um dos personagens
principais, o Guerreiro das Tendas de Feltro, que tinha o rosto coberto por uma máscara
de aço e, portanto, não permitia que ninguém visse sua fisionomia. Ele, depois de andar
pelo mundo e travar inúmeras batalhas, decide fazer de um reino que encontra pelo
caminho o seu paradeiro.
Sentindo necessidade de uma companheira, o Guerreiro mandou que os seus
serviçais avisassem por toda parte que ele estava à procura de uma esposa. Muitas
foram as princesas que se apresentaram a ele em seu castelo, no entanto, ao perceberem
que se tratava de um pretendente de máscara no rosto, todas elas voltaram aos seus
países de origem e deixaram para trás a proposta de casamento, apenas uma princesa,
que chegou montada em um urso pardo, não numa carruagem, aceitou seu pedido,
embora ele a tivesse alertado de que nunca poderia ver seu rosto.
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Para Santos (2008, p. 23), “O urso aqui aparece apenas de forma tangencial, mas
não podemos deixar de notar que ele surge como aquele que introduz a heroína no conto
e, mais especificamente, no novo lar de que ela fará parte, ao lado do Guerreiro”. O
homem quem sente necessidade de se casar, de ter uma companheira; mulher possui
traços fortes se observarmos as condições em que ela chega ao reino, montada em um
animal que é símbolo de força, coragem e grandeza.
Após aceitarem um ao outro em matrimônio, depois de muita festa, a Rainha, cada
vez mais, definhava, se mostrava triste por não saber de fato quem era aquele homem
que estava ao seu lado, com quem se deitava todas as noites e dividia os seus dias. Não
conseguindo mais lidar com a situação, ela pede que ele tire a máscara, mas, para sua
surpresa, embaixo da máscara de aço havia uma de bronze.
Tendo atendido ao pedido da esposa, o Guerreiro pede, então, que ela nunca mais
peça-lhe nada semelhante, embora, não se contentando em não ver o rosto do marido, a
Rainha tire-lhe a máscara, após um ano, enquanto ele dorme, percebendo que ali não há
um rosto, mas duas fendas escuras entalhadas no vermelho da máscara de laca.
Sempre disposto a satisfazer os desejos da esposa, mesmo que estes tocassem
diretamente nos seus medos e inseguranças, o Guerreiro se anula pela sua amada.
Temos um exemplo de marido preocupado com o bem-estar da sua companheira, que
não mede esforços para ver sua felicidade. Vemos que há amor por parte dele, não se
trata de um casamento meramente contratual.

Esta última tentativa de descobrir o rosto por trás da máscara leva ao
desfecho do conto, já que a moça, ao retirar a máscara, assusta-se com
o que vê e derruba a vela que segurava. O incêndio provocado
consome o castelo e, parece, também o Guerreiro, enquanto a heroína
foge aterrorizada. (SANTOS, 2008, p. 23).

A Rainha paga pela sua atitude com a solidão, pois foge não sabemos para que
lugar, sem rumo, desesperada e deixa no castelo, em situação de emergência, aquele que
acreditávamos que ela amasse. O enlace matrimonial se desfaz de forma trágica e o fim
da narrativa fica em aberto, já que não sabemos como se deu de fato o desfecho da
mesma, não podemos afirmar com veemência o que aconteceu com o casal. Por
exemplo, o Guerreiro tanto pode ter morrido quanto escapado do incêndio.
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Percebemos que a Rainha queria mesmo entrar em contato com a essência do
Guerreiro, bem como fazê-lo se encontrar consigo mesmo. Daí, inclusive, a relevância
do papel desempenhado por ela no conto. Colasanti aborda bem essa questão da
identidade, da necessidade de conhecimento do eu, dos obstáculos encontrados até que
se dê esse encontro. Vale ressaltar que, mesmo não saindo como se poderia
esperar/imaginar, todo esse percurso se dá devido à insistência e à constante busca
feminina, tendo como meio o matrimônio.
O outro conto que também trata da temática do casamento tem como título “Doze
reis e a moça no labirinto do vento”, este que trata de uma mulher que opta por casar,
mas, diferentemente dos contos de fadas tradicionais, quer que o fato se dê no momento
escolhido por ela e não pelo pai, como é de praxe. A narrativa se dá dentro do labirinto
de fícus que, segundo o pai da moça, está ali para abrandar o vento e proteger as flores.
No referido labirinto há doze reis dos quais restará apenas um para desposar a princesa.
Os reis eram estátuas e estavam lá sob o único propósito de esperar que a filha do
outro rei quisesse casar e, então, cada um iniciaria uma batalha individual visando
atingir o objetivo de conquistá-la. São doze reis e cada tentativa, ou seja, cada um deles
equivale a um mês do ano. Portanto, foram doze meses de muitas lutas e experiências
até que a moça escolhesse aquele com quem iria finalmente se casar.

Doze reis passam por provas impostas por ela. Onze deles fracassam e
se perdem nos caminhos do labirinto da mulher. Aqui, homem e
mulher não se encontram facilmente. É preciso alguns “sacrifícios”
para que obtenham o que desejam. Finalmente, surge o rei que
desvenda o labirinto da moça, sem segui-la, sem procurar seu
caminho. Fazendo uso da força de sua masculinidade, ele abre espaço
nesse labirinto com sua espada e encontra a moça, que, por fim, se
entrega num sorriso. (BESNOSIK, 2009, p. 4).

Todos os reis encontram dificuldade em percorrer o caminho estabelecido pela
moça. O primeiro sente pesar os seus pés devido ao longo tempo em que foi estátua; o
segundo teve o seu faro empedrado; o terceiro ficou prisioneiro do labirinto e assim se
foram onze reis que não conseguiram transpor as muitas barreiras encontradas. O último
rei não perseguiu as trilhas do labirinto, não foi de acordo com o que preconizou a
moça. Se mostrando esperto, pensou de outra forma e foi em frente em busca da
realização do seu objetivo maior.
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Embora tenhamos uma princesa que está para ser resgatada, assim como nos
contos de fadas tradicionais, vale ressaltar que ela mesma quis se colocar nessa situação,
pondo à prova seus pretendentes, vendo até onde ia sua vontade e resignação em
desposá-la. Para Besnosik (2009, p. 4), “O feminino é protagonista, constrói seu próprio
caminho, inscreve-se como potência criadora afirmativa, não é mais o masculino que a
determina”. Temos uma moça determinada, dona de si, que escolhe com quem vai se
casar e a quem vai se entregar. Ela é a protagonista da história, tudo gira em torno dela
mesma e das suas vontades
A autora possui uma escrita que vai além de uma literatura de fruição, ela também
é política. Se considerarmos, inclusive, que o maravilhoso possui uma função social,
veremos que os contos de sua autoria verdadeiramente assumem características
contemporâneas, de um mundo que está em constante mudança. Para Santos (2014, p.
6) “Colasanti se insere nesta linha de mulheres que se valem da literatura para contestar
a ordem desigual para tomar o verbo do domínio masculino e utilizá-lo como
instrumento de libertação feminina através da releitura de representações tradicionais
que são assim reinventadas”.
Se no contexto dos contos de fadas tradicionais a mulher realmente dependia do
homem para quase tudo e casar era considerado o ápice da realização na vida de cada
uma delas, hoje isso não se aplica mais com tanta veemência à vivência de ambos os
sexos, visto que as normas impostas pela sociedade vêm sendo cada vez mais
relativizadas. Para concluir, hoje as pessoas, em sua maioria, se casam por amor e não
por interesse familiar ou pela escolha dos pais dos noivos, o que já é uma quebra e tanto
de paradigmas.
Ainda que não possamos afirmar que a moça ama o rei que a encontra no
Labirinto de Fícus, percebemos que a sua reação ao vê-lo, ao ter sido encontrada por
ele, lhe proporciona boas sensações, o que podemos constatar pelo sorriso com o qual
ela o presenteia assim que se dá o encontro de ambos. “Uiva o vento escapando pelos
rasgos, fugindo a cada golpe. Sob a lâmina, trezentas e sessenta e cinco quinas se
desfazem. Até que não há mais labirinto, só folhas espalhadas. E a moça. Que livre, no
gramado, lhe sorri”. (COLASANTI, 2006, p. 86).
A moça é um prêmio a ser conquistado por aquele que se mostrasse mais forte e
disposto a enfrentar as adversidades, o que prova que ela não queria qualquer marido,
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mas um que atendesse às suas aspirações femininas, como a perseverança e a certeza de
querê-la verdadeiramente como esposa. A narrativa mostra a mulher como aquela que
dita as regras, como a que tem suas vontades atendidas e porque não dizer o seu ego
massageado.
A autora toca em temas contemporâneos como a solidão, o medo, o amor ligados
à busca feminina pela plenitude de sentimentos. Colasanti desmonta valores veiculados
pelos contos de fadas tradicionais sem desacreditá-los ou sem querer deixá-los à
margem da literatura infantil e juvenil. Ela escreve levando em consideração os embates
ideológicos suscitados pelas discussões de gênero, fazendo, assim, com que as mulheres
e os temas relacionados às suas vivências ganhem evidência e sejam minimamente
respeitados.

Considerações finais

Nosso trabalho, dentre outras coisas, discute a perspectiva feminina presente em
duas narrativas curtas de Marina Colasanti. Através delas entendemos que as
personagens criadas pela autora assumem uma perspectiva de vida própria, um olhar
firme dos acontecimentos que lhes acometem, ou seja, são donas do próprio destino. Os
contos evidenciam relações de gênero que não devem ser desconsideradas, pois
mostram a capacidade feminina de discernir, de lutar, de agir conforme aquilo que
acreditam.
Embora não tenhamos visto mulheres plenas com suas escolhas amorosas,
constatamos que todas elas têm vontade própria, não são passivas e escolhem de que
forma devem conduzir suas vidas. Vimos que o casamento, para a mulher, não deve ser
visto apenas como lugar comum de procriação e cuidados com o marido e o lar. Em
nenhum dos contos presenciamos passagens que denotem isso, pelo contrário, nenhuma
das mulheres tem filhos ou aparecem cuidando da casa.
Assim sendo, vemos que o caminho contrário ao lar, em direção ao mundo
externo, é um mecanismo de resistência feminista muito bem representado nas
narrativas de Colasanti. As mulheres a quem ela “dá vida” são capazes de traçar o
próprio destino, este que antes era limitado e mais parecia uma cartilha que deveria ser
seguida igualmente por todas elas, desconsiderando, para isso, suas subjetividades.
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Com o leque de opções por parte destas sendo expandido, a própria vivência e
imaginação se ampliaram, já não havendo ponto de chegada ou de partida fixos. Isso
transformou o entendimento acerca da identidade feminina que antes era ligada apenas
ao âmbito privado do lar. À mulher foi dado o direito de frequentar espaços públicos e,
por conseguinte, se fazer perceber por atitudes intrínsecas, suas.
Ao nos aventurar pelo universo literário infantil e juvenil construído por Marina
Colasanti, nos deparamos com formas mais realistas de escrever e de encantar os
leitores dessa fase da vida, proporcionando aos mesmos um encontro com contos
detentores de outros finais felizes, diferentes dos tradicionais, bem como com formas
diversificadas de enxergar os arranjos matrimoniais e os fatos provenientes deles,
considerando as subjetividades que permeiam um casal, culminando em uma
provocação à criticidade deste leitor, que adentra a outros cenários e outras formas de
fazer literatura. Nesse sentido, consideramos relevante empreender análises dessa
natureza, com vistas ao trabalho com a igualdade de gênero na fase vital mencionada.
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O MAL E A REPRESENTAÇÃO DO FEMININO NOS CONTOS DE FADAS
Regina Michelli (UERJ)1
Resumo: Há personagens femininas a que se atribuem a malignidade ou mesmo ações cruéis
que delineiam um cenário próximo à monstruosidade. Nos contos infantis, são bastante
conhecidas as madrastas e as bruxas ou fadas más. A proposta deste trabalho repousa na
investigação das representações identitárias da figura feminina e sua relação com o mal, tendo
por foco as figuras maternas nos contos de Charles Perrault e dos irmãos Grimm.
Palavras-chave: Contos de fada; Feminino; Monstruosidades.
O mal vem de longa data.
Provérbio árabe

Nas narrativas da tradição para as crianças, os chamados contos de fadas ou de
encantamentos, perpassa a ideia da moralidade e do dogmatismo em muitas histórias,
vinculando uma configuração de personagens femininas ligada à submissão, à
obediência, à beleza. Nem sempre, porém, é esse o retrato que se encontra na leitura dos
contos. Há personagens femininas ousadas e espertas, capazes de ludibriar seus
oponentes, obtendo a vitória ao final da história. Há outras, porém, a quem são
atribuídas ações malignas, e mesmo cruéis, que delineiam um cenário próximo à
monstruosidade. A proposta deste trabalho repousa na investigação das representações
identitárias da figura feminina materna e sua relação com o mal, por vezes decorrente de
sentimentos mal elaborados na psique. O corpus da pesquisa assenta nos contos de
Charles Perrault e dos irmãos Grimm.
O Mal
De nodo geral, pode-se afirmar que as pessoas sabem o que é mal, principalmente
quando sofrem uma ação malévola de outrem. No sentido dicionarizado, o mal define-se
como substantivo masculino, abarcando uma gama de circunstâncias ligadas à ideia de
prejuízo, infelicidade, desgraça. Proveniente do latim, o significado etimológico da
palavra aponta, em primeira instância, para o que prejudica ou fere, ou para aquilo que
se opõe à virtude (CUNHA, 1986, p.490).

1

Mestre e doutora em Literatura Portuguesa pela UFRJ, pós doutora pela USP com pesquisa na área de
Literatura Infantojuvenil. Contato: reginamichelli@globo.com, r.michelli@gmail.com
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A conceituação do mal, porém, vem se configurando uma área problemática para
a filosofia, ao resvalar na teologia, gerando certa dificuldade de conciliar a realidade do
mal com a existência de um Deus criador, sumo bem: “como se pode afirmar
conjuntamente, sem contradição, as três proposições seguintes: Deus é todo poderoso;
Deus é absolutamente bom; contudo, o mal existe” (RICOEUR, 1988, p. 21). Ao traçar
considerações sobre a conceituação do mal, oriundo de uma escolha, Denis Rosenfield
(1988) formula o conceito de vontade maligna. O filósofo destaca três aspectos
importantes ao refletir sobre o mal - a ética, a filosofia política e a metafísica:
A ética por apresentar questões relativas ao juízo moral, ao modo de
construirmos proposições que envolvem as noções de bem, mal e
dever. A filosofia política por envolver os conceitos de regra política
de direito e de natureza humana, e a metafísica, por nos colocar diante
de diferentes acepções do ser, de construção de proposições de
atribuição da existência das coisas (ROSENFIELD,1988, p.30).

Neste artigo, interessa-nos focalizar o mal moral, que é passível de ser definido de
forma mais clara. O mal moral “consiste na desordem da vontade humana, quando a
volição se desvia da ordem moral livre e conscientemente. Vícios, pecados e crimes são
exemplos de mal moral.” (JEHA, 2007, p.16).
Restringir o mal a aspectos morais implica, aqui, observar o artífice da ação
maligna, ou seja, a personagem que comete o mal, mais do que a que o sofre, tendo, por
cenário, contos de fadas da tradição. Acrescentamos que a malignidade de uma ação se
define por meio da intencionalidade de quem a pratica, denunciando, de forma
inequívoca, a consciência sobre a deliberação do malfeito praticado, capaz de gerar
prejuízo ou sofrimento a outrem.
O mal nos contos e Perrault e Grimm
Ao contrário do que acontece em muitas estórias infantis modernas,
nos contos de fadas o mal é tão onipresente quanto a virtude. Em
praticamente todo conto de fadas, o bem e o mal recebem corpo na
forma de algumas figuras e de suas ações, já que bem e mal são
onipresentes na vida e as propensões para ambos estão presentes em
todo homem. É esta dualidade que coloca o problema moral e
requisita a luta para resolvê-lo. (BETTELHEIM, 1980, p. 15)

Em alguns contos da tradição - tanto do escritor francês Charles Perrault (16281703), quanto dos irmãos Grimm, os alemães Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-
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1859) -, há a presença de um mal cujas origens são físicas e sociais: a fome é a causa
do abandono dos filhos na floresta em “O Pequeno Polegar”, do primeiro escritor, e em
“João e Maria”, dos Grimm. Em “Chapeuzinho Vermelho”, “Pele de Asno”,
“Grisélidis” e “Barba Azul”, de Perrault, temos um predador que é a personagem
masculina, respectivamente, na figura do lobo, do pai que deseja se casar com a própria
filha e do marido abusivo nas duas últimas narrativas. Nossa pesquisa estende o olhar,
porém, a ações femininas associadas ao mal, ligadas à figura materna e a alguns de seus
desdobramentos.
Figuras maternas
Percebe-se, em vários contos, a presença de personagens femininas ligadas ao mal
em figuras maternas, cujo desdobramento se vê, em primeira instância, na mãe e na
madrasta malvadas. Seguindo a esteira de Elizabeth Badinter, o amor materno é um
conceito construído socialmente. Ao trabalhar com essa ideia, Badinter chama a atenção
para a aura de sacralidade que cerca este sentimento, visto como condição inata por
aqueles que defendem a essência imutável desse amor: “a maternidade e o amor
materno que a acompanha estariam inscritos desde toda a eternidade na natureza
feminina. Desse ponto de vista, uma mulher é feita para ser mãe, e mais, uma boa mãe”
(1985, p.15). A autora citada se contrapõe a este posicionamento ideológico,
defendendo que o amor se estabelece através do contato físico diário travado entre mãe
e filho. Assinala ainda que contingências morais, coerções sociais e religiosas agem
como determinantes no comportamento humano, de certa forma perspectivando o amor
materno como elemento construído culturalmente: “O amor materno não é inerente às
mulheres. É ‘adicional’.” (1985, p.367).
A psicologia de linha junguiana analisa o arquétipo materno que, como todo
arquétipo, compõe-se de uma face luminosa e outra sombria. Ao lado da mãe
“amorosa”, fonte e doadora de vida, há a mãe “terrível” ou “devoradora” (JUNG, 2011,
p.314), capaz de tornar a tirar a vida anteriormente concedida. Explica Jung que, como é
característico de todo arquétipo, o materno também possui uma grande variedade de
aspectos, representados na própria mãe, na avó, na madrasta, na sogra, em uma mulher
qualquer com a qual nos relacionamos. No sentido da transferência mais elevada, Jung
(2007, p.91-92) inclui a deusa, especialmente a mãe de Deus - a Virgem -,
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acrescentando Deméter e Coré, além de também reconhecer o aspecto materno em
elementos da natureza como a floresta, o mar e as águas quietas, a matéria, o mundo
subterrâneo, a lua. Acrescenta o analista suíço que “Todos estes símbolos podem ter um
sentido positivo, favorável, ou negativo e nefasto. Um aspecto ambivalente é a deusa do
destino (as Parcas, Gréias, Nornas). Símbolos nefastos são bruxa, dragão (ou qualquer
animal devorador” [...]) (2007, p.92). Jung (2007) destaca três aspectos essenciais da
mãe: bondade nutritiva e dispensadora de cuidados, sua emocionalidade orgiástica e a
sua obscuridade subterrânea, aspectos que se expressam nos contos de fadas por meio
de várias personagens femininas.
A mãe má
A mãe má emerge, em Perrault, no conto “As Fadas”, cuja ação se volta contra a
filha mais nova, muito bela e parecida na bondade e na doçura com o pai, já falecido. A
mãe, segundo a narrativa, “tinha uma horrível aversão à caçula. Fazia-a comer na
cozinha e a trabalhar sem cessar” (PERRAULT, 2016, p.191). A mãe e a filha mais
velha são descritas como extremamente desagradáveis e orgulhosas, a ponto de
comprometer a convivência com elas.
Nos Grimm, o conto “Um-Olho, Dois-Olhos e Três-Olhos” (2005, p.151-158)
apresenta as três irmãs que dão título à narrativa e assinala a mesma problemática da
narrativa anterior: a mãe rejeita “Dois-Olhos” porque “via exatamente como os outros
seres humanos” (2005, p.151). A mãe e as irmãs consideravam-na “tão ruim quanto as
pessoas normais” e faziam-na executar tarefas pesadas, sem lhe darem o alimento
necessário, razão por que a filha rejeitada chorava de fome, sendo auxiliada por uma
maga.
O historiador Robert Darnton, analisando os contos de Perrault, reporta-se ao fato
de parecer normal o pouco afeto dedicado pelos pais às crianças de então, chamando a
atenção para o tom casual com que as narrativas sugerem a morte dos pequenos,
“juntamente com outras formas de infanticídio e maus-tratos infligidos a crianças.
Algumas vezes, os pais lançam seus filhos à estrada, para que se tornem mendigos e
ladrões. Outras vezes, fogem eles próprios.” (1986, p.49). Do mesmo modo, Philippe
Ariès destaca que existia um sentimento de que nasciam muitas crianças para que
apenas algumas sobrevivessem, ocasionando uma “indiferença com relação a uma
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infância demasiado frágil, em que a possibilidade de perda é muito grande” (1986,
p.57), indiferença que beira à insensibilidade, cenário que persistiu até o século XIX.
Historicamente, ainda não havia sido construído um espaço de resguardo para a
infância, tampouco existia o conceito de infância como o entendemos nos dias atuais.
As ações malévolas nas histórias parecem ser condicionadas por algum móvel, via
de regra ligado a sentimentos pouco enobrecedores. Nesse tipo de conto, o “monstro” a
guiar a mãe à malignidade parece ser a inveja e o ciúme da filha que lhe é menos afim, a
quem obriga a trabalhar sem descanso. Em contrapartida, a mãe dedica profundo afeto à
outra ou outras filhas que se parecem com ela, a quem protege. Para os psicólogos
sociais Freedsman, Carlsmith e Sears, “a semelhança é propícia às inclinações afetivas”
(1975, p. 93). Ao final da história de Perrault, porém, a mãe expulsa a filha adorada de
casa por não suportar mais a convivência com ela, terminando por condená-la ao
abandono e à morte. A preferência, portanto, parece se sustentar apenas enquanto a filha
responde à semelhança com a mãe e se encaixa no modelo desejado, mas, ao deixar de
‘agradar’ a mãe – ao se tornar diferente –, ela atrai para si a rejeição. Segundo os
autores anteriormente citados, “as pessoas semelhantes reforçam-se mutuamente,
compartilham de experiências agradáveis e evitam conflitos e dissabores, o que significa
que as pessoas semelhantes tendem a gostar uma da outra.” (1975, p.96). Cumpre
realçar, porém, que se as pessoas diferentes têm mais oportunidade de vivenciarem
situações conflituosas e enfrentamentos, é também a partir da convivência com a
alteridade, por meio de uma relação de saudável respeito, que emerge o
amadurecimento psicológico e social.
Outro aspecto a considerar na caracterização da figura materna é o da viuvez
feminina, estado civil bastante comum na Idade Média e ainda durante o século XVII.
Geralmente já com alguma idade ou maltratada fisicamente pelas condições em que
vivia, a viúva era considerada experiente, mas perversa. O olhar que recaía sobre ela
estereotipava-a como “velha megera, terrivelmente perigosa, porque a idade e a viuvez
agravavam ainda mais este caráter destruidor” (MUCHEMBLED, 2001, p.89). As
velhas e as viúvas eram, assim, frequentemente associadas a bruxas, muitas vezes
graças ao seu aspecto físico em decrepitude.
No conto da Bela Adormecida, a velha fada, com seu mau humor
invejoso e nocivo, exemplifica o que resta de uma mulher quando a
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juventude a abandona. Os atrativos femininos seriam uma arma
privilegiada de conquista de posição para uma mulher, como o
envelhecimento a privaria destes, a mulher necessitaria recorrer a
outros feitiços, os da bruxa. Um homem pode amar apaixonadamente
uma princesa adormecida, aprisionada e passiva, mas quando a mulher
desperta e perde a beleza inocente da juventude, resta a visão da sua
verdadeira alma: poderosa, perigosa e ardilosa. (CORSO; CORSO,
2006, p.76)

No caso das mulheres viúvas, a ausência de um freio repressor, assimilado à
figura do marido, facilitaria a tendência ao mal inerente à índole feminina, ideia
bastante comum durante a Idade Média:
A figura feminina concentra as raízes do mal, transformando-se em
um ente que precisa ser vigiado e mantido submisso à guarda
masculina para que não consiga desenvolver sua perversidade natural.
Simbolicamente representa o mal a ser dominado por uma sociedade
que se alicerça sobre os pilares do poder masculino, presente na vida
religiosa (o Deus-Pai macho e sua Igreja com sacerdotes homens) e na
civil (o pai e o marido). (FERRETTI, 1994, p.291-292)

É digno de relevo, porém, contos como “A Gata Borralheira” ou “Branca de Neve”, dos
Grimm, que atestem a soberania doméstica feminina. A figura paterna, o senhor da casa,
rende-se ao domínio da segunda esposa, tornando-se omisso diante dos sofrimentos que
essa personagem infringe à filha do primeiro casamento, relegada, respectivamente, às
cinzas do borralho ou ao assassinato na floresta.
As mulheres que enviuvassem, criados os filhos, obtinham outra liberdade que
também as projetava no exercício do mal: ao se desvincularem das atribuições e das
responsabilidades domésticas, tornar-se-iam mais propensas a sentimentos malignos, ao
vício, à lascívia e mais inclinadas às tentações do demônio.
A mãe má começa a delinear, portanto, não apenas o lado sombrio da atuação
materna, como a projeção de um arquétipo que vai gradativamente se construir ao redor
da figura feminina: o da bruxa, que tem sua expressão igualmente na madrasta má.
A madrasta má
Retornando ao historiador Robert Darnton, a figura da madrasta é bastante comum
na França do século XVIII: “Em Crulai, um em cinco maridos perdia a esposa, e então
tornava a casar-se. As madrastas proliferavam por toda parte – muito mais que os
padrastos, porque o índice de novos casamentos entre as viúvas era de um em dez.”
(1986, p.44-45). Nas narrativas, as ações condenáveis se deslocam da figura da mãe
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para a da madrasta, preservando-se ideologicamente a concepção do amor maternal.
Bruno Bettelheim atenta para o fato de, em muitos contos, a mãe má ser substituída pela
madrasta:
Assim, a divisão típica do conto de fadas entre a mãe boa
(normalmente morta) e uma madrasta malvada é útil para a criança.
Não é apenas uma forma de preservar a mãe interna totalmente boa,
quando na verdade a mãe real não é inteiramente boa, mas permite à
criança ter raiva da "madrasta" malvada sem comprometer a boa
vontade da mãe verdadeira, que é encarada como uma pessoa
diferente. [...] A fantasia da madrasta malvada não só conserva intacta
a mãe boa, como também impede a pessoa de se sentir culpada a
respeito dos pensamentos e desejos raivosos quanto a ela - uma culpa
que interferiria seriamente na boa relação com a mãe. (1980, p. 86)

A escritora Marina Warner (1999, p.245) discorre sobre a repercussão dos
conceitos apresentados por Bruno Betelheim na obra Psicanálise dos contos de fadas,
originalmente publicada em 1976. As ideias defendidas pelo psicanalista provocaram a
aceitação da presença da maldade nos contos de fadas e o reconhecimento terapêutico
da crueldade e do horror ficcionais. Corroborando a importância do escritor citado,
Teresa Colomer (2003, p.63) considera que esse trabalho passou a estabelecer critérios
explícitos de avaliação das obras de literatura infantil, gerando, num primeiro momento,
a produção maciça de livros que atendiam aos postulados prescritos por ele.
Nos contos de Perrault, a madrasta aparece em “Cinderela ou A pequena pantufa
de vidro” (2016, p.199-216). Nos Grimm, dentre várias narrativas, em “Branca de
Neve” (2005, p.33-42; 2006, p.9-20; 2012, p.248-261), “A Amendoeira” (2006, p.3342), “O Irmãozinho e sua Irmãzinha” (2006, p.97-104), “A Ovelhinha e o Peixinho”
(2006, p.113-115). Em “O Pinhãozinho” (2006, p.123-125) emerge a cozinheira na
função de madrasta má. Em “João e Maria”, nas versões originais e na obra publicada
pela editora Cosac Naify (2012, p.85-90, tomo 1), em tradução de Christine Röhrig, era
a mãe quem propunha abandonar os filhos: longe de se configurar como a mãe (natural
ou substituta) acolhedora, é aquela que pretende cortar o vínculo afetivo, a fim de se
auto proteger, figura substituída pela madrasta a partir da quarta edição do conto, em
1840, como esclarece Maria Tatar (2004). Acerca dessa dubiedade no comportamento
feminino, a escritora Marina Warner considera que:
O desaparecimento das mães originais nesses contos é uma reação à
brutalidade do material: em seu idealismo romântico, os Grimm
literalmente não toleravam que uma presença materna fosse equívoca
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ou perigosa, e preferiram bani-la completamente. Para eles, a mãe má
precisava desaparecer para que o ideal sobrevivesse e permitisse que a
Mãe florescesse como símbolo do eterno feminino, a terra natal, e a
família em si como o mais elevado desiderato social. (1999, p.244)

Para Darnton, à época do início da França moderna, era constante a presença de
madrastas e órfãos no campesinato, em meio a uma luta ferrenha pela sobrevivência,
imersos numa “labuta inexorável e interminável, e de emoções brutais, tanto aparentes
como reprimidas.” (1986, p.47). Nas narrativas, porém, o monstro que orquestra a ação
maligna das madrastas tem várias faces.
Na história de Cinderela, de Perrault e dos Grimm, orgulho e arrogância são
marcas definidoras da madrasta. Em “Branca de Neve”, dos Grimm, a vaidade, o ciúme
e o culto à própria beleza na caracterização da rainha apresentam-se de forma
exagerada, desde o início da narrativa: ao saber que a enteada se tornara mais bonita que
ela, “O orgulho e a inveja em seu coração cresceram como erva daninha, não lhe dando
sossego nem de dia nem de noite” (2005, p.34). O conto, na obra publicada pela editora
Cosac Naify, não faz menção à madrasta: a rainha é a mãe, que não admite perder a
imagem de “a mulher mais bela da Terra” (2012, p.248, tomo 1) para a filha. Na visão
do casal Diana e Mário Corso, esta e outras narrativas semelhantes abordam a
problemática da construção da identidade feminina. Não podemos
esquecer de que a menina floresce na mesma proporção em que sua
mãe perde o viço, restando o incontornável conflito de como se
parecer com esta, tornando-se uma mulher, na mesma época em que a
mãe vê declinar seus atrativos femininos. Essas histórias são bem
claras, avisam à futura mulher que a juventude da mãe morrerá
esperneando e que não há lugar para duas mulheres desejáveis no
núcleo familiar. (2006, p.75)

O casal de psicanalistas adverte para um aspecto interessante dessa beleza excessiva nos
contos de fadas, assinalando o quanto esse construto torna-se cruel e pesado às outras
mulheres:
Tantos elogios, em verdade, ocultam um número proporcional de
críticas e preconceitos para com o sexo feminino, cuja face perigosa é
explicitada com requintes, principalmente na figura da madrasta da
Branca de Neve. De acordo com esses relatos, a jovem extrai seus
encantos do fato de que ainda é inocente, portanto não sabe usar os
ardis típicos da fêmea humana. Carente de poder formal, a mulher
sempre foi vista maquinando formas sutis de exercê-lo, e esses são
seus feitiços. (CORSO; CORSO, 2006, p.76)
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A perversidade circula em outro conto dos irmãos Grimm, na atuação da
madrasta: “A Amendoeira” (2006, p.33-42). A esposa de um homem rico morre ao dar à
luz um menino de pele branca como a neve e lábios vermelhos como o sangue. O pai se
casa novamente, advindo uma menina dessa segunda união, tão amada pela mãe quanto
ela passa a detestar o enteado. A madrasta consegue assassinar premeditadamente o
menino, mas age de tal forma que induz a filha a pensar que fora ela a causadora da
morte do irmão, a quem amava e por quem muito passou a chorar. As duas enterram o
menino debaixo da amendoeira, onde surge um pássaro muito lindo que entoa uma
canção falando do destino trágico da personagem. O final garante a felicidade ao pai e
aos dois filhos, com o retorno do filho assassinado à vida e a morte da segunda esposa.
É ainda interessante observar, neste conto, a atribuição ao diabo como ser responsável
por pensamentos e ações malignos da madrasta. Ela definha sentindo um fogo interno e,
ao morrer, as chamas tomam conta da amendoeira.
Em algumas narrativas dos Grimm, a madrasta entende das artes de bruxaria,
como ocorre em “Branca de Neve” (publicações de 2005, p.33-42; 2006, p.9-20) e “A
Ovelhinha e o Peixinho” (2006, p.113-115). Na primeira história, a rainha, além de
descrita como malvada, é canibal, pois pensava ter comido os pulmões e o fígado de
Branca. No segundo conto, a madrasta é caracterizada como velha, responsável por
desejar ardentemente a metamorfose dos enteados nos animais que intitulam o conto. Já
em “O Irmãozinho e sua Irmã”, a narrativa assegura que “A madrasta malvada não era
apenas uma madrasta malvada. Era também uma bruxa” (2006, p.97), enfeitiçando os
locais de água da floresta de sorte que o menino se transforma em veado. A madrasta,
neste último conto, pensava que os enteados tinham sido destruídos pelas feras da
floresta, mas ao saber que a menina se transformara na bela rainha de um país vizinho, é
assaltada pelo ciúme e pela inveja, sentimentos agravados pela feiura da filha com um
único olho.
De modo geral, pode-se afirmar que nessas histórias os monstros do despeito, da
inveja e do ciúme orientam e conduzem a maldade das madrastas, que encontram um
destino trágico ao final das narrativas – não há clemência para elas. Quanto ao
relacionamento de suas filhas com a enteada, impera também a animosidade fraterna,
sentimento que dá lugar à amizade quando o relacionamento se instaura ente irmã e
irmão.
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Questionando o ódio excessivo da rainha do conto “Branca de Neve” pela enteada
(ou filha, dependendo da versão), Diana e Mário Corso levantam a hipótese de que o
pânico de ela ser superada pela personagem mais jovem não seria razão suficiente para
explicar a dimensão monstruosa que a rivalidade assume no conto, apontando a inveja
como o elemento corrosivo nas relações das mulheres entre si, independentemente de
serem mais velhas ou mesmo do vínculo afetivo ou parental existente entre elas. Pode se
considerar também o fato de a figura mais velha, rainha ou mãe, não querer ceder
espaço à mais jovem, como ocorre no mito de Cronos, que engole os filhos para não vir
a ser destronado por eles. A personagem mais velha indicia não saber lidar com a
passagem do tempo e com o fluxo da vida, caracterizado inevitavelmente pela mudança.
O que almeja é a retenção do mesmo, a fixação da permanência, no caso, da
superioridade de sua beleza: não lhe basta ser bela, é necessário ser a única mais bela
dentre todas, para sempre.

Considerações Finais
O mal, de acordo com Bettelheim, não é isento de atrações e por vezes aparenta
ser vitorioso, ainda que temporariamente, pois o desfecho dos contos de fadas consagra
a vitória do bem e do herói, pelo menos na maioria das histórias. Segundo Tatar (2004)
a magia dos contos também reside, além do prazer, na dor que eles podem causar. As
personagens sombrias como bruxas, canibais, ogros trazem o medo à tona, mas no fim
despertam a sensação de prazer, pois aquele sentimento amedrontador existe no
território da ficção e é vencido.
Refletindo sobre o mal nos contos de fadas, Marie-Louise von Franz (1985)
observa que ele faz parte de uma organização primitiva em que o surgimento de algo
demoníaco não nos coloca diante de um problema ético, mas nos permite alcançar a
satisfação de tê-lo superado. Segundo a autora, o mal é abordado de formas diferentes
em histórias distintas. Umas estimulam a lutar contra ele, outras aconselham a fuga, há
ainda as que sugerem confrontá-lo e as que constroem uma trama conduzindo à reflexão
sobre condutas apropriadas a evitar a soberania do mal.
Nos

contos

da

tradição,

a

figura

feminina

maligna

apresenta-se,

significativamente, nas funções maternas, configurando retratos por vezes associados a
estereótipos ou à fixação de determinados construtos negativos sobre o feminino,
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transformando especialmente aquela que deveria ser uma segunda mãe em “má-drasta”
e, não por acaso, a sociedade contemporânea vem cunhando, coloquialmente, o termo
“boadrasta”.
Nas narrativas da tradição, as personagens femininas malignas são movidas por
sentimentos humanos que corroem o próprio eu. Transformam-se em artífices do mal,
infringindo, sem relutância, o dano a outras personagens na narrativa, mas, ao fim e ao
cabo, quase sempre, o mal retorna à origem, destruindo quem destrói.
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O CRISTIANISMO NAS REPRESENTAÇÕES DAS PERSONAGENS
FEMININAS DOS CONTOS DE FADAS DA TRADIÇÃO
Simone Campos Paulino (UNIGRANRIO)1
Resumo: O presente artigo busca apontar, através da construção feminina dos contos de fadas
da tradição, a ideologia do cristianismo. Salientamos, portanto, que o presente trabalho abordará
a forma como, dentro dessas narrativas, se apresenta o cristianismo e como isso modifica o
contexto dessas narrativas, antes orais, principalmente no que tange ao feminino. Para tanto,
analisaremos os contos “Cinderela” (de Charles Perrault e dos irmãos Grimm), “Grisélidis” (de
Charles Perrault), “Branca de Neve” (dos irmãos Grimm), “A sereiazinha” (de Hans Christian
Andersen) e “Barba Azul” (de Charles Perrault).
Palavras-chave: feminino, cristianismo, contos de fadas

Os contos de fadas são narrativas cujo, uma das principais características, é o
anonimato. São narrativas tão ancestrais que é impossível determinar quem foi o
primeiro a contar tal história.
Muitos estudiosos, como Ítalo Calvino, por exemplo, afirmam que os contos de
fadas, que conhecemos hoje, estavam ligados a ritos religiosos. No entanto, perdendo a
característica ritualística, as histórias prosseguiram como contos maravilhosos, cheios
de encantamentos e seres mágicos.
Os contos de fadas eram a diversão dos camponeses iletrados. Eram histórias
contadas ao pé do fogo após um exaustivo dia de trabalho. Entretanto esses contos
populares foram tomados pela escrita e foi na França, no século XVII, que Charles
Perrault e as preciosas deram a essas narrativas uma roupagem barroca e as
introduziram nos salões franceses.
As narrativas orais, das quais se originam os contos de fadas, sofreram diversas
modificações. Desde Charles Perrault, foi se introduzindo nessas histórias ideologias
que correspondessem ao momento histórico e social daquele que empunhava a pena.
Perrault tinha uma dupla intenção com seus contos de fadas: resgatar a tradição e
ensinar através dessas histórias.
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No século XIX, em busca do verdadeiro espírito alemão, os irmãos Jacob e
Wilhem Grimm, fizeram um extenso trabalho de folcloristas, resgatando histórias da
tradição oral.
Em Mulheres que correm com os lobos (1994), Clarissa Pinkola Estés levanta a
hipótese de que os próprios informantes tenham “purificado” as histórias em respeito ao
forte caráter religioso dos irmãos Grimm.
Na Dinamarca, no final do século XIX, Hans Christian Andersen também tem seu
nome marcado pela escrita dos contos de fadas. O escritor dinamarquês reivindicava a
autoria de seus contos, partindo do argumento de que eram fruto de sua capacidade
imaginativa. As obras de Andersen transmitiam muito de sua visão de mundo,
descrevendo o mundo como um vale de lágrimas pelo qual era preciso atravessar para
chegar à felicidade.
Segundo Jack Zipes (2006), os contos de fadas que chegaram até nós foram
trazidos pelas mãos de escritores extremamente religiosos e muito do conteúdo
originário dessas histórias se perdeu. Os contos de fadas, portanto, estão alinhados às
idiossincrasias daqueles que os trouxeram à escrita e não podemos pensar nessas
narrativas como isentas de ideologia. Katia Canton (1994), afirma que os contos de
fadas:
Não são atemporais, universais ou neutros como nos fazem crer.
Através da adaptação de histórias orais para textos literários, esses
foram revisados, reescritos e modificados segundo o espírito da época
de seus autores. São trabalhos criados por autores específicos,
projetados em contextos sócio-históricos e culturais particulares. (p.
12, grifo nosso)

Como observamos, os contos de fadas se alinham à tradição cristã, apesar de
terem partido de narrativas de uma tradição oral e pré-cristã. Michelle Perrot (2007), em
Minha história das mulheres, ressalta que o catolicismo pregava a impureza e
inferioridade da mulher. Essas características podem ser observadas em muitos contos
de fadas da tradição. Ademais, segundo Canton (1994), no século XVII, quando os
contos de fadas ganhavam prestígio nos salões franceses, o conceito de sexualidade
passava por uma transformação e isso fez com que ficasse tão marcado a rigidez do
papel de homens e mulheres nessas narrativas.
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No artigo Cinderellas: The Long-Lost Fairy Tales, Maria Tatar (2012) traça
considerações sobre a obra de Schönwerth que, assim como os irmãos Grimm, recolheu
contos populares para preservar a cultura de seu povo. O autor, apesar de inspirado
pelos irmãos Grimm, não busca lapidar os contos, como fizeram os alemães. Por isso,
há nesses contos de fadas abundantes traços da cultura pagã e referências a culturas précristãs.
Maria Tatar (2012) observa ainda que nos contos de Schönwerth há tantos
protagonistas masculinos, quanto femininos. Isso não ocorre nos contos de fadas da
tradição que, em geral, possuem o protagonismo feminino. A autora levanta a hipótese
que, sendo as mulheres as detentoras da tradição familiar e, por isso, responsáveis por
contar histórias às crianças, o protagonismo masculino não perdurou na migração dos
contos de fadas, pois as narradoras deram preferência às narrativas que tivessem
mulheres como protagonistas.
Os autores canônicos dos contos de fadas transmitiram para suas narrativas uma
ideologia, precipuamente, cristã e isso ocorreu também nas representações femininas
presentes nesses contos. Neste artigo analisaremos os contos “Cinderela” (irmãos
Grimm e Charles Perrault), “Grisélidis” (Charles Perrault), “Branca de Neve” (irmãos
Grimm), “A sereiazinha” (Hans Christian Andersen) e “Barba azul” (Charles Perrault).
Através das representações femininas presentes nesses contos, indicaremos os preceitos
bíblicos que se alinham à narrativa.
Cinderela
“(...)os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados.” (Ezequiel
21:26)
“Cinderela” é um conto de fadas que possui diversas versões, inclusive uma, dos
povos escandinavos, no qual o protagonismo é masculino. Entretanto, a maioria tem o
protagonismo feminino. Uma das apontadas como a mais antiga é a versão chinesa, na
qual um peixe faz as vezes do ajudante mágico. Yeh-hsien torna-se a principal esposa
real após calçar o sapato e para as irmãs e a madrasta o final trágico é o apedrejamento.
Apesar das variadas versões, o enredo central da narrativa pouco se modifica.
Temos, em geral, uma protagonista que é humilhada pela madrasta e, apesar de todas as
provações, aceita com resignação, sendo coroada no final.
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Na versão de Charles Perrault, a bondosa protagonista, ao experimentar o
sapatinho e se revelar a mulher por quem o príncipe buscava, é capaz de perdoar todos
os maus-tratos das irmãs e, inclusive, arranjar para elas casamentos na corte.
O escritor francês faz uma clara divisão entre bem e mal, ao descrever Cinderela,
as irmãs e a madrasta. Enquanto a protagonista é descrita como alguém que “(...) era a
doçura em pessoa e de uma bondade sem par.” (PERRAULT, 2013, p. 47), a madrasta e
suas filhas são assim descritas: “a mulher mais soberba e mais orgulhosa que já se viu.
Ela tinha duas filhas de temperamento igual ao seu, sem tirar nem pôr.” (PERRAULT,
2013, p. 47).
Perrault ressalta a bondade da jovem, mesmo diante a todos os maus-tratos
sofridos. O autor, concluí a moral acrescentada ao final da narrativa da seguinte forma:”
A doçura é que é a dádiva preciosa das fadas. / Adorne-se com ela, pois que esta virtude
não falha.” (PERRAULT, 2013, p. 59). Exalta-se a bondade de Cinderela.
Por outro lado, a versão alemã, dos irmãos Grimm, é bem mais sangrenta. As
irmãs, na tentativa de experimentarem o sapatinho, são capazes de mutilar os próprios
pés, cortando os calcanhares e os dedos para que fiquem menores. Não bastasse esse
sofrimento, elas ainda têm os olhos bicados por pássaros no desfecho do conto.
A trama de “Cinderela” aponta para uma ascensão através do casamento e,
também, para o argumento cristão de que os exaltados serão humilhados. A punição das
irmãs invejosas e da madrasta, apesar de não ocorrer no conto de Charles Perrault, está
presente em outras versões do conto.
O preceito cristão, expresso no capítulo de Ezequiel, não é visto apenas no conto
de fadas supracitado. Existem outras narrativas maravilhosas em que ocorre a exaltação
dos humilhados. É o caso, por exemplo de “Senhora Holle”, dos irmãos Grimm, em que
a menina maltratada é recompensada com uma chuva de ouro e a irmã preguiçosa
recebe um banho de piche.
Podemos compreender que a bondade, das protagonistas das versões de
“Cinderela”, também coaduna com uma postura passiva, na qual o aguardo por ser
descoberta pelo príncipe se revela como único meio de salvação, como único caminho
para sair de uma vida infeliz. A salvação, quase que miraculosa, expressa um ideal de
contentamento com situações abusivas e de aceitação das humilhações no aguardo do
tempo da exaltação.
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Grisélidis
“Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor.” (Efésios 5: 22)
“Grisélidis” ou “Griselda, a paciente” compõe a fortuna de contos de fadas de
Perrault escritos em versos. Segundo Nelly Novaes Coelho (1991), a narrativa foi
elaborada pelo autor como uma resposta à sátira contra as mulheres que vinha sendo
escrita por Nicolas Boileu. Entretanto, Mariza Mendes (2000) ressalta que o autor não
pode ser visto como um patrono da causa “feminista”, uma vez que em suas defesas
deixava transparecer um discurso patriarcal. Devemos, no entanto, destacar que o
escritor estava inserido em uma sociedade e, por mais que buscasse pensar fora da
estrutura sócio-política de sua época, seu discurso acabava sendo construído dentro
dessa lógica. Perrault desconhecia argumentos que fugissem à lógica do patriarcado ou
do cristianismo.
No conto supracitado, por exemplo, Perrault evidencia a paciência feminina como
uma das mais admiráveis características do belo sexo. Dessa forma, o autor nos
apresenta a uma personagem que obedece ao marido, ainda diante todos os sofrimentos.
No conto “Grisélidis”, a protagonista casa-se com um príncipe que, já desiludido
com as mulheres – que sempre tem defeitos incorrigíveis como a fofoca e a curiosidade
– encontra na jovem pastora a esposa ideal. Ele faz a ela um pedido: “Mas a fim de que
haja entre nós uma paz/ Que vá durar pela vida inteirinha,/ É preciso jurar que não terás
jamais/ Qualquer vontade que não seja a minha” (PERRAULT, 2007, p. 30). Dessa
forma, Grisélidis abre mão de ter qualquer vontade própria.
O príncipe a afasta do convívio de outras pessoas e ela, tendo a maior das virtudes
femininas, é paciente e acata as vontades do marido. Mesmo diante ao golpe mais fatal,
quando ele a separa da própria filha, ela permanece fiel e paciente. O conto de fadas de
Perrault poderia muito bem ser também conhecido como “A obediente Griselda”.
A submissão de Grisélidis, apesar de ser característica de outras personagens
femininas nos contos de fadas, é destacada nessa protagonista como uma obediência
cega ao marido. Isso se alinha ao capítulo 5 de Efésios que, em seu 22º versículo
ordena: “Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor.”. É conferido
ao homem, portanto, um status de divindade. O homem seria o “deus” do universo
feminino e a esposa deveria servi-lo com obediência.
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Próximo ao desfecho do conto, o marido acusa Grisélidis de não dar a ele
herdeiros, uma vez que a única filha que tiveram foi dada como morta pelo príncipe e
retirada da mãe. Tudo, porém, não passava de um elaborado teste do esposo para provar
a obediência da mulher.
No final do conto, o príncipe revela que a filha, já crescida, está viva e que aquilo
havia sido uma provação da virtude de Griselda. A protagonista retorna ao castelo e
concretiza o final feliz dos contos de fadas mantendo-se casada e obediente. As atitudes
abusivas do marido, no entanto, não são questionadas.
Portanto, o autor destaca como “modelo de perfeição” feminino, a mulher
submissa que, com paciência, aceita um relacionamento abusivo sendo sempre
obediente ao marido.
Branca de Neve
“Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra
em Deus meu Salvador; Porque atentou na baixeza de sua serva; Pois eis que desde
agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o
Poderoso; E santo é seu nome. (Lucas 1:46-49)
No conto de fadas dos irmãos Grimm, “Branca de Neve”, vemos um conflito
edipiano, no qual a madrasta rivaliza com a jovem filha do marido pelo título de mais
bela. A mãe, que morre no início da narrativa, tem sua passagem pela história apenas
para expressar o desejo de ter a filha: “Ah, se eu tivesse uma filha branca como a neve,
rubra como o sangue e negra como o ébano!” (GRIMM, 2005, p. 33). A morte da mãe,
abre espaço para o surgimento da madrasta.
A madrasta, ao mandar matar a menina, pede que o caçador traga o pulmão e o
fígado como prova da morte da jovem. O homem, porém, encantado com a beleza da
menina, não a mata e leva para a madrasta os órgãos de em animal. A mulher devora o
pulmão e o fígado, numa espécie de ritual antropofágico, no qual, ao comer a oponente,
estaria adquirindo dela a beleza.
Marina Warner (1999) ressalta que “os Grimm alteraram as versões anteriores que
haviam anotado, em que a mãe de Branca de Neve sofria de um assassino ciúme da filha
e a perseguia. A edição de 1819 é a primeira a introduzir uma madrasta no lugar dela”
(p. 243). Logo, quem desejava a morte da jovem, nas versões mais antigas, era a própria
mãe.
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Sobre o conto dos irmãos Grimm, Tatar (2013) salienta que:
Em muitas versões do conto a rainha má é a mãe biológica da menina,
não uma madrasta. (Os Grimm, num esforço para preservar a
santidade da maternidade, não se cansavam de transformar mães em
madrastas). (p. 95).

O culto a Maria, concedeu à mulher uma espécie de retorno ao status divino,
saindo da imagem pecadora de Eva, para a imagem imaculada da mãe de Deus. Logo, o
espectro materno ganha, através do cristianismo, uma aura de divindade e benevolência.
A tentativa de manter a sacralidade materna fez com que os Grimm bipartissem a
imagem da mãe em alguns contos, como ocorre em “Branca de Neve”. De um lado
temos a mãe boa – e, geralmente morta – e do outro a madrasta má, de forma a não criar
qualquer ambiguidade sobre a imagem materna e manter a sacralidade da mãe,
aproximando-a de Maria e alinhando essa personagem aos preceitos do cristianismo.
A esposa do Barba Azul
“E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e
árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a
seu marido, e ele comeu com ela.” (Gênesis 3:6)
O conto “Barba Azul”, também conhecido como “As consequências da
curiosidade feminina” é uma trama que narra um pesadelo pós-marital e serve de
“alerta” sobre o quão perigosa pode ser a curiosidade feminina. “A história do Barba
Azul foi vista tradicionalmente como girando em torno da curiosidade da esposa, que
nunca consegue '‘resistir’' à tentação de espiar o quarto que lhe foi proibido.” (TATAR,
2013, p. 161)
Em “Barba Azul”, de Charles Perrault, a protagonista é uma jovem que se casa
com um viúvo de barba azul. Em outras versões, como a italiana, o homem pode
aparecer com um nariz de prata, por exemplo. De fato, algo se destacará em sua
aparência para revelar um exotismo perigoso.
O grande conflito da trama se revela quando, partindo em viagem, o marido deixa
sozinha a jovem esposa e, dando-lhe o molho de chaves, adverte: “Vá onde bem
entender. Mas proíbo-lhe terminantemente de entrar nesse quartinho, e se abrir uma
fresta que seja dessa porta nada a protegerá da minha ira.” (PERRAULT, 2013, p. 163164).
A esposa, entretanto, atormentada pela curiosidade, vai ao quarto proibido. “Ao
chegar à porta do gabinete, parou por um momento, pensando na proibição do marido e
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considerando que podia lhe acorrer uma desgraça caso desobedecesse. Mas a tentação
era grande demais” (PERRAULT, 2013, p. 165). Na narrativa, os termos tentação e
desobediência estão relacionados à personagem feminina, nos remetendo ao mito cristão
da expulsão do paraíso, presente no capítulo bíblico de Gênesis. A esposa do Barba
Azul se coloca ao lado de outras mulheres excessivamente curiosas como Eva e Pandora
que, devido a desobediência, trouxeram sofrimento para o mundo. Segundo o casal
Corso, “Desde a caixa de Pandora, a curiosidade feminina tem o péssimo hábito de abrir
lugares de onde saem ou se revelam maldades” (CORSO; CORSO, 2006, 194).
Ao abrir a porta, a esposa vê uma cena de horror: no quarto estavam os corpos de
todas as mulheres que o Barba Azul desposara e degolara.
Estés (1994) observa que “foi atribuída à curiosidade feminina uma conotação
negativa, enquanto que a masculina era chamada de curiosidade investigativa. As
mulheres eram abelhudas, enquanto os homens eram indagadores.” (p.72). Em outras
versões em que há o quarto proibido, mas o protagonismo é masculino, o que se revela
atrás da porta, não é uma cena de horror. É o que acontece, por exemplo em João, o fiel
(dos irmãos Grimm) em que no quarto interditado há o quadro de uma bela princesa.
Diante o terror, a jovem deixa a pequena chave cair, manchando-a de sangue. A
mancha indelével é uma espécie de encantamento que denuncia a desobediência da
mulher. Se retornarmos ao mito cristão do pecado inicial, veremos que, ao desobedecer
a Deus e comer da árvore do conhecimento, Eva – e a mulher – foi condenada, além de
outras coisas, a menstruar, marcando, portanto, com sangue, a desobediência, assim
como a marca na chave da esposa do Barba Azul.
A ideia da mulher como pecadora, segundo Campbell, não aparece em outras
mitologias, além da cristã. O autor afirma ainda que, apesar de Pandora poder se
aproximar da imagem de Eva, a abertura da caixa não foi um pecado, mas apenas uma
confusão.
Alguns estudiosos da psicanálise, como o Casal Corso (2006), relaciona a
interdição do quarto do Barba Azul com os tabus da sexualidade feminina. Seria,
portanto, o quarto um lugar onde se abria os conhecimentos sobre o sexo, um assunto
muitas vezes negado a mulher, como se fosse um território apenas masculino. A chave
manchada, nessa vertente interpretativa, seria a marca da iniciação sexual da mulher que
estaria, portanto, suja, maculada.
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No final da narrativa, a jovem é salva pelos irmãos, que matam o marido
uxoricida que tentava fazer dela a próxima vítima. O conto de Perrault pode ser
compreendido, portanto, como uma versão do pecado inicial no qual Eva consegue se
safar (Cf. WARNER, 1999). A curiosidade condenada em Eva, não passa de um susto
para a esposa do Barba Azul.
A sereiazinha
“Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como
a boa chuva de outono, que, ainda o cobre de bênçãos.” (Salmos 84:6)
Hans Christian Andersen, diferente dos outros autores canônicos de contos de
fadas, reivindicava a autoria de suas narrativas. O autor “afirmava o poder de seu
próprio gênio e imaginação para elaborar contos de fadas literários” (TATAR, 2013, p.
401). De fato, apesar de haver traços de histórias da tradição oral, os contos de
Andersen trazem muito de autobiográfico. Algumas de suas narrativas, carregadas de
tragédia, expurgavam as injustiças que o autor viveu: a morte precoce do pai, as
humilhações pelo modo de andar e os amores não concretizados.
No conto “A Sereiazinha”, a protagonista é um ser mitológico pagão que almeja
ter uma alma imortal. A ideia de alma, presente no conto, está concernente com a
religião cristã, uma vez que se compreende que apenas os humanos possuem almas
imortais.
A protagonista da narrativa compactua com a Bruxa do Mar para ter pernas e,
assim conquistar o príncipe por quem havia se apaixonado após salvá-lo de um
naufrágio. Era condição para que conseguisse uma alma, fazer com que um homem a
amasse e se casasse com ela. Caso isso não acontecesse, a Sereiazinha se tornaria
espuma.
Na barganha que faz com a Bruxa do Mar, a Sereiazinha entrega a língua.
Podemos compreender que, abrir a mão da língua e, por conseguinte, da voz, faz com
que a protagonista se afaste de sua origem pagã, uma vez que é a voz, além da cauda de
peixe, uma das características distintivas das sereias.
Ao receber as pernas, a Sereiazinha sente dores terríveis, como se navalhas a
cortassem a cada passo. É o “vale de lágrimas” pelo qual a protagonista atravessa em
sofrimento, para alcançar a alma imortal. No entanto, o príncipe não se apaixona por ela
e casa-se com outra.
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As irmãs entregam os cabelos à Bruxa do Mar para que a caçula tenha uma chance
de sobreviver. A Sereiazinha deveria cravar uma adaga no coração do amado para
sobreviver. Diante a tão cruel dilema, a protagonista se sacrífica por amor, preferindo
tornar-se espuma a assassinar o príncipe.
O auto sacrifício da protagonista a leva a redenção. Por renegar o caminho do mal,
ela se torna uma filha do ar, tendo que viver trezentos anos até alcançar uma alma
imortal.
No desfecho do conto, é expresso que a Sereiazinha pode ter seu “tempo de
prova” encurtado, caso encontre pelo caminho uma criança boa, ou prolongado, no caso
de encontrar uma criança malcriada.
Dessa forma, o conto assume também a função de orientar o público-alvo –
compreendido pelo autor como crianças – a praticar o bem. A presença do cristianismo
fica bastante marcada, ao destacar como “tempo de prova” o período em que a
protagonista deverá aguardar até alcançar o Reino de Deus.
Considerações finais
Os contos de fadas possuem uma origem oral e em muito dialogam com culturas
pagãs e com sociedades de culto à Deusa mãe. Entretanto, a coleta e escrita desses
contos, na Europa, entre os séculos XVII e XIX, transmitiram para essas narrativas
conceitos cristãos.
O cristianismo nos contos de fadas se revelava numa mistura com tradições mais
primitivas, abrindo espaço ao imaginário e a seres de mitologias distantes. Entretanto, a
presença do feminino nos contos da tradição, em geral, acaba acompanhando preceitos
do cristianismo, revelando uma tendência patriarcal nas representações femininas.
É, porém, notório que, ainda que haja uma forte ideologia cristão nos contos de
fadas da tradição, devido ao contexto sociocultural em que estavam inseridos os
escritores canônicos, se revela no esqueleto dessas narrativas as crenças das culturas
orais que as geraram.
Os contos de fadas são uma colcha de retalhos cultural, um texto polifônico no
qual se escuta o cristianismo de seus escritores, mas se entrelaçam a eles os ecos de
culturas primitivas e matricêntricas. Dessa forma, a representação feminina dos contos
de fadas se equilibra entre o divino masculino e o divino feminino que se revelam nas
tramas dessas narrativas maravilhosas.
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TESSITURAS FAMILIARES: O JUDEU SEFARDITA NA OBRA DE
RONALDO CORREIA DE BRITO
André de Souza Pinto (UFMG) 1
Resumo: Este artigo, ao selecionar o romance Galileia e os contos “Brilhar” e “Mellah”, de
Ronaldo Correia de Brito, teve como objetivo analisar a presença do judeu sefardita nas
genealogias narradas pelo escritor, assim como investigar como, no enunciado, o narrador se vale
da fabulação e invencionice para construir histórias idealizadas de antepassados. Desse modo,
buscou-se examinar, nas narrativas, a presença de cristãos-novos, judeus sefarditas, que, em certa
medida, se apresentam, também, como um possível traço biográfico do escritor, Ronaldo Correia
de Brito, que se apropria do relato bíblico e da cultura judaica para narrar.
Palavras-chaves: Judeu; Sefardita; Genealogia.

Em Galileia, de Ronaldo Correia de Brito, romance publicado em 2009, Adonias,
o narrador do romance, retorna para a fazenda Galileia, buscando reencontrar o avô,
Raimundo Caetano, o patriarca da família, que se encontra próximo da morte. A viagem
para a casa dos Rego Castro, ao lado dos primos, Davi e Ismael, é, também, um retorno
ao passado, cujas rememorações permitem a ficcionalização de uma história e de uma
genealogia familiar.
Brito elabora, em sua narrativa, histórias de antepassados, criando para os Rego
Castro uma árvore genealógica que abarca cerca de trezentos anos. 2 Os personagens
contam e recontam suas histórias, dando a elas, a cada vez que narram, uma nova versão.
Além disso, o escritor põe em cena personagens homônimos aos da narrativa bíblica,
ficcionalizando uma filiação textual que remeteria a uma possível ascendência judaica.
Desse modo, o espaço sertanejo é transmutado, metaforicamente, em um deserto
hebreu, tecendo, nesse movimento, uma ligação entre o texto e as metáforas bíblicas e a
cultura brasileira do sertão, além de velar/desvelar as histórias familiares marcadas pela
fabulação e invenção. Adonias, o narrador, afiança:
[i]nconformados com a crônica medíocre da nossa trajetória para o
Brasil, sem heróis nem bravatas no além-mar, nós romanceamos as
Graduado em Letras – Licenciatura em Português (UFMG), Mestre em Estudos Literários (UFMG) e
Doutorando em Letras: Estudos Literários (UFMG). Contato: andre.sphn@hotmail.com.
2
No romance Estive lá fora (2012), de Ronaldo Correia de Brito, Cirilo, narrador do romance, também
possui o sobrenome Rego Castro, assinalando, conforme a dissertação Genealogias e histórias de
antepassados em Galileia, de Ronaldo Correia de Brito (2016), de André de Souza Pinto, a presença de
um grupo familiar, os Rego Castro, que permeia a obra de Brito, incluindo, implicitamente e para o interesse
deste artigo, um possível passado sefardita em outras narrativas do escritor.
1
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vidas comuns da família, inventamos personagens e remendamos neles
pedaços de narrativas, dramas e farsas da tradição oral e dos livros
clássicos. Os parentes letrados e genealogistas muito contribuíram com
as suas leituras. Sempre fomos uma família de mentirosos e
fabuladores. (BRITO, 2009, p. 26-27)

A “crônica medíocre” é, assim, romanceada, constituindo os seus narradores como
mentirosos e fabuladores. O romance apontaria, desse modo, para a construção da ficção.
“Esta é”, afirma o narrador, “a história” (MAAS, 1909, p. 1) dos Rego Castro, “escrita
em três séculos de isolamento [e guardada] em baús que não arejam nunca, por mais que
debandemos em busca de outros mundos civilizados” (BRITO, 2009, p. 9). A genealogia
familiar, assim, manifesta-se incompleta, disforme e repleta de lacunas, apontando para
a narração do romance, que é marcada, pelas inúmeras versões que a constitui.
Segundo Adonias, dentre as várias versões da história, ou das histórias, a explicação
mais aceitável sobre o aparecimento dos Rego Castro viria dos antigos patriarcas da
família, que afirmavam que a “ânsia por terras e o desejo contrário de abandonar tudo e
correr mundo afora vinham do sangue que herdaram de cristãos-novos” (BRITO, 2009,
p. 23). Salomão, tio do narrador, assinala, ainda, que o povo dos Rego Castro seria
inacabado, “em permanente mobilidade, adaptando-se aos lugares distantes, às culturas
exóticas” (BRITO, 2009, p. 23) e, por isso, Adonias afirma que: “[a] errância e o
nomadismo, o gosto pelo comércio e as viagens alimentam o nosso imaginário, o
sentimento de que pertencemos a todos os recantos e a nenhum” (BRITO, 2009, p. 23).
Dessa forma, a mistura de etnias e as várias histórias sobre o surgimento da família
caracterizariam essa ideia acerca do que seria um povo inacabado, presente em cada
pedaço do sertão e do mundo.
De acordo com Salomão, corroborando a proposição de Walter Benjamin (1985),
em “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, existiriam
duas categorias de homens, os viajantes e os sedentários. Os primeiros
percorrem terras distantes e relatam as histórias de outras gentes,
quando voltam ao lugar de origem. Os segundos [...] ouvem histórias
dos viajantes e, enquanto trabalham, pensam nelas. De noite, sonham
com as terras que nunca conhecerão, porque não se encorajam a
transpor os limites do mundo onde vivem. Com o passar do tempo,
adaptam os nomes desconhecidos ao vocabulário local, os princípios
alheios aos seus, e de palavra em palavra recriam as narrativas.
(BRITO, 2009, p. 24)
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Assim, conforme afiança o tio, nesse movimento narrativo, foram elaboradas e
ficcionalizadas, por intermédio dos genealogistas e parentes letrados, “as lendas da
família Rego Castro, sobretudo as que se referem ao [...] passado ibérico e holandês”
(BRITO, 2009, p. 24).
Adonias, ao se apropriar e recontar as narrativas dos Rego Castro, afirma, ainda,
que:
[m]uitos judeus sefarditas que fugiram da Ibéria para a Holanda
mudaram-se para Pernambuco na comitiva do conde Maurício de
Nassau, e ali viveram a salvo de perseguições, com rua de comércio e
sinagoga, até serem expulsos com os flamengos. A lei foi implacável
com os judeus velhos e aqueles que, depois de convertidos ao
cristianismo, judaizaram. Em poucos meses, a florescente comunidade
judaica se desfez. Porém, nos interiores cearenses, contava-se como
verdade inabalável que muitos cristãos-novos fugiram a essa expulsão,
embrenhando-se sertão adentro, dando origem a dezenas de famílias
com sobrenomes Pinheiro, Nunes, Castro, Álvares, Mendes e Fonseca,
embora afirmem que no mundo ibérico não se identificam judeus pelo
sobrenome. (BRITO, 2009, p. 24)

Se, no enunciado do romance, o sobrenome Castro apontaria para o passado cristãonovo, portanto, sefardita da família de Galileia, no âmbito extratextual, o sobrenome do
escritor, Ronaldo Correia de Brito, também figura em uma lista de nomes de famílias
judaico-sefarditas em portais judaicos.3 Essa referência biográfica foi confirmada pelo
escritor, que afirma que a família do pai e da mãe vieram de Pernambuco e que vários
antepassados “tinham ascendência de cristãos novos, judeus sefarditas batizados de pé
para escapar à Inquisição”.4
No romance, apesar de “[a]lguns achados misteriosos, [...] uma escultura talhada
em um bloco de calcário, que ficou conhecida como a Pedra de Jacó” (BRITO, 2009, p.
27), com frases escritas em holandês, elementos que “confirmavam um passado sefardita
e holandês, estabeleciam vínculos entre os pastores esquecidos e o restante do mundo
civilizado” (BRITO, 2009, p. 28), tio Salomão insiste numa perspectiva menos
romantizada do surgimento familiar, em uma

3

Ver, por exemplo: DRUKER, Thais. Sobrenomes sefarditas. 2016. Disponível em:
<http://portaljudaico.com.br/sobrenomes-sefarditas/>. Acesso em: 10 jul. 2018.
4
Na seção “Sobre”, disponível em <http://www.ronaldocorreiadebrito.com.br/site2/sobre/>, Ronaldo
Correia de Brito relata, em sua breve biografia, “No princípio era o sertão”, a existência de antepassados
sefarditas.
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versão menos honrosa, a de que os cristãos-novos chegados aos
Inhamuns provinham do Norte português, eram homens solteiros, sem
vínculos com as origens, que buscavam enriquecer no comércio
mascate, e que deixaram uma prole numerosa de bastardos, nascidos de
transas ligeiras com as índias jucás. (BRITO, 2009, p. 28)

Assim, segundo Adonias, talvez se justificasse que os Rego Castro, insatisfeitos
com a ascendência nada glamorosa de sua família, como se lê em uma de suas muitas
interrogações: “Cadê as glórias do passado sertanejo, exaltadas por genealogistas e
historiadores?” (BRITO, 2009, p. 74), enxertassem “aventuras na vida insignificante dos
antepassados, na louca esperança de nos engrandecermos” (BRITO, 2009, p. 27), pois,
de acordo com o narrador, “[o]nde não existe esplendor, inventa-se” (BRITO, 2009,
p.27).
Semelhantemente, no conto “Brilhar”, de O amor das sombras, publicado em 2015,
uma possível ascendência judaica é mencionada. De acordo com o narrador,
[p]apai enxugava o pescoço e a testa. Era um homem peludo por conta
de nosso parentesco com mouros ou judeus, segundo a mãe, porém
nunca tivemos certeza de quem herdáramos o sangue, escolhíamos esse
ou aquele ascendente conforme a conveniência do momento” (BRITO,
2015, p. 35).

A fala do narrador apontaria, então, para uma genealogia incerta, marcada pela fabulação
de uma história familiar que, na ficção, embaralha mouros e judeus.
O conflito de versões é, ainda, salientado em “Brilhar”, na referência ao pai feita
pelo narrador:
odiava genealogias, sempre foi hostil às religiões e explicava o excesso
de pelos nas axilas, no peito e nas costas como um vínculo aos macacos,
nossos reconhecidos ancestrais. Reforçava a teoria evolucionista de
Darwin, para desgosto de mamãe, uma crente convicta no mito de Adão
e Eva. (BRITO, 2015, p. 35)

As crenças da mãe, por sua vez, são justificadas pelo narrador, que afirma:
Ela contava as minhas costelas tentando provar ao marido a deficiência
masculina, um osso a menos, arrancado ao pobre Adão enquanto ele
dormia. Magro e com os ossos palpáveis, eu era frequentemente usado
nessas contagens e recontagens para acertos bíblicos. (BRITO, 2015, p.
35)

O embate entre pai e mãe assinala a presença de um discurso científico em
contraposição a um religioso, que não aponta para o pertencimento da família a um grupo
específico.
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Se no conto “Brilhar”, a ascendência familiar é, tal como no romance Galileia,
incerta, marcada pela consciência da invenção por meio da presença de versões distintas
e fantasiosas de origem, no conto “Mellah”, o narrador busca traçar um panorama
fidedigno do surgimento de sua família, ainda que afirme que “[a] verdade nunca tinha
importância para [...] [ele]” (BRITO, 2015, p. 90). Ao visitar o apartamento de seu pai, o
narrador relembra as histórias familiares e tece, com isso, uma narrativa que entretece
pelo passado e presente.
Segundo o narrador, o pai, em suas várias histórias, afirmava que “os mais antigos
da nação chegaram ao Magrebe após a queda do Primeiro Templo, ocorrida no reinado
de Nabucodonozor, rei da Babilônia” (BRITO, 2015, p. 87), já o tio, um rabino, “garantia
que os primeiros vieram com os fenícios, antes da era cristã. Judaizaram as tribos berberes
e resistiram à invasão árabe e ao Islã” (BRITO, 2015, p. 87).
A presença de um passado judaico, apesar de correspondente nos dois relatos,
aponta mais para a invenção, que remonta desde à narrativa bíblica até o aparecimento
dos judeus naquela região da África, do que para uma busca de uma história verdadeira
da genealogia da família, pois “[o]s arqueólogos não encontravam em suas escavações
sinais da diáspora” (BRITO, 2015, p. 87).
No entanto, a história dos antepassados diretos do narrador só começaria muito
tempo depois, com o desembarque, no Marrocos, de seus ancestrais, com as “levas de
sefarditas, fugidos da Inquisição espanhola ou expulsos por decreto dos reis Fernando e
Isabel” (BRITO, 2015, p. 87). Posteriormente, sem que os pai explique o motivo da
migração, a família se transfere do norte da África para São Paulo.
Segundo o narrador, a mãe – que o pai insistia em chamar de “Kahena, o nome de
uma rainha judia dos berberes de Jarawa” (BRITO, 2015, p. 89), uma lenda, “sem provas
como a de que os judeus de Ifrane, cidade ao sul de Marrocos, descendiam da tribo de
Efraim, uma das dez que foram exiladas durante o Primeiro Templo” (BRITO, 2015, p.
89-90), conforme afiançava o tio rabino –, “trouxera a culinária sefardita na bagagem e
teimava em repeti-la” (BRITO, 2015, p. 90), pois “[a]s cidades se reconhecem pelo
cheiro” (BRITO, 2015, p. 90), tal como ela afirmava, estabelecendo, com isso, ligações
entre o tempo passado e o presente, entre a cultura judaica na África e no Brasil.
No entanto, apesar de olhar “o mundo pela janela do apartamento como um
navegador que busca enxergar além das águas: o mar, as ondas, o navio, a viagem, o chão
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remoto, a memória” (BRITO, 2015, p. 87), justapondo os edifícios de São Paulo as
muralhas de Fez, “fortalezas [...] impedindo o livre trânsito dos homens” (BRITO, 2015,
p. 89), o relato familiar desse grupo sem nome, ao rememorar o surgimento de um povo
e dos antepassados familiares, aponta para um narrador que “não consegue recompor a
paisagem que trouxe nos olhos, quando atravessou o mar, repetindo sua gente” (BRITO,
2015, p. 91).
O leitor da obra de Ronaldo Correia de Brito depara-se, portanto, em Galileia e nos
contos “Brilhar” e “Mellah”, com linhagens que são fiadas e desfiadas pelo escritor, que
cria uma rede ficcional estruturada pela invenção e pela fantasia. As genealogias do sertão
nordestino brasileiro conformam-se, assim, a partir dos nômades do deserto hebreu,
trançados aos destinos dos exilados nas muitas diásporas judaicas.
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A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE JUDAICA NA FICÇÃO DE
PEPETELA
Célia Maria Borges Machado (UFU)1
Resumo: A necessidade de sobrevivência, a busca pela estabilidade econômica, as catástrofes,
as perseguições de ordem religiosa ou política são alguns exemplos dos motivos de
deslocamentos de judeus pelo mundo, tornando-os o povo da diáspora. Os registros dessas
experiências na literatura têm sido feitos tanto por escritores judeus, como por aqueles ligados à
história e experiência dos hebreus na Terra. Pepetela, escritor angolano engajado com as
questões de seu tempo, também vem apresentando em suas obras esse olhar sobre as identidades
judaicas, chamando a atenção para o contexto de vida e sobrevivência de judeus na África e isso
é parte do que apresento neste artigo.
Palavras-chave: Pepetela; Identidades judaicas; Angola; Exílio.

O romance A Sul. O sombreiro de Pepetela, publicado em 2012 pela editora
Leya, contextualiza os tempos de uma Angola pré-colonial, em pleno século XVII,
quando os portugueses adentraram o espaço africano em busca de metais preciosos,
especificamente ouro e prata, e de escravos para os engenhos de açúcar no Brasil.
Fiel à técnica narrativa empreendida desde o começo de sua carreira, Pepetela
alterna as vozes enunciativas no romance, estabelecendo ora um narrador em primeira
pessoa, quando esse retrata a própria opinião acerca do que está acontecendo ao seu
redor, ora em terceira, quando é possível identificar a opinião do autor e seu olhar sobre
Benguela, espaço romanceado, e sobre o contexto socio-histórico e político da época. A
narrativa busca seu mote na História oficial de Angola.
Há três núcleos narrativos básicos nos quais os personagens centrais se apoderam
da narrativa e detêm “licença para narrar”. Simão de Oliveira, padre, cristão novo,
pertencente à ordem dos franciscanos, vigário de Benguela. Manuel Cerveira Pereira, o
Governador de Angola e idealizador do reino de Benguela, e Carlos Rocha, mestiço de
origem europeia e protagonista do romance. Neste ensaio, será destacado apenas o
personagem judeu, Simão de Oliveira.
É interessante a trajetória do padre franciscano. Nascido em Lisboa, aprendera a
lutar pela sobrevivência desde pequeno, como também a fugir dos que perseguiam

1

Graduada em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia. Mestre em Teoria Literária pela
Universidade Federal de Minas Gerais. Doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Federal de
Uberlândia. Contato: celiadoutoradoufu@gmail.com.

4242

judeus. Um dia, porém, percebendo o destino incerto do jovem, o pai resolve colocá-lo
no seminário dos franciscanos, como tentativa de mantê-lo vivo. Em seu relato o
narrador afirma: “O perigo rondava por causa da origem familiar e do fanatismo dos reis
de Espanha, convencidos serem o último reduto de defesa do cristianismo”.
(PEPETELA, 2012, p. 301). Porém, também empreendia luta constante para esconder
sua verdadeira identidade, pois afirma: “Sou sacerdote. De rito católico. A vida perigosa
me fez assim. Talvez não de coração, mais de judeu. Entretanto, nestes pesados tempos
dos bons reis Filipes de Espanha, quem quer ser judeu?” (PEPETELA, 2012, p. 5),
acrescentando: “Quem pode ser judeu?” (PEPETELA, 2012, p. 5). E continua
retratando as agruras vividas pelos hebreus em Portugal, buscando recriar sua identidade
para sobreviverem frente às adversidades: “O meu prudente bisavô, de nascimento
Jacob, mesmo antes de ser obrigado, mudou o nome da família para Oliveira e por isso
me chamo Simão de Oliveira. Cristão-novo, marrano2, pois claro.” (PEPETELA, 2012,
p. 5).
É possível inferir, na narrativa, que o padre franciscano descendia de
comerciantes experientes e humildes, pois fora uma espécie de ambulante nas ruas de
Lisboa, tentando diferentes afazeres até a entrada no seminário. Aprendera inclusive a
jogar e seus adversários eram, em sua maioria, marinheiros, porém relata que nessa
atividade “arriscava-se em golpes ousados”, o que lhe trazia o perigo das navalhas
apresentadas como resposta à ousadia. Assim argumenta: “Compreendi a preocupação
do meu pai, conhecia a história dos crimes contra nós urdidos e num assomo de lucidez
me escondi nos claustros dos franciscanos até receber as ordens.” (PEPETELA, 2012, p.
301). Porém, os anos de estudo e mergulho na doutrina cristã não mudam sua fé, pois
arremata: “Estava mais ou menos protegido, embora pouco convencido” (PEPETELA,
2012, p. 301).
Como primeiro narrador do romance, seu relato é uma espécie de desabafo. No
capítulo inicial, apresenta o governador de Benguela e demonstra seu total desprezo por
ele, pois afirma: “Manuel Cerveira Pereira, o conquistador de Benguela, é um filho da
2

Marrano: judeu converso habitante da Península Ibérica. Elisabeth Roudinesco no ensaio Retorno à
questão judaica afirma: “Na Espanha e em Portugal, convertidos por obrigação, praticavam secretamente
sua fé. Mas se emigrassem, tinham de se (re)converter ao judaísmo, tornando-se supeitos, então, aos olhos
dos outros judeus, de continuarem sendo culturalmente antigos cristãos. Nesse aspecto, o marranismo
pode ser definido, de modo estrutural, como um lugar de passagem ou de transição entre duas
existências.” (ROUDINESCO, 2010, p.24-25).
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puta.” (PEPETELA, 2012, p. 5) E acrescenta: “O maior filho da puta que pisou esta
miserável terra. Pisou no sentido figurado e no próprio, pisou, esmagou, dilacerou,
conspurcou, rasgou, retalhou.” (PEPETELA, 2012, p. 5).
Sabe-se que a invasão do território africano pelos portugueses se deu de forma
bastante peculiar. Como as condições de vida eram muito adversas à vida europeia, para
lá eram enviados somente “santos, aventureiros, degredados, foragidos” (COSTA E
SILVA, 2011, p. 372). Alberto da Costa e Silva comenta no livro A Manilha e o
Libambo que os santos eram poucos, mas os outros eram “inteiramente sem escrúpulos,
compunha-se uma comunidade que só pensava em enricar. De qualquer jeito e o mais
rapidamente possível.” (2011, p. 372). O estudioso afirma ainda que “nessa história”, ou
seja, no período pré-colonial, “há de tudo, conspirações, assassinatos, traições,
calunias.” (2011, p. 372) e assim se forjou uma história de muita dor, crueza de espírito
e ganância, tendo a escravidão e o tráfico de pessoas no Atlântico como o comércio
mais eficaz e lucrativo. Em seus estudos, Costa e Silva afirma que “Os próprios
missionários aderiram, quase todos, ao tráfico de gente, pois padres e frades, por cobiça
ou até mesmo para sobreviver, uma vez que não tinham frequentemente de que
sustentar-se, nele também se envolviam.” (2011, p. 368).
Pepetela busca na história oficial o mote para a escritura do romance, inserindo
nele o personagem judeu de singular relevância. Tornado padre, Simão de Oliveira
embarca para Luanda a fim de evangelizar, porém, tinha interesses comerciais. Como
todos os europeus que para lá seguiram, desejava enriquecer, mas dadas as dificuldades
enfrentadas na terra e a perseguição constante do governador Cerveira Pereira, seus
intentos acabam frustrados, sem alcançar o pretendido.
Em ensaio sobre a “condição judaica”, Moacyr Scliar afirma: “O povo judeu tem
uma longa história [...]. Trata-se de um povo indiscutivelmente marcado pela tragédia”
(SCLIAR, 1985, p. 7) e acrescenta ainda que a divindade judaica é irascível, pois
“submete os judeus a toda sorte de provas, a começar pelo (quase) sacrifício de Isaac.”
(SCLIAR, 1985, p. 7).
Esse legado está sendo empreendido pelo personagem Simão de Oliveira em
terras africanas. Em suas reflexões iniciais, diz que a ordem dos franciscanos aceitou
seu ingresso mesmo consciente de suas matrizes hebraicas, pois, dado o contexto da
época, quando os rebentos “mais prometedores das linhagens peninsulares” tinham os
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olhos voltados para “a fortuna das Índias e do Brasil” (PEPETELA, 2012, p. 5),
aceitavam-se aqueles que a procuravam, sem muitos questionamentos, de forma que
Simão forma-se “despachadamente” (PEPETELA, 2012, p. 5). Ele ainda afirma: “Os
superiores sempre conheceram as minhas origens, mas já não é crime ter proveniências
hebraicas, crime é conservar as antigas lealdades de crença”. (PEPETELA, 2012, p. 5).
Em seu ensaio, Scliar cita o desamparo judaico. Ser judeu é viver em constante
desafio, experimentar a “ancestral sensação da terra estranha, da catástrofe iminente”,
“da eterna busca de um lugar abrigado” (SCLIAR, 1985, p. 6). Consciente dos perigos
que corria mesmo em um lugar distante do olhar dos reis inquisidores, Filipe II da
Espanha e I de Portugal, Simão de Oliveira busca salvar-se e relembra sua ancestral
ascendência e os sacrifícios requeridos pela condição judaica. “E eu sou como os outros
todos, traímos a nossa religião milenar para guardar o pescoço, traímos o Deus do
verdadeiro Livro para beijar os pés do deus pequeno do novo livro, o que fala de
bondade, perdão e indulgência.” (PEPETELA, 2012, p. 6).
Mas, viver na Península Ibérica era estar em constante perigo, daí a saída para a
ordem dos franciscanos e partir em direção à África. Porém, temia expressar o que de
fato pensava, pois relata:
Não posso defender em público ideias religiosas tão perigosas como
as que acabo de expor, apenas guardá-las nos recessos do silêncio
temeroso, como fizeram o meu avô e o meu pai, esse dito agiota de
Lisboa, com banca de penhores por baixo do castelo, banca herdada
de avós e bisavós, escapando a todas as chacinas que se seguiram aos
éditos de reis católicos de Portugal, imitadores baratos dos da
sangrenta Espanha, terminando os meus parentes por se prosternarem
borrados de medo na Igreja de S. Domingos, batendo com vigor no
peito contrito. (PEPETELA, 2012, p. 6).

Vários são os textos que destacam a intensa perseguição político-religiosa operada
pelos reis espanhol e português aos hebreus, no século XVI. Toby Green, Moacyr
Scliar, Joseph Eskenazi Pernidji, Luis Nazário são alguns dos teóricos que se
debruçaram sobre o tema, aclarando os estudos sobre a perseguição judaica. E o leitor
de Pepetela observa também que isso lhe chamou a atenção, pois o escritor retrata
hebreus em África em algumas de suas obras. A gloriosa família: o tempo dos
flamengos, A geração da utopia e A Sul. O sombreiro são exemplos nos quais o

4245

escritor ressalta, inclusive, a presença de inquisidores em solo africano e o assassinato
em fogueiras do Santo Ofício, com a queima de hebreus e cidadãos locais.
Agindo em nome da religião, mas buscando as riquezas dos comerciantes e
empreendedores hebreus, o rei de Portugal e da Espanha os colocou novamente em
movimento pelo mundo. Em 1492, os descendentes de Abraão são expulsos da Espanha.
Segundo Scliar: “A expulsão dos judeus foi o ápice de um processo iniciado alguns
anos antes” (SCLIAR, 1997, p. 37). As atividades da Inquisição haviam sido
intensificadas, principalmente em relação aos marranos ou cristãos novos, judeus
convertidos à força. (SCLIAR, 1997, p. 37). Ao se tornar alvo dos inquisidores, tinham
a vida cuidadosamente investigada e, se identificassem algum indício de prática judaica,
“o réu era submetido ao auto-de-fé, espetáculo religioso assistido por multidões, no qual
o herege podia arrepender-se ou ser queimado na fogueira, o que frequentemente
acontecia.” (SCLIAR, 1997, p. 37).
Os judeus expulsos da Espanha rumaram em direção a Portugal. Viveram
razoavelmente em paz, especialmente por serem detentores de certo poder econômico,
pois precisaram arcar com altas somas de dinheiro para entrar no país e, vale destacar,
eram mercadores de relativo sucesso. Em 1496, porém, são obrigados, pelo rei D.
Manuel, a se converterem ao catolicismo. Batizados à força por decisão do monarca
luso, os judeus sefarditas se veem obrigados a viver um judaísmo na clandestinidade,
sob o medo da denúncia por heresia.
É nesse ambiente de medo e perseguição que cresceu Simão de Oliveira e por isso
ele encontra saída no claustro franciscano. Mas o coração judeu não professa a fé
aprendida, especialmente porque conhece a ganância e a destruição executada pelos
membros do clero, assistentes e assistidos dos reis católicos, bem como por seus
representantes estatais. Irônico e ofensivo, o personagem narrador expressa seus juízos:
Como se um Deus verdadeiro perdoasse as ofensas e não destruísse
com um gesto cidades inteiras de pecadores. Como se um Deus
verdadeiro fosse indulgente para os traidores, os idólatras, os ingratos
sem os transformar em estátuas de sal. Lá porque um desgraçado foi
sacrificado numa cruz, se dizendo o filho dele, o pequeno deus das
causas justas, já todos aceitaram a hipocrisia de rezar ao deus do amor
para em terra praticarem as maiores atrocidades contra os seus
semelhantes e dessemelhantes. (PEPETELA, 2012, p. 6).

Sua negação é tal que vocifera irônico contra a fé que carrega nas vestes e afirma:
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Ao menos o Deus verdadeiro dizia e obrigou a gravá-lo em fogo na
pedra, quem com ferro mata, com ferro morre, olho por olho, dente
por dente. Assim é que é falar, nada de lamechices e perdões sem
sentido, quem tem poder, poder a sério, sabe usá-lo com fúria, com
rancor, sem perdão. Estarei a justificar por isso Manuel Cerveira
Pereira, o brutamontes impiedoso? (PEPETELA, 2012, p. 6).

A ironia é uma marca constante do discurso narrativo. Esse é também um recurso
largamente utilizado por Pepetela na construção de seus textos. Linda Hutcheon, ao
analisar obras de autores americanos numa perspectiva pós-moderna, observa que o uso
de vários recursos discursivos e estilísticos, como material histórico e textos canônicos
da literatura, ou elementos da cultura popular e da literatura oral, presentes na ficção
americana parodiam a realidade histórica e narrativa. Para Hutcheon, os escritores
rompem com a tradição já consagrada, pois criam um novo estilo em que entrecruzam
muitos discursos, os quais questionam sujeito, subjetividade, discurso e História nos
enredos tecidos e, assim, encenam “a tendência totalizante de todos os discursos no
sentido de criar sistemas e estruturas.” (HUTCHEON, 1991, p. 174).
Pepetela bebe nessa

fonte, pois

encontramos

em

suas obras

vários

questionamentos, seja em relação à religião, à política, à história e à memória, seja em
relação aos valores tradicionais e modernos, especialmente àqueles que dizem respeito
aos requeridos pelos idealizadores da independência angolana ou dos colonizadores
europeus. Ele busca fontes históricas para recriar em arte uma nova história e retorna a
outros textos intrínsecos à literatura, formando algo semelhante a uma “membrana
circular” (Cf. BARTHES, 1987, p. 45) que atualiza seu discurso, ao passo que marca
com traços do passado sua obra literária.
O escritor é um leitor de textos (em sentido lato) antes de ser um
criador de textos, e, portanto, a obra de arte é, inevitavelmente,
atravessada por referências, citações e influências de todo tipo. […]
Esta repetição do passado ou de textos contemporâneos pode variar,
de uma elaboração mais consciente e sofisticada de trabalho de outros
poetas a um uso erudito de fontes, ou a citação (com ou sem o uso de
aspas) de trechos de conversas típicas de um determinado meio social
em um determinado momento histórico. As relações dominantes de
produção e do contexto sócio-político que poderiam ser incluídas
dentro de uma definição ampla de texto - são, naturalmente, uma
grande força que influencia todos os aspectos de um texto
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(WORTON; STILL, 1990, p. 1 apud ADAM, 2016, p. 100, tradução
do autor.)3.

Escritor-leitor, Pepetela recria novos discursos e estruturas narrativas valendo-se
da ironia, da paródia, da oralidade, da sátira e de uma crítica aguda, perspicaz. Seus
escritos ancoram-se na História oficial e estão em constante diálogo com a cultura
popular e a tradição ancestral africana. Por outro viés reflexivo, mas também acerca das
formulações pós-coloniais no campo literário, Ana Mafalda Leite afirma que as
literaturas africanas de língua portuguesa “encenaram, desde muito cedo, a criação de
novos campos literários, fazendo coexistir na maleabilidade da língua, a escrita com a
oralidade, numa harmonia híbrida, mais ou menos imparável, que os textos literários
nos deixam fruir”. (LEITE, 2013, p. 21).
É o que vemos no discurso de Simão de Oliveira. Suas reflexões estão ancoradas
no Código de Hamurabi4, pois deseja externar seus sentimentos acerca do deus cristão,
o qual não aprendera a respeitar nos anos de claustro junto aos franciscanos. O Código
está alinhado à justiça prescrita na Lei Mosaica que previa a punição de um delito,
independentemente da origem e classe social do agressor ou réu, por isso a ironia em
relação a Cristo, configurando-se também como uma marca constante da narrativa de
Pepetela. A ordem dos franciscanos tem como missão o desenvolvimento da santidade
e, desse modo, buscam a conversão do coração por meio de penitência e orações. Esse
não era o desejo do personagem. Em solo africano, ele tentou enriquecer com o tráfico
de escravos, amotinou-se com soldados lusos, em atentado contra Manuel Cerveira
Pereira, e por fim, organiza-se em fuga para o Brasil. Ao final do livro, quando lhe é
possibilitado retomar a narrativa, ironicamente anuncia:

3

“Firstly, the writer is a reader of texts (in the broadest sense) before s/he is a creator of texts, and
therefore the work of art is inevitably shot through with references, quotations and influences of every
kind. […]. This repetition of past or of contemporary texts can range from the most conscious and
sophisticated elaboration of other poets' work, to a scholarly use of sources, or the quotation (with or
without the use of quotation marks) of snatches of conversation typical of a certain social milieu at a
certain historical moment. The dominant relations of production and the socio-political context-which
could be included within a broad definition of text - are of course a major force influencing every aspect
of a text.” (WORTON; STILL, 1990, p. 1 apud ADAM, 2016, p. 100).
4
Hamurabi: foi um rei babilônico do século XVIII a.C. Conseguiu, durante o seu reinado, conquistar a
Suméria e a Acádia, tornando-se o primeiro rei do Império Paleobabilônico. Hamurabi reinou de 1792
a.C. até sua morte, em 1750 a.C., tendo ampliado a hegemonia da Babilônia por quase toda a
Mesopotâmia, iniciando pela dominação do sul, tomando Ur e Isin do rei de Larsa. Em 1762 a.C.
conquistou Larsa, em 1758 a.C. tomou Mari, em 1755 a.C. Echununa e provavelmente em 1754 a.C.
conquistou Assur. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hamurabi>. Acesso em: 23 jul. 2018.
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declaro de espírito limpo e lúcido ser pecado não tentar fugir de
ratoeira tão mortal, não só para os corpos sujeitos às febres e todos os
seres nefastos saídos de miasmas dos pântanos e dos matos, como
também para as almas, atormentadas pelos fantasmas dos mortos
pairando sobre nós e pelos agravos, traições, infidelidades, enganos
urdidos pelo demônio [...]. Declaro Benguela cidade apenas para
Satanás, não para homens crentes a Deus. (PEPETELA, 2012, p. 300).

Resguardando-se de qualquer processo de culpa e considerando que sua missão na
“Etiópia Ocidental” havia terminado, sobre o país africano afirma: “só contraí doenças,
não enriqueci como os meus pares mais afortunados, e até falhei em dar cabo do meu
inimigo mortal, Manuel Cerveira Pereira, aliado do demônio.” (PEPETELA, 2012, p.
301).
Assim, considerando terminada sua missão na África, embarca para o Brasil em
busca de liberdade. E diz:
Parto [...] se houver navio. Nos tempos livres hei de escrever cartas e
relatórios para todos os lados, contando as malvadezas desse filho de
Satanás com uma porca. Mesmo se for necessário ocultar o remetente,
para não sofrer perseguições e vinganças mesquinhas, como só ele
sabe inventar. (PEPETELA, 2012, p. 302).

Assim, Simão de Oliveira sai novamente à procura de novas terras para viver sua
liberdade pessoal e religiosa, em uma nova diáspora, em busca de um novo sonho.
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BRANCA DIAS: UM QUIXOTE DE SAIAS E SEUS LIVROS PROIBIDOS
Ediluce Batista Silveira (UFU)1
Resumo: Na peça “O Santo Inquérito”, escrita por Alfredo Dias Gomes, reverbera uma
inquietude em relação aos acontecimentos históricos. A obra gira em torno da história de Branca
Dias, uma criptojudia, leitora que é acusada de heresia. Ela é a representação de todos os
indivíduos que, em períodos totalitários, indignaram-se com as injustiças sociais e, por isso,
lutaram a fim de resistir a toda forma de imposição. Fiel à lei de Moisés, ela é julgada e
condenada à morte pela Inquisição, sobretudo, pelo hábito de ler obras consideradas interditas
pelo Santo Ofício. A protagonista gomediana transforma-se em um “quixote de saias” uma vez
que, em sua biblioteca, são encontrados livros proibidos.
Palavras-chave: O Santo Inquérito; heresia; leitura proibida.

Escrita em 1966, a peça O Santo Inquérito aborda as temáticas históricas como
contribuintes para a construção da obra literária. A protagonista Branca Dias é a figura
mais intrigante da peça. Mulher, criptojudia “inconsciente”, leitora e, sobretudo, herege,
essa personagem está entre os limites da história e integra tanto o folclore quanto o
imaginário popular. Segundo Leonardo Dantas Silva (2010), em seu artigo “Uma
comunidade judaica na América Portuguesa”, Branca Dias teria nascido em Portugal –
no ano de 1515 – era casada com Diogo Fernandes, um dos primeiros cristãos-novos
vindos de Portugal para residir no Brasil. Ele dedicava-se ao engenho de cana-deaçúcar, em Pernambuco, e fora, juntamente com sua esposa, responsável pela criação da
primeira sinagoga pernambucana, mesmo diante das acusações de práticas judaizantes.
É nesse sentido que, ao empregar a representação como dispositivo para se pensar no
fato histórico, Dias Gomes fornece um novo rumo à história e uma nova representação à
personagem.
Em O Santo Inquérito a mímesis aparece como estratégia para representação de
um dado momento histórico e político. O drama gira em torno da protagonista Branca
Dias, uma cristã-nova que é julgada e condenada pelos inquisidores à morte na fogueira.
Seu crime? Práticas judaizantes como cumprir com os rituais judaicos e ler obras
consideradas pela igreja como heréticas. Esse texto literário nos remete ao processo de
colonização do Brasil, mais precisamente, em 1750. No entanto, a peça é escrita em
1966, em pleno período militar, como forma de revelar a indignação do dramaturgo em
1

Ediluce Batista Silveira. Graduada em Letras (UFU), Mestre em Estudos Literários (UFU). Doutoranda
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4252

relação à repressão generalizada, particularmente no campo das ideias. O jogo de
temporalidades contribui a fim de que o leitor perceba a presença do espelhamento entre
esses dois momentos históricos.
Para a história, Branca Dias foi, conforme o historiador Luiz Carlos Villalta
(1997) - no ensaio “O que se fala e o que se lê: língua, instrução e leitura” - a primeira
preceptora que possuía em sua casa uma escola de corte e costura destinada às filhas
dos colonos. Ronaldo Vainfas e Juliana Beatriz de Souza (2002), na obra Brasil de
todos os santos, analisam a figura de Branca Dias como sendo “o emblema da
intolerância inquisitorial e a possibilidade concreta de que os cristãos-novos
„judaizavam‟ de fato, agindo como criptojudeus” (VAINFAS e SOUZA, 2002, p. 27). É
notório que, para a literatura, a representação dessa personagem identifica traços de uma
cultura relegada pela igreja católica, durante o período colonial, como profana aos
valores de um momento histórico; enquanto, durante o período ditatorial, a filha de
Simão Dias simboliza o indivíduo subversivo, isto é, aquele que não se conforma com a
repressão.
Diante da imagem relevante dessa protagonista, várias “brancas dias” foram
surgindo modificadas pelo imaginário e pela arte brasileiros. Uma delas retrata sobre a
personagem Branca Dias, que nasceu, segundo o historiador paraibano Ademar Vidal,
na capital da Paraíba em 15 de julho de 1734 e morreu no auto-de-fé em Lisboa no dia
20 de março de 1761. O também historiador Elias Lipiner (1969) afirma que Branca
Dias e Diogo Fernandes realmente existiram e que, em 8 de outubro de 1591, segundo
denúncias, soube-se que, “na capitania de Pernambuco, João Dias e seu pai Manoel
Dias, Branca Dias e seu marido Diogo Fernandes, vieram degredados e penitenciados
pelo Santo Ofício de Portugal, tendo Diogo Fernandes morrido na lei de Moisés”
(LIPINER, 1969, p. 16).
Inspirado nesse último relato, Dias Gomes escreve a peça “O Santo Inquérito”
(1966) cujo interesse era pensar não na verdade histórica em si, mas nas representações
das veracidades humanas e em suas consequências. Miriam Halfim publica, em 2005, a
peça Senhora do engenho. Além da dramaturgia, Branca Dias se faz presente nas lendas
como A lenda da Lagoa da Prata, na canção intitulada Branca Dias, de Edu Lobos e no
cinema com o longa-metragem O rochedo e a estrela, sob a direção de Kátia Mesel.
Além dos relatos orais, da tradição registrada em escritos históricos, das peças, da
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música, Branca Dias reaparece no poema de mesmo nome, de Carlos Drummond de
Andrade.

O objetivo deste artigo é analisar a leitora subversiva Branca Dias, as

consequências do ato de ler para o indivíduo.
Branca Dias: uma leitora subversiva
A educação feminina nunca esteve ligada ao conhecimento, no entanto a
protagonista da peça “O Santo Inquérito”, do dramaturgo Dias Gomes rompe as
barreiras e revela que cabe à mulher o direito ao saber e ao questionamento. O fato de
ser de origem judaica contribuiu, significativamente, para a identidade de Branca Dias,
pois, se se analisar as questões culturais, o judeu tem um apreço incomum pela cultura
e, por conseguinte, pelo conhecimento. A necessidade de perpetuar sua história, seus
rituais por meio da leitura da Torah, reforça a importância do ato de ler para esse grupo
social. Alberto Manguel (1997) advoga em Uma história da leitura que, para os judeus,
essa ação faz parte de uma espécie de “contrato social” que é assinado desde criança por
meio do ritual de passagem. Ainda acrescenta:

Em todas as sociedades letradas, aprender a ler tem algo de iniciação,
de passagem ritualizada para fora de um estado de dependência e
comunicação rudimentar. A criança, aprendendo a ler, é admitida na
memória comunal por meio de livros, familiarizando-se assim com
um passado comum que ela renova, em maior ou menor grau, a cada
leitura. (MANGUEL, 1997, p. 89-90)

Por meio desse “contrato” de leitura, o judeu possui autonomia suficiente para
aproximar-se de Deus. Uma analogia é possível ser feita: Deus entregou ao ser humano,
representado por Moisés, as leis para guiar o povo, então, essa legislação sugere a
ordem do sagrado assim como a leitura que a acompanha. Em “As leituras nas
comunidades judaicas da Europa Ocidental na Idade Média”, Robert Bonfil (2002)
relata ser o livro um objeto mágico-religioso, um instrumento de comunicação pela
leitura; uma relíquia destinada à devota adoração contemplativa. Nesse sentido, a obra
assume um espaço mais sacralizado, já que aproxima o homem de Deus e, por isso, ela
não deve ser analisada apenas como “reservatório de conteúdo”, mas como estratégia de
aproximação entre um ser divinizado e um ser humano.
A prática assídua da leitura corrobora a fim de que o indivíduo racionalize os
fatos, questionando sobre eles e interferindo criticamente nas circunstâncias. Eis os
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efeitos da leitura no comportamento de Branca Dias. Esses resultados também são
encontrados em Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes uma vez que,
como leitor, o Cavaleiro da Triste Figura deixa-se impregnar pelos eventos lidos e
ressignifica sua história, escapando da realidade onde está inserido.
A biblioteca de Branca Dias era constituída pelas seguintes obras: a novela de
cavalaria Amadis de Gaula (1508) - escrita por Garcí Rodríguez Montalvo;
Metamorfoses (8 d.C.) - poesias de Ovídio; a peça teatral escrita por Jorge Ferreira de
Vasconcelos (1555) – Comédia de Eufrósina e, por fim, o livro sagrado, a Bíblia escrita
em vernáculo. Cada um desses livros corroborou a fim de construir a identidade leitora
e subversiva de Branca Dias uma vez que fica evidente os efeitos promovidos pelo ato
de ler.
O predomínio dos deuses mitológicos, a presença de um título que coloca em
evidência a necessidade de transformação em torno do cosmo cuja manifestação divina
foge ao conceito monoteísta, a influência de um novo modo de pensar infundiria no
indivíduo novas formas de se conceber o mundo e as relações tanto humanas quanto
divinas: eis efeitos da obra Metamorfoses de Ovídio. Além disso, há uma transformação
no discurso de Branca Dias: em alguns episódios da obra, esse protagonista emprega
uma linguagem mais poética, repleta de significações, capaz de unir a simplicidade à
complexidade de alguns conceitos, como a definição de Deus:

O mais importante é que eu sinto a presença de Deus em todas as
coisas que me dão prazer. No vento que me fustiga os cabelos, quando
ando a cavalo. Na água do rio, que me acaricia o corpo, quando vou
me banhar. No corpo de Augusto, quando roça no meu, como sem
querer. Ou num bom prato de carne-seca, bem apimentado, com muita
farofa, desses que fazem a gente chorar de gosto. Pois Deus está em
tudo isso. (GOMES, 2009, p. 30-31)

A recriação da linguagem, sobretudo aquela empregada por Branca Dias,
contribui para o processo de desestabilização do instrumento linguístico como elemento
importante do discurso a fim de construir imagens a partir de um sentimento animador.
Essa protagonista, ao longo, da peça mostra um horizonte de expectativa que extrapola
o universo religioso, por isso, os inquisidores a julgam como uma herege. A leitura da
obra ovidiana contribuiu também a fim de que houvesse o questionamento acerca da
criação do universo proposta pelo texto bíblico, posto que o conceito cosmogônico de
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Ovídio abrange, assim como a Teogonia de Hesíodo, a presença do politeísmo,
promovendo as dúvidas acerca não só da criação do universo, mas também de outras
noções como a de amor.
Na peça de Jorge Ferreira de Vasconcelos (1555) Comédia de Eufrósina, Branca
Dias amplia ainda mais seu horizonte de expectativa. Como a comédia é um gênero em
que o riso é elemento fundamental, há – na concepção da Igreja, sobretudo, a medieval
– a noção de que o riso desestabiliza, promove o desequilíbrio e afasta o indivíduo de
Deus, por isso é uma leitura profana. Além disso, a personagem Eufrósina tem
qualidade inesperada para uma mulher do século XVI: é rica, bonita e recatada, mas
descrita como uma deusa do Olimpo. A obra aborda questões do cotidiano português,
principalmente, acerca da condição da mulher questionando-a e fornecendo ao feminino
um poder, uma autoridade que é transferida à Branca Dias por meio das formas de
enfrentamento que ela possui em relação à realidade.
Intrigante analisar que em ambas as peças – O Santo Inquérito e Comédia de
Eufrósina há uma reflexão sobre a questão de gênero: a mulher do século XVI não
possuía nenhum direito, era relegada a segundo plano e vivia sob o domínio patriarcal.
Ainda hoje é possível notar que o feminino é um Outro e que precisava lutar por seus
direitos. Em O segundo sexo, Simone Beauvoir (2000) advoga:
Dizer que a mulher era o Outro equivale a dizer que não existia entre
os sexos uma relação de reciprocidade: Terra, Mãe, Deusa, não era
ela para o homem um semelhante; era além do reino humano que seu
domínio se afirmava: estava portanto fora desse reino. A sociedade
sempre foi masculina; o poder político sempre esteve nas mãos dos
homens. (BEAUVOIR, 2000, p. 91).

É notório, então que o Outro para o homem traduz uma condição de
inferioridade, já que ele não é o seu semelhante, isto é, o próprio homem. Isso prova o
domínio do homem em relação ao sexo oposto. A construção da mulher como o Outro é
estabelecida tanto por meio da fraqueza biológica, quanto das questões psicológicas e
históricas. O fato de se acreditar que o homem é razão e a mulher, emoção; que o
homem é quem mata e, por isso, guerreiro, e a mulher quem dá a vida, por exemplo,
marca alguns estereótipos que tornam o feminino um ser estritamente submetido à
espécie e o masculino um indivíduo reinante e soberano.
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Amadis é o protagonista principal da novela de cavalaria Amadis de Gaula, escrita
por Garcí Rodríguez Montalvo em 1508. A literatura cavaleiresca foi acusada por
incitar no leitor, em demasia, a fantasia e a imaginação além de promover um desvio de
conduta, sobretudo, dos padrões religiosos. Eram propagadas por meio desse gênero
perversões morais, já que os jovens, principalmente as mulheres, poderiam beber,
aventurar-se e adquirir uma desenfreada fantasia que os afastaria tanto das suas
verdadeiras obrigações como da sua devoção religiosa. Esses desvios são encontrados
nos leitores Branca Dias e Dom Quixote. Este por buscar confundir realidade e ficção
por meio das leituras desse tipo de gênero aquela por apropriar-se de tamanho espírito
de aventura e de ousadia a ponto de entregar-se à morte a fim de comprovar a sua honra.
É evidente que, por muito tempo, esse gênero esteve relegado à inferioridade, se
comparado à épica ou à lírica, por exemplo, pelo fato de instituições como a Igreja
considerarem as ideias veiculadas nos textos de cavalaria perturbadoras à alma.
O contato com a Bíblia trouxe a Branca Dias uma nova perspectiva de mundo,
uma vez que o recurso de plurissignificação fica evidente em textos canônicos. Segundo
Branca Dias “Se um texto da Sagrada Escritura pode ter duas interpretações opostas,
então o que não estará neste mundo sujeito a interpretações diferentes?” (GOMES,
2009, p. 60). David Harlan (2000) no artigo “A história intelectual e o retorno da
literatura” advoga:

Textos canônicos têm qualidades não detectáveis exceto num momento
apropriado no futuro. Eles geram novos modos de ver coisas velhas, e novas
coisas que nunca vimos antes. Não importa o quão sub-repticiamente ou o
quão radicalmente mudemos nossa abordagem em relação a eles, eles
sempre responderão com algo novo; não importa quantas vezes nós os
reinterpretamos, eles sempre têm algo iluminador a dizer-nos. Sua própria
indeterminação demonstra que eles jamais podem ser exauridos. (HARLAN,
2000, p. 43).

As leituras bíblicas realizadas por Branca Dias contribuíram para que ela não só
conhecesse, mas também construísse a sua exegese dos textos lidos. Isso proporcionou à
protagonista um poder de argumentação contra os inquisidores. Em outra passagem da
peça, ao solicitar que a filha de Simão Dias ajoelhe-se, ela responde: “Foi o que aprendi
na doutrina cristã: somente diante de Deus devemos nos ajoelhar com ambos os joelhos
(...) Sempre soube que era pecado” (GOMES, 2009, p. 95). Há vários momentos da

4257

peça que a filha de Simão Dias se sente motivada a questionar os inquisidores, pois suas
práticas contradizem aquilo que é previsto no cânone.
Inspirada nas interferências provocadas pela leitura, Branca Dias assume-se na
condição de produtora de sentido, pois ela (re)cria uma nova realidade, de acordo com a
experiência dessa leitora. É por meio do pré-conhecimento adquirido pelo sujeito na
qualidade de leitor que surge a possibilidade de estabelecer uma rede de sentidos viáveis
ou impossíveis, mas que revelam a capacidade individual de discutir, de questionar, de
legitimar poder. Nesse sentido, regimes totalitários sentem-se ameaçados por figuras
que lutem em detrimento da igualdade de direitos, como a filha de Simão Dias.
Ao ler, sobretudo as novelas de cavalaria e a Bíblia, posto que esses textos
aproximam Branca Dias e Dom Quixote, este fidalgo não representa apenas um leitor
que, fascinado pelas leituras, vive-as intensamente, mas é possuído pelo texto, pois cada
letra, cada palavra torna-se parte de seu “eu”. Por isso, esse fidalgo assume efetivamente
a sua condição de leitor, uma vez que está livre e desprendido de qualquer imposição
em relação às formas de interpretar uma obra. De leitor, o personagem cervantino passa
a compartilhar novas perspectivas do mundo. Branca Dias, enquanto uma leitora
subversiva, por não se conformar com as imposições e buscar na leitura uma forma de
combatê-la, transfigura-se em um quixote de saias. No entanto, a sanidade a
acompanhou em sua via crucis, posto que a realidade não lhe pareceu camuflada. Ela
resistiu até onde pôde, por isso se tornou uma arma de intelectualidade, de incômodo
para a ordem vigente a fim de combater toda e qualquer manifestação de dominação.
Consoante Eduardo Frieiro - na obra O Diabo na livraria do cônego - “Em todas
as partes e em todos os tempos, as autoridades criaram óbices à circulação dos escritos
tidos como perigosos, o que entretanto nunca impediu que tais escritos fossem lidos e
até às vezes muito lidos” (FRIEIRO, 1981, p. 19). Mesmo diante da ameaça de que
poderia perder a vida, Branca Dias não esmorece e prefere a liberdade para deixar na
história a importância de lutar pela dignidade à omissão, uma vez que seria para ela a
ausência de honra.
Todas as leituras realizadas por Branca Dias, enfim, fazem dela um “quixote de
saias”, pois favoreceram que essa protagonista se apropriasse de novas ideias, novos
pensamentos e, insatisfeita com a sua realidade, pudesse questioná-la e transformá-la.
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A JERUSALÉM DE HANA, A JERUSALÉM DE OZ: ASPECTOS DA CIDADE
EM MEU MICHEL
Fernanda dos Santos Silveira Moreira (USP)1
Resumo: Neste ano de 2018, o romance Meu Michel, do escritor israelense Amós Oz, completa
50 anos de sua primeira publicação. Pelo olhar da protagonisa do romance, Hana Gonen, a cidade
de Jerusalém é descrita de maneira peculiar: sombria, hostil, distante e distinta das representações
idealizadas que foram feitas da cidade ao longo do período diaspórico: é uma cidade que entristece
de uma forma diferente em cada estação do ano. Neste artigo, as representações da cidade neste
romance são apresentadas a partir dos conceitos de utopia, heterotopia e distopia, relacionandoas, ainda, às descrições que compõem outras obras de Amós Oz2.
Palavras-chave: Jerusalém; Amós Oz; Meu Michel.

“Por quê Jerusalém é sempre duas?/ A de cima e a de baixo?”3 questiona-se o eulírico de um poema do escritor israelense Yehuda Amichai. A Jerusalém idealizada pelo
povo judeu desde as narrativas bíblicas é aqui desvelada como uma cidade que possui um
duplo, a cidade que está em cima (a celeste) e a que está baixo (a terrena). Entretanto,
mais do que essa já conhecida oposição, Jerusalém pode ser observada a partir de diversos
outros vieses, justapostos, aglutinados, multifacetados, contraditórios. Questões
religiosas, identitárias e políticas permeiam ainda hoje as relações que se pode estabelecer
com esta cidade milenar.
Segundo Amós Elon (1989/1992), em seu livro Jerusalém: a cidade de espelhos,
“em nosso tempo, os homens já pisaram na Lua, procurando novas jerusaléns em galáxias
estranhas, mas até hoje a velha Jerusalém não foi substituída. Ela exerce um domínio
extraordinário sobre a imaginação” (ELON, 1989/1992, p. 20), o que pode ser observado
não apenas no que diz respeito a convicções pessoais ou coletivas, mas na maneira como
ela é também representada nas artes e, em particular, na literatura. Há, traduzidos para o
português duas importantes obras sobre a história da cidade: Jerusalém: uma cidade, três
religiões (1996), de Karen Armstrong, e Jerusalém: a biografia (2011), de Simon
Montefiore.
1

Graduada em Letras (UFRJ), Mestre em Literatura Comparada (UFRJ), Doutorado em andamento (USP).
Neste artigo apresento parte das questões trabalhadas em minha dissertação de Mestrado em Literatura
Comparada pela UFRJ, cujo título é Representações de Jerusalém na literatura: a cidade sonhada de
Moacyr Scliar e a cidade dessacralizada de Amós Oz, defendida no ano de 2016.
3
Este poema, assim como outros poemas de Amichai sobre Jerusalém, pode ser lido com tradução de Yair
Mau, no link: http://www.conexaoisrael.org/jerusalem-meio/2014-05-28/yairmau. Acesso em: 28 jul. 2018.
2

4261

Se tomamos como exemplo a literatura israelense contemporânea, deparamos com
um universo literário de grande interesse uma vez que, com a criação do Estado de Israel,
em 1948, o retorno à cidade que representou durante muitos séculos o lar ancestral, do
qual os judeus estavam distantes, foi concretizado. Dessa maneira, Jerusalém pode ser
representada como um lugar real, concreto, o que cria novo pares de relações: cidade
idealizada X cidade real; cidade com construções milenares X cidade que precisa atender
também às demandas da modernização, dentre outros, sem deixar de mencionar as
questões políticas e religiosas que colocam Jerusalém como tema fundamental de debate
nas questões entre israelenses e palestinos.
Essa Jerusalém multiforme é não apenas cenário, mas ocupa lugar singular na obra
de ficção de um dos maiores nomes da literatura israelense contemporânea: Amós Oz. Oz
nasceu em Jerusalém no ano de 1939 e viveu os primeiros anos de sua vida nesta cidade.
Em seu livro de memórias, De amor e trevas, de 2002, Oz descreve diversas percepções
pessoais sobre a cidade, algumas das quais coincidindo também com as descrições dos
personagens de sua obra de ficção. Em seu mais recente romance, Judas, de 2014, a fria
Jerusalém do inverno de 1959 é onde se passa a narrativa sobre o jovem Shmuel Asch,
que está em busca da verdadeira história de personagens icônicos, como o Judas Iscariotes
dos Evangelhos, e Shaltiel Abravanel, personalidade política significativa da narrativa,
envolvida nas questões relativas à criação do Estado, e pai da mulher por quem Asch se
apaixona.
Essa mesma Jerusalém fria e melancólica, dos primeiros anos do jovem país, é
ainda mais problematizada em um dos primeiros romances de Oz, Meu Michel, obra que
completa em 2018 cinquenta anos desde sua primeira publicação e que foi um dos dois
livros analisados em minha pesquisa de mestrado. Como pontuado por Rifka Berezin
(1982) no prefácio da obra, o romance está “repleto de material jerosolimita”, descrito
pela perspectiva afetada da protagonista-narradora, em que se percebe
uma relação mútua e complexa entre a figura de Hana Gonen e o que
funciona como metáfora de seu mundo – Jerusalém: assim como a
narradora se revela na modelagem de Jerusalém, revelam-se novas
faces de Jerusalém, decorrentes do mundo da personagem. E a sua
descrição não nos parece arbitrária (BEREZIN, 1982, p. 7).
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Ainda que as descrições apresentadas por Hana na escrita de suas memórias sejam
diferentes daquelas que se poderia esperar de alguém que vive efetivamente na cidade tão
sonhada, aquela que ocupou um lugar especial em preces e canções judaicas, como
Berezin nos aponta as visões da personagem nos parecem plausíveis. É evidente que o
estado psicológico da narradora interfere na maneira como ela percebe e descreve
Jerusalém, mas abre também um leque para visões mais dessacralizadas de uma cidade
cuja sacralidade é fundamental para as três grandes religiões monoteístas: judaísmo,
cristianismo e islamismo. No romance, lemos:

Jerusalém é uma cidade distante, mesmo quando se vive nela, se nasce
nela. Acordava e escutava o vento nas ruelas de Mekor Baruk. Há
barracos de lata construídos em quintais e nos velhos terraços. O vento
balança-os. As roupas molhadas murmuram em varais estendidos por
toda a rua. Os lixeiros arrastam latas de lixo para a beira da calçada.
Entre eles há sempre um que pragueja com a voz rouca. Num quintal
alheio um galo solta um grito furioso. Vozes distantes se elevam por
toda parte. Ao redor, uma agitação tensa. Miados de gatos loucos de
desejo. Um tiro isolado na extremidade norte da escuridão. O rugir de
um motor distante. O gemido de uma mulher num outro apartamento.
O cantar dos sinos, ao longe, do lado leste, talvez das igrejas da Cidade
Velha. Um vento novo agita as copas das árvores. Jerusalém é uma
cidade de pinheiros. [...] Dentro dos muros os pinheiros também
sussurram. Eles conspiram à luz cega da madrugada, como se eu não
estivesse aqui escutando. Como se eu não existisse (OZ, 1968/1982, p.
65-6).

Neste trecho do romance, a narradora afirma que, embora Jerusalém seja sua
cidade natal, não é possível sentir-se parte dela, não é um lugar familiar. Há diversos
lugares ocultos, cuja passagem está vedada, em particular o lado leste, que, neste período,
estava sob domínio da Jordânia. Lá do outro lado vêm os sons dos sinos das igrejas, dos
tiros, dos ventos. A narradora destaca uma conspiração dos pinheiros, que apontam para
uma conspiração maior, oculta, que se concretiza, entretanto, em seus sonhos.
Neste outro trecho do romance, a descrição de Jerusalém é ainda mais dura:

Em cada bairro, em cada quarteirão, há um centro oculto cercado por
um muro alto. Fortalezas hostis, inacessíveis aos passantes. Quem é que
pode realmente sentir-se em casa, aqui em Jerusalém, eu me pergunto,
mesmo que more aqui cem anos? Cidade de pátios fechados, tem a alma
encerrada por detrás de muros desolados salpicados de cacos de vidro.
Jerusalém não existe. Migalhas foram jogadas para enganar pessoas
de boa fé. Há cascas dentro de cascas e a semente é proibida. Eu
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escrevi: “nasci em Jerusalém”. Mas “Jerusalém é minha cidade” - não
posso dizer. [...] É uma cidade recolhida dentro de si mesma. (OZ,
1968/1982, p. 77, grifo nosso).

Na passagem em destaque, a personagem radicaliza a oposição que a cidade real
faz à cidade idealizada: ela não existe, “Migalhas foram jogadas para enganar pessoas de
boa fé” (p. 77). A idealização da distância é desfeita diante da cidade cujos espaços estão
ocultos e está recolhida em si mesma.
Esses trechos que Hana escreve fazem coro com as palavras do próprio Oz em De
amor e trevas:
Aconteceram muitas coisas em Jerusalém. A cidade foi destruída e
reconstruída, destruída e novamente reconstruída. Conquistadores
tomaram Jerusalém inúmeras vezes. Governavam por algum tempo,
legavam à cidade alguns muros e torres, vasos de cerâmica e
documentos de pergaminho, e desapareciam. Evaporavam com a
neblina da madrugada sobre estas montanhas. Jerusalém é uma velha
ninfomaníaca. Suga até o tutano e depois sacode com um largo bocejo
um amante após outro. Aranha que devora seus machos ainda em pleno
acasalamento (OZ, 2002/2005, p. 35).

Tanto no romance quanto no livro de memórias de Oz, a cidade de Jerusalém é
apresentada como distante, sombria, atrasada, ilusória, principalmente se comparada, por
exemplo, à moderna cidade de Tel Aviv. Em De amor e trevas lemos:

Para além das montanhas escuras, a Tel Aviv daquele tempo era um
lugar excitante de onde vinham os jornais, notícias sobre os espetáculos
de teatro de ópera, sobre os balés e cabarés, sobre a arte moderna, os
partidos, ecos de discussão acaloradas e retalhos de vagos mexericos.
Havia grandes desportistas em Tel Aviv. E o mar. O mar de Tel Aviv
estava cheio de judeus bronzeados que sabiam nadar. Quem sabia nadar
em Jerusalém? Quem já tinha ouvido falar em judeus nadadores? Esses
tinham genes completamente diferentes. Mutação. No milagre, nascerá
da larva a borboleta (OZ, 2002/2005, p. 13).

Em Judas, as personagens Shmuel e Atalia discutem sobre as diferenças entre as
noites de Jerusalém e Tel Aviv e, em um dos trechos do romance, Shmuel afirma: “Veja
como aqui está deserto. Jerusalém numa noite de inverno é realmente uma cidade
abandonada” (OZ, 2014, p. 109). Já mais próximo ao fim da obra, o narrador nos conta
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sobre Shmuel, que segue em direção a Beer Sheva: “Para ele seria bom deixar Jerusalém
para trás e sentir que cada minuto que passa mais o afasta dela” (OZ, 2014, p. 347).
É interessante ainda notar que, em Judas, Jerusalém é descrita em dois momentos:
no final da década de 1950, momento no qual se passa a narrativa sobre Asch, mas
também a Jerusalém de dois mil anos atrás, na qual o Judas Iscariotes4 de Oz, vivencia a
sua maior tragédia: a crucificação de Jesus, de quem Judas era o mais fervoroso crente e
em quem o discípulo acreditava completamente. Imbuído de profundo remorso por ter
contribuído como o maior motivador para que Jesus apresentasse os seus poderes como
filho de Deus em Jerusalém, “e só em Jerusalém” (p. 306), o lugar onde Jesus fora
crucificado, o Judas mais humanizado de Oz se suicida.
A Jerusalém da narrativa Judas no período de Jesus era intimidadora, mas também
o único lugar possível para que o ministério de Jesus pudesse ter alcançado o impacto que
Judas esperava. A Jerusalém de Shmuel é uma cidade “contraída em si mesma como se a
todo instante esperasse receber um golpe” (p. 346), cidade em que há uma “desesperança
estrangulada sempre a pairar e a oprimir” (p. 347).
A Jerusalém narrada em Judas e em De amor e trevas, aproxima-se, portanto, das
descrições que lemos em Meu Michel, o que aponta também para a retomada ficcional
frequente de Oz a respeito de sua cidade natal. Entretanto, em Meu Michel encontramos
uma outra representação da cidade, uma forma espelhada e ainda mais sombria. No
romance de 1968, Hana tenta, em oposição à sua vida e casamento sem grandes eventos,
realizar-se em um mundo onírico, em que se entrecruzam elementos de sonhos,
lembranças de personagens de livros, elementos e pessoas de sua infância e aspectos de
sua vida e relacionamentos reais. Desse conjunto surge um lugar outro, distante e extinto,
do qual ela é a decadente princesa e no qual se reproduzem padrões e medos da
personagem. A partir de um nome em um selo do marido, Michel, ela é capaz de nomear
este lugar: Dantzig.

De noite sonhei com Dantzig.
Eu era uma princesa. Do alto de uma torre do castelo observei a vista
da cidade. Uma multidão de súditos reuniram-se aos pés da torre.
Levantei as duas mãos para saudá-los. Era um gesto parecido com o da
estátua de bronze em cima do convento Terra Santa. [...] Com uma mão
cansada eu atirava beijos ao meu povo. O povo se reuniu aos milhares
4

Do hebraico Ish Keraiot, “o homem de Keraiot”.
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na rua Gueúla, em Mahané Yehuda, na rua Ussischkin, e Keren
Kayemet Leisrael. Em todas as mãos havia bandeiras e flores. Era uma
procissão. Apoiei-me nos braços dos meus dois guarda-costas. Eram
oficiais, contidos, morenos e educados (OZ, 1968/1982, p. 90-91).

E ainda:
Nos limites da cidade passa um carro blindado levando um alto-falante.
Uma voz rápida e ritmada transmite as ordens do novo governo.
Adverte sobre o julgamento relâmpago e execuções sumárias. Quem
resistir será fuzilado como um cão raivoso. As leis da louca princesa de
gelo estão revogadas. Nem a baleia branca escapará. Uma nova era
amanhece na cidade (OZ, 1968/1982, p. 135).

É perceptível nos trechos aqui transcritos que, ainda que sonhe com um lugar
outro, Hana reproduz e faz associações com a cidade em que vive – o que pode ser
observado, por exemplo, pelos nomes das ruas –, mas aqui a cidade de Jerusalém adquire
características ainda mais distintas daquelas da visão idealizada da cidade: é uma cidade
perigosa, cheia de conspirações e violência. Em Meu Michel, temos, então, uma diferente
percepção da cidade que pode ser analisada de diferentes maneiras.
Em minha pesquisa de mestrado (MOREIRA, 2016), a hipótese de análise partiu
da compreensão de Jerusalém enquanto uma idealização utópica, uma vez que alimentou
as esperanças de retorno à terra ancestral, da qual os judeus haviam sido expulsos e para
a qual direcionavam seus desejos e preces, e que motivou “os mais variados tipos de texto
(cabala, lendas pós-bíblicas, páginas talmúdicas e midráshicas, poesia religiosa etc.)”
(OLIVEIRA, 2005, p. 39); passando para a reflexão da cidade enquanto uma heterotopia,
termo cunhado por Michel Foucault (2013), segundo o qual existem utopias “que têm um
lugar preciso e real, um lugar que podemos situar no mapa; utopias que têm um tempo
determinado, um tempo que podemos fixar e medir conforme o calendário de todos os
dias” (FOUCAULT, 2013, p. 19). Um lugar outro, em que se justapõe “em um lugar real
vários espaços que, normalmente, seriam ou deveriam ser incompatíveis” (FOUCAULT,
2013, p. 24).
Porém, na análise de Meu Michel, a pesquisa apontou para uma terceira percepção
da cidade, a partir da narrativa dos sonhos de Hana: uma cidade com características
distópicas. Nos sonhos de Hana, a cidade de Jerusalém, embora imaginada enquanto
Dantzig ou um outro lugar, é caracterizada como um espaço onde vigoram despotismo,
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injustiças, conspirações e execuções. É um lugar piorado, no qual mesmo as lideranças
estão sujeitas a serem destituídas de seus cargos a partir de traições de seus súditos. Estas
características aproximam a narrativa do romance de outras obras de caráter distópico,
que tematizam o futuro das sociedades de forma tal como Rudinei Kopp (2011) nos
apresenta:

Foi durante o século 20 que a literatura distópica se consolidou, tomou
corpo, ganhou notoriedade e se firmou como uma das marcas desse
tempo. Houve condições para isso, para a emersão de uma forma de
pensar, imaginar e escrever sobre o futuro como um tempo no qual as
coisas se tornariam piores (KOPP, 2011, p. 10).

De acordo com Leomir Hilário (2013), a partir de Michael Löwi (2008), as
distopias têm uma função: apontar para aquilo que não está correto em determinada
sociedade, e que caminha para um futuro ainda mais perigoso e sem saída. As distopias,
deste modo, cumprem uma missão quase profética, de constatação e alerta.
A Jerusalém descrita e problematizada em Meu Michel é uma cidade muito
distinta daquela que alimentou a esperança de retorno à terra ancestral na diáspora. Ao
mesmo tempo em que aponta para as questões contemporâneas da cidade, que estava
prestes a ser reunificada, uma vez que a última datação de Hana para suas memórias é de
1967 – logo, pouco antes da Guerra dos Seis Dias – parece atuar como um alerta para as
questões intricadas que continuariam a marcar a história dessa cidade.
As múltiplas retomadas de Oz da cidade de Jerusalém em sua obra são de grande
importância para uma compreensão mais alargada do papel dessa cidade milenar na
cultura israelense contemporânea, ao mesmo tempo apontando para uma visão menos
idealizada e mais palpável da cidade e problematizando questões políticas e sociais que a
envolvem. De uma maneira singular, Jerusalém pode ser compreendida por diferentes
pontos de vista, ocupando um lugar singular na obra de Oz, autor cujas obras continuam
a ser meu objeto de pesquisa.
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SOBRE OS RIOS QUE VÃO:
CANTANDO EM BABILÔNIA AS CANÇÕES DE SIÃO
Filipe Amaral Rocha de Menezes (UFMG)1
Resumo: O romance Sobre os rios que vão, publicado em 1990 por Maria José de Queiroz,
narra a história de uma família judaica (sefardita) e búlgara no interior de São Paulo. O enredo
gira em torno do jovem Joel Levi que, para tentar escapar de sua origem, troca seu nome para
Jari Leite. Estão no horizonte dessa trama a sua relação com o passado do seu pai, Fatuel Levi,
e, por extensão, com a sua herança judaico-sefardita. Desde o título, o leitor está imerso na
“literatura do exílio” e nos “males da ausência”, desde a referência ao salmo bíblico até sua
célebre tradução nos versos de Luís de Camões no poema conhecido tanto como por “Sôbolos
rios que vão” quanto por “Redondilhas de Babel e Sião.
Palavras-chave: Maria José de Queiroz; Sefarad; Exílio.
Não sei hoje nem uma coisa nem outra, meu
filho. Aliás, o espanhol que conheço é esse, de
ouvido, de algumas dezenas de adágios e
provérbios que os parentes viviam repetindo.
Faço o que posso para não esquecê-los pois se
isso acontecer será como perder a minha
própria alma. O Guadagnini e essas palavras
em espanhol são a minha única herança: tudo
o que me resta da minha família e da minha
gente.

(Maria José de Queiroz)
O romance Sobre os rios que vão, publicado em 1990 pela escrito mineira Maria
José de Queiroz2, narra, não sem um lirismo, a história de exílio de uma família
sefardita no interior do estado de São Paulo. O enredo gira em torno do jovem Joel Levi
que, para tentar escapar do peso de sua origem judaica, troca de nome para Jari Leite.
Estão, no horizonte dessa trama, sua tentativa de desvencilhamento do passado de sua
família, o que significa embates com seus pais, Fatuel e Miriam Levi, e, por extensão,
com a sua tradição étnica, cultural e religiosa judaico-sefardita.
Graduado em Administração (UFJF), Mestre em Estudos Literários (UFMG), Mestre em
Administração Pública (FJP), Doutorando em Estudos Literários (UFMG). Contato:
filipearm@ufmg.br.
2
Maria José de Queiroz nasceu em Belo Horizonte, é doutora em Letras Neolatinas pela
Universidade Federal de Minas Gerais, onde também lecionou Literatura Latinoamericana. É
autora de Joaquina, filha de Tiradentes (1987), Como me contaram (1973), Ano novo, vida
nova (1978), Homem de sete partidas (1980), entre outros romances, obras poéticas e
ensaísticas como A literatura encarcerada (1981), A literatura e o gozo impuro da comida
(1994), Os males da ausência ou A literatura do exílio (1998) e Em nome da pobreza (2006).
1
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O lamento, em epígrafe aqui, é um trecho de uma conversa entre pai e filho,
quando Jari lembra que o pai sabia mais do espanhol, ou do ladino, que do búlgaro, a
língua de seu país natal. Fatuel lembra que seu pequeno vocabulário em espanhol é o
que restava de do seu passado, herança de sua família, assim como um famoso violino.
De imediato, o título do romance chama a atenção do leitor e lembra os famosos
versos de Luís de Camões no poema conhecido tanto como por “Sôbolos rios que vão”
(seu primeiro verso), quanto por “Redondilhas de Babel e Sião”, que assim começa:
Sôbolos rios que vão
Por Babilônia, me achei,
Onde sentado chorei
As lembranças de Sião
E quanto nela passei (CAMÕES, 1988, p. 75).

Essa cena de lamento reproduz o texto bíblico do livro de Salmos e retrata o
sofrimento dos judeus em exílio na Babilônia, longe de Jerusalém, sob o julgo de
Nabudonosor. O cântico bíblico decalcado por Camões é o que se segue:
Às margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos chorando,
lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros daquela terra, pendurávamos,
então, as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado
pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós um hino de
alegria: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como poderíamos nós
cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de
ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise! Que minha língua
se me apegue ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não puser
Jerusalém acima de todas as minhas alegrias (Salmo 137).

Segundo Michael Brenner, essa passagem é entendida, principalmente pelos
judeus do exílio, como prova da fidelidade inabalável dos que estavam na Babilônia a
seu país de origem (BRENNER, 2013, p. 6). Esse episódio teria ocorrido no ano de 586
a.C. quando o rei Nabucodonosor II sitia Jerusalém, submetendo e levando o rei
Joaquim e sua corte ao exílio, arrasando o florescente centro de Judá e destruindo o
Templo.
A ideia de lealdade à pátria mesmo no exílio teria sido fonte de consolo e de
esperança primeiro aos hebreus e depois aos judeus que, em épocas posteriores, foram
obrigados a deixar o local onde viviam (BRENNER, 2013, p. 6). A partir dessa condição
de exílio, presente tanto no texto bíblico quanto na literatura judaica e universal, vários
escritores e artistas falam de suas histórias e, sobretudo, de sua condição de outsiders,
de flâneurs, de excluídos, mesmo, em ocasiões quando, em sua própria terra,
experimentam um exílio metafórico, interior.
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O exílio judaico, no entanto, para os judeus, não é uma metáfora. Ela expressa
uma situação real, de contínua errância, que acabou por enriquecer a cultura e a tradição
de um povo que, no contato com outros, deixou-se mesclar e desterritorializar tanto pelo
uso das várias línguas dos países por onde passaram e vieram a se estabelecer, quanto
pela religião e sua tradição, que adquiriram características mais flexíveis e libertárias.
Desse modo, o que poderia ser visto como as ruínas de uma pátria, Israel, Bulgária ou
Sefarad, como é chamada a região da Espanha, transformou o povo judeu em uma
mescla de culturas, de tradições.
Segundo Brenner, na consciência judaica, o mapa da Europa é também o mapa
bíblico, como descrito pelo profeta Abdias que, falando de uma guerra, cita “Sefarad” e
“Zarefat”, que corresponderiam às regiões da Ásia Menor e Fenícia, respectivamente.
Mais tarde, afiança Brenner, quando os judeus chegaram à Europa, a geografia concreta
mudou, mas em sua imaginação coletiva, os judeus continuavam radicados no mundo
bíblico. Desse modo, Zarefat se tornou a França e Sefarad, a Península Ibérica
(BRENNER, 2013, p. 80).
Ao estudar o romance de Queiroz, Lyslei Nascimento, afirma: “desdobrando
“Babel e Sião”, de Camões, [Queiroz] empreende a construção de um texto que faz
circular signos como o exílio, a duplicidade do nome próprio e a condição de
estrangeiro do povo sefardita.” (NASCIMENTO, 2008, p. 37). Após a expulsão da
Espanha, a partir de 1492, os judeus foram para a Grécia, Região dos Bálcãs, Norte da
Europa e Turquia (SZPILMAN, 2012). Eles também migraram para o norte da África,
Marrocos, Argélia e Tunísia. Os judeus sefardim se espalharam, depois, para outros
lugares, dentre eles, o Brasil (BENTES, 1987, p. 137).
No romance Sobre os rios que vão, a Babilônia, ou seja, o local de exílio, onde as
personagens vivem suas histórias são vários: a cidade de São Paulo, após a imigração do
pai Fatuel; o interior paulista, São Godofredo, onde constituiu família e onde ele se
tornou um luthier; para Jari, também a cidade de São Paulo de seus estudos e do tio
Mattei, depois sua experiência na Alemanha e na França. Assim, essas “Babilônias”
transmutam-se em lugares imaginários, na verdade, como um estado de espírito que se
revela nos lamentos dos males da ausência.
Aqui vale lembrar a pontual acepção de Maria José de Queiroz, no ensaio Os
males da ausência ou a literatura do exílio, que oferece uma análise acurada e rigorosa,
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dessa condição dos exilados, sejam eles judeus ou não, na civilização ocidental
(QUEIROZ, 1998). Sobre o contexto clássico grego, Queiroz observa que “do
afastamento da casa e da pátria resultam, além da carência afetiva e dos danos civis, de
dolorosa repercussão na rotina, a morte degradante (porque à míngua dos rituais
sagrados), a escravidão em terra alheia, a ruptura do hábito, a perda dos bens e, à volta,
as dificuldades de readaptação.” (QUEIROZ, 1998, p. 41). Ou seja, o estrangeiro em
exílio, afastado do seu meio, perde diversas prerrogativas como cidadão, fiel a uma fé
ou mesmo proprietário de bens materiais, além de perder suas referências culturais e sua
língua. No romance, o narrador dá o tom desse clima de exílio:
Perturbado pela lembrança obsedante do passado, não consegue
dormir. O Partido, as reuniões clandestinas, os anos de aprendiz de
luthier, as lições de violino, a colônia sefardí, as perseguições, as
paisagens exóticas, visitadas pela família, os mares e os países
atravessados antes da chegada à Bulgária, ainda dominada pelos
turcos, a leitura diária da Torah... O comunismo tinha acelerado a sua
maturidade. A crise da adolescência, ele a resolvera ao comprometerse com o movimento operário internacional. [...] Mas... tudo deu em
nada. Bostezos de Salomón, como diria o avô (QUEIROZ, 1990, p.
70).

Nesse trecho, Fatuel, já renomeado de Faustino, em um momento de frustação,
relembra algumas cenas de sua Sião particular, ou seja, a Europa. Essas memórias
emergem em meio a um desentendimento com o filho. O pai, perturbado, queria que ele,
se dedicasse ao estudo da música, mas o filho não desejava essa dedicação, preferindo
os estudos de Física. Julia Kristeva ressalta essa característica melancólica do
estrangeiro, que procura relembrar miragens inalcançáveis do seu passado, “o
estrangeiro é um sonhador que faz amor com a própria ausência, um deprimido
extravagante” (KRISTEVA, 1994, p. 18). Um sentimento que questiona a partida da terra
materna, o porquê de tê-la abandonado.
Perpassa o discurso de Fatuel, as perdas e os danos causados pelo nazismo e pelo
exílio forçado, como no trecho em que, frustrado em seu intento de influenciar o filho,
ele reflete sobre sua decepção:
Nunca voltara à Europa. Pra quê? Nem sabia onde o velho tinha sido
enterrado. A mãe morre no campo de concentração. Nora, também.
Assim com o pobre do Samuel. E os seus filhos? Aonde procura-los?
Onde visita-los? Ainda que os encontrasse, que iria dizer-lhes? [...] O
trabalho, apenas o trabalho, o livrara do sentimento de frustração. Era
seu ópio. Agora, com o filho fora do país, precisaria, cada vez mais,
desse ópio (QUEIROZ, 1990, p. 162).
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Esse retorno do personagem ao trabalho para fugir da decepção remete o leitor
novamente a reflexão de Kristeva sobre o estrangeiro: este, poderia ser considerado
sinônimo de trabalhador, pois é um estado inerente ao imigrante, é aquele que trabalha
obstinadamente, que investe em si mesmo e se gasta, já que não é nada, pode sacrificar
tudo KRISTEVA, 1994, p. 26-27). Para Fatuel, assim, estar obcecado e apaixonado por
seu trabalho e estar ainda ligado a seu passado e o que ele representa na nova terra.
A sua profunda ligação com a música e com a arte dos violinos, tanto em sua
construção quanto seu em uso como instrumento musical, o “seu ópio”, seria como que
seu passado estivesse materialmente ali representado. Toda uma tradição de família, sua
cultura sefardita, “o violino acorrentava-o a um passado obscuro, frequentado pela
usura, pela perseguição, pela intolerância e pela morte: do êxodo da Península, no
século XV, ao solo livre dos Países Baixos e à Turquia muçulmana.” (QUEIROZ, 1990,
p. 73). Jari estava ciente desse peso, pois “prometera a si mesmo que havia de opor-se à

servidão secular” (QUEIROZ, 1990, p. 73) do violino herdado de pai para filho por
séculos, por várias gerações.
O violino Guadagnini3 carrega toda uma memória familiar, “sua sonoridade
profunda os acompanhara no momento mais áspero do desterro quando, separados dos
companheiros sefarditas, se viram obrigados a falar língua estranha” (QUEIROZ, 1990, p.
75), de traumas, de perseguições: para Jari, uma pós-memória.

Beatriz Sarlo, em debate sobre esse conceito, define que a pós-memória como
algo que “seria a reconstituição memorialística da memória de fatos recentes não
vividos pelo sujeito que os reconstitui” e que “toda experiência do passado é vicária,
pois implica sujeitos que procuram entender alguma coisa colocando-se, pela
imaginação ou pelo conhecimento, no lugar dos que a viveram de fato” (SARLO, 2005,
p. 93), Jari percebe esse peso ao seguir a carreira como violinista. Seu envolvimento, a

que o seu pai tanto desejava, o faria completamente envolto, vivenciando um passado a
que ele não pretendia de forma alguma estar preso. Desse modo procurando
desvencilhar-se, envolve-se, ironicamente, com a carreira de físico.

3
Denominação dada a violinos ou outros instrumentos de cordas produzidos por Giovanni
Battista Guadagnini e são extremamente valiosos. Esse lutier italiano trabalhou por um período
de 44 anos em diferentes cidades europeias e foi considerado um dos melhores fabricantes de
violinos do século XVIII.
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O pai presenteara o filho com um violino, projetando nele um futuro brilhante
com a música, como tantos outros violinistas virtuosos judeus. O filho tocaria no
“Municipal, do Rio ou de São Paulo? Ou na Ópera, de Paris? No Carnegie Hall, de
Nova York? Se é pra sonhar, vamos sonhar alto. Nada de cabarés da Bulgária da minha
juventude, mas o grande teatro de Sofia.” (QUEIROZ, 1990, p. 67). Jari responde com
uma atitude defensiva, porém dúbia: “Não sei se vou ter tempo para estudar! Não
alimente essa ilusão. Talvez ainda toque, quem sabe?, num daqueles cabarés de Sofia de
que me falou. Mas não tenciono passar de amador.” (QUEIROZ, 1990, p. 71). Após essa
reação, Fatuel submerge, decepcionado, em reclusão e silêncio no restante dos
momentos da despedida do filho:
A alegria solitária se consome, com o suor, na febre do esforço e da
concentração. E para recuperá-la é preciso recomeçar, recomeçar
sempre, incessantemente. Ele estava cansado. Que lhe restava depois
de tantos recomeços? Um nome novo no cartório, um filho que não o
compreendia e esse lamentável sentimento de frustração (QUEIROZ,
1990, p. 71).

Dessa decepção, surge uma reflexão, ainda mais terrível, que paira sobre a família
Levi: a mudança do nome. Os judeus já foram a essa estratégia em alguns momentos
cruciais, como na conversão forçada dos judeus portugueses em 1497, ou no processo
de registro civil dos judeus da Europa oriental, a partir de meados do século XVII, uma
vez que mantinham o costume de usar seu nome associado ao de seu pai, conforme sua
tradição. No caso da família Levi, transformada em família Leite, essa mudança
pretendia camuflar a origem judaica para melhor se adaptarem, julgavam eles, no
contexto brasileiro. Assim, lembra o narrador:
Joel, filho de Fatuel. Nunca mais ouviria a rima ultrajante. A Bíblia,
Sofia e Bulgária, a colônia sefardí de Córdoba, Granada e Fez
acabavam de ser riscadas do seu mapa e do seu diário pessoal Jari
Leite, filho de Miriam e Faustino Leite. Quem bom! Podia ser melhor
se a mãe tivesse concedido na mudança de Miriam para Maria...
Paciência...” (QUEIROZ, 1990, p. 5).

Como o pai, Jari deseja, de alguma forma, livrar-se do que considerava um peso, o
passado do pai, da tradição sefardita, da história na Bulgária, e até mesmo do judaísmo,
numa tentativa de abrasileirar-se, adota um nome indígena, Jari, e um sobrenome
brasileiro comum, Leite. Importante lembrar que os judeus portugueses convertidos
também adotaram esse sobrenome, o que acaba por criar um efeito especular, escapar a
sina de ter um nome judaico explícito e cair em outro, por adoção.
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Num amargurado diálogo com a mãe, pode-se perceber esse remordimento:
— Quanto a ser judeu, isso já está resolvido: aprendi, com um colega
de Faculdade, Jacques Cohen, que só é judeu quem pratica a religião.
Ele, apesar do nome, não se considera judeu. Eu também não. Sou
cidadão brasileiro.
— Tudo isso é triste. Muito triste. Você nos deixa sem qualquer
emoção. [...] Nós, seus pais, já desaparecemos da sua biografia. Você
é Jari Leite, cidadão brasileiro. Correto. Mas... filho de quem? Como é
que preencheu os documentos para a tal bolsa, hein? (QUEIROZ,
1990, p. 121).

O embate entre a tradição que a mãe representa e tenta manter e a busca da
assimilação pelo filho ilustram uma das muitas dificuldades dos exilados e do choque,
até certo ponto comum, entre as gerações sejam elas de judeus ou não. O filho segue, na
maioria das vezes, na contramão do esforço dos pais de manter as tradições paternas,
mesmo longe do local de origem. Joel/Jari empenha-se, assim, ao distanciamento dessa
herança cultural, uma repleta de sentimentos, sentidos e significados, uma pós-memória
traumática que o nome de origem judaica possa associá-lo.
Manter o nome de família, mesmo que para Joel (ou Jari), este nome possa trazer
um peso, seria uma forma de preservar um pouco da herança, de Sefarad, ou mesmo da
Sião imaginária, na visão das demais personagens. Desse modo semelhante, os hebreus
no Exílio em Babilônia, embora tristes e tendo pendurado seus instrumentos nos
salgueiros em terras estrangeiras, entoam seus cânticos sobre Sião, talvez para preservar
sua memória, sua identidade e seu passado. Essa identidade também é mantida por meio
de alguns hábitos, pequenos prazeres, como a culinária, por exemplo:
Miriam já não obrigava [Faustino] a guardar o Shabbat. E diante de
sua indiferença não insistia para acompanha-la à casa dos pais onde
ainda se cumpriam, à risca, os preceitos religiosos. A família
santificava o dia enquanto ele, livre desses preceitos, trabalhava,
almoçava o que Dorinha servia à mesa, jogava xadrez com algum
amigo ou tocava violino. À noite, Miriam lhe trazia o pão feito pela
mãe na sexta-feira e o resto do almoço: peixes, carne cozida,
berinjelas com cebola, pimentão assado com alho, cenouras com
páprica – um pequeno festival culinário ao gosto dos Medina
QUEIROZ, 1990, p. 99).

A culinária, com seus sabores e cheiros, leva a memórias afetivas, familiares.
Miriam faz questão de manter o hábito alimentar, e se decepciona quando Jari apresenta
a namorada Magdala, que não tem origem judaica: “Em meio à euforia da emoção
inesperada, uma ponta de desassossego: e se Miriam descobrisse que Jari andava de
namoro com uma goy? E mais ainda: que a tinha conhecido na ceia de Natal, diante de
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um apetitoso e muito católico pernil à mineira?” (QUEIROZ, 1990, p. 49). Como
previsto, a mãe reagiu mal a possível futura nora, mas após o rompimento, ela se enche
novamente de esperanças:
Livre de Magdala, podia novamente sonhar com uma nora a quem
transmitiria o que tinha aprendido com a mãe: iria ensinar-lhe os
fundamentos dos usos e costumes e iniciá-la no mistério das coisas
sagradas. Como explicar a uma goyim [sic] que cada época do
calendário judaico corresponde a um código social e cultural? Como
fazer entender a uma mineira tradicionalista que todo gesto, todo
perfume e todo sabor têm, por isso tudo e muito mais ainda, um
sentido ético e religioso e que a ordem doméstica se inscreve num
repertório importante de valores universais? Não, não era possível que
esse casamento desse certo! (QUEIROZ, 1990, p. 151).

Outras formas do exercício de rememorar, presentes na história, são os refranes e
expressões em ladino, ou judeu-espanhol, presentes no texto. O romance de Queiroz
apresenta um considerável arquivo desses ditos, deixando vislumbrar a riqueza dos
ensinamentos morais, mas também seu ritmo e dicção. Além disso, a referência à
música tocada pelos violinos da família Leite é outra forma de cantar os lamentos de
Sião. O violino Guadagnini, uma herança transmitida por gerações, alcança os
musicistas e também os lutiers, os profissionais dedicados à fabricação e ao conserto de
instrumentos musicais de corda como o violão, a guitarra, o violino. Por fim, outra
forma de tentar esse resgate é manter a tradição por cumprimento da Lei, da fé, por
meio da culinária sefardita junto a família de Miriam, onde celebram o à risca, os
preceitos religiosos.
Enquanto a mãe, Miriam, como não poderia deixar de ser, se apega à culinária,
Faustino busca sua herança cultural na música e nos refranes, a contrapelo do que
acredita, Jari apega-se à Física, acreditando, ilusoriamente, estar se afastando do
universo judaico no qual está inscrito.
Sobre os rios que vão, desse modo, faz o leitor percorrer as histórias da família
Levi e seus exílios e suas contradições, suas heranças e seus arquivos particulares e
coletivos. Ouvir as canções de Sião, ou seja, as muitas formas de não se esquecer de
Jerusalém, compõem o enredo no qual Faustino e Jari, em meio as situações da vida,
que lidam com seu passado pessoal e com a memória e a tradição judaica sefardita. Os
violinos, as músicas, os provérbios em espanhol não são sua única herança, mas são
alentos para que seu exílio não seja em vão ou silencioso. Na Babilônia brasileira, ao
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cantar sua Sião numa Sefarad sentimental, ouvimos suas canções, seus lamentos, a
esperança do retorno do exílio.
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CARTAS EM TEMPOS DE GUERRAS: CORRESPONDÊNCIAS ENTRE
STEFAN ZWEIG E SIGMUND FREUD
Geovane Souza Melo Junior (UFU)1
Resumo: Stefan Zweig foi um dos escritores mais lidos do século XX, diversas obras suas
foram traduzidas para dezenas de idiomas e adaptadas para o cinema. Sigmund Freud forjou a
ciência psicanalítica, foi onde Josef Breuer não arriscou, deparou
deparou-se
se com o inconsciente
[Unbewusst]] e suas vicissitudes na vida anímica do homem
homem. Em meados de 1908,
1908 inicia-se uma
amizade trigenária (1908-1939),
1939), além de dezenas de missivas (78), felizmente, algo dessa
correspondência sobreviveu aos homens em tempos sombrios e chegou até nós
nós. Deste modo,
esta investigação contempla alguns assuntos tratados ao longo da correspondência, à guisa de
exemplo: psicanálise, literatura, exílio
exílio, antissemitismo e guerra.
Palavras-chave: Cartas; Estudos Literários; Freud; Psicanálise; Zweig

Neste artigo é apresentada uma breve análise de algumas missivas trocadas entre
dois grandes nomes do século XX, o escritor Stefan Zweig e o psicanalista Sigmund
Freud. Há que se admitir que existem correspondências com um evidente valor histórico
e intelectual que, amiúde, compõem fragmentos de um passado que não deve ser
ignorado ouu mesmo esquecido. Deste modo, esta investigação contempla alguns
assuntos tratados ao longo da
das correspondências,, à guisa de exemplo: psicanálise,
literatura, antissemitismo exílio e guerra.
Stefan Zweig foi um escritor best seller em seu tempo, autor versátil, escreveu
romances, ensaios e biografias e experimentou grande fama ainda jovem. Algumas de
suas obras mais conhecidas são: 24 horas na vida de uma mulher; O mundo de ontem:
memórias de um europeu e Brasil um país do futuro. Em
m síntese, a primeira foi
profundamente elogiada por Sigmund Freud e, inclusive, utilizada em seu artigo
Dostoievski e o parricídio para exemplificar o vício em jogos como um retorno da
masturbação infantil.
[...] é fácil conjecturar qual fragmento da vi
vida
da infantil, há muito
soterrado, se extorquiu na repetição compulsiva do jogo, apoiando
apoiando-se
em uma novela de um jovem escritor. Stefan Zweig, que, aliás,
dedicou um estudo ao próprio Dostoiévski [...] (FREUD, 2015, p.
301).
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A segunda é sua autobiografia, contudo, o mais interessante é que, de acordo com
o próprio autor, tal obra se faz necessária não por caráter emérito do biografado, mas
sim pelo tempo ímpar que vivenciou. Por fim, em seu famigerado livro sobre o Brasil
[Brasilien-buch],, Zweig deixa
deixa-se
se levar pelo horror que desolava a Europa e acaba por
idealizar nossas terras, afirmando que aqui não existiam preconceitos raciais. Por
conseguinte, foi duramente criticado por vários jornalistas brasileiros.
Por sua vez, Sigmund Freud cri
criaa a psicanálise a partir do momento que ousa
escutar as ditas histéricas no Hôpital de la Salpêtrière. Alguns de seus livros mais
populares são: A interpretação dos sonhos
sonhos; Além do princípio do prazer e Escritores
criativos e devaneio.. Brevemente, no primeiro livro, demonstrou que os sonhos, assim
como os chistes, atos falhos e o sintoma são formações do inconsciente e, por
conseguinte, estruturados como linguagem. No segundo livro, em constantes diálogos
com a área biológica, sobretudo com a Citologia, propõe o conceito de trauma enquanto
descarga endógena ou exógena que consegue perpassar a vesícula protetora do aparelho
psíquico, ocasionando assim o registro do evento traumático, porém sem representação
do mesmo. Não por acaso, a posteriori, surgem as tentativas de significação do aparelho
psíquico, tais como flash back
back, pesadelos, etc.
O trauma, enquanto tem ação recalcante, intervém só depois
nachträglich. Naquelee momento, algo se destaca do sujeito no próprio
mundo simbólico que ele começa a integrar. Daí por diante, aquilo
não será mais algo do sujeito. O sujeito não o falará mais, não o
integrará mais. Não obstante, ficará lá, em alguma parte, falado, se é
que se pode dizer, por algo de que o sujeito não tem o controle
(LACAN, [1953
[1953-54] 2009, p. 222).

Finalmente, no último escrito (Escritores criativos e devaneio),, Freud sugere que
a fantasia corresponde ao brincar da criança, isto é, como na vida adulta a brincadeira
sofre sanções, o escritor criativo [Dichter] é justamente o transgressor que consegue
gerar prazer de maneira socialmente aceita.
Alguém que está crescendo deixa de brincar, renunciando claramente
ao ganho de prazer que a brincadeira lhe trazia. Mas quem conhece a
vida psíquica das pessoas sabe qu
quee nada é mais difícil do que
renunciar a um prazer que um dia foi conhecido. No fundo, não
poderíamos renunciar a nada, apenas trocamos uma coisa por outra; o
que parece ser uma renúncia é, na verdade, uma formação substitutiva

4280

ou um sucedâneo. Assim, quan
quando
do alguém que está crescendo deixa de
brincar, nada mais faz a não ser esse empréstimo aos objetos reais; em
vez de brincar, agora fantasia (FREUD, [1908] 2015, p. 55).

É interessante ressaltar que Zweig era um escritor entusiasta da psicanálise, que
explorava o âmbito subjetivo
bjetivo de seus personagens. Seus temores, angústias,
angús
indecisões,
traições eram, pormenorizadamente, trabalhados ao longo da trama.
Kapuzinerberg, 5
Salzburgo, 8 de setembro de 1926
Apreciadíssimo professor:
[...] Permita
Permita-me dizer claramente por que eu e muitos outros temos
que agradecer
agradecer-lhe:
lhe: pela coragem que trouxe à psicologia. O senhor
eliminou as inibições de toda uma época, assim como as de
inumeráveis escritores, em particular. Graças ao senhor muitos veem,
graças ao senhor muitos dizem, coisas qu
que,
e, se não fosse pelo senhor,
jamais seriam vistas ou ditas. Se ainda há alguém que não se dá conta
do que acabo de afirmar, é porque ainda não contempla nossa
literatura historicamente, em sua forma matriz (dentro de uma ou duas
décadas se descobrirá que, subitamente, surgiu uma audácia
psicológica, diferente a um Proust na França, a um Lawrence e um
Joyce na Inglaterra, a alguns poucos alemães: seu nome). E nós nunca
negaremos a grandeza deste homem que nos abriu o caminho que
deveríamos seguir. Para mim, a psicologia é hoje a paixão de minha
vida (ninguém melhor que o senhor para compreender o que eu digo),
e por esta razão desejo aplicá
aplicá-la,
la, se sou capaz disso, ao objeto mais
difícil de todos: eu mesmo [...]. Seu fiel e afetuoso, Stefan Zweig
(ZWEIG, 2004, p. 31).

Por outro lado, Freud foi um psicanalista
ista que admirava os escritores, pois,
acreditava que estes tinham acesso privilegiado à subjetividade humana, visto que, não
raro, tinham acesso à “condição humana” mais facilmente que o psicanalista. Assim,
temos
mos um escritor com uma acuidade psicológica aguçada e um psicanalista que era um
profundo conhecedor das artes. “Para
ara interpretar o inconsciente como Freud, seria
preciso, como ele, ser uma enciclopédia das artes e das musas [...]” (LACAN, [1957]
1998, p. 526).
19 ou
out. de 1920
Viena, IX, Berggasse, 19
Estimado senhor:
[...] Interessa
Interessa-me,
me, em especial, a forma acumulativa e gradual em que
suas frases se aproximam cuidadosamente da essência íntima do
descrito. É como a acumulação de símbolos que se produz nos sonhos

4281

fazendo que o oculto seja desvendado com progressiva clar
claridade [...].
Freud (FREUD, 2004, p. 31).

Dito isso, ressalta-se
se que m
mais
ais de vinte anos os separam no que se refere à idade,
Freud poderia ser pai de Zweig, porém, muito os aproxima; ambos são judeus,
intelectuais de língua alemã, foram testemunhas ocular
oculares [Augenzeuge]] da ascensão do
nacional-socialismo
socialismo e do horror da Guerra.
Destarte, a correspondência entre os intelectuais foram retiradas dos livros: Stefan
Zweig Correspondencia con Sigmund Freud, Rainer Maria Rilke y Arthur Schnitzler
(2004) e Stefan Zweig Correspondance 1932
1932-1942 (2008). As correspondências
correspondência
iniciam-se no ano dee 1908 e segue até 1939, consequ
consequência
ência da morte de Freud. Ao todo
são 78 missivas, 31 de Freud e 47 de Zweig. Porém, é provável que estas
esta epístolas
sejam fragmentárias,, devido ao momento infausto que atravessou. Basicamente, de
maneira didática, pode-se
se dividir as temáticas das cartas nos seguintes tópicos gerais: a)
desenvolvimento da amizade; b) Literatura e Psicanálise e c) guerra, exílio e
antissemitismo.
No que se refere ao ddesenvolvimento da amizade, no início, verifica-se
verifica
que esta
era mais protocolar, com envios e recebi
recebimentos de obras seguidas de comentários, ou
seja, trocas de escritos e compartilhamento de sugestões e críticas. Com o passar do
tempo, torna-se claro que a amizade vai se aproximando, a ponto de Zweig intermediar
várias visitas da intelligentsia europeia
ia daquele período, tais como o escritor francês
f
Romain Rolland, o escritor britânico H. G. Wells e o pintor surrealista Salvador Dali.
Salzburgo, junho de 1933
Apreciado professor: o senhor conhece (além de minha estima) o
quanto respeito seu tempo e que nunca ousaria levar à sua casa um
simples curioso. Mas o grande escritor inglês H.G Wells, que mantém
em sigilo sua estadia em Viena, alimenta o fervente de
desejo de ver
somente o senhor.
[...] Com fiel respeito e afeto.
Seu sincero, Stefan Zweig (ZWEIG, [1933] 2004, p. 50).

Ao longo dos anos, a amizade epistolar solidifica
solidifica-se
se e, como visto anteriormente,
a
deixa de ser apenas no âmbito missivo e vários encon
encontros
tros pessoais são engendrados.
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Com relação às epístolas que dissertavam sobre aspectos literários e
psicanalíticos, uma chama a atenção em particular por ser extensa, com muitos detalhes
e se tratar
atar do eminente escritor russo Fiodor Dostoievski.
19 out. de 1920
Viena, IX, Berggasse, 19
Estimado senhor:
[...] Se me permite julgar sua obra com um critério particularmente
estrito, diria que seu domínio de Balzac e Dickens é total, mas isso
não é muito difícil, já que se tratam de personalidades simples e
diretas. No entanto, com o russo, tão complicado, a coisa não poderia
ser igualmente satisfatória: nota
nota-se
se que restam lacunas e enigmas sem
resolver. Deixe
Deixe-me
me contribuir, até onde minha condição de profano
me capacita, algum material sobre ele que disponho a esse respeito.
Pode ser que aqui tivesse alguma vantagem o psicopatologista, cuja
competência refere
refere-se a Dostoievski. Creio que o senhor não deveria
ter se contentado com a suposta epilepsia de D. (Dostoievski). É muito
improvável que ele tenha sido um epilético. A epilepsia é uma afecção
cerebral orgânica externa à constituição psíquica e se associa,
geralmente, a uma redução e simplificação do rendimento psíquico.
Só se conhece um único exemplo em que esta enfermidade se
manifestou em um homem de gran
grande
de dotação espiritual (Helmholtz),
um gigante do intelecto cuja vida emocional é pouco conhecida.
Todos os outros, grandes personagens que posteriormente foram
diagnosticados como epilépticos, eram em realidade histéricos [...].
Freud (FREUD, [1920] 2004, p. 19).

Para Freud, o que Zweig caracterizava como um caso epilético do russo, não
passava de um sintoma de sua neurose histérica, posição que alguns anos depois
defenderá em seu artigo Dostoievski e o parricídio
parricídio.
Temos então toda razão em diferenciar entre uma epilepsia orgânica e
uma afetiva. O significado prático disso é o seguinte: quem tem uma é
um doente do cérebro, quem tem a outra, um neurótico. No primeiro
caso, a vida anímica sucumbe a uma perturbação de fora que lhe é
estranha, no outro, a pe
perturbação
rturbação é uma expressão da própria vida
anímica (FREUD, [1928] 2015, p. 289).

Nesse instante, é interessante sublinhar que a correspondência entre os
intelectuais, de certa forma, adiantou um assunto que seria tratado em um livro de
Freud, apenas oito anos depois.
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Por fim, mas não menos importante, um assunto que surge nas cartas no decorrer
dos anos, principalmente na década de 1930, são as diversas facetas do horror que o
nacional-socialismo
socialismo estava impondo, paulatinamente, a toda a Europa.
24 de ago. de 1938
49, Hallam Street,
Londres, W. 1
Langham 3693
[...] minha mãe, que tinha oitenta e cinco anos, morreu em Viena. Que
tempos vivemos; noto que não sinto apenas pena, mas, mais ainda
conforto pelo fato de minha mãe não ter que seguir vivendo nneste
inferno que é Viena, sem poder se juntar a nós.
Respeitosa e fielmente seu, Stefan Zweig (ZWEIG, 2004, p. 65).

Ora, o terror chegou a tal ponto que Zweig prefere ver sua progenitora morta a
presenciar tamanha barbárie. Indubitavelmente é uma carta símbolo da tragédia
anunciada que toda guerra se torna. Nesta esteira, o escritor austríaco alegra-se
alegra muito ao
tomar conhecimento que Freud finalmente cedeu e exilo
exilou-se
se em Londres.
49, Hallam Street,
Londres, W.1 (princípios de junho de 1938)
Langham 3693
Querido, respeitado professor, embora a mão e o coração me exijam
ardentemente, não lhe escrevi a Viena, mas todos meus pensamentos
estavam, diariamente, com o senhor. Agora respiro com a sensação de
que aqui [Inglaterra] o senhor está a salv
salvo.
o. ¡Incipit vita nuova!91
[...] Cumprimentos cordiais aos seus,
Seu fiel e afetuoso, Stefan Zweig (ZWEIG, 2004, p. 59).

Nesta época, Freud era um octogenário, andava e falava com dificuldade, já havia
enfrentado várias cirurgias devido ao seu câncer. To
Todavia,
davia, com a prisão de sua filha
Anna Freud durante um dia, percebe que seu exílio é uma necessidade imperiosa,
inclusive para sua família. Outra missiva que deixa muito claro o contexto de horror
daqueles tempos é:
Langham 3693
15 de nov. de 1937
49, Ha
Hallam Street
Londres, W. 1
Querido e respeitado professor:
[...] Não consigo dizer ao senhor o sofrimento que estes tempos que
vivemos me provocam. Um deus terrível me concedeu o dom de
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prever muitas coisas, e o que agora está acontecendo, meus nervos já o
sentiam há quatro anos. Se eu não estivesse vivendo aqui [Londres],
não teria podido trabalhar [...] (ZWEIG, [1937] 2004, p. 56).

Essa carta de Zweig revela seu teor testemunhal já em suas primeiras linhas, o
escritor austríaco afirma a necessidade de relatar sobre o evento traumático, porém, ao
mesmo tempo deixa claro a impossibilidade deste relato. Segundo Blanchot, “[...] já não
é permitido calar-se.
se. Você deve falar (ainda que falar sempre tenha feito demasiado ou
demasiadamente pouco sentido). Mal ttendo
endo tomado essa decisão, regressa o você deve
calar-se
se [...]” (BLANCHOT, 2011, p. 18). Portanto,, concluímos que as missivas,
principalmente a partir da década de 1930, nos revelam um mundo que caminhava para
o terror, um mundo que, alguns anos antes, era reconhacido como o mais desenvolvido
intelectual e tecnologicamente. Paulatinamente, a Belle Époque cede lugar ao horror das
guerras, do antissemitismo e do nazismo.
Por fim, sublinha-se
se que aassim
ssim como tubos de ensaio, microscópios e centrífugas
são de grande auxílio em qualquer laboratório de ciências exatas e biológicas,
acreditamos que na área de humanas, nosso laboratório pode e deve contar com as
correspondências. Abrir mão deste material para análise é desconsiderar a
contextualização e desprezar uma fonte rica de informações que, na maioria das vezes,
não se encontra nos textos publicados.
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NOEMI JAFFE: A EPIFANIA A PARTIR DO CONTO “AMOR” DE
CLARICE LISPECTOR
Josilene Moreira Silveira (UFMS)1
Resumo: No conto ―O que vou fazer eu?‖, de Noemi Jaffe, publicado na coletânea Não está
mais aqui quem falou (2017), a proposta é contar aos leitores o que aconteceu com Ana e o
cego, personagens de Clarice Lispector, não revelado no conto ―Amor‖. Um episódio específico
deste enredo parece a ter instigado: o momento em que Ana está no bonde e avista o cego. Por
isso, os elege como tema de seu conto, com a proposta de revelar o que teria acontecido com
estas personagens, logo após o saco de tricô cair no bonde. Diante disso, este trabalho visa
analisar como Noemi Jaffe se apropria da narrativa de Clarice para construir seu próprio enredo
para estas personagens.
Palavras-chave: Noemi Jaffe; Clarice Lispector; Conto; Paródia.

Introdução
Em 2017, Noemi Jaffe publica a coletânea de contos Não está mais aqui quem
falou. A obra reúne 40 textos que evidenciam olhar singular em relação à língua e a
literatura. A escritora busca o experimentalismo da expressão, a etimologia e
significado das palavras, rumo a novas possibilidades de sentidos, no qual linguagem e
literatura assumem um processo de autorreflexão.
Noemi Jaffe é também crítica literária, professora e Doutora em Literatura
Brasileira. Ministrou cursos sobre a obra de Clarice Lispector, como A legião
estrangeira, A hora da Estrela, A Paixão segundo G.H., e sobre o conto ―Amor‖,
publicado na coletânea Laços de Família, fato que evidencia o conhecimento e
admiração pela renomada escritora.
Em entrevista, ao ser questionada sobre quais seriam suas personagens favoritas
na literatura, aponta entre elas Ana, a protagonista do conto ―Amor‖ (JAFFE, 2015b).
Esta personagem é uma dona de casa, que tem o cotidiano preenchido pelas atividades
do lar. Certa hora do dia lhe causa inquietação, pois é o momento em que o trabalho
cotidiano não lhe ocupa a mente e pode, assim, refletir sobre a vida, o que lhe causa
inquietação.
Apesar de reconhecer a influência em sua escrita, Noemi Jaffe rechaça a
denominação de ―clariceana‖, pois acredita que isso mataria o amor que tem pela
escritora:
1

Doutoranda em Letras (UFMS). Contato: josilenemoreirasilveira@gmail.com.
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Clarice Lispector é um patrimônio da literatura brasileira e mundial; é
algo único, que ocorre muito raramente na história e acredito que ela
venha a ser tão valorizada, no futuro, quanto Virginia Woolf e
Katherine Mansfield, por exemplo. Uma mulher e autora muito à
frente de seu tempo, sobre quem ainda vamos descobrir muitas coisas.
Me identifico demais com ela (eu e a torcida do Corinthians!). Com
seu adensamento, sua capacidade absurda de combinar palavras
inesperadas (―ângulo quente‖), sua forma de penetrar a psicologia das
personagens sem jamais ser psicologizante, sua construção de cenas,
sua forma de problematizar a mulher burguesa de meia-idade. Clarice
inventa pessoas que existem, é maravilhoso (NOEMI, 2017a).

Assim como Noemi Jaffe, a narradora do conto ―O que vou fazer eu?‖, nos revela
que é leitora da narrativa de Clarice Lispector ―há vários anos‖ (NOEMI, 2017b, p.17).
Isso pressupõe uma interação com o texto ao longo do tempo e, considerando que a
bagagem de conhecimento do indivíduo altera-se no decurso temporal, a experiência de
leitura nunca será a mesma. Desse modo, nos questionamos o que teria levado essa
leitora a voltar diversas vezes a esse texto.
O processo de leitura, na perspectiva de Iser (1996, p. 88), ocorre mediante o
preenchimento dos vazios constitutivos do texto por projeções do leitor. Nos textos
ficcionais, a ―conectabilidade‖ dos esquemas do texto interrompida pelos vazios é mais
variada, logo exige maior participação do leitor, ampliando as possibilitando de sentidos
(ISER, 1996, p. 108). Os vazios, assim, constituem a própria ―atividade imaginativa do
leitor‖ (ISER, 1996, p. 120).
Sob este aspecto, como a obra literária se abre a mais possibilidades de sentido do
que os textos cotidianos, é preciso acrescentar ainda que alguns exemplares parecem
exigir mais essa participação do leitor do que outros, devido às suas indeterminações,
como é o caso da obra de Clarice Lispector que instiga questionamentos e diferentes
interpretações até hoje.
Esses pontos de indeterminação parecem ter sido o ponto de partida e a motivação
para a escrita de Noemi Jaffe, considerando que há certa projeção da escritora nessa
personagem narradora em primeira pessoa, como observamos nas expressões: ―Eu
mesma‖, ―Fiquei bem perturbada‖, ―Aguardei ansiosa‖, entre outras. E um episódio
específico deste enredo parece a ter instigado: o momento em que Ana está no bonde e
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avista o cego. Por isso, os elege como tema de seu conto, com a proposta de revelar o
que teria acontecido com estas personagens, logo após o saco de tricô cair no bonde.
O conto de Clarice Lispector se abre a inúmeras interpretações. Análises sobre
personagens, espaço, tempo, epifania, narrador, entre outros elementos semânticos e
estruturais têm demonstrado isso. Desse modo, este trabalho visa analisar como Noemi
Jaffe se apropria da narrativa para construir seu próprio enredo para Ana e o cego,
considerando que uma epifania pode se delinear no encontro dessas personagens. Ou
seria a protagonista de Noemi Jaffe que tem uma grande revelação?
Análise comparativa entre os contos “Amor” de Clarice Lispector e “O que
vou fazer eu?” de Noemi Jaffe
No conto ―Amor‖ de Clarice Lispector, a personagem Ana tem uma visão que a
perturba: um cego mascando chicletes. Essa cena tem efeito intenso sob a personagem,
que deixa a sacola cair no chão, quebrando os ovos. O cego, ao mascar chiclete, parece
sorrir e isso lhe parece ofensivo. Instaura-se um mal-estar que a deixa desorientada.
Esquece inclusive de descer no ponto de costume.
Ao sair do bonde, tenta encontrar algum lugar familiar, quando se depara com o
Jardim Botânico. Ali sentada, perde-se em pensamentos e, ao regressar de sua reflexão,
é tomada por sentimento de culpa ao lembrar-se dos filhos e marido. A dúvida se
instaura: deixar ou não o lar. No entanto, a sensação de conforto vinda da família aos
poucos lhe devolve a serenidade. E afunda-se novamente em seu cotidiano.
Noemi Jaffe em seu conto ―O que vou fazer eu?‖, parodia a narrativa de Clarice
Lispector. O conceito de paródia adotado distancia-se do sentido comum de mera
imitação ridicularizante para compreender, na concepção de Hutcheon (1985, p. 17),
―[...] uma forma de imitação caracterizada por uma inversão irônica, nem sempre às
custas do texto parodiado‖. Nesse caso, não objetiva escarnecer o texto, mas utilizá-lo
como pano de fundo para sua construção literária.
A estrutura narrativa se dá inicialmente ao modo de ―colagem‖ de parte do texto
de Clarice Lispector:
O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até Humaitá tinha tempo
de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. [...]
o bonde deu uma arrancada súbita jogando-a desprevenida para trás, o
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pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão – Ana deu um
grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava
– o bonde estacou, os passageiros olharam assustados (JAFFE, 2017b,
p. 100-101).

É a partir deste trecho que a narradora irá nos contar o que aconteceu com as
personagens após este incidente e que teria sido omitido da narrativa original.
Essa técnica de apropriação de textos consagrados não é nova. Vários escritores,
na história da literatura, se valeram dela, sem ao menos citar as obras de referência,
como é o caso do conto ―Pierre Menard, autor do Quixote‖ de Jorge Luiz Borges, em
que o narrador copia parte do romance Dom Quixote de Miguel de Cervantes que, por
sua vez, já seria a tradução de D. Quixote de La Mancha, escrito por Cide Hamet
Benengeli. Por isso, falar de plágio no caso de obras ficcionais é complexo, pois
envolve um jogo de sentidos entre autor e leitor que é apenas projetado no texto.
Nesse caso, não se trata simplesmente de uma cópia de outra obra, mas a
apropriação do texto do outro como técnica de criação literária. Na concepção de
Barthes (2012, p. 62), o texto é um ―[...] espaço de dimensões múltiplas, onde se casam
e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original‖. Assim, defende a
morte do ―autor‖ em favor da figura do ―escritor‖, aquele que cria o novo a partir de
arranjos e combinações do já existente.
Na narrativa de Noemi Jaffe, a paródia é possível, devido ao caráter de
legitimação do conto de Clarice Lispector. Trata-se de um texto conhecido, discutido e
até fruto de diversas contendas literárias. As personagens adquirem certa autonomia,
como se pudessem viver para além do texto literário, o seu caráter universal faz com
que representem indivíduos e anseios em diferentes tempos e espaços.
A apropriação do conto ―Amor‖ é consciente, numa tentativa de tentar preencher
as lacunas ali deixadas e que a inquietam enquanto leitora. Além de mencionar a autoria
do texto e tornar a escritora personagem de sua narrativa, Noemi Jaffe discute os
recursos empregados na estruturação narrativa, num processo metaficcional: ―Tudo isso
Clarice Lispector nos conta, no tão conhecido conto ‗Amor‘, de onde esse trecho foi
extraído‖ (JAFFE, 2017b, p. 101).
Hutcheon (1985, p. 11) observa que as artes em geral têm buscado ―[...]
incorporar o comentário crítico dentro das suas próprias estruturas‖, num processo
constante de autorreferência. Nessa perspectiva, a autorreflexão adquire muitas vezes na
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arte moderna a forma de paródia, podendo fornecer novo modelo para os processos
artísticos. No caso do conto aqui discutido, a autora opta por situar o leitor sobre o
percurso de construção textual.
Se não o mencionasse e o indivíduo não tivesse lido a narrativa de Clarice
Lispector, não teria o conhecimento necessário para identificar o recurso paródico. Isso
eliminaria parte significativa da forma e do conteúdo do texto, pois, segundo Hutcheon
(1985, p. 50), ―[...] se o descodificador não reparar ou não conseguir identificar uma
alusão ou citação intencionais limitar-se-á a naturalizá-la, adaptando-a ao contexto da
obra no seu todo‖.
Nesse sentido, a paródia se assemelha a metáfora: ―Ambas exigem que o
descodificador construa um segundo sentido através de interferências acerca de
afirmações superficiais e complemente o primeiro plano com o conhecimento e
reconhecimento de um contexto em fundo‖ (HUTCHEON, 1985, p. 50). Assim, há um
apelo do autor no sentido de confiar na competência do leitor para reconhecer esse texto
parodiado.
A escritora tenta resolver a questão inserindo pistas que guiem essa leitura.
Contudo, isso não substitui a leitura da narrativa original. Esse ―leitor ideal‖, projetado
na escrita, precisa ter lido a narrativa primeira para fazer as inferências necessárias a
completar os sentidos do texto. Uma espécie de pacto ficcional é criado entre o leitor e a
narradora a ponto de suspender o enredo, por meio do uso de parênteses, para explicar
os motivos que teriam levado Clarice Lispector a suprimir este episódio:

Pode mesmo ser que Clarice tenha saltado essa parte em nome da
economia narrativa, a fim de guardar a verdadeira epifania do conto
para uma passagem posterior, que ocorre dentro do Jardim Botânico,
quando Ana depara com visões luxuriantes da vegetação do parque
[...] (JAFFE, 2017b, p. 101).

Mais a frente, revela ainda por que tem conhecimento destes fatos: ―Eu mesma só
sei de tudo isso porque, casualmente, me encontrava no mesmo ônibus que Ana e, por
mera curiosidade, acabei seguindo-a‖ (JAFFE, 2017b, p. 101). Momento em que se
fecham os parênteses.
Na paródia, Ana, logo depois de deixar cair o saco de tricô no chão, acena para o
motorista parar o bonde e desce correndo em direção ao cego que estava parado no
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ponto de ônibus. Este se assusta e tenta se equilibrar. Ana desculpa-se por tê-lo
assustado e também tenta se recuperar da atitude impulsiva que tivera. Em seguida, fica
pensativa, lembrando-se dos ovos que haviam caído e ―levemente‖ do jantar que teria de
preparar, o que neste enredo não parece a perturbar tanto.
Em sentido amplo, a história de Ana é a de muitas mulheres submetidas a certo
―destino de mulher‖. A necessidade da protagonista de Clarice Lispector de afirmar a
escolha de seu destino revela inversamente sua condição de submissão:

No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das
coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos,
viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber
como se o tivesse inventado. [...] Assim ela o quisera e o escolhera
(LISPECTOR, 1982, p. 18-19).

A fragilidade de suas convicções é revelada ―certa hora do dia‖. Quando as
atividades domésticas não lhe consomem as energias, inquieta-se. É num desses
momentos que se depara com o cego que mascava goma: ―O movimento da mastigação
fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir — como se
ele a tivesse insultado, Ana olhava-o. Quem a visse teria a impressão de uma mulher
com ódio‖ (LISPECTOR, 1982, p. 20).
É como se Ana se reconhecesse no cego a escuridão em que vive e a tarefa
repetitiva de mascar chiclete com suas atividades rotineiras e sem sentido: ―O bonde se
sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para sempre. Mas o mal estava
feito‖ (LISPECTOR, 1982, p. 21). A protagonista de Clarice Lispector não é capaz de
atender a esse chamado e opta por permanecer na estabilidade de sua vida cotidiana. É
uma mulher que estranha a condição imposta pela sociedade, porém não é capaz de
romper com esse destino.
A Ana de Noemi Jaffe parece inicialmente atrapalhada e indecisa, ―tinha
envelhecido‖, ―estava cansada‖, não sabe o que fazer quando esbarra no cego:
―Desculpe, sou eu, quer dizer, o senhor não me conhece, não quis assustá-lo, desci
esbaforida, esbarrei, não queria‖ (JAFFE, 2017b, p. 102). Contudo, de repente, ela
―aprumou as costas‖, ―ergueu a cabeça‖ e ―decidida‖ vai novamente em direção ao cego
e despeja todos os seus questionamentos:
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Por que o senhor masca chicletes, se é cego? Um cego não é uma
pessoa séria, recolhido à sua entrega de não ver? Pode um cego, ao
mascar chicletes, voltar, de alguma forma, a ver? O senhor por acaso
sabe como tudo é fácil, para nós que enxergamos? Peço, por favor,
que o senhor cuspa esse chiclete agora. Se a vida para um cego não for
triste como eu pensava, o que vou fazer eu, com minha felicidade?
(JAFFE, 2017b, p. 102).

Como se trata de mulheres situadas em épocas diferentes, a Ana de Noemi Jaffe é
impulsiva e determinada a esclarecer os fatores que a incomodam, próxima da mulher
contemporânea. O que ocorre, na acepção de Hutcheon (1985), é um processo de
―transcontextualização‖ dessa personagem. Isto é, ela é trazida para um novo contexto
histórico, social e cultural, logo irá carregar os anseios e reflexos de seu tempo.
O mesmo pode ser dito a respeito da narradora do conto de Noemi Jaffe, que se
revela também impulsiva e ―ousada‖. Esta, apesar de ter acesso aos pensamentos e
sentimentos de Ana, tem seu ponto de vista limitado em alguns momentos. Não
consegue, por exemplo, ouvir a resposta do cego. Apenas visualiza que Ana sorri ―[...]
já bem mais corada agora, com o semblante apaziguado‖ (JAFFE, 2017b, p. 103). Os
personagens apertam as mãos e se afastam. Ana toma o próximo ônibus e saí de cena.
Contudo, a narrativa não finaliza aqui. A narradora, levada pela curiosidade, se
aproxima do cego para perguntar o que ele teria respondido a Ana. Ironicamente, a
resposta contraria a expectativa criada no texto de Clarice Lispector, devido a sua
simplicidade:

[...] Eu disse somente que, quando masco chicletes, sinto que a terra é
redonda, consigo realmente perceber os contornos esféricos das
coisas, o tempo passando, como se a goma fosse um condutor
mastigável da passagem do tempo, como se tudo se suspendesse e
voltasse, suspende-se e voltasse. Disse que me sinto um menino de
novo e que esse elástico que mastigo me faz lembrar de alguns restos
de borracha que meu pai deixava largados no quintal. Quando masco,
me lembro dele. Também disse a ela que entre mascar chicletes e a
cegueira não há relação alguma. E que ela fosse embora tranquila. Eu
ainda sou infeliz. Ela pareceu ter gostado desta última parte. Apertoume a mão e, sorrindo, partiu. (JAFFE, 2017b, p. 104).

Com esse desfecho, Ana segue sua história ―em paz‖. Um elo entre esta
personagem e o cego parece se manter: ele ainda é infeliz, como se essa afirmação a
confortasse em sua própria infelicidade. A partir de então, a narradora entende por que
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Clarice Lispector optou por ter subtraído este episódio de seu conto. O motivo estaria na
criação do efeito de epifania, tão conhecido em seus enredos. Numa espécie de
―economia narrativa‖, a escritora reserva a ―verdadeira epifania‖ para o momento em
que Ana está no Jardim Botânico.
De acordo com Massaud (1997), o conceito de epifania tem origem litúrgica,
relacionada às festividades de aparição de Jesus Cristo aos gentios mediante os Reis
Magos. James Joyce se apropria do termo em literatura para designar uma espécie de
―iluminação‖, ―revelação‖ a partir de acontecimentos banais (MASSAUD, 1997), em
que um simples fato pode desencadear no indivíduo uma transformação, uma epifania.
No conto, o processo de epifania está atrelado ao de estranhamento. De acordo
com Noemi Jaffe a etimologia da palavra ―estranho‖ é a mesma da palavra ―extra‖:
―Extra significa o quê? Fora. Estranho é exatamente isso. É aquele que é de fora. Aquele
que não pertence: o estrangeiro. O estrangeiro e o estranho são na verdade palavras
sinônimas‖ (JAFFE, 2015a). Seguindo esse raciocínio, o efeito de estranhamento referese a um olhar de fora.
Esse conceito é proposto por Chklovski (1978), em Arte como Procedimento.
Segundo o teórico, o ―[...] procedimento da arte é o procedimento da singularização dos
objetos e o procedimento que consiste em obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e
a duração da percepção‖ (CHKLOVSKI, 1978, p. 45). Para tanto, é necessário
desautomatizar a compreensão que se tem do objeto, olhá-lo fora de contexto
(CHKLOVSKI, 1978). Assim, como o olhar do estrangeiro.
No conto de Noemi Jaffe, a narradora afirma que: ―O efeito de estranhamento
certamente não seria o mesmo, caso ela (Clarice) optasse por duas grandes epifanias
numa mesma história‖ (JAFFE, 2017, p. 101). A epifania no conto de Clarice Lispector
é motivada pelo efeito de estranhamento: Ana olha para o cego a mascar chicletes e a
cena banal provoca-lhe estranheza. Contudo, apesar de a figura do cego levá-la a refletir
sobre a própria cegueira, permanece no bonde e este segue seus trilhos, assim como a
vida.
Por sua vez, a Ana de Noemi Jaffe, impulsivamente, para o bonde e desce
correndo em direção ao cego, como se quisesse resolver todos os conflitos que a cena
lhe causara ali mesmo: ―Peço, por favor, que o senhor cuspa esse chiclete agora. Se a
vida para um cego não for triste como eu pensava, o que vou fazer eu, com minha
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felicidade?‖ (JAFFE, 2017b, p. 102). Nesse caso, ela interrompe os desdobramentos que
o efeito de estranhamento poderiam lhe causar.
Outro fator interessante do enredo é que a narrativa não finda quando as dúvidas
de Ana são sanadas, mas quando a narradora entende os motivos que teriam levado
Clarice Lispector a omitir esse episódio. Ana sai de cena, mas os questionamentos do
eu-narrador permanecem a constituir o enredo.
A curiosidade em saber o que teria ocorrido durante o diálogo leva a narradora a
interpelar o próprio cego. Nesse momento, deixa o ―olhar de fora‖ como vinha fazendo
até então e passa a constituir o próprio enredo:

Desculpe, senhor. Sei que o senhor acaba de ser abordado por outra
senhora e que talvez suas perguntas incisivas não tenham sido muito
agradáveis. Mas não posso resistir. Sou leitora desta história há vários
anos – quero dizer, a história de Ana, da qual o senhor casualmente
veio a fazer parte e da qual, neste momento, talvez venha a se tornar
um novo protagonista – e, por pura curiosidade, acabei seguindo-a e
ouvi as questões que ela tão deselegantemente lhe formulou.
Desculpe, não pude deixar de ouvi-las. Mas vi que ela rapidamente se
satisfez e que parecia até algo aliviada. Será que o senhor poderia me
dizer a resposta que lhe deu ao ouvi-la pedindo que cuspisse seu
chiclete? E o que foi que lhe disse sobre ela aguentar a felicidade?
(JAFFE, 2017b, p. 103-104).

Esse ―eu‖, implicado no título, vem delineando-se aos poucos ao longo do enredo:
―Eu mesma só sei de tudo isso porque, casualmente, me encontrava no mesmo ônibus e,
por mera curiosidade, acabei seguindo-a‖ (JAFFE, 2017b, p. 101). Em outro trecho:
―Não sei o que foi, mas fiquei bem perturbada. Enfim, não sou eu que estou em jogo
aqui e sim Ana e o cego‖ (JAFFE, 2017b, p. 103).
Essa narradora ―ousada‖, imbuída de certa diplomacia, tem também a sua ―grande
revelação‖ no plano metaficcional que se inicia por um processo de estranhamento e
singularização da escrita do outro e se efetiva pelo procedimento paródico. E,
considerando que a epifania é reservada aos personagens principais, podemos
considerá-la a grande protagonista do enredo de Noemi Jaffe.

Considerações Finais
Apesar do recurso empregado na construção da narrativa de Noemi Jaffe ser a
paródia, mediante a colagem do texto original e a ―transcontextualização‖ de
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personagens, o resultado do trabalho artístico é sempre um novo texto. A narrativa só é
possível devido às lacunas de sentido projetadas no texto de Clarice Lispector e por
personagens tão complexas que extrapolam o texto de onde se originam. Há muita coisa
a ser dita sobre Ana.
Essa criação artística se dá por uma apropriação consciente do texto do outro e
não de mera imitação do estilo literário. Nesse caso, a paródia surge como legítimo
processo de criação artística. Noemi Jaffe dialoga com a narrativa consagrada, torna a
própria Clarice Lispector personagem de seu conto, produzindo novos sentidos ao texto.
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OZ E YEHOSHUA: O KIBUTZ COMO TERRITÓRIO IDÍLICO
Juliano Klevanskis Candido (UFMG )1

Resumo: Esta comunicação pretende analisar alguns aspectos ficcionais nos contos “O caminho
do vento” e “O nômade e a víbora”, de Amos Oz, publicados em 1965, e “O casamento de
Gália”, de Avraham B. Yehoshua, publicado em 1970. Nesses textos, evidencia-se a construção
ficcional do kibutz judaico como um território idílico, um paraíso na terra, que é continuamente
ameaçado e colocado em xeque pelos narradores.
Palavras-chave: Amos Oz, Avraham B. Yehoshua, Kibutz.

Em “O caminho do vento”, num primeiro momento, temos a personificação do
kibutz, onde a sociedade é descrita como predominantemente agrária. Para o narrador,
“Vagos raios atacavam a muralha de nuvens que cerrava o horizonte do nascente.
Astuto, o dia novo escondia as suas intenções e não dava sinal algum do calor sufocante
nele encoberto”.2 A personificação positiva do kibutz é evidenciada nessa passagem:

Uma luz violeta acende-se nas montanhas a leste. O vento matutino a
atiça. Em seguida, raios luminosos rasgam a muralha de nuvens. É
dia. Brechas se abrem a dedos de luz. Finalmente, a bola
incandescente eleva-se, é atirada à cordilheira de nuvens, e vencendoa no horizonte oriental, todo deslumbrante, o violeta delicado rendeuse e se retirou diante do vermelho brilhante e poderoso. 3

Assim, o kibutz é apresentado como a palheta de um pintor, com uma dose de
lirismo e construção poética do espaço. Os adjetivos constroem uma imagem idealizada
e perfeita: “deslumbrante”, “delicado”, “brilhante”, “poderoso”, “luminosos”. A
natureza ao redor do kibutz é descrita com a cor violeta, cor que surge da união entre o
vermelho – que representa terra, coragem – e o azul – que representa céu,
espiritualidade. A cor violeta aqui pode representar o equilíbrio entre a terra e o céu,
entre a matéria e o espírito e talvez, simbolicamente, a passagem da vida para a morte.
Num segundo momento, temos a construção de dois personagens aparentemente
antagônicos. A complexidade dos habitantes do kibutz é evidenciada, fruto de três
1 Graduado em Relações Internacionais (PUC-MG), Mestre em História Geral (University of Haifa).
Contato: literatices@yahoo.com.br.
2 OZ, 1978, p. 31.
3 Oz, 1978, p. 31.
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gerações – os judeus que vieram da Europa, os filhos desses imigrantes e os chamados
“novos israelenses”. Essa simultaneidade de gerações acaba por trazer à luz o confronto
entre a modernização e os valores judaicos tradicionais. Segundo o narrador:

A segunda geração cresceu à sombra do nosso empreendimento e por
isso ficou complexada. Dialética. Mas a terceira geração, esta
constituirá uma maravilhosa síntese e um abençoado produto: seus
pais lhes transmitirão a espontaneidade e seus avós, o espírito. Este
será um legado magnífico, livre dos efeitos de uma hereditariedade
desvirtuada. [...] Nós não permitiremos que a terceira geração seja
corrompida por mimos e poesias de damas nobres e decadentes. 4

Essa síntese idealizada proposta pelo personagem Chimchon, no entanto, é
frustrada. Na narrativa, seu filho, Guideon, tido como fraco e frágil, torna-se
paraquedista do exército e, ao fazer uma apresentação no Dia da Independência,
justamente na região do kibutz, seu local de nascimento, sofre um acidente. Ao saltar do
avião, na tentativa de se destacar, abre também o paraquedas reserva, contribuindo para
que o vento, que surge de repente, lance-o a um a fim elétrico, ficando ali preso. Desde
o título do conto, “O caminho do vento”, seu destino está selado. Trata-se de uma
referência ao Eclesiastes, que diz: “Assim como tu não sabes qual o caminho do vento,
nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as
obras de Deus, que faz todas as coisas”. 5 Sem conseguir cortar as correias que o
prendem, ele acaba morrendo. Não sem antes ser zombado pelas crianças e pelo próprio
pai, que o chamam de Pinóquio, trapo, covarde, miserável. A referência ao boneco de
madeira de Carlo Collodi não é gratuita. Enquanto no conto italiano, o boneco deseja e
consegue se tornar humano, no texto de Oz, Guideon é rebaixado à condição de títere.
No outro conto de Oz, “O nômade e a víbora”, os habitantes de um kibutz são
surpreendidos pela chegada de beduínos assolados pela fome. Aparecem casos de furto
de objetos e de produtos da colheita. Os residentes do kibutz não sabem como enfrentar
o problema e a polícia é acionada. Mas esta é incapaz de identificar os ladrões. No
4 OZ, 1978, p. 40-41.
5 Eclesiastes 11:5.
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conto, as etnias parecem não se entender. Vários jovens do kibutz querem responder
com violência a essa ameaça representada pelos furtos.
Assim, o leitor se depara, em primeiro lugar, com o choque cultural entre os
beduínos e os habitantes do kibutz em consequência ao processo de migração. Segundo
o narrador:

Seus rebanhos escuros invadem os campos amarelo-dourados,
devorando a palha da colheita ceifada com dentes fortes e vingativos.
Os movimentos dos nômades são furtivos e contidos; recuam diante
de olhos vigilantes”.6

Desse modo, a partir da origem campesina dos beduínos, o narrador revela ao
leitor a incapacidade de ambas as partes em negociar o espaço. A boa convivência entre
os povos é, na escrita, posta em xeque. Enquanto os judeus, habitantes do kibutz, são
originários da Europa, os beduínos são considerados árabes genuínos, vivem no deserto,
falam língua árabe e, de acordo com o narrador:

ainda tem as suas canções toda a noite. Uma espécie de lamento
melancólico e prolongado paira à noite no ar, desde o pôr-do-sol até a
madrugada. As vozes penetram até os confins do Kibutz e oprimem
nossas noites com um vago mal-estar. Mal a gente se deita para
dormir e o rufar de um tambor distante marca o compasso do nosso
sono, como as batidas de um coração relutante.7

O narrador do conto de Oz propõe, de forma semelhante, que se indague o
universo do kibutz. Como fenômeno espacial, a colônia agrícola coletiva é baseada na
posse comum da propriedade, mas externamente precisa de guarda armada e de
segurança. Assim, o conto fornece um quadro de insegurança a partir da ineficácia das
medidas tomadas pelo Estado para defender o kibutz. De acordo com o narrador, os

6 OZ, 1978, p. 51.
7 OZ, 1978, p. 53.
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beduínos não se mostram abertamente desobedientes às leis, mas os crimes perpetrados
acontecem à noite e às escondidas:

A escuridão era cúmplice. Esquivos como o vento, passavam pelo
povoado e de nada nos valeram os guardas que colocamos de plantão,
nem os que mais tarde juntamos aos primeiros para reforçar a
vigilância. Saindo por volta da meia-noite para fechar torneiras de
irrigação numa gleba distante, montado num trator ou guiando um jipe
velho, as luzes dos faróis captavam de repente sombras fugidias de um
homem ou de um animal. Um guarda encolerizado decidiu certa noite
disparar sua arma e matou apenas um chacal perdido.8

Os habitantes do Kibutz não se satisfazem com a ineficácia da polícia em resolver
a questão dos roubos, “havia desistido de continuar a investigação”. 9 Diante dos
prováveis delitos cometidos pelos beduínos, afirma o narrador:

alguns dos nossos jovens propuseram realizar um ataque noturno aos
selvagens e dar-lhes uma boa lição numa linguagem que realmente
entendessem e à qual estavam acostumados. 10

Os jovens conhecem a lei enquanto os beduínos a ela não se submetem. Àqueles
cabe utilizar-se da lei ou da violência para conter a ação dos beduínos e dos seus
animais. O ataque aos beduínos é admissível; nesse espaço de morada e de produção, a
segurança é fundamental. Ao final, no entanto, reúnem-se vários homens para efetuar o
ataque.
Um suposto estupro da jovem judia Gueula por um nômade, que não é nomeado
no texto, dá o tom da narrativa. O encontro desses dois personagens é descrito como, ao
mesmo tempo, ameaçador, sensual e repugnante. De acordo com o narrador:

8 OZ, 1978, p. 54.
9 OZ, 1978, p. 56.
10 OZ, 1978, p. 56.
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No chuveiro, o ralo estava entupido e o banco engordurado. Gueula
colocou a roupa limpa sobre o banco de pedra. Não tremo por causa
da água fria, não: é de nojo. Que dedos negros, e como agarrou o meu
pescoço... E os dentes dele... E as cabras... Magro e pequeno como um
menino, mas tão forte. Somente a pontapés e mordidas salvei-me dele.
Ensaboar o ventre e tudo o mais. Ensaboar de novo e mais outra vez.
Sim, que os rapazes ataquem o acampamento, esta noite ainda, e que
lhes arrebentem todos os ossos negros pelo que me fizeram. Preciso
sair.11

Esse trecho ilustra o tom de ameaça, sensualidade e repugnância que permeia a
narrativa. A personagem atribui ao beduíno “dedos negros” e “ossos negros”, pois,
simbolicamente, a cor preta representa o mal, o segredo, a escuridão e a tristeza, ou, em
termos psicológicos, o lado sombrio da personalidade, que deve ser ultrapassado.
“O casamento de Gália”, publicado em 1970, por A. B. Yehoshua, é um conto
estranho. O personagem anônimo apresenta-se cheio de medos e a morte parece habitar
a narrativa. Numa atmosfera surrealista de abstração da realidade, de situações
grotescas, ele tenta chegar, de ônibus, ao casamento da antiga amada.
Ao narrar essa viagem, o narrador descreve um “sujo terminal de ônibus”, o
motorista é retratado como “um monstrengo”, “uma coisa empoeirada”, um “ser
inanimado”, que possui na testa um “galho partido” e “mãos de urso”, uma “coisa
pesada” de “grande boca aberta”, enfim, uma “abominável criatura”, “uma coisa
empoeirada que deve ter sido arrancada, com as raízes ainda se agitando, de dentro de
uma moita entre as rochas”12, revelando, nesses adjetivos a construção de um espaçotempo fantasmagórico no qual submerge o personagem.
Na história, o leitor é levado, de chofre, aos fatos, como em uma realidade
fantasiosa, que é descrita como um sonho pelo narrador que assim descreve sua
experiência: “Ainda estou me recompondo do meu sonho febril, esfrego os olhos, e já a
abominável criatura se deixa cair sobre o assento”.13

11 OZ, 1978, p. 64.
12 OZ, 1978, p. 118.
13 OZ, 1978, p. 119.
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Ao contrário do grotesco e empoeirado motorista, a amada, Gália, é descrita a
partir de sua vivacidade. Como no trecho:

Gália delgada, roupa de trabalho azul, olhos de brasa, azuis. Solitária,
trazia a inquietação do mundo inteiro contida nos seus ombros
estreitos. Despenteada, descuidada, sofrida, porém completa num
outro mundo”.14

Ou em: “Um belíssimo ônibus azul está parado entre os últimos da fila e seus
metais brilham à luz do sol”.15 Em ambas citações, destaca-se a cor azul. Tanto a roupa
quanto os olhos azuis de Gália representam uma realização amorosa que não irá
acontecer, uma promessa de céu ou paraíso. Também é um ônibus azul que transporta o
personagem para um mundo aparentemente idealizado que, no entanto, foi perdido com
o casamento da amada com outra pessoa. Somente eles, motorista e ônibus, seriam
capazes de atravessar o país e levar o personagem ao encontro de sua amada.
No caminho, três homens embarcam. Eles também se destinam ao casamento. O
ônibus, no entanto, não consegue se aproximar do kibutz. De acordo com a narrativa,

A máquina está sendo forçada na subida, mas o chofer não alivia a sua
marcha. O motor geme, no seu sofrimento, mas ele o sufoca com
maldade, injetando mais gasolina. Estupidamente bronco, continua a
acelerar a máquina infeliz, que começa a estertorar em agonia, até que
por fim morre, no meio a ladeira; seu corpo inanimado recua,
descaindo um pouco para a beira do barranco.16

É lua cheia e, enquanto isso, o personagem imagina os piores designíos para o
noivo de Gália: “Eles vão matá-lo... – penso com alegria”17, referindo-se aos três
homens que viajaram com ele no ônibus. “Ele vai morrer num acidente... ou de uma
doença grave... que não será culpa dele... e tu, tu ficarás para mim...” 18, “– Gália, minha
14 OZ, 1978, p. 120.
15 OZ, 1978, p. 117-118.
16 OZ, 1978, p. 123.
17 OZ, 1978, p. 128.
18 OZ, 1978, p. 131.
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menina... Eles, os três, vão voltar e engravidar as esposas que os esperam. Eu, porém,
voltarei para morrer ao lado da oliveira estéril”.19
Em meio a uma realidade confusa, o narrador se depara com a realidade: “O
casamento de Gália terminou!”.20 Ou seja, ele foi à boda, o ônibus não consegue entrar
no kibutz, os três homens espancam o noivo, afinal, aí se descobre, o narrador e o leitor,
que os três eram amantes de Gália.
Assim, a existência de personagens sarcásticos e irônicos nas obras de Oz e de
Yehoshua revelam o espaço do kibutz como um território de histórias do cotidiano, mas
também de sonho e pesadelo. Tanto Gueula, personagem de “O nômade e a víbora”,
quanto o narrador anônimo de “O casamento de Gália” não são idealizados. Gália deseja
vingança e morte, assim como o narrador do conto de Yehoshua anima-se com a surra
que o marido de sua amada recebe. Os personagens mostram-se vítimas e algozes,
violentos, ciumentos, individualistas e introspectivos. Percebe-se, desse modo, nos
contos, a crise do homem do kibutz, do cidadão ideal, ou mesmo da nação israelense.
Nas três narrativas, o cenário é o kibutz, local em o homem estaria integrado,
quase organicamente, à natureza. Nessa relação entre “homem” e “natureza”, há duas
posturas possíveis: uma técnica ou exterior, outra religiosa ou interior. A primeira
postura pode ser vislumbrada em “O nômade e a víbora”, no qual o ódio entre judeus e
beduínos resulta na guerra. Em “O casamento de Gália”, a ação é linear, apesar de o
motorista ser uma espécie de personagem paralelo, fora do espaço-tempo tradicional. Os
contos põem em perspectiva relações com outro, com a negociação de espaços e
territórios, físicos e do desejo.
O espaço do kibutz, rural, "onde acontece a vida real dos homens" 21, é
hierarquizado, sagrado e fechado, mas também profanado, aberto e sem defesa. O
entrecruzamento fatal entre o território do kibutz e a ação do migrante, e entre a tradição
e a percepção da nova geração nos remete à observação de Michel Foucault:

19 OZ, 1978, p. 132.
20 OZ, 1978, p.135.
21 FOUCAULT, 1984, p.412.
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A época atual seria talvez de preferência a época do espaço. Estamos na
época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do próximo e
do distante, do lado a lado e do disperso. Estamos em um momento em
que o mundo se experimenta, acredito, menos como uma grande via que
se desenvolveria através dos tempos do que como uma rede que religa
pontos e que entrecruza sua trama. Talvez se pudesse dizer que certos
conflitos ideológicos que animam as polêmicas de hoje em dia se
desencadeiam entre os piedosos descendentes do tempo e os habitantes
encarniçados do espaço.22

O kibutz, inicialmente idealizado e utópico, poderia ser, dessa maneira, percebido
pela lógica da justaposição de espaço (com o vizinho nômade) e da justaposição de
tempo (com a nova geração). Os contos talvez nos mostrem como a utopia se posiciona
nesse espaço-tempo. A nova geração é percebida, pela anterior, como um fantasma; o
imigrante é percebido como obscuro, assustador, baixo. Esses conflitos, internos e
externos, talvez sejam sinais da erosão, nas narrativas, da utopia, a perda da hegemonia
do ideal do kibutz ou a inauguração do que o filósofo denomina de heterotopia.
Os leitores de Oz e de Yehoshua podem aprender algo sobre Israel e sobre o
kibutz. O leitor ideal desses contos talvez deva conhecer de antemão um pouco da
sociedade israelense e sua formação. E é provável que os autores procuraram
desmistificar o ideal sionista-socialista de kibutz. Mas, existe uma ideia que permeia os
três contos, os quais falam entre si: o medo. Este estado afetivo acompanha os
personagens das narrativas: há o medo de perder para sempre a amada Dália; o medo de
perder os bens e a própria propriedade do kibutz para os nômades; o medo de não
corresponder às expectativas do pai, no caso de Guideon, e de ser identificado como
covarde. O medo está por trás desses comportamentos. Para Jean Delumeau, ao longo
da história, indivíduos e coletividades permanentemente dialogam com o medo. Nos
contos, isso é revelado, individualmente, com Gueula ou com Guideon, e coletivamente,
na guerra do kibutz aos beduínos – estes e seus animais no inconsciente coletivo talvez
sejam os agentes do desconhecido e do mal.

22 FOUCAULT, 2009, p. 411.
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MOACYR SCLIAR VÊ O SANTO OFÍCIO: REFLEXÕES SOBRE A CRÔNICA
“A INQUISIÇÃO”
Kenia Maria de Almeida Pereira (UFU)1
Resumo: Dentre os vários textos presentes no livro A nossa frágil condição humana, de Moacyr
Scliar, interessa-nos analisar, de forma mais densa e reflexiva, a crônica intitulada “A Inquisição
revisitada”, publicada pela primeira vez no jornal gaúcho Zero Hora, em 1987. Nesse texto,
Scliar, sem abandonar a linguagem acessível e coloquial da crônica, elabora uma reflexão sagaz
e irônica sobre as origens e consequências nefastas do Santo Ofício. Nossos estudos estarão
ancorados nas pesquisas de Francisco Bethencourt, Antônio José Saraiva, Alexandre Herculano,
Anita Novinsky, dentre outros.
Palavras-chave: Moacyr Scliar; Inquisição; Judaísmo.

Em 2017, para comemorar os oitenta anos de nascimento de Moacyr Scliar, a
editora Companhia das Letras lançou o livro A nossa frágil condição humana, com
organização e prefácio de Regina Zilberman. Essa obra é uma coletânea de crônicas
com temáticas judaicas que originalmente foram publicadas por Scliar, ao longo de
trinta anos, no Jornal gaúcho Zero Hora. Nesses textos, Scliar enfoca os mais diversos
assuntos relacionados ao mundo sociopolítico e cultural do povo judeu. No prefácio de
A nossa frágil condição humana, Regina Zilberman (2017, p. 15) observa que as
crônicas desse volume, podem ser divididas “em três grupos”.
O primeiro deles seria a literatura hebraica, na qual Scliar nos apresenta textos
poéticos que mencionam de Kafka à Bíblia, como, por exemplo, as crônicas intituladas
“ O Judaísmo em Kafka” e “ Do Éden ao divã: o humor judaico”. Já no segundo grupo,
Scliar destaca a questão do antissemitismo, com textos polêmicos que fazem alusão ora
ao Führer, como na crônica “A nostalgia de Hitler”, ora ao Santo Ofício, como se pode
ver em “A inquisição revisitada”. O terceiro grupo, por sua vez, traz para o centro do
debate temas mais políticos, que envolvem desde a Segunda Guerra Mundial, passando
pelo Holocausto, até as relações conturbadas entre Israel e os países árabes, como se
pode ler em “ Oriente Médio: linhas e entrelinhas” e “ Israel, sessenta anos”.
Assim, dentre esses vários textos presentes no livro A nossa frágil condição
humana, interessa-nos analisar de forma mais reflexiva a crônica intitulada “A
Inquisição revisitada”. Nesse texto, Scliar, sem abandonar a linguagem acessível e
coloquial da crônica, elabora uma reflexão sagaz e irônica sobre as origens e
1
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consequências nefastas do Santo Ofício, depois de agir, por quase trezentos anos, tanto
em Portugal como no Brasil,
Para Scliar, a virulência da Inquisição, que matou milhares de hereges nas
fogueiras, dentre eles, protestantes, judeus e cristãos-novos, além de artistas e
intelectuais rebeldes, não teria como força propulsora apenas a questão religiosa e
mística. Para Moacyr Scliar, outros interesses moveram a máquina da barbárie
inquisitorial, dentre eles, os arranjos políticos e as vantagens econômicas: fatores
negativos que reverberam até hoje nas entranhas da sociedade brasileira.
Scliar inicia a crônica mencionando o grande Simpósio luso-brasileiro sobre
inquisição, o qual ocorreu, no mês de maio de 1987, na USP da capital de São Paulo.
Para o autor gaúcho, esse evento proporcionaria “uma oportunidade ímpar para a
reavaliação de um tenebroso momento da História de Portugal e do Brasil”. (SCLIAR,
2017, p.53). Ora, tem razão Moacyr Scliar em qualificar como tenebroso os
procedimentos do Santo ofício. Segundo Anita Novinsky (1994, p. 69), com base nas
pesquisas de Cecil Roth, a “Inquisição portuguesa processou 40.000 pessoas, queimou
1.808 (633 em efígie), condenou 29.590”. No Brasil, não houve tribunal da inquisição,
apenas visitadores itinerantes, como o famoso Heitor Furtado de Mendonça, mas,
mesmo assim, a simples presença desses representantes da Igreja em solo brasileiro
mantinham os colonos em estado de pânico e alerta constantes. Para Ronaldo Vainfas
(1997, p. 230), a máquina inquisitorial trabalhava impulsionada principalmente pela
pedagogia do medo, disseminando “o pavor da morte na fogueira, do confisco dos bens
e da infâmia que recaía sobre os condenados do Santo Ofício”.
Vainfas comenta ainda que as inquirições e visitas dos familiares do Santo Ofício,
farejando hereges e outros detratores da fé católica, além de criptojudeus dissimulados,
estimulavam delações e calúnias que desestabilizavam psicologicamente os grupos
sociais. Tais arguições “minavam as solidariedades, arruinando lealdades familiares,
desfazendo amizades, rompendo laços de vizinhanças, afetos, paixões. Despertaram
rancores, reavivavam inimizades, atiçavam velhas desavenças”. (VAINFAS, 2017, p.
231-2). Assim, diante de todas essas calamidades, não é por acaso que Moacyr Scliar
(2017, p. 56) aponta como uma das consequências das perseguições aos cristãos-novos
e hereges, em nosso país, a “introdução da intriga, da dissimulação, de corrupção, que
até hoje persiste na vida social e política do Brasil”.
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Scliar defende também a ideia de que a Santa inquisição não trabalhou movida
apenas pelos interesses espirituais de preservação da pureza cristã, apostólica e romana.
Scliar, apoiado no historiador Antônio José Saraiva, menciona “ o confisco dos bens”
dos cristãos-novos, como um excelente lucro para a Coroa, durante os julgamentos
instituídos pela Igreja. De fato, em seu livro Inquisição e Cristãos-novos, Saraiva (1985,
p.174) observa que o Tribunal do Santo Oficio buscava sempre novas receitas para
engordar seus bolsos, mirando assim o Brasil, “onde prosperavam os senhores de
engenhos de açúcar”. Saraiva observa ainda que, diante dessa perspectiva de lucro, os
inquisidores levavam vantagem “fabricando” hereges e cristãos-novos, e não seria
absurdo dizer, arremata Saraiva (1985, p. 174), “que haveria por parte dos inquisidores,
uma propensão a condenar o maior numero possível de presos a penas que implicassem
confiscação de bens”. Anita Novinsky (1992, p. XXI) complementa essas observações
de Antônio José Saraiva, apontando que a Inquisição sempre tratou de modo diferente
os cristãos-novos judaizantes dos cristãos velhos: “os cristãos velhos eram despachados
em poucos dias, sem o confisco dos bens”.
Além disso, argumenta Novinsky (1992, p. XXI), “a grande preocupação dos
inquisidores foi sempre a heresia judaica, [...] 90% dos processos existentes nos
tribunais de Lisboa, Évora e Coimbra, dizem respeito a judaizantes”. Podemos afirmar,
assim, que a Inquisição portuguesa, desde a sua origem em 1536, até seu declínio em
1861, teve como norte, além da bússola do antijudaísmo ou do antissemitismo, também
o ganho econômico. Grigulévitch (1990) chega mesmo a apontar que a inquisição foi
uma das empresas mais lucrativas da coroa portuguesa. Os monarcas recebiam quantias
exorbitantes dos judeus, quando esses queriam deixar Portugal em busca de outras
terras. Grigulévitch (1990, p. 314) acrescenta que, em “1577, os cristãos-novos
conseguiram que o rei D. Sebastião lhes permitisse, por 225.000 cruzados, sair para as
colônias ultramarinas de Portugal. No mesmo ano pagaram 250.000 cruzados para que
proibisse a Inquisição de confiscar os seus bens durante o decênio seguinte”.
Para Scliar (2017, p. 55), a perseguição dos judeus e cristãos-novos, tanto no
Brasil como na Europa, “proporcionava à Inquisição, mediante o confisco dos bens, um
rendimento nada desprezível”.
Mesmo diante dessas constatações sérias e dramáticas, o escritor gaúcho consegue
semear em seu texto algumas pitadas de ironia e humor; afinal de contas, a crônica
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brasileira, mesmo quando trata de assuntos complexos, tende a apresentar um certo tom
“lírico-humorístico”, como bem apontou Antonio Candido (2003, p. 89) em seu famoso
texto “A vida ao rés do chão”. Assim, Scliar (2017, p. 55) conta a anedota do infeliz
Balthazar Lopez, cristão-novo, vítima da inquisição espanhola em 1654: “Quando o
sacerdote o exortou a que se alegrasse, já que ia entrar no paraíso da graça, protestou:
‘de graça?’ E os 200 mil ducados que me confiscaram?”
Mesmo entre os severos representantes da igreja, que sempre se posicionaram
contra os chamados “homens de nação” ou cristãos-novos, havia sempre as exceções;
dentre elas, Padre Antônio Vieira, defensor da causa judaica e contrário às perseguições
aos judeus. Em uma passagem da crônica, Scliar (2017, p. 55) relembra que Vieira
advertiu que Portugal acabaria por ter seu progresso econômico arruinado se o Santo
ofício insistisse na ferrenha “perseguição à burguesia mercantil”, composta em grande
parte por hebreus, os quais abandonavam as terras lusas, buscando mais liberdade de
culto em outros países. Há ainda outra crônica, no livro A nossa frágil condição
humana, em que o escritor gaúcho faz novamente menção aos desmandos da Inquisição
e ao seu opositor Padre Antônio Vieira. No texto intitulado “Equívocos e acertos
encravados no Brasil”, Scliar (2017, p. 123) evoca a figura do jesuíta e seu
encarceramento por ter criticado duramente os autos de fé em Lisboa: “A inquisição,
porém, não estava para brincadeiras. Vieira foi preso e passou dois anos nos cárceres do
Santo ofício, em Coimbra”. Aliás, Scliar foi outras vezes provocado pelo tema da
Inquisição e dos cristãos-novos.
Em 1983, publicou pela L&PM o romance A estranha nação de Rafael Mendes:
narrativa híbrida, mesclada de história, magia e ficção, a qual enfoca, durante um
período de quinhentos anos, a saga de uma família de judeus perseguidos e forçados à
conversão. Nessa obra, o narrador afirma peremptoriamente que ninguém sabe mais
sobre os cristãos-novos do que ele. O narrador continua afirmando que estudou
profundamente a genealogia desse povo, retornando, inclusive, “à raiz bíblica desses
estranhos personagens, híbridos de cristãos e judeus” (SCLIAR, 1983, p. 9). Nesse
romance, Scliar, pelos caminhos do devaneio e da fantasia, também questiona, tal qual
em sua crônica, o destino dos cristãos-novos em terras luso-brasileiras.
O tribunal do Santo Ofício, lembra Scliar (2017, p.55) em “A Inquisição
revisitada”, “teve vida longa” em Portugal. Foram trezentos anos exilando, torturando,
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prendendo e matando judeus e outros grupos considerados hereges. Aliás, Portugal foi o
último país do mundo a suspender definitivamente os tribunais inquisitoriais. Alexandre
Herculano (2009, p. 41) comenta que, durante a Inquisição, “a tolerância e a resignação
evangélicas (foram) completamente banidas”. A tortura ocupou o lugar da caridade
cristã, constituindo-se em um dos recursos mais tormentosos utilizados pelos familiares
do Santo ofício. O temível frei dominicano Nicolau Eymerich (1993, p. 208), em seu
famoso Manual dos Inquisidores, adverte, por exemplo, que “tortura-se o acusado que
vacilar nas respostas, afirmando ora uma coisa, ora outra, sempre negando os
argumentos mais fortes da acusação”. Para tal prática desse martírio, recorria-se aos
mais diversos expedientes de provocação da dor. Além das torturas morais com longos
interrogatórios sobre a vida íntima das vítimas, elas também podiam ser condenadas a
ter as plantas dos pés untadas com manteiga e aquecidas com uma vela, ou experimentar
o suplício do potro, “uma espécie de cama de ripas onde o réu era amarrado pelos
pulsos e pelas pernas e, ao apertar-se um arrocho, cortava-se-lhe as carnes”
(NOVINSKY, 1994, p. 60). Ou então, a vítima era sentenciada a ser destroçada na polé,
instrumento que suspendia o réu até o “teto pelos pés, deixando-o cair em seguida, sem
tocar o chão.” (NOVINSKY, 1994, p. 60).
Desses martírios, não escapavam nem a gente simples do povo, nem mesmo os
artistas renomados, como foi o caso do dramaturgo Antônio José da Silva, mais
conhecido como O Judeu. Scliar não se esqueceu dele em sua crônica. O autor de O
centauro no Jardim nos lembra que esse famoso teatrólogo foi “queimado vivo em
Lisboa”. (SCLIAR, 2017, p.55).

De fato, Antônio José foi um dos escritores

perseguidos, torturados e mortos pela Igreja, depois de escrever e encenar nos palcos
portugueses oito operetas cômicas, que ora parodiavam a mitologia grega, como é o
caso, por exemplo, de Encantos de medeia e Variedades de Proteu, ora satirizavam os
costumes sociais e familiares, como em Guerras do Alecrim e Manjerona e A vida de
Dom Quixote de la Mancha e do gordo Sancho Pança.
Antônio José era poeta amado pelo público e reverenciado pela crítica. Tinha
amigos na cúpula da Igreja e até mesmo o rei D. João V era espectador de suas peças
teatrais. Mas, infelizmente, nenhuma dessas regalias protegeu o infeliz dramaturgo. O
Judeu foi perseguido por ser cristão-novo relapso e por criticar a política
megalomaníaca do Estado e da Igreja, além de ironizar o fanatismo religioso que se
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abateu sobre a sociedade lisboeta. Assim, em 1739, Antônio José foi “sentenciado a
morrer na fogueira no auge de sua carreira teatral, com apenas 34 anos. (PEREIRA,
2013, p. 20). Para Paulo Pereira (2007, p. 27), essa morte ignominiosa de um artista tão
jovem e promissor confirma mais uma vez “a vitória da intolerância religiosa
fundamentada no ódio racial”. Ódio esse, aliás, que fez Antônio José desfilar de forma
humilhante, de carocha e sambenito, em procissão, pelas ruas de Lisboa, até o cadafalso
final armado em praça pública.
Esses rituais macabros faziam, segundo Moacyr Scliar (2017, p. 55), “a alegria do
populacho em geral, que participava nos autos de fé como quem vai a uma festa”.
Francisco Bethencourt, em seu livro História das Inquisições, observa que o Santo
Ofício fazia desses julgamentos verdadeiros espetáculos para uma turba fanática ávida
por justiça. Bethencourt (2000, p. 255) acrescenta que os “condenados eram
acompanhados até o local do suplício por uma multidão ululante que exigia das vítimas
o arrependimento e a resignação”. Luiz Nazário (2005, p. 163-4) comenta também que,
durante a caminhada dos réus pela cidade até chegarem ao queimadeiro, homens,
mulheres e “crianças demonstravam seu ódio atirando-lhes pedras, chegando a feri-los
e, inclusive, em algumas ocasiões, a matá-los. Somente as fileiras de soldados podiam
proteger os condenados do furor das massas”.
Quase ao final da crônica, Scliar (2017, p. 56) explica que a perseguição aos
cristãos-novos “durou até que o marquês de Pombal, já na segunda metade do século
XVIII, declarasse abolida a distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos”. Desde
então, continua Scliar (2017, p. 56) escrevendo, “os cristãos-novos desapareceram quase
sem deixar rastros, apenas alguns núcleos populacionais, tanto em Portugal como no
Brasil, continuam a praticar antigos rituais judaicos, muitas vezes sem saber por quê”.
Dessa forma, durante a leitura dessa crônica, percebemos que tanto a história
como a cultura dos cristãos-novos precisam ser mais estudadas e compreendidas; afinal,
eles estão entre nós desde o descobrimento do Brasil, compondo esse imenso caldeirão
étnico que é o povo brasileiro. Moacyr Scliar levanta a hipótese, em seu livro elaborado
em parceria com Márcio Souza, Entre Moisés e Macunaíma, de que “Cristovão
Colombo (teria sido) judeu, financiado por um consórcio judaico para descobrir terras
onde os cristãos-novos, convertidos à força pela Inquisição, pudessem recuperar sua
identidade”. (SCLIAR; SOUZA, 2003, p. 32). Já o historiador Arnold Wiznitzer (1966)
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afirma que os primeiros cristãos-novos chegaram ao Brasil com a armada de Pedro
Álvares Cabral. Segundo Wiznitzer (1966, p. 4), “quando Nicolau Coelho, a 22 de abril
de 1500, pisou pela primeira vez em território brasileiro, vinha acompanhado do
(cristão-novo) Gaspar da Gama”.
No início da crônica, como comentamos antes, Scliar elogia o primeiro simpósio
sobre inquisição, organizado pela USP, que possivelmente reavaliaria os tormentos
pelos quais passaram os judeus tanto no Brasil como em Portugal. De fato, as
universidades são ainda um dos poucos espaços públicos em que temos a liberdade para
discutir e refletir com mais rigor científico sobre o passado que nos assombra.
Numa rápida consulta ao Caderno de Resumos do referido congresso (1987),
encontramos quatro conferências, seis painéis e vinte comunicações; todas elas girando
em torno da temática judaica. Dentre as conferências, destacamos a da professora Anita
Novinsky e a de Gustav Henningsen, as quais comentam as tendências da historiografia
contemporânea ao lidar com o tema do Santo Ofício. Já quanto às comunicações,
encontramos os mais diversos assuntos, que vão da Inquisição na literatura lusobrasileira, passando pelo Santo Ofício na Argentina, Chile e Peru, até as questões
relacionadas à tortura e aos direitos humanos. Dentre os painéis, há assuntos também os
mais diversos: desde o tema da Inquisição em relação à economia, bem como o discurso
inquisitorial, até o drama do convertido. Nesse Caderno de resumos, nos deparamos
com um texto do próprio Moacyr Scliar. Ele também se inscreveu para esse congresso.
Em sua comunicação, Scliar apresenta as mesmas preocupações expostas depois em sua
crônica. Ao procurar material para seu romance sobre os cristãos-novos no Brasil, o
escritor gaúcho diz que percebeu que muito ainda precisa ser esclarecido sobre o
desempenho dos criptojudeus “na descoberta do Brasil e da América, na colonização, no
desenvolvimento de sua atividade econômica e em sua formação política”. (CADERNO
DE RESUMOS, 1987, p. 59). Scliar questiona essas lacunas da historiografia atual, que,
por enquanto, só são preenchidas, mesmo que escassamente, apenas com os recursos do
imaginário, próprios da ficção. Imaginário que pode, aliás, aguçar a curiosidade dos
pesquisadores na busca de documentos e de arquivos sobre os cristãos-novos na Terra
de Santa cruz.
Voltando ao Caderno de Resumos do Primeiro congresso luso-brasileiro sobre
Inquisição (1987), recomendamos vivamente a leitura de todos os seus textos. Leitura
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importante, não só para aqueles que se interessam pelos estudos do mundo hebraico e as
consequências das perseguições aos cristãos-novos, mas também para aqueles que se
importam em entender um pouco mais este país, atualmente tão demarcado por
polarizações ideológicas, pelo acirramento das relações sociais e por aquilo que talvez
seja o mais alarmante entre os jovens: uma certa nostalgia pelos regimes ditatoriais,
primo-irmãos do Santo Ofício e do Nazifascismo.
Assim, gostaria de terminar este artigo com as frases finais da crônica de Scliar
(2017, p.56): “aqueles que ignoram o passado, como disse o filósofo George Santayana,
estão condenados a repetir os seus erros”.
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DO ALFABETO E DO DICIONÁRIO: AS GRANDEZAS POÉTICAS DO
MÚLTIPLO
Késia Oliveira (UFMG)1
Resumo: De Sagração do alfabeto, 2009, de Leonor Scliar-Cabral, a A verdadeira história do
alfabeto e alguns verbetes de um dicionário, 2012, de Noemi Jaffe, a letra constitui um acervo de
possibilidades poéticas e narrativas. Ao conceberem a letra como uma unidade mínima de sentido,
as escritoras se inscrevem numa tradição de autores que veem no micro, as grandezas do múltiplo.
Scliar-Cabral extrai do alfabeto hebraico inúmeras reverberações líricas, transformando letra em
poesia, escandindo o sentido do único ao ampliar as conotações das letras. Jaffe, por sua vez, em
prosa, redefine o significado da noção de história ao propor para cada letra do alfabeto latino uma
inusitada linearidade. Esta comunicação tratará de analisar esses dois percursos literários da
Literatura Brasileira no contexto das textualidades judaicas contemporâneas.
Palavras-chave: Alfabeto; dicionário; poesia; multiplicidade.

Falar com aqueles que se encontram nas
Índias, falar com aqueles que ainda não
nasceram e só nascerão dentro de mil ou 10 mil
anos? E com que facilidade? Com as várias
junções de vinte pequenos caracteres num
pedaço de papel.
(Galileu Galilei)
O alfabeto ou o abecedário é, numa língua escrita, o conjunto limitado de sinais
gráficos (letras ou caracteres) que são usados combinadamente para representar as
palavras. Quando Galileu Galileu afirma que a junção dos elementos que formam o
alfabeto, mesmo após milhares de anos, pode fazer com que um texto possa falar e ser
ouvido, ele deixa entrever a vitalidade de um texto através dos tempos.
Para Eduardo Frieiro, em Os livros, nossos amigos (2007), sem o alfabeto, não
poderíamos conceber a cultura ocidental (FRIEIRO, 2007, p. 185) e a letras, para alguns
povos, seriam sagradas. A afirmação de Frieiro aponta para a invenção do alfabeto como
um fato decisivo na história da civilização, sobretudo, porque a partir da criação do
alfabeto foi possível narrar os feitos humanos e transmitir, para o futuro, suas realizações.
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Na arte contemporânea, o alfabeto e as letras que o constituem se apresentam como
metáforas das possibilidades poéticas e narrativas do texto se engendrar e de transcender
ao seu próprio tempo. A partir de uma abordagem lúdica das letras, por exemplo, Paul
Valery, em Alfabeto (2009), propõe uma série de prosas poéticas cuja primeira palavra
começa com uma letra do alfabeto. Roland Barthes, ao estudar a obra Erté (1892-1990),
em O óbvio e obtuso (1990), afirma que as mulheres-letra do artista atua sobre a memória
a partir do corpo feminino.
A coletânea de poemas Sagração do alfabeto, de Leonor Scliar-Cabral, publicado
em 2009, e A verdadeira história do alfabeto e alguns verbetes de um dicionário, de
Noemi Jaffe, publicado em 2012, se inscrevem em uma tradição de escritores e artistas
que veem, nas letras do alfabeto, consideradas em sua mínima potência, as grandezas do
múltiplo.
Scliar-Cabral extrai do alfabeto hebraico inúmeras reverberações líricas,
transformando letra em poesia e dedica o livro “aos artesãos anônimos que, no Monte
Sinai, efetuaram a façanha de unir um hieróglifo ao som inicial de uma palavra, na escrita
acronímica, primeiro passo para a futura escrita alfabética.” (SCLIAR-CABRAL, 2009,
p. 11). Os vinte e dois poemas que compõem o livro retomam, segundo Moacyr Scliar, o
simbolismo histórico da letra, o que pode ser vislumbrado desde o título. O termo
“sagração” significa, dentre outras acepções, “atribuir a alguma coisa um caráter sagrado”
(HOUAISS, 2001), podendo ser, também, cerimônia religiosa. A poeta escande, desse
modo, o sentido unívoco da letra e o amplia a partir de suas múltiplas ressignificações.
Com uma edição plurilíngue, em português, espanhol, francês, hebraico e inglês, e
ilustrada por Rodrigo de Haro, cada poema de Sagração do alfabeto tem como título o
nome das letras hebraicas (“Alef”, “Bet”, “Guímel”). Os textos registram, poeticamente,
a construção fabulatória da passagem da oralidade para a escrita. No poema “Alef”, por
exemplo, o sujeito poético faz migrar do traço arcaico e esquemático da letra, sua
multiplicidade:
Com ímpeto os chifres rompem ígneos
os enigmas do tempo enquanto o escriba
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sobre o papiro virgem reaviva
do fundo da memória os vaticínios:
Carregarás na areia teus desígnios
para que a voz divina sobreviva
além do mar rompido à deriva,
cravando a ferro e fogo teus domínios.
Ao som inaugural de uma palavra
Imprimirás a letra como um selo.
A parte evoca o todo e o elo lavra
as frases e a história com que narras
como D’us te exortou em seu apelo
de fixares eternas as amarras. (SCLIAR-CABRAL, 2009, p. 15).

Se a representação arcaica da letra Alef se originou da cabeça de um touro, a
imagem dos chifres presente nos versos iniciais aponta os enigmas da criação, o
escritor/escriba às voltas com o papiro/papel e uma das funções fundamentais da escrita,
a memória.
O texto literário, desse modo, pode ser conformado a partir de, no mínimo, duas
perspectivas: por um lado, a sugestão de uma conjectural origem religiosa ou sagrada das
letras, que envolve a criação mítica e mística do mundo, portanto, da escrita; por outro, a
partir da reinvenção, em poesia e prosa, como uma metáfora literatura.
Nesse sentido, conforme aponta Lyslei Nascimento, “as vinte e duas letras do
alfabeto hebraico não são consideradas apenas como um sistema utilitário que possibilita
a comunicação, mas uma fonte de energia cujo valor intrínseco não poderia ser traduzido
por terminologias humanas”. (NASCIMENTO, 2008, p. 1). Essa fonte de energia do
alfabeto pode ser traduzida, portanto, como a polissemia, que se manifesta em dimensões
numérica, filológica, semântica e, também, em uma perspectiva gráfica. O alfabeto se
configura, assim, na literatura, como um signo duplo: seja como parte da produção
textual, a partir da materialidade da palavra impressa, seja enquanto tema por meio da
escansão da história e do potencial narrativa e poético das letras como mote para o fazer
literário.
Essa expansão do alfabeto e das letras para além de sua denotação é, também,
estratégia literária de Noemi Jaffe em A verdadeira história do alfabeto e alguns verbetes
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de um dicionário. Nesse livro, a escritora propõe para cada letra do alfabeto latino uma
rede de conexões em que etimologia e genealogia – recriadas e reinventadas – burlam a
ordem e a imaginada história do alfabeto. Com ironia, desde o título, a verdade é posta
em xeque. Narrar a verdadeira história do alfabeto, para a escritora, é, assim, explorar as
inúmeras possibilidades de o texto não se estruturar sobre a falácia da verdade. Também
é colocado sob suspeita o compêndio ou a organização dessas histórias em forma de
dicionário.
As célebres lições do mestre Carlos Drummond de Andrade podem, assim, ser
vislumbradas no exercício poético de Jaffe: “penetre surdamente no reino das palavras,
elide sujeito e objeto, chegue mais perto e contemple as palavras: ei-las, impregnadas de
múltiplos sentidos, em estado de dicionário”. O estado de dicionário da poesia – que
adensa forma e sentido – é, pois, recriação da palavra em sua condição de milimétrica e
alfabética economia (NASCIMENTO, 2005).
Epicuro, por exemplo, teria criado a letra A, para átomos, diante do desejo que estes
sentiam uns pelos outros. Johann Sebastian Bach, em contrapartida, teria inventado a letra
B, para bemol, o sinal posto antes de uma nota para indicar que devemos baixá-la meio
tempo, como evidencia o narrador:
O problema foi que Bach percebeu que umas das notas de uma frase
musical da cantata teimava em não se completar. Sempre que ele
começava a tocar a frase que martelava em sua cabeça, o órgão se
recusava a soar aquela mota. Ele a tocava, mas de alguma forma
misteriosa, o som emitido era diferente. Da mesma maneira, a própria
concepção da frase em sua imaginação e a correspondência mental da
melodia estacavam exatamente naquela nota. Tratava-se de um si
bemol. (JAFFE, 2012, p. 9)

No verbete dedicado a letra C, uma lista de palavras que com essa letra são iniciadas
dão o tom da narrativa: coroa, cobra, canários, cachorros, cachimbo, fazendo proliferar a
letra em sua polissemia. De A a Z, então, Jaffe recria, ficcionalmente, histórias, lendas e
mitos sobre as letras do alfabeto.
Em “O espírito da letra”, Barthes (1990) afirma que
as vinte e seis letras de nosso alfabeto animadas, como diz Massin, por
centenas de artistas ao longo do século, entraram em relação metafórica
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com algo mais além da letra: animais (pássaros, peixes, cobras, coelhos,
por vezes, uns sendo devorados por outros formar um D, um E, um K,
um L etc), homens (silhuetas, membros, posturas, monstros, vegetais
(flores, folhas, troncos), instrumentos (tesouras, foices, óculos, tripé
etc.): todo um catálogo dos produtos naturais e humanos vem duplicar
a curta lista do alfabeto: o mundo inteiro incorpora-se à letra, a letra
torna-se imagem na tela do mundo. (BARTHES, 1990, p. 94.)

Esse “algo mais além da letra”, tanto em Scliar-Cabral quanto em Jaffe, como uma
metáfora da literatura ou da própria escrita, carrega, potencialmente, a representação do
universo, ou como queria Barthes, a letra “torna-se a imagem na tela do mundo”, portanto,
objetos narráveis a partir de novas combinações.
De acordo com Italo Calvino, o alfabeto trata de um “sistema combinatório” que
oferece algumas condições de dar conta da multiplicidade do mundo (CALVINO, 2007,
p. 92). Assim, ao “combinar e ordenar bem esta e aquela vogal com essas e aquelas outras
consoantes” (CALVINO, 2007, p. 92) ao inventar etimologias, significados, sentidos e
genealogias, Leonor Scliar-Cabral e Noemi Jaffe recriam o verbo, a palavra em sua
vitalidade criadora e criativa, reinventam possibilidades de transformar “respostas muito
verdadeiras” em inúmeras dúvidas necessárias e daí extrair a matéria narrável de todas as
artes. (CALVINO, 2007, p. 92)
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YEHOSHUA E CASTEL-BLOOM:
A GUERRA E A TRANSGRESSÃO NA
LITERATURA SEFARDITA ISRAELENSE
Lucius de Mello (USP)1
Resumo: Este artigo investiga o processo criativo de Abraham B. Yehoshua e Orly CastelBloom, com base nos respectivos romances O Amante (1977) e Partes Humanas (2002). Tratase de duas obras em que a literatura e a memória da guerra são empregadas para dar voz ao
indizível. Assim, os autores judeus sefarditas, de gerações e estilos diferentes, aproximam-se
especialmente por terem encontrado nos conflitos bélicos combustível para comporem suas
narrativas.
Palavras-chave: guerra; literatura; Israel; sefardita; romance

“O romance oferece notável paradigma
marcante do modo de comunicação da arte,
o sentido de sua “poesia e verdade” num
momento histórico em que a doença tocou a
natureza interior da realidade humana.”
(Robert Alter)
Narrativas-bomba estilhaçam modelos padronizados da prosa e da poesia. A
literatura tem que se reinventar e, em cenário belicoso, o romance israelense é um
intrépido sobrevivente. Renasce e frutifica sob o fogo do ódio entre árabes e judeus.
Gera ficcionistas do porte de A. B. Yehoshua e Orly Castel-Bloom, dois pilotos de uma
impiedosa ficção que há décadas tornou-se protagonista da reconstrução de um Estado e
da reinvenção do povo judeu.
Afinal, Israel surgiu primeiramente nos livros e resultou, antes de tudo, de um
fenômeno literário e político. Mas como fazer ficção com base em informações e dados
históricos que rastreiam um atributo tão dolorosamente humano: a crueldade? Será que
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o leitor dos romances que falam de guerra são tocados da mesma forma que o
telespectador dos noticiários da TV?
Para Susan Sontag, atenta ao tema, “o relato das crueldades de guerra é construído
como um ataque à sensibilização do telespectador” (SONTAG, 2003, p.41), ou seja,
segundo a autora, há uma satisfação de olhar e de “experimentar” a dor alheia sem se
ferir. Será que o escritor e o leitor compartilham desse mesmo prazer? Como sobrepor
guerras, terror, paixões, amores dissolvidos, famílias destroçadas, morte, vida, saudade,
encontros, desencontros, destinos intercalados em camadas carregadas de significados,
sendo, ao mesmo tempo, escritor e personagem; estando fora e, simultaneamente, dentro
do cenário de horror descrito pelo narrador?
Neste texto, vamos trabalhar com os autores Avraham B. Yehoshua (1936) e Orly
Castel-Bloom (1960), romancistas israelenses de gerações diferentes, ambos, porém,
sefarditas. Castel-Bloom nasceu em Tel Aviv, foi criada por uma família de judeus
sefarditas do Egito, que imigrou para Israel em 1949, inspirada pela ideologia sionista.
Já Yehoshua nasceu em Jerusalém, numa família ali radicada há cinco gerações. É filho
de pai sefardita e mãe marroquino-francesa de fala francesa.
Tanto Yehoshua quanto Castel-Bloom fizeram da narrativa de ficção e do
testemunho uma ponte para transpor a barreira do até então “indizível”. Muito
provavelmente, dessa forma, chegaram a uma resposta à altura da célebre frase de
Adorno que resumidamente nos diz: “escrever poesia após Auschwitz é uma barbárie, é
impossível”. Assim como Paul Celan, que em seu famoso poema “Fuga da morte”,
escreveu “Cavamos túmulos nos ares, lá não se jaz apertado”. Ou ainda como Samuel
Beckett que reagiu: “trabalhemos, então, as impossibilidades”.
Segundo Berta Waldman, nesse processo de reinvenção do romance enquanto
gênero narrativo, algo se cristalizou:
Só conseguimos alcançar o que um romance quer dizer quando ele
termina. Aparece um desvio, uma mudança de ritmo, algo externo,
que faz com que a forma se condense numa imagem que prefigura a
história completa. Esse algo, entretanto, está já na origem, e a arte de
narrar consiste em adiá-lo, mantê-lo em segredo, e fazê-lo emergir
quando não se espera. (WALDMAN, 2002, p.133)
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O crítico Robert Alter, em seu ensaio Um romance do mundo pós-trágico,
questiona o futuro do romance enquanto gênero literário:
Num século de atrocidades históricas quase inimagináveis, o que,
afinal, se deve fazer com uma forma literária que possui um senso
comum tão resoluto, preocupada como esteve tradicionalmente com a
representação realista da experiência comum, com o potencial de
revelação presente em trivialidades, com o aspecto bisbilhoteiro do
relacionamento humano, com as pequenas frustrações, com a sordidez
ou a mera banalidade de cenas locais e de relações pessoais? (ALTER,
1998, p.67)

E para expor esse dilema do romancista contemporâneo, Alter cita The Fact in
Ficcion, um dos mais inteligentes e inquietantes ensaios de Mary McCarthy:
Se ele escreve sobre sua província, sente sua falta de verossimilhança;
se ele tenta, por outro lado, escrever sobre pessoas que fazem abajures
de pele humana, como a infame Ilse Koch, sente ainda mais a falta de
verossimilhança do que está narrando. (McCARTHY apud ALTER,
1998, p.67)

Yehoshua e Castel-Bloom escreveram dentro dessa trincheira, em uma terra
atormentada por batalhas sangrentas, espreitados pelo fantasma da morte numa Israel
quase sempre em guerra. Tanto o primeiro romance de Yehoshua – O Amante –, de
1977, como o de Castel-Bloom – Partes Humanas –, publicado 25 anos depois, foram
escritos sob a implacável trilha sonora das metralhadoras e dos bombardeios aéreos.
Assim, a Guerra do Yom Kipur e a Segunda Intifada são dois episódios reais e
apocalípticos transportados para a ficção. A primeira foi um conflito militar ocorrido
entre os dias 6 e 26 de outubro de 1973, dentro de uma coalizão de estados árabes
liderados por Egito e Síria contra Israel. O embate teve início com um ataque
inesperado desses dois países, coincidindo com o dia do feriado judaico Yom Kipur.
Egito e Síria cruzaram as linhas de cessar-fogo no Sinai e nas colinas de Golã,
respectivamente, que haviam sido capturadas por Israel já em 1967, durante a Gurra dos
Seis Dias. Nos dois lados a destruição de equipamentos foi imensa e muitas foram as
perdas de soldados. Para os israelenses, o total de mortos e feridos superou o de
qualquer guerra anterior, mas sua vitória lhe trouxe a posse de 2.500 Km² na margem
ocidental do canal de Suez.
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Já a Segunda Intifada durou do final do ano 2000 até o começo de 2005 e deixou
centenas de mortos em ambos os lados. Violentos combates em áreas urbanas, atentados
e bombardeios e ataques em regiões muito povoadas deixaram um grande saldo de
perdas de vidas civis. Os palestinos recorreram ao lançamento de foguetes e,
especialmente, a atentados suicidas. Já os israelenses usaram tanques, artilharia e
aeronaves. A infraestrutura dos territórios ocupados ficou devastada. Entre combatentes
e civis, estima-se que mais de 3 mil palestinos e quase mil israelenses tenham morrido,
além de 64 estrangeiros.
Faz-se notar, portanto, que, assim como o front de batalha, a literatura hebraica
serviu como uma espécie de arena de uma luta pela cristalização de uma identidade
israelense, como bem ressaltou Nancy Rozenchan: “Ela teve uma participação ativa e
decisiva na criação da israelidade, o caráter de ser, em Israel”. (ROZENCHAN, 2004,
p.11)
Um desafio hercúleo já que o conceito de identidade israelense sempre foi
complexo e subjetivo, conforme Don Handelman, no ensaio Contradições entre
Cidadania e Nacionalidade: suas consequências para etnicidade e desigualdade em
Israel:
Em Israel, a fronteira entre judeu e não-judeu é seguidamente fraseada
como a relação entre as categorias de uma “maioria” judaica e várias
“minorias” , em particular uma “minoria” árabe. [...] Dessa forma,
judeus e árabes palestinos são não apenas colocados em categorias
diferentes de cidadãos dentro do estado de acordo com a le’om, mas
também eles são entendidos (e entendem a si mesmos) como povos
diferentes. O relacionamento entre esses povos é hierárquico e
desigual. (HANDELMAN, 1994, p.9)

Desde o tempo da Haskalá, quando Israel ainda era apenas um sonho literário, os
sionistas já viam na literatura um território fértil para o nascimento do estado judaico.
Em seu livro La idea sionista – notas sobre el pensamiento nacional judio, Shlomo
Avineri destaca um trecho de um artigo escrito por Zeev Jabotinsky, um dos mais
importantes idealizadores do movimento sionista sobre a importância da literatura para
o novo devir judaico:
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Nós todos, como povo em formação, necessitamos, sem dúvida, de
uma literatura que convoque à ação. [...] Dostoievsky e Knut Hamsun
não educaram a nossa geração para agir assim. Nesse momento de
nossas vidas não há lugar nem função para uma criatura complexa que
se dedica a contemplar sua alma e a medir com exatidão todos os seus
sentimentos, deliciando-se com toda a sua extensão, sua profundidade
e intensidade. Nosso verdadeiro mundo interior ainda não foi criado e
não há por que contemplá-lo. É o mundo exterior que nos aguarda; e
nele atuaremos, nele, construiremos... (AVINERI, 1983, p.195)

Não por acaso, a Associação dos Escritores dos kibutzim e Kvutsot de Israel
determinava em 1955: “O escritor deve buscar concomitantemente à integridade de sua
vida, condições de trabalho e arte, de modo que o anseio do desenvolvimento pessoal
completo não seja superior à dimensão do ideal social, e que a ideia coletiva lhe seja tão
preciosa quanto o anseio artístico.” (ROZENCHAN, 2004, p.17)
Hoje, essas palavras soam estranhas já que a literatura hebraica compõe-se de
obras voltadas para o indivíduo e de um entrincheiramento nas particularidades do dia a
dia, distantes dos ideais coletivos já quase esquecidos. Segundo Nancy Rozenchan, “o
romance coletivista que caracterizou a Geração da Terra foi uma expressão condizente
de uma sociedade que se voltou para o todo e não para o indivíduo.” (ROZENCHAN,
2004, p.17)
Ainda segundo Rozenchan, mais do que a geração da Terra, foi a geração do
Estado que “ajudou , com a poesia e, mais tarde, com a prosa, o teatro e o cinema, a
formar e a consolidar a identidade israelense”. (ROZENCHAN, 2004, p.20)
E quando se fala em geração do Estado, o sefardita, A. B. Yehoshua é referência
fundamental. Ele é um dos ficcionistas mais conhecidos e traduzidos de Israel e um dos
mais importantes desse grupo de autores que inaugurou uma nova corrente na ficção
hebraica, tendendo à introspecção, ao subjetivismo, com abundante emprego de
alegorias, símbolos, mitos. Suas personagens são pessoas sem esperanças, alienadas,
desvinculadas do tempo e do espaço; homens de vontades paralisadas que vivem
exclusivamente num presente vazio.
Rozenchan, em sua Literatura Hebraica – vertentes do século XX, cita um
depoimento de Yehoshua sobre a geração do Estado:
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Os escritores se liberaram, em certa medida, da gravidade do olhar da
coletividade íntima, mas toda poderosa, que os precedeu. Encontraram
sua singularidade, que é tão importante na formação do estilo pessoal
do escritor, mas era uma singularidade amarrada. (YEHOSHUA apud
ROZENCHAN, 2004, p.20)

As gerações literárias que se sucedem em Israel, com grande rapidez e vitalidade,
indicam a preocupação dos escritores com a variedade de situações cambiantes ali
desenvolvidas – em especial como consequência das condições específicas do país que,
nos seus cinquenta e tantos anos de existência, enfrentou diversas guerras, modificações
demográficas e político-sociais. E as guerras, especialmente a Guerra do Yom Kipur
(1973), deixaram marcas na escrita hebraica, imprimindo sinais de desilusão e
decadência à literatura israelense.
Nesse sentido, as obras de Yehoshua e Castel-Bloom foram tocadas pela bruta
realidade e pela desesperança. Ambos descrevem o lado obscuro da existência nacional.
Levam seus leitores a olharem para si próprios e para o próximo por um novo ângulo.
Quebram paradigmas, criam um “novo estilo” de narrar, como no caso dos romances
Partes Humanas e O Amante, os quais abriram feridas que, até a guerra do Yom Kipur,
estavam fechadas.
“Ela desintegra o mundo que constrói e severamente prejudica o corpo humano
em um ato de terror, em paralelo com a situação política” (MENDELSON-MAOZ apud
FEDER, 2013, p.92), escreve o crítico Adia Mendelson-Maoz a respeito de CastelBloom. Já Yehoshua, segundo Rozenchan, inova para construir uma obra que “vem
analisando as questões de diáspora e de identidade há muito tempo. E a temática
sefardita, neste contexto, é a mais nova. Não havia lugar para um sefardismo tão aberto
até anos mais ou menos recentes.” (ROZENCHAN, 2004, p.57-8)
O romance de Yehoshua, O Amante, logo nas suas primeiras linhas, mostra que
veio para transgredir: “E nós na última guerra perdemos um amante. Tínhamos um
amante, e desde a última guerra ele não existe mais. Simplesmente desapareceu.”
(YEHOSHUA, 1984, p.11)
Trata-se de uma saga familiar. A ação se desenrola durante a já comentada guerra
do Yom Kipur. Adam, personagem principal, dono de uma oficina de carros, incapaz de
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manter uma vida conjugal satisfatória, procura um amante para a esposa, Ássia,
professora de História. O amante é Gabriel, um israelense que desde a infância vivia em
Paris, sem vínculos com Israel, exceto por uma velha avó, Vedutcha, que está à beira da
morte. Completam a trama ainda a filha adolescente do casal, Dafi, e Naim, um garoto
árabe que trabalha na oficina de Adam e que vem a se tornar namorado de Dafi. Adam
passa o ano que se segue à guerra à procura do “amante” desaparecido Gabriel, cuja
chegada e desaparecimento desencadeiam toda a trama. Uma trama que chocou os
padrões israelenses na época:
Ássia estava demorando, eu me levantei e saí para o corredor. Vi-o
parado, seminu, ao lado da porta do escritório, e ela lhe falando
baixinho, excitada. Ela me viu e interrompeu-se de imediato. [...]
Ássia levantou-se e começou a mover-se. Sussurros, mistura de medo
e desejo sufocado. [...] Minhas velhas calças de pijama estavam com
ele. (YEHOSHUA, 1984, p.26)

Em O Amante, destaca Rozenchan, “as palavras que eram ditas ao pé do ouvido
irromperam-se como um vulcão, e este ato grotesco fez com que se retomasse, mais
publicamente, a consciência dos pesadelos da existência no país”. (ROZENCHAN,
2004, p.28)
Em Partes Humanas, de Castel-Bloom, esclarece-nos Moacir Amâncio: “A
história se passa num Israel apocalíptico. O clima lembra o filme Blade Runner.”
(AMÂNCIO, 2009, p.8). O romance aborda o terror e a tragédia durante a também já
citada Segunda Intifada, a revolta popular palestina, em setembro de 2000, que
representou mais um grande impasse no processo de paz entre árabes e israelenses.
Segundo a análise da pesquisadora Clarissa Feder, Partes Humanas:
Não só apresenta o panorama de uma sociedade israelense caótica,
com seus habitantes tentando conquistar espaços, moldando e sendo
moldado pela mídia, como deixa claros a força e o peso que possuem
os meios de comunicação, ao se tornarem alto-falantes das dores da
sociedade. A mídia se mostra essencialmente ideológica e
sensacionalista nesse cenário apocalíptico, expõe e explora a imagem
de sua população fragilizada, provocando ora desespero e aumento do
pânico, ora apatia e “anestesia”, pelo excesso de imagens que deixam
de impressionar e comover, pois figurando todos os dias no cenário
midiático tornaram a barbárie comum. (FEDER, 2013, p.16)
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Em Partes Humanas, Orly Castel-Bloom coloca, num mesmo campo de
batalha, dois fortes adversários: o povo israelense, tomado pelos sentimentos de
cinismo, desgosto e pessimismo, versus os desafios de um Israel pós-sionista, à beira de
um colapso.
A representação da guerra em O Amante e Partes Humanas
“Será que ainda se pode pensar em termos
de crueldade, de sangue oposto ao sentido?
Será que ainda é possível proceder a tal
esfolamento?”
(Jean Baudrillard)
Um país em guerra é mais deserto ou mais território fértil para um artista? Para o
crítico Robert Alter não há dúvida de que o conflito bélico e todo caos social e político
que ele traz aparelhado podem gerar inspiração à produção artística de um Estado. Ele
cita como exemplo o período entre a véspera da Primeira Guerra Mundial até o final da
década de 1920, que, segundo Alter, revelou-se um tempo esteticamente muito
produtivo. Uma era de ruptura em todas as artes:
O ponto alto desse período (1921-1925) pode ser chamado os “anos
das maravilhas”. E como mais poderia alguém denominar o período
curto de quatro anos que viu a publicação de Ulysses, A terra
desolada, O Castelo, A montanha mágica, os quatro volumes da obra
prima de Proust, e Sra. Dalloway? (ALTER, 1998, p.122)

Ainda, segundo Alter, o cenário internacional de ficção, desde a Segunda Guerra
Mundial, também mostra várias tendências altamente divergentes, incluindo uma
variedade de sobreviventes vigorosos do realismo do século XIX, apenas levemente
modificados para responder às pressões de uma nova era histórica:
Há algumas características recorrentes que tendem a contrastar a
literatura deste período com a das eras anteriores. As três
características mais destacadas são um pós-modernismo consciente,
uma auto-reflexão ficcional e o recurso de fantasiar como um meio de
se engajar na história. (ALTER, 1998, p.121)
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Em O Amante, a guerra do Yom Kippur é captada não como um acontecimento
histórico único, mas, segundo Rozenchan, “como um sintoma de doença, um elo numa
corrente que se solidificou de modo dialético durante todos os anos da existência do
Estado, principalmente naqueles entre as duas guerras, de 67 e 73”. (ROZENCHAN,
2004, p.29)
O romance é contado em longos monólogos intimamente ligados, seja por tema
ou por enredo, especialmente na parte final do livro, em que cada monólogo se apega ao
fio da trama que o antecedeu e o continua, fazendo avançar ou interromper a história
para esclarecer determinado episódio sob um ângulo diferente.
Em O Amante, Yehoshua descreve uma realidade e uma sociedade cujas
conquistas e sonhos são obtidos por meio da destruição e da guerra. Assim como o
Estado armado estrategicamente para batalha, Yehoshua produz uma literatura que luta
e que estabelece posições nas questões nacionais. São as personagens secundárias que
estabelecem o destino da personagem principal, contrariando a geração literária anterior,
em que esta estabelecia o seu caminho. Em O Amante, a guerra é quase o protagonista:
No meio de tudo isto, a guerra irrompendo com uma força terrível. A
certeza de uma nova realidade abatida sobre nós, da qual não há como
retroceder. A noite chegando bruscamente e nós sem acender
nenhuma luz em casa para poder deixar as janelas abertas. Cada avião
que cruzasse o céu fazia-o precipitar-se ao terraço. Nosso ou deles
tinha que saber. Até me pediu para que lhe desenhasse num pedaço de
papel um Mig, um Mirage e um Phantom, carregando para fora o
modesto desenho, com os olhos cravados no céu. (YEHOSHUA,
1984, p.24)

A figura de Gabriel – o amante – não deixa de ser uma alegoria da guerra, ou seja,
ao criar um personagem judeu que encontra um namorado para a própria esposa e o
coloca dentro de casa, Yehoshua, poeticamente, quer nos mostrar que o israelense tem
feito o mesmo com os conflitos bélicos: conforma-se a viver com o inimigo árabe
debaixo do nariz, desonrando-lhe diariamente tal como se fosse um amante da própria
mulher. Se é para se conformar e se habituar a conviver com a guerra e com o inimigo
por que, então, não assumir essa relação improvável e convidar os árabes para viver
embaixo do mesmo teto e dividir a mesma esposa?
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E o “amante-guerra” transforma-se num sedutor infalível na missão de atingir o
alvo, ou seja, as mulheres da casa, fazendo Yehoshua alçar voos raros na arte da ficção:
O calor aumenta. Tiro a roupa, fico de calcinha no escuro, sentada,
olhando o fogo, hipnotizada. Posso ficar durante horas vendo como as
chamas se consomem [...] Começo a cochilar, o fogo bruxuleia nos
olhos fechados, mas uma lambida molhada na planta do pé me acorda.
Água? De onde vem água de repente? Deus, o chão está inundado! A
torneira... (YEHOSHUA, 1984, p.70)

Em Partes Humanas, a guerra e os atos de terror também são tratados por CastelBloom como protagonistas da trama. E, segundo Moacir Amâncio, eles ganham cores
exageradas; o humor negro, por exemplo, é o recurso mais frequente da autora: “As
partes humanas do título não são somente os aspectos humanos que flutuam nesse
apocalipse, mas atingem um sentindo concreto, quando a desintegração não é
metafórica e sim física.” (AMÂNCIO, 2009, p.10)
Amâncio cita o trecho do romance, abaixo, para exemplificar o seu ponto de vista:
A televisão mostrou famílias chorando, saindo do instituto médicolegal em Abu Kadir.
– Coitados – disse Boaz. – Tem de fazer o reconhecimento de pedaços
de seus parentes. Dentes, mãos, sapatos, anéis. De ataques assim não
se sai inteiro. Uma pessoa explode em mil pedaços.
– Por que está contando essas coisas às crianças? – gritou Kati da pia
onde estava lavando os pratos.
– Por que elas têm de saber dessas coisas?
– E por que não? – gritou Boaz de volta – Elas têm de saber onde
vivem. Que saibam!
Boaz Beit-Halahmi continou:
– Às vezes não resta nada para ser enterrado, então, eles colocam
pedras, ou pedaços de madeira, e assim as famílias pensam que estão
enterrando alguma coisa.
Na telinha começaram a aparecer as imagens das vítimas, em
sequência, da bomba em Katzrin, com informações sobre a hora e o
lugar do enterro. Às vezes o âncora tropeçava no nome complicado de
algumas vítimas, mas a hora dos funerais e a idade delas eram sempre
exatas. (CASTEL-BLOOM, 2003, p.101-2)

Ainda segundo Amâncio,
A ironia crítica é óbvia [...] o real se desfez em estilhaços. O final
desse apocalipse israelense é emblemático. O mito sionista insinua-se
num farrapo de frase preferida por Kati durante entrevista a uma
emissora de rádio:
– Desejo dizer uma coisa ao povo de Israel.
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– Sim? Disse o apresentador, encorajador.
– É preciso aguentar firme e seguir em frente. Não temos outro país.
(AMÂNCIO, 2009, p.10-11)

Assim como o terror e a guerra, a mídia permeia todo romance. Desse modo,
Castel-Bloom retrata a sociedade israelense mais como produto midiático do que como
resultado da ideologia sionista. Os telejornais, na maioria das vezes, começam com
notícias e descrições de ataques aéreos, mostrando imagens de partes de corpos
humanos espalhadas pela cidade, relatadas por alguma testemunha ocular: “os
levemente feridos geralmente contavam à imprensa o que tinham acontecido. A
descrição do horror começava com as palavras: ‘De repente, ouvi um estrondo.’”
(CASTEL-BLOOM, 2003, p.13)
As personagens centrais da obra giram na órbita dos noticiários de rádio e
televisão que testemunham e narram, em detalhes e big closes, a barbárie da guerra aos
cidadãos israelenses. A mídia torna-se tão ou mais tirana que a própria guerra:
Quando as bombas e os mortos viraram rotina, um acordo tácito
determinava que, se o número de mortos não passasse de cinco, os
locutores continuavam normalmente; e apenas se houvesse mais cinco
mortos eles diminuíam a marcha e tocavam músicas mais adequadas,
em inglês também, de preferência sobre o destino humano, como
“Dust in the Wind”. A partir de dez mortos, as rádios assumiam um
tom muito mais contido, limitavam as músicas àquelas que eram
cantadas em hebraico, como “Não tenho outro país”, de Corin Alal, ou
uma música nova realista e sombria, composta naquela época terrível,
cantada por Yehuda Poliker: “Quem é o próximo?”. A partir de vinte
mortos, usavam o plano B, como hospitais em planos de emergência, e
com frequência transmitiam notícias ao vivo. (CASTEL-BLOOM,
2003, p.233)

Em O Amante, a mídia também está presente na narrativa como porta-voz da
guerra, mas, ao contrário do que ocorre em Partes Humanas, ela não tem tons tão
sensacionalistas e tampouco ocupa um papel de tamanho destaque: “Noticiário da meianoite. Nada de novo. Repetiam informações já ouvidas. Às dez para uma começou a
música, canções de marcha.” (YEHOSHUA, 1984, p.26)
Castel-Bloom eleva a mídia ao posto de narradora e (por que não dizer?) de
protagonista capaz de dividir o papel de grande vilã do romance com a guerra e o terror.
Tem-se, dessa maneira, uma mídia cruel que informa, mas também torna-se
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sensacionalista; que não mede consequências para faturar e conquistar audiência com a
tragédia humana que emociona o país, ferindo a sociedade israelense com uma violência
que nos remete à teoria da sociedade do espetáculo de Guy Debord: “Os
pseudoacontecimentos que se sucedem na dramatização espetacular não foram vividos
por aqueles que lhes assistem” (DEBORD, 2016,p.107), criando em cada um o que ele
chama de “falsa memória espetacular” (ibidem, p.108).
Susan Sontag já havia sinalizado que os conflitos bélicos não seriam mais os
mesmos depois da televisão: “A compreensão da guerra entre pessoas que não
vivenciaram a guerra é, agora, sobretudo, um produto de impacto das imagens.”
(SONTAG, 2003, p.22)
Ao transpor para a literatura e, especialmente, para o romance a representação de
uma realidade fabricada, Castel-Bloom coloca diante dos olhos do leitor toda a barbárie
capaz de garantir um espetáculo da vida real pela produção de simulacros. E a ficção,
então, mais uma vez, conversa com a teoria de Debord. Uma teoria espantosamente
lúcida e demolidora, precursora de toda análise crítica da mídia e da moderna sociedade
de consumo:
O espetáculo é, materialmente, a expressão da separação e do
afastamento entre o homem e o homem. [...] É o estágio supremo de
uma expansão que faz com que a necessidade se oponha à vida. A
necessidade do dinheiro é a verdadeira necessidade produzida pela
economia política e a única necessidade que ela produz. O espetáculo
estende a toda vida social o princípio que Hegel, na Realphilosophie
de Iena, concebe como o do dinheiro: é “a vida do que está morto se
movendo em si mesma”. (DEBORD, 2016, p.138-9)

Como aponta Gabriel Steinberg, em sua tese A montanha azul de Meir Shalev:
uma leitura pós-sionista da sociedade israelense, “somos testemunhas atualmente de que
o sonho coletivo israelense está deixando seu lugar para as realizações individuais”
(STEINBERG, 2006, p.5). Aqui, o estudioso chama a nossa atenção para a importância
dessa mudança em Israel, “uma terra mitológica cheia de significados” (idem, p.2):
O mito nacional, ao lado da religião, da história e da ideologia, forma
a memória coletiva de uma nação. [...] O mito deve ser estudado como
uma história ideal mediante a qual uma sociedade conta fatos a
respeito de si desde a sua origem até seus objetivos futuros.
(STEINBERG, 2006, p.5)
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Partes Humanas e O Amante. Duas obras de autores sefarditas israelenses
marcadas pela guerra e pelos conflitos deflagrados em busca da tão subjetiva
israelidade: “Homem estranho que merece uma análise à parte. Quem é ele na
realidade?” (YEHOSHUA, 1984, p.15)
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POLACAS: UMA ANÁLISE SOBRE POSTITUIÇÃO E TRANSGRESSÃO NA
NARRATIVA DE MOACYR SCLIAR E DE DALTON TREVISAN
Lunara Abadia Gonçalves Calixto (UFU)1
Resumo: A figura da prostituta nas narrativas da literatura brasileira geralmente tem sido
relacionada a um tema polêmico, tanto por abordar sobre o sexo fora dos padrões de moralidade
impostos pela sociedade, como por expor uma prática que tem sido condenada em vários âmbitos,
principalmente religiosos. Apresentando outro prisma da representação da prostituta, foram
escolhidas duas personagens da literatura brasileira contemporânea: Esther, de O Ciclo das Águas,
do autor Moacyr Scliar, e Polaquinha, da obra A Polaquinha de Dalton Trevisan. Essas
personagens foram levadas à prostituição devido ao fato de se enquadrarem como polacas
(mulheres brancas, geralmente loiras, que foram escravas sexuais de redes internacionais de
prostituição), mas que escapam do padrão da prostituta do sistema patriarcal por encontrarem,
exatamente nessa prática que visa ao prazer do homem, a forma de viverem livremente suas
sexualidades.
Palavras-chave: Polacas; Prostituição; Transgressão.
Aparentemente, o sexo, nos dias atuais, é um assunto livre de repressões e

interdições, diferentemente de séculos atrás, quando prevaleciam condenações de
quaisquer atitudes discrepantes das normas sociais preestabelecidas. Entretanto, percebese que na contemporaneidade ocidental, quando esse assunto se direciona à prostituição,
há de forma evidente, ainda, um tabu, olhares de reprovação, principalmente em
instâncias que levem em conta alguma religiosidade. De acordo com Foucault (1999),
impera na sociedade ocidental certas concepções disseminadas por discursos de poder
que propõem algumas práticas sexuais como normais e lícitas, de maneira que “o que é
próprio das sociedades modernas não é o terem condenado o sexo a permanecer na
obscuridade, mas sim o terem-se devotada a falar dele sempre, valorizando-o como o
segredo” (FOUCAULT, 1999, p. 36). Seguindo essas observações, a figura da prostituta
ainda é ocorrente na sociedade contemporânea devido à existência de padrões e normas
sexuais marcados pelo patriarcalismo, o qual privilegia a sexualidade masculina em
detrimento da feminina. Assim, a prostituta seria necessária e “autorizada” a transgredir
normas morais ao viver relações sexuais consideradas interditas para preservar as
mulheres “respeitáveis”.
Dentro dessa perspectiva em que sexo e prazer feminino ainda estão condicionados
a seguir determinados padrões, apresentam-se as personagens Esther, de O Ciclo das
Águas, de Moacyr Scliar, e A Polaquinha, de Dalton Trevisan, mulheres que foram
1
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levadas a se prostituírem e que vão contra esse viés ao transgredirem a norma social ao
tentarem encontrar o prazer, até mesmo na prostituição.
O livro O Ciclo das Águas foi publicado pela primeira vez em 1975, e foi baseado
em um fato histórico: a prostituição de escravas sexuais brancas pela Zwi Migdal, uma
organização internacional de origem judaica de tráfico de mulheres, que eram trazidas
para a América, entre o final do século XIX e meados do século XX. A narrativa de Scliar
também segue esse tempo cronológico. Esther é a protagonista e a sua história começa
em uma pequena aldeia da Polônia Ocidental. Ela é judia, filha de um mohel2, que a
mantém em um ambiente em que se preza uma conduta de recato e submissão da mulher
em relação à sua família. Esther passa por várias fases, sendo prostituta, depois uma
caftina de grande poder, até chegar à velhice sozinha e demente. Essas mudanças de
circunstâncias que acompanham a vida de Esther fazem alusão ao título da narrativa, ou
seja, ao ciclo das águas, promovendo várias possibilidades de interpretações devido às
diferentes transformações sofridas. Além disso, há a presença de simbologias, como a
água, o feminino, o ciclo, dentre outros.
Com relação ao livro A Polaquinha, sua primeira publicação ocorre em 1985. Essa
narrativa apresenta uma linguagem clara e explícita com relação aos termos sexuais
mencionados, o que proporciona um efeito de percepção logo no início da leitura, como
forma de provocação ao conservadorismo. A história é contextualizada em Curitiba e
começa trazendo o desenvolvimento da sexualidade da protagonista, uma jovem criada
em um ambiente conservador e patriarcalista, até se tornar prostituta. A personagem é
descrita sem nome próprio durante toda a obra, sendo designada apenas como Polaquinha,
apelido dado por um de seus amantes. Assim, tendo uma adolescência retraída e uma vida
adulta plena em relações sexuais, a personagem acaba se prostituindo, por não encontrar
outras perspectivas para si.
Essas duas personagens, com diferentes histórias e épocas, apresentam alguns
pontos em comum. São mulheres que foram levadas a se prostituir devido à aparência que
possuíam: jovens, brancas, com traços estrangeiros, o estereótipo de polaca. Esse termo,
não utilizado como gentílico de quem nasceu na Polônia (polonês), se cristalizou no Brasil
no final do século XIX para se referir, de forma pejorativa, às mulheres judias que

2

Dentro do judaísmo, o mohel é o responsável pela realização dos preceitos religiosos, dentre eles a
circuncisão.
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chegavam ao Brasil para se tornarem prostitutas: “Essas mulheres, conhecidas como
‘polacas’ ou ‘francesas’, eram em grande parte, judias da Rússia, da Polônia, da
Bessarábia” (SCLIAR, 1985, p. 100). A presença de judeus no Brasil agindo como
proxenetas teve uma presença tão significativa que o termo cáften, que se popularizou no
Brasil como “cafetão”, deriva de caftas, tradicional casaco longo usado por judeus do
Leste Europeu (KUSHNIR, 1996, p. 68). As polacas eram consideradas exóticas no Brasil
pelo fato de a maioria ser loira, de olhos claros. Algumas passavam algum tempo em Paris
antes de virem para o Brasil e assim falavam francês, o que facilitava se passarem por
francesas. Na verdade, havia uma distinção entre a prostituta francesa, considerada
requintada, cortesã de luxo da elite, e a polaca, vista como uma versão mais barata que se
aproximava desse tipo. A polaca frequentava ambientes mais pobres, o que fazia uma
evidente divisão de níveis:

Entre os dois grupos, as diferenças se estabeleceram rapidamente.
Havia as cocottes e as polacas. As primeiras, representavam o luxo e a
ostentação. As segundas, substituindo mulatas e portuguesas,
representavam a miséria. “Ser francesa” significava não
necessariamente ter nascido na França, mas frequentar espaços e
clientes ricos. Ser polaca significava ser produto de exportação do
tráfico internacional do sexo que abastecia os prostíbulos das capitais
importantes e... pobre (DEL PRIORE, 2011, p. 60).

Outro aspecto relevante é que, como a maioria das prostitutas brasileiras no século
XIX e XX era formada por negras e mulatas, as polacas eram um mercado exótico
alternativo para clientes mais pobres, que não tinham condições de estarem com as
francesas, como marinheiros e operários:
A atração pela “polaca”, seja ela associada às polonesas austríacas,
russas ou judias, fundou-se na constituição de um imaginário voltado
para a idealização das regiões distantes, povoadas por raças diferentes,
onde ocorriam histórias fantásticas de nobres, num país em que, até
então, grande parte das prostitutas provinha dos contingentes de
escravas e ex-escravas negras, principalmente no Rio de Janeiro.
(RAGO, 2008, p. 334).

A partir dessas considerações, nota-se o nítido preconceito racial com que se
relegavam as prostitutas negras em posição inferior, as polacas em posição média e as
francesas em posição de destaque. Com relação ao termo polaca, essa palavra passa então

4337

a significar principalmente a mulher branca, loira, de origem estrangeira (ou que
apresenta traços estrangeiros), que se prostitui ou que possui um comportamento sexual
considerado inadequado para os parâmetros da sociedade. Essas características se
manifestam nas personagens das obras aqui citadas, como se percebe a seguir.
A polaca em O Ciclo das Águas
A obra de Moacyr Scliar é escrita de forma não linear, apresentando vários
elementos simbólicos, como a água, o movimento cíclico e seres míticos, como a sereia,
que se apresenta como alter ego de Esther enquanto prostituta. Antes de se tornar uma
“polaca”, Esther vivia em uma pobre aldeia da Polônia, de maneira simples e sob a tutela
do pai, o patriarca mohel. Aos dezessete anos, sua vida muda ao reencontrar Mêndele, um
antigo amigo da família, que a convence a “fazer a vida” na América:

Fala da vida da aldeia, pobre e monótona, e de sua vida na América:
ganho, afirma, muito dinheiro; posso me casar contigo, posso te
sustentar, posso te dar uma vida de rainha na América. Rainha! Rainha
na América! Rainha Esther! Ela ri. Irá como ele para onde ele quiser
(SCLIAR, 2002, p. 15-16).

Esther fica entusiasmada e aceita. Sob a bênção do pai, ela se casa com o rapaz,
sem saber que, na verdade, ele era um proxeneta de uma organização internacional de
prostituição. Mêndele não mantém relações sexuais com ela e a entrega a um homem, que
a força a ter relação sexual:
Abraça-a. Beija-lhe o pescoço. Vai-te! – empurra-o. Sorrindo sempre,
ele começa a desabotoar-lhe o vestido. Ela, imóvel, olha-o. Vê
Mêndele, parado perto da porta, os olhos esgazeados postos nela.
Estende a mão – mas o homem já a arrasta para um sofá. Mêndele,
murmura. O homem deita sobre ela. Já não vê mais Mêndele. [...] Mãe,
é o que ela quer gritar. Mãe. Não grita: o homem beija-a com fúria. Vira
o rosto. Mas de repente já não resiste: beija-o também. Sente a mão dele
entre as coxas. Estremece... (SCLIAR, 2002, p. 23-24).

Após esse episódio, em que Mêndele assiste a tudo e não esboça reação de ajudála, Esther passa a compreender a sua situação e muda de atitude. De mulher submissa,
começa a se sobrepor, começando pela sua sexualidade, ao não mais resistir. Mêndele
tenta dar uma explicação sobre os fatos quando vão viajar para a América, mas Esther já
se manifesta de outra maneira:

4338

Quis explicar o motivo da viagem, mas Esther interrompeu-o com um
gesto: não queria saber mais nada. Tinha se transformado, naqueles
poucos dias; sua voz se tornara baixa e rouca; no navio, andava pelo
deck de cabeça erguida, arrogante, desafiadora, sorrindo para os
homens. Não permitiu que Mêndele ficasse com ela no mesmo
camarote: nunca se sabe, querido – disse, piscando um olho (SCLIAR,
2002, p. 26).

Como forma de tentar atingir o marido, por tê-la colocado na prostituição, Esther
começa a exercer acentuadamente a sedução. Logo acontece que, na viagem rumo à
América, Mêndele morre de pneumonia no navio. Ela acaba tendo relações sexuais com
o médico que o atendia, e esse fato é importante para a narrativa porque é quando ela se
abre sem reservas para viver a sua sexualidade:

Naquela noite não; mas na seguinte sim, dormiu com o médico, um
russo simpático, de barba negra, um aristocrata que lhe sussurrava ao
ouvido doces palavras em polonês, enquanto o navio cortava as ondas
rumos à América. Ela mergulhava o rosto na grande, na cheirosa barba,
doida de prazer, ah, meu Deus, eu não sabia que era tão bom! Turbilhão
de prazer (SCLIAR, 2002, p. 29-30).

As relações sexuais vividas na prostituição afloram a busca pelo prazer. Em seguida
a esse fato, Esther chega a Porto Alegre e é obrigada a ficar em um bordel. Como o papel
de prostituta é imposto, quando Esther o assume, ela se torna a mulher mais desejada e a
melhor prostituta do bordel: “Esther: bela, alegre, bem vestida, a mais querida do bordel”
(SCLIAR, 2002, p. 39).
Estabelecida como prostituta, Esther tem que atender ao estereótipo esperado de
uma polaca:

Eles aqui gostam de mulheres gordas, fortes, de coxas grossas.
Ordenou-lhe que se fornisse. Esther obedeceu sem nenhuma mágoa:
comia churrasco de rês gorda com muita farinha de mandioca, comia
salada de batata com bastante pão, tomava cerveja. Arrematava com
uma caixa de doces de Pelotas. E ficava a se palitar, satisfeita. O busto,
o traseiro, arredondavam-se, apetitosos. Pintava-se muito, também.
Usava pó-de-arroz Coty, um batom bem escarlate, sombras negras ao
redor dos olhos. O cabelo antes, castanho, estava oxigenado e frisado
(SCLIAR, 2002, p. 38).

O corpo de Esther passa então a servir como o símbolo do bordel, o cartão de visitas
desse espaço, deixando de ser algo pessoal: o corpo feminino, “objetificado pelo olhar
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masculino e, em muitas situações, controlado por leis ditadas pelos homens, figura a
própria alienação da mulher de si mesma” (SCHMIDT, 2012, p. 07). Entretanto, para ela,
a prostituição se configurava como a oportunidade de viver todo o prazer interditado às
mulheres consideradas “decentes”. Embora a prostituição seja considerada uma prática
que visa ao prazer masculino, para a personagem Esther, é uma circunstância que a leva
a viver a sua sexualidade e a conhecer o prazer sexual.
Nesse viés, como o papel de prostituta foi imposto, Esther busca se empoderar,
tornando-se caftina. Após estar em uma posição inferior, sendo a prostituta sem liberdade,
quando tem condições de ascender socialmente, troca de papel com seu opositor, sendo
ela agora quem comandava um bordel. No seu bordel, Esther deixa de ser a judia Esther
Markowitz para se tornar a “francesa” Esther Marc, como ela passa a se apresentar. Com
relação a essa mudança de nome, é possível também dizer que Esther adquire uma nova
identidade na sua vida, de prostituta a caftina, reproduzindo o lugar de fala do discurso
patriarcal. Além disso, ao se passar por francesa, pretende deixar a identidade de polaca
para trás:

Sou francesa, dizia aos clientes mais curiosos. Esther Marc era agora o
seu nome, não mais Esther Markowitz. Um advogado lhe providenciara
novos papéis. Vestia-se bem: longos vestidos escuros, jóias. Um
cabeleireiro vinha penteá-la todos os dias. Entre seus clientes estavam
figuras de projeção: o deputado Deoclécio, filho do fazendeiro Mathias,
vinha todas as sextas-feiras. Visitantes de outros Estados eram
encaminhados à Casa (SCLIAR, 2002, p. 92).

No fim da narrativa, Esther, já idosa, é colocada em um asilo pelo filho, Marcos.
Mesmo já apresentando sinais de demência, ainda tenta seduzir os homens que aparecem
no lugar: “ — Que homem bonito! Senta aqui, querido. Vamos conversar. Como é o teu
nome?” (SCLIAR, 2002, p. 153). Uma vez tendo conhecido o prazer e tendo exercido a
sua sexualidade, não consegue desprender-se disso, não obstante já não ter mais suas
faculdades mentais plenas.
Por fim, percebe-se que a personagem Esther é uma judia polonesa que é obrigada
a se prostituir, mas encontra na prostituição tanto a glória (conhecendo o prazer, tornandose rica e caftina) como também o declínio (a solidão e a demência). Ela transgride o meio
patriarcal ao qual viveu por não se submeter a uma vida que previa que uma mulher na
prostituição deveria apenas agradar aos homens, não procurar o prazer para si mesma.
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Mesmo assim, não percebe claramente a objetificação vivida por ela, o que demonstra
que embora desafiasse o patriarcalismo, não consegue se sobrepor a ele.
A polaca em A Polaquinha
A narrativa de Dalton Trevisan apresenta como enredo o desenvolvimento da
sexualidade da protagonista, uma jovem criada em um ambiente conservador e
patriarcalista, até chegar à prostituição. Percebe-se que Dalton Trevisan utiliza uma
linguagem sucinta e direta ao mencionar termos sexuais, e de fato, essa temática permeia
toda a narrativa, como se perceberá em alguns trechos a seguir.
Desde jovem, a personagem tinha curiosidade pelo sexo: “Morria de vontade que
me pegasse no seio. Qual seria a sensação? ” (TREVISAN, 1986, p. 06). Quando começa
a namorar, sempre partiam dela as intenções de fazer sexo, entretanto, o namorado
recusava, devido à norma moral: “Eu queria, mas ele só encostava. — Um dia eu faço.
Se a gente casar.” (TREVISAN, 1986, p. 08). Nota-se nesse trecho a ideia vigente de que
a mulher só poderia ter relação sexual se fosse casada. Polaquinha, porém, não fica à
espera. Ao se tornar adulta, logo tem as primeiras relações sexuais com o namorado,
todavia elas causam decepção: “Bem que foi uma droga: só dor, nenhum gozo. Então era
isso?” (TREVISAN, 1986, p. 20).
Em busca do prazer, a protagonista passa então a se envolver com vários homens,
principalmente casados: “— Ah, loirinha. Diga uma palavra só. Por você eu deixo a Lili.
Esqueço meus filhos” (TREVISAN, 1986, p. 24). Entretanto, nenhum dos homens com
quem se relaciona demonstra querer algo além de um caso: “ — Eu não caso, o que te
acontece? Quer ser uma putinha?” (TREVISAN, 1986, p. 25).
Como se vê, a sexualidade feminina apresentada na obra de Dalton Trevisan se
configura como um reflexo do que se percebe na representatividade da mulher na
sociedade patriarcal brasileira, com locais bem definidos para os tipos de mulheres. Se a
mulher vive sem reservas a sua sexualidade, é considerada “prostituta”: “A Virgem e a
Mãe ficam em casa, local sagrado e seguro onde os homens têm o domínio das entradas
e saídas. E a prostituta fica na rua, ou nos bordéis e casas de tolerância, locais onde o
código da rua invade o espaço interior” (WALDMAN, 2014, p, 101).
Apesar das relações sexuais vividas, Polaquinha ainda não havia conseguido sentir
prazer no ato sexual: “ — Como é o gozo? Me explique, Nando. — Quando menos espera,
te acontece. Quem não conheceu, não sabe o que é. O gostinho da bolacha Maria com
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geléia de uva. Como descrever?” (TREVISAN, 1986, p. 35). Vivendo mais experiências
sexuais com Nando, um advogado mais velho, também casado, enfim chega ao prazer:
“Dona do meu corpo já não era. Uma comichão no terceiro dedinho do pé esquerdo –
nunca tinha sentido antes” (TREVISAN, 1986, p. 36).
A propósito, o apelido “Polaquinha” surge na narrativa quando conhece ela Nando:
“— Polaca, eu te adoro. Ai, tanta saudade. Minha doce polaquinha” (TREVISAN, 1986,
p. 35). Com efeito, o cabelo loiro dessa personagem desperta muito interesse nos homens:
“— Meu sonho era ter uma loira” (TREVISAN, 1986, p. 72). Um outro apelido que é
atribuído a ela por um dos amantes, Tito, é “A Miss Bundinha de Curitiba” (TREVISAN,
1986, p. 110), o que evidencia o caráter de objeto sexual que os homens a consideravam.
Após pôr um fim no relacionamento com Nando, por ele “enrolá-la” por quatro
anos, Polaquinha conhece a “Tia Olga”. Olga, na verdade, era uma caftina, que convence
Polaquinha a se prostituir: “ — Um amigo meu. Gerente de banco. Muito discreto. Quer
uma menina nova. Limpinha. Paga tudo. Pode vir? — Morrendo de medo, eu fui. Ela me
instruía” (TREVISAN, 1986, p. 61). A protagonista inicia então sua vida na prostituição
em esporádicos programas, a fim de pagar suas principais despesas.
O último amante com quem Polaquinha se envolve é Pedro, um motorista de ônibus,
casado e com quatro filhos. A relação dos dois é conturbada, pois a personagem, a
princípio, não demonstra interesse: “Dos braços de três doutores – um mísero motorista,
e de ônibus? Fosse limusine. Ou táxi, ao menos” (TREVISAN, 1986, p. 75). Entretanto,
a sedução que ele apresenta na fala e nos olhares são suficientes para conquistá-la, de
modo que Polaquinha se submete a ele, não só sexualmente, mas também em outros
âmbitos, inclusive dando presentes a ele, mesmo passando dificuldades financeiras.
Todavia, ele não quer nada além de um caso: “Esse aí nunca me quis. A não ser na cama.
Onde me crucifica – em todas as posições” (TREVISAN, 1986, p. 127); “Já viu, cara. A
grande Miss Bundinha de Curitiba. Meu futuro com ele? O tanque de lavar roupa”
(TREVISAN, 1986, p. 136). Pedro é descrito como um homem sedutor, ninfomaníaco,
que se relaciona com várias mulheres, tendo quatro namoradas, além da esposa.
Após Pedro humilhar a personagens em vários momentos, Polaquinha se muda para
o apartamento de Olga e começa a atender os clientes de forma integral, como se seguisse
um roteiro, sem variação, a partir das lições que tem com a caftina. Dessa forma, a
prostituição nessa narrativa é um exemplo que demonstra que quando uma mulher se
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permite viver sua sexualidade livremente em uma sociedade patriarcal, o lugar apropriado
para ela, segundo a moralidade em vigor, é o bordel.

O que encontramos neste final da narrativa é um tema fixo, uma
estrutura reiterativa que exprime um mundo sem variantes, onde a
aventura de conhecer não pode ser continuada. Para a Polaquinha a
prostituição é o ponto final de sua trajetória em busca do prazer, do
amor e de uma classe social, mas também é o único caminho que o
advento de uma nova realidade lhe abriu. Sem um casamento, sem uma
profissão e sem passar no vestibular, a ela resta a profissionalização
sexual (NETO, 1992, p. 51).

Outra questão importante na história de Polaquinha é a ausência do nome próprio
da protagonista, que acontece durante toda a narrativa, demonstrando uma redução de sua
personificação. A única forma de uma tentativa de identificação é por meio da narração,
que é conduzida pela própria protagonista, em forma de diálogo, em que parece estar
contando sua história a alguém não identificado:

A maneira como ela narra é outro elemento importante. Embora o texto
seja um monólogo, fica-nos a sugestão de um diálogo não
correspondido. É como se ela falasse com um interlocutor mudo (que
ouve? sem comentar nada) (NETO, 1992, p. 20).

Evidencia-se que dar voz à própria história não é suficiente para o seu
empoderamento, devido ao recorrente silenciamento da voz feminina em uma sociedade
machista. Assim, a partir da falta de maiores identificações da Polaquinha, percebe-se que
a sua história já está julgada pelas suas ações, de modo a protagonista é reduzida uma
mulher anônima, despersonalizada.
Considerações finais
As personagens das respectivas narrativas, Polaquinha e Esther, são mulheres que
foram levadas à prostituição devido aos relacionamentos que viveram, e em razão da bela
aparência que possuíam. Apesar de procurarem viver sem censura as suas sexualidades,
ambas acabam se submetendo a um sistema misógino e cerceador, uma vez que a
prostituição é o lugar designado a elas.
A “transgressão” que essas personagens cometem ao buscar o próprio prazer nas
desenfreadas relações sexuais que praticam demonstra como a sexualidade feminina
ainda é influenciada pelas instituições de poder:
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É importante apontar para a “nossa secular transação”, essa que
assegurou ao homem o papel de sedutor e à mulher, o da seduzida. [...]
Não há, por conseguinte, omissão da mulher: se ela tomou a posição
“passiva” [...] foi por imposição histórica. Se hoje, contudo, invertendo
as posições, ela vai ao encontro do homem, não parece que o faz para
“assumir” seu lugar, e sim para mostrar-lhe a ineficiência dessa
“transação” (FRANCONI, 1997, p. 70-71).

Por fim, Esther e Polaquinha são definidas e condicionadas como polacas pela
sociedade, mas encontram um modo de contornar o meio conservador que vieram,
exercendo livremente a sexualidade, e revertendo o papel de mulher sexualmente
submissa, mesmo que seja na prostituição. Porém, por ainda permanecerem em uma
prática que objetifica a mulher, não conseguem se desvencilhar e ir para outros espaços
sem a dominação masculina. Assim, ao tentar viver plenamente a sexualidade, o prazer,
não reprimindo seus desejos, a prostituição é o que lhes resta, pois a sociedade já assinalou
que, para elas, outros espaços não são permitidos.
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O ARTISTA COMO COLECIONADOR E ARQUIVISTA: LEILA DANZIGER E
DANIEL BLAUFUKS
Lyslei Nascimento (UFMG)1
Resumo: A Shoah tem sido um tema recorrente tanto na obra da artista plástica, escritora e
ensaísta brasileira Leila Danziger (Rio de Janeiro, 1962) quanto na do fotógrafo, cineasta e
escritor português Daniel Blaufuks (Lisboa, 1963). Os dois artistas/escritores se inscrevem em
um perfil da arte/literatura contemporânea que trabalha com coleções e arquivos – de textos, de
imagens – entrelaçando as histórias familiares e pessoais com as narrativas oficiais da tragédia
que se abateu não só sobre os judeus, mas sobre toda a humanidade na Segunda Guerra
Mundial. Em sua tese de doutorado, Danziger estuda os monumentos e os anti-monumentos, a
cidade como “oficina da história” e a arte contemporânea diante do que chamou de um
“imperativo ético do testemunho”. Blaufuks, por sua vez, tanto em Sob céus estranhos (2002)
quanto em Terezin (2010), põe em relevo um conceito de veracidade no qual a imagem acaba
por se configurar como uma falácia. Essas aproximações de ambos os escritores ao tema da
Shoah/Holocausto dão-se, sobretudo, por intermédio da inscrição do artista enquanto
colecionador e arquivista, que recolhe os vestígios e ruínas da história.
Palavras-chave: Coleção; Arquivo; Shoah

Colecionar é uma forma de recordação [...].
(Walter Benjamin)
O ato de ler (e escrever) e o de colecionar estão intimamente ligados desde a
etimologia das palavras: colligere – recolher, reunir – e legere – colher, colecionar, ler
(SÁNCHEZ, 1999). A literatura, assim, tomada como coleção e arquivo – de citações,
de imagens, de metáforas – intenta uma reordenação da linguagem, afirmando, no
entanto, o caráter fragmentário e infinito de qualquer ordem ou classificação em um
mundo que perdeu o sentido. O escritor cria, então, um tipo especial de leitor: um
trapeiro que recolhe traços, restos, ruínas e fragmentos, fazendo dele, também, um
colecionador e arquivista da memória do mundo. Escritor e leitor assumem, portanto,
esse traço indelével da literatura do nosso tempo: o sentido ou os sentidos de colecionar
e arquivar.
Podemos dizer, com o célebre texto “O colecionador”, de Walter Benjamin
(BENJAMIN, 2009, p. 237-256) – também um arrazoado de citações e reflexões – que
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ambos, escritor e leitor, empreendem uma “luta contra a dispersão”. Pois, “o
colecionador é tocado bem na origem pela confusão, pela dispersão em que se
encontram as coisas no mundo” e, na tarefa de tentar recuperar o que parece disperso, o
escritor e o leitor procuram, a partir desse ponto de vista, estabelecer uma ordem, ainda
que provisória e precária, de elementos fugazes da memória, preservando-os da perda
total, da desmemoria.
A Shoah tem sido um tema recorrente tanto na obra da artista plástica, poeta e
ensaísta carioca Leila Danziger quanto na do fotógrafo, cineasta e escritor português
Daniel Blaufuks. Ambos se inscrevem na arte e na literatura contemporânea a partir do
uso de coleções e de arquivos – de textos e de imagens, próprias e alheias – como
estratégia de construção de suas obras. Ao entrelaçar histórias familiares e pessoais, da
ordem do espaço privado, com as narrativas oficiais da catástrofe que se abateu sobre a
humanidade na Segunda Guerra Mundial, esses artistas fazem parte de uma tradição de
escritores e artistas como Primo Levi, Georg Perec, Christian Boltanski que, na tarefa
de fazer ouvir uma história dos vencidos, fazem emergir o mal de arquivo, como queria
Jacques Derrida (DERRIDA, 2001), a coleção e a memória.
Leila Danziger é uma artista múltipla. Seu trabalho contempla as artes visuais, a
poesia, a crônica, o ensaio. Ao analisar a produção em vídeo da artista, Márcio
Seligmann-Silva afirma:
Danziger recorre a [Paul] Celan para fazer sua própria língua. Dessa
língua revivida constrói uma poética do precário. Do “lixo” a artista
faz uma obra crítica elaborada. O acumular do “lixo” faz dele um
(des)arquivo daquilo que sobreviveu à catástrofe do progresso. Os
vídeos de Danziger são como arcas que portam os escombros da
Modernidade. A arte aurática só podia existir em uma era que se
sentia totalmente encaixada na tradição. Danziger desenvolve uma
poética à altura de nossa situação pós-histórica. Ao invés da
continuidade da tradição, ela revela a continuidade da violência. Seu
gesto é o de procurar criar um espaço que permita se romper com o
fluxo constante da catástrofe (SELIGMANN-SILVA, 2012, p. 97-98).

A poética do precário na obra de Danziger, que é destacada pelo crítico, acaba por
delinear, também, uma prática da coleção e do arquivo, do acúmulo de escombros,
restos e fragmentos não a partir de uma tradição marcada pelo contínuo, pelo desejo do
registro total e pleno da lembrança, mas, ao contrário, ao se dedicar a recolha de restos,
Danziger evidencia, não sem antes, raspar, cortar, rasurar e apagar, um espaço que
rompe com a imposição da persistência da violência em nossos dias.
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O livro Diários públicos: sobre memória e mídia, por exemplo, publicado em
2013, apresenta-se em quatro partes intituladas: “Ruínas e ruídos da informação”, “Para
pensar o apagamento”, “Tarefa infinita” e Para Paul Celan”, e contempla imagens da
produção artística e literária da autora, fotografias de suas instalações, ensaios críticos
de Danziger e de pesquisadores da obra da artista.
Desde os títulos, já se está diante de algumas informações importantes para se
adentrar no território Danziger, no universo do seu ofício. Palavras como “ruínas”,
“destroços” e “apagamento”, põem o leitor diante de um trabalho infinito, como quer a
artista, tensionado entre o desejo de preservar, o pendor da coleção e do catálogo, a
memória arquivística e a consciência da precariedade das formas, dos objetos, a que a
artista se acerca para compor um mundo provisoriamente organizado em instalações,
poemas ou vídeos.
Na crônica “De Charlottenburg à Copacabana”, publicada na Arquivo Maaravi:
Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG, a artista compõe um lírico relato e um
registro fotográfico do escritório do pai após sua morte no Rio de Janeiro (DANZIGER,
2009). De acordo com esse belo texto, a sensação da filha é a de que somente ela
poderia entender a lógica, as catalogações obsessivas, o esforço de ordenação e o
método do pai. “Ele nem sabe”, ela reflete, somente eu admiro a beleza de seu local de
trabalho, aquela arquitetura da memória que vi construir-se, armar-se, expandir-se”
(DANZIGER, 2009). Nesse território paterno, portanto, a artista pode reconhecer seu
trabalho e marcar, na obsessão do pai, nas idiossincrasias dele, sua inscrição filial. Está
dado, pois, na arquitetura da memória, o espaço que irá se construir, armar e expandir
no trabalho artístico dela que, no inventário do que resta do escritório do pai, enumera:
Abrem-se as arcas. Tantas e tantas listas, recibos, contratos, bilhetes,
cartas, anotações. Anos e anos de contabilidade feita e refeita,
verificada, glosada, arquivada. Caixas e caixas de canhotos de cheques
de bancos há tempos extintos, sem falar nos envelopes usados, para
sempre à espera de reaproveitamento; os papéis carbono contendo
camadas e camadas de textos; bloquinhos de papel semi usados
(reconheço alguns de diferentes momentos de minha vida escolar).
Muitos papéis de rascunho foram arquivados em sacos de leite CCPL
ou de pão de forma (DANZIGER, 2009).

Reconhecer o momento de sua vida escolar é, também, reconhecer-se na coleção e
no arquivo do pai, envolto no “rendilhado de poeira”. Suas muitas cartas, papeis e
envelopes, constituem uma correspondência. Tanto no sentido de reciprocidade, ou seja,
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aquilo que é ou que se apresenta como correspondente, quanto na troca de cartas ou
mensagens, na coleção de cartas enviadas e recebidas.
Neste ano, solicitei algumas informações à artista, acerca de uma das imagens da
crônica, que serviu de capa para o meu Borges e outros rabinos (NASCIMENTO,
2009), que assim se manifestou:
Querida Lyslei, me desculpe a demora. Aquela imagem surgiu junto
ao processo de escrita do texto "De Charlottenburg a Copacabana",
que publiquei na Arquivo Maaravi. Acabei não expondo a foto em
nenhum contexto além daquele texto, mas foi o movimento em
direção àqueles arquivos de família (que desbravava pela primeira
vez, num processo de despedida do meu pai, que ficou acamado ao
longo de 8 anos após um AVC), que fizeram surgir o conjunto de
poemas que chamei "Economia", do livro Ano novo. Acho que acabei
não expondo a imagem, porque ela surgiu nesse contexto muito
pessoal, cuja edição sugerida pela pessoa que fez a capa do seu livro é
bem sintomática: o profissional da editora [Cássio Ribeiro] retirou a
foto do meu pai no dia do seu bar mitzvá. E achei ótimo. (A versão
original aparece na revista). Esse apagamento de uma imagem muito
pessoal é o movimento mesmo do meu trabalho, creio. As questões
pessoais são uma flecha, um vetor em direção à história maior, um
ponto inicial de um trajeto que vai do privado ao público, da memória
individual à memória coletiva. A lista de nomes reúne escritores que
admiro e nomes de pessoas da minha família, promovendo essa
mistura entre pessoal e público. Na foto aparece também a expressão
"Nacht-und-Nacht", com a qual fiz um carimbo (é um extrato do
Celan). Apliquei o carimbo à correspondência que meus avós e meu
pai trocaram com parentes e amigos que não conseguiram visto para
fugir da Alemanha (DANZINGER, 2018).

A partir da crônica, o leitor penetra na rede de correspondências que se arma sob o
pálio da coleção e do arquivo pessoal, nessa sutil teia de fragmentos de um discurso
amoroso, como queria Roland Barthes (BARTHES, 1989). Mais adiante, na crônica, ela
revela as implicações desse projeto:
Não sei bem quando assumi o compromisso de decifrar seu universo,
transportá-lo e cultivá-lo em outro meio, mas sei que lhe faço
violência. Como toda experiência de mundo que ser quer duplicar,
traduzir, reapresentar, essa é fadada ao fracasso. Há tempos exercitome em distender suas lembranças compactas (DANZIGER, 2009).

Cabe, assim, ao leitor atravessar os territórios plasmados pelo afeto, perceber as
duplicações, tanto das coleções do pai e da filha, como a estratégia arquivística da
artista, que traduz e distende o sentido das memórias pessoais e públicas.
Nascido em Lisboa, em 1963, numa família oriunda da Alemanha, Daniel
Blaufuks passa a infância em um prédio onde moravam os seus avós e outros tantos
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exilados não judeus que foram obrigados a “sob céus estranhos”, reinventar sua morada,
seus lares, suas vidas. Esse espaço de diversidade, quase um schtetl que migra de vários
países do centro e do leste europeu para Portugal, constitui-se como uma comunidade
de refugiados que, não sem dificuldade, farão de Lisboa e seus arredores seu refúgio.
O artista recria, adulto, a partir de fotografias e de pequenas narrativas, os textos
que compõem Sob céus estranhos (BLAUFUKS, 2007). Uma poética da coleção surge,
assim, modesta e humanamente, como afirmou Leo Sptizer, num registro de memórias,
de textos autobiográficos entre a ficção e a história, que tende a apontar para um
movimento que intenta impedir a constituição do passado como um arquivo-morto
(SPTIZER, 2007).
Um mundo de alusões a imagens, objetos, comidas, costumes que atraíram e
marcaram o artista são por ele manipuladas, resgatadas do passado e reinscritas no
território Blaufuks. Para Sptizer, quando utiliza essas reminiscências, bem como os
filmes da época e os de família, os excertos de memórias e os jornais antigos, os trechos
de diários de refugiados, os relatos de família e os materiais de arquivos europeus e
norte-americanos, o artista acaba por oferecer ao leitor um documento e um testemunho,
mas também uma possibilidade de rearranjo da memória a partir da ficção e da arte.
O livro-álbum é, assim, uma mescla de registros fotográficos, de textos ficcionais
ou autobiográficos de Blaufuks e, também, de intervenções artísticas nas imagens que o
artista recorta, destaca ou desfoca, além de uma versão em filme, com os textos
narrados pelo autor. Sob céus estranhos se configura, portanto, como um texto híbrido,
algumas vezes liricamente ficcional, construído a partir da memória, própria e alheia, de
retalhos de textos, de imagens e de vozes que vão sendo trançadas a histórias íntimas e
recordações pessoais do artista e de sua família com a memória de outros exilados em
Lisboa.
Ao fotografar retratos, boletos de trem, cartas, postais e recortes de arquivos
particulares e privados, o artista deixa-se fotografar, não completamente. Mãos, dedos,
uma parte do braço. O leitor pode, assim, perceber, tanto o olhar do fotógrafo, sua
perspectiva, mas também, a inscrição do corpo do artista, fragmentado, na coleção.
Algumas estratégias colocam em tensão o real nesse trabalho: a tomada da
fotografia, como um objeto de uma coleção, sua manipulação e inscrição do artista nas
imagens e nos textos que as acompanham. O sentido da coleção, na obra de Blaufuks,
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não exibe um acúmulo obstinado, mas expõe o artista contemporâneo em sua tarefa de
reinventar o passado de forma residual, tal qual na obra de Leila Danziger.
Quando recorda, ele corta e recorta miudezas, o artista aponta para o resíduo, o
que sobra, como potencialidade narrativa. Isso se daria, em primeiro lugar, pelo
estratégia de contrapor, nessa espécie de álbum de família ficcional, as suas
interferências nas imagens que são retiradas de seus contextos (simples lembranças de
viagens, como tíquetes, por exemplo, ou documentos, como os passaportes, as cartasconvites que garantiam acesso ao país, enfim, os arquivos dos exilados) e nos textos que
as acompanham.
Esses pedaços de vidas são reorganizadas contrapondo-se a um outro arquivo: os
pequenos textos, microrrelatos e mínimas reflexões do artista, que acompanham as
imagens. Esse outro arquivo não é uma coleção de legendas nem explicações, ao
contrário, funcionam independentes da imagem impressa.
O leitor pode, desse modo, também reorganizar a disposição das imagens, dos
espaços recriados e das narrativas ali inscritas. Como não há uma linearidade
estruturante, as páginas nem são numeradas, fica a cargo do leitor escolher por onde
entrar nesse texto. A partir dessa estratégia, escrita e leitura delineiam o caráter
combinatório da narrativa (textos, imagens, sons), bem como a noção de um “álbum de
família” simulado, um outro arquivo que faz ruir a imaginária estabilidade do sentido
único, apontando para a precariedade da memória e, por extensão, da narrativa
contemporânea.
Essa reinvenção da narrativa, da história real da vida arquivada (ARTIÈRES,
1998, p. 9-34), ou da verdade imaginariamente vivida, relativiza o texto memorialístico
construído a partir de citações, imagens e textos alheios e parece pautar-se por uma
estratégia “bio-bliográfica” como queria Antoine Compagnon quando afirma:
Ora, o que é uma bibliografia senão o modelo de uma autobiografia,
um scrap-book, uma coletânea de lembranças, um bilhete de trem,
tíquetes de museu, programas de espetáculos, cartões de convite,
flores secas: inventários dos ícones do autor (COMPAGNON, 1996,
p. 75).

Estaria, o leitor, assim, diante de um bricoleur. Ou seja, Blaufuks, em Sob céus
estranhos, seria um fotografo-escritor que constrói a sua obra com o que encontra (o
arquivo familiar e todos os restos e ruínas do passado), monta com alfinetes, ajusta
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(reinventando, reescrevendo e reinscrevendo em outro contexto, realizando outra
inscrição); como uma costureirinha, diria Compagnon (COMPAGNON, 1996, p. 30).
Daí que ao iniciar o livro, com uma fotografia, ou quase uma tomada
cinematográfica das lápides do cemitério judaico de Lisboa, em vez de instituir um
lamento, reafirma a vida e faz com que o leitor reconheça que os nomes gravados na
pedra são, na verdade, dos sobreviventes da perseguição nazista. O texto é um registro e
um libelo:
Quando passeio entre as campas do cemitério judaico em Lisboa,
reconheço os nomes gravados na pedra, como se estivesse num
cemitério de aldeia.
Uns pertenciam ao círculo mais próximo dos meus avós, ao grupo da
canasta, outros iam, como nós, à sinagoga em dias de festa ou ao
centro israelita aos sábados à tarde. Alguns nomes são anteriores a
estes: avós, tios ou pais, que conseguiram também escapar.
Das cinquenta a duzentas mil pessoas que passaram por Lisboa,
apenas cinquenta aqui ficaram (BLAUFUKS, 2007).

Reconhecer-se, portanto, a partir do rol dos nomes inscritos nas lápides em Lisboa
como se estivesse na aldeia, leia-se, na aldeia judaica, o schtetl, transporta o narrador
para o passado dos ancestrais, na Europa, mas também faz emergir a aldeia que se faz
em Lisboa, no exílio: Importa, pois, ressaltar que as lápides fotografadas são as dos que
“conseguiram escapar”. Paradoxalmente, elas dão testemunho do refúgio em Lisboa.
A narrativa prossegue, não como um “passeio entre campas”, mas evidenciando a
vitalidade que atravessou fronteiras e aportou em Lisboa, mesmo quando vistos eram
negados e a população local não os olhava com simpatia (MUCZINIK, 1984, p. 263268). Algumas outras imagens são desfocadas, pontilhadas, envelhecidas por mofo,
bolor um estrago qualquer, natural do tempo, ou pela intervenção do artista. Essa
estratégia, fantasmagoriza a crença na fotografia como documento, um dado da
realidade que não pode ser lido de forma aberta, punctual (BARTHES, 1981), como
queria Roland Barthes. Desse lugar, pontual, olhos e olhares buscam correspondência
do leitor e do espectador.
A última imagem do livro a que quero me referir é uma fotografia, mas parece
uma pintura, com um adulto e duas crianças indo, em tons ocres e amarelos, em direção
a um horizonte infinito. O pequeno texto final deixa vislumbrar, talvez, para o leitor, o
que resta do passado:
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Agora estou deste lado do ecrã, revendo todas as fotografias e velhas
bobines de 8 mm e vejo todos os que, um a um, foram partindo,
levando um pouco de mim para sempre. Estranhamente, também eu,
de certa forma, me tornei num exilado. Possivelmente debaixo
daquelas árvores de que o meu avô tanto gostava.

O leitor não sabe nem saberá quem são aqueles personagens. Também não saberá
quem é o “eu” que está a dizer, nessa conclusão, de suas perdas em meio ao arquivo do
mundo. O que resta? Somente, como queria Barthes, coleções parciais de objetos
parciais? Talvez sim. No entanto, a condição de exilado do autor-narrador, reenvia o
leitor para a tradição, que reinscrita, rearranjada, permeia os textos.
Leila Danziger e Daniel Blaufuks compõem, com suas obras, um grande arquivo,
que permanece continuamente aberto para outras inscrições, muitas travessias. Para o
historiador Pierre Vidal-Naquet, os arquivos da história se converteram em um lugar de
trabalho (VIDAL-NAQUET, 1996, p. 22), mas certamente o acervo artístico e literário
sobre a Shoah desses artistas, não é um lugar perdido na história da arte ou da
literatura. Aquele que elabora um trabalho a partir desse acervo específico é, para além
de um colecionador de memórias, um arquivista do tempo (BENJAMIN, 2008, p. 107144). Sua criação, ou recriação, torna-se não só documento de identidade, mas parte de
um arquivo mais amplo que só pode deixar-se capturar, fugidiamente, nos fragmentos
de um relato, numa lista, numa série de fotografias, nos objetos que, às vezes, parecem
não se conectar, mas que, no entanto, parecem evocar tanto o colligere quanto o legere
no desejo de organizar a dispersão do mundo provocada pelo frio do esquecimento.
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Figurações do político em Kafka e Kucinski: o discurso literário como encenação
da História
Ricardo Garro1

Resumo: De acordo com Deleuze e Guattari, a obra de Franz Kafka se forma a partir de um
agenciamento coletivo de enunciação em que se objetiva a ligação do individual ao imediato
político, com o caso particular desaguando necessariamente na amplitude social. A partir de tal
assertiva, o objetivo é expor o campo social no qual se desenvolve a ficção do escritor brasileiro
Bernardo Kucinski, via paralelo com a abordagem da obra romanesca de Kafka feita por Deleuze
e Guattari, para justificar o enfoque pelo testemunho e suas relações com o político, elemento
central em Kucinski e que está estreitamente vinculado ao histórico em sua obra.
Palavras chave: Kafka; Kucinski; História; Antissemistismo; Ditadura.

De acordo com Deleuze e Guattari em Kafka: por uma literatura menor
(DELEUZE; GUATTARI, 2015), a obra romanesca de Kafka se forma a partir de um
agenciamento coletivo de enunciação em que se objetiva a ligação do individual ao
imediato político, com o caso particular desaguando necessariamente na amplitude social,
em que “o que o escritor sozinho diz já constitui uma ação comum, e o que diz ou faz é
necessariamente político [...]. O campo político contaminou todo o enunciado”
(DELEUZE; GUATTARI, 2015, p. 37). Essa assertiva não só circunscreve quanto afirma o

caráter político na obra de Kafka como algo inerente ao lugar que o escritor ocupa como
indivíduo.
É via os protagonistas dos romances que mais facilmente se pode vislumbrar esse
viés político, a partir do lugar que ocupam e das ações que sofrem. Os protagonistas dos
romances de Kafka, imersos na burocracia administrativa de uma esfera de poder que se
coloca como intocável em seus meios de ação, são indivíduos que se confundem, ao
mesmo tempo, com a profissão ou função que exercem no meio social, e com o que é
apontado como pertinente a eles pelas estruturas de poder às quais estão submetidos.
Assim, o funcionário de O processo (KAFKA, 2005) é enredado a um inquérito policial
do qual não sabe o teor, mas cuja culpa lhe é apresentada como inquestionável. Ao
agrimensor não é permitido o acesso à construção que representa O Castelo (KAFKA,
2008), poder administrativo do lugar para o qual fora chamado, e que é a razão para sua
estada na vila que o circunda, vila esta que muitas vezes se confunde com o próprio
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Castelo. Para um agrimensor, cujo trabalho é justamente medir limites e espaços, a
ambiguidade e ironia de Kafka revelam, via profissão e interdição, a sujeição do
personagem à esfera de um poder ininteligível. A esses personagens junta-se o exilado
sem profissão de América (KAFKA, 2000), país que no livro parece representar ele
próprio uma grande empresa, e que vive como uma espécie de pária nômade à margem
das relações de trabalho.
A partir dessa não separação entre o indivíduo e profissão ou função social, Deleuze
e Guattari negam a própria condição de sujeito dos personagens de Kafka:
Não há sujeito, há apenas agenciamentos coletivos de enunciação – e
a literatura exprime esses agenciamentos, nas condições em que eles
não estão dados fora dela [...]. A letra K não designa mais um narrador
nem um personagem, mas um agenciamento tanto mais coletivo quanto
mais um indivíduo se encontre a ele ligado em sua solidão - é apenas
com relação a um sujeito que o individual seria separável do coletivo e
conduziria sua própria tarefa. (DELEUZE; GUATARI, 2015, p. 38)

A dessubjetivação torna-se, desse modo, inerente aos personagens de Kafka. Estes
se tornam mecanismos de uma máquina coletiva cuja estrutura é desconhecida, assim
como sua finalidade. Conexões entre o caráter histórico e o político seriam os meios pelos
quais essa dessubjetivação se daria. O indivíduo se tornando a expressão do coletivo e
essa expressão resultando em tentativas de experimentar alternativas de escape às várias
formas de captura do homem pelas estruturas de poder que as sociedades vão
estabelecendo em suas relações.
Os autores atentam para a condição de Kafka como escritor tcheco, de origem judia,
escrevendo em língua alemã, para afirmar que “uma literatura menor não é a de uma
língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior” (DELEUZE;
GUATARI, 2015, p. 35). Situando Kafka como um escritor que escreve a partir de um lugar

objetivamente determinado, sendo sua origem judaica como condição, ao mesmo tempo,
de deslizamento entre culturas, e de dificuldade de estabelecer uma ideia de
pertencimento identitário, situação que aponta para o caso específico de Kafka como
judeu assimilado no contexto do Império Austro-Húngaro, no início do século XX.
A partir de tal premissa, Deleuze e Guattari trabalham sua obra como rizoma e
tentativa de desterritorialização via linhas de fuga:
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Um escritor não é um homem escritor, é um homem político, e é um
homem máquina, e é um homem experimental (...) Uma máquina de
Kafka é, portanto, constituída por conteúdos e expressões formalizadas
em graus diversos como por matérias não formadas que nela entram,
dela saem e passam por todos os estados. Entrar, sair da máquina, estar
na máquina, percorrê-la, aproximar-se dela, ainda faz parte da máquina:
são os estados de desejo, independente de toda interpretação. A linha
de fuga faz parte da máquina (...). O problema: de modo algum ser livre,
mas encontrar uma saída, ou bem uma entrada, ou bem um lado, um
corredor, uma adjacência, etc. (DELEUZE; GUATARI, 2015, p. 17)

Expor os mecanismos que impelem o indivíduo a uma objetificação de si, e, ao
mesmo tempo, buscar um espaço de mobilidade ou saída para esses indivíduos que, como
se fossem um campo de experimentação, tornam-se expressão do político, é a forma de
entrada de Deleuze e Guattaria à obra de Kafka.
A objetivação de um personagem via inserção a um contexto político e social
específico pode também ser uma forma de entrada à parte da obra ficcional de Bernardo
Kucinski que tem como tema a ditadura civil-militar brasileira que governou o país entre
1964 e 1985. Ao buscar um diálogo entre a abordagem de Kafka por Deleuze e Guattari,
com a obra de Kucinski, pode-se expor os acontecimentos históricos e as formas de poder
que engendram as ações dos personagens, assim como as escolhas narrativas do autor, e
mesmo da construção de seus narradores quando tornados personagens, algo presente no
capítulo que abre e no que encerra K. - Relato de uma busca, e que é central em toda a
narrativa de Os visitantes, livro que é um misto de sequência e resposta ao primeiro,
formando com este uma espécie de díptico.
K. – Relato de uma busca narra a trajetória de um escritor judeu polonês de literatura
em língua iídiche, nomeado apenas como K., que migrou para o Brasil no período anterior
à 2ª Guerra Mundial, após ser preso e obrigado a se exilar por militar no Partido
Trabalhista Sionista Polonês. O livro inicia-se com o desaparecimento de sua filha no
Brasil dos anos 1970, sob a ditadura civil-militar: “De repente, tudo perdia sentido. Um
fato único impunha-se, cancelando o que dele não fosse parte; fazendo tudo o mais
obsoleto. O fato concreto de sua filha querida estar sumida há onze dias, talvez mais”
(KUCINSKI, 2014, p. 16).
O desaparecimento é o ponto de partida de uma peregrinação em busca do paradeiro
da filha. Desde o início a busca de K. se imbrica com a sua vida até ali, não como a
narração de uma vida pregressa a si misturar no presente da narrativa, mas sim como

4357

questionamento de sua vida anterior ao corte provocado pelo desaparecimento, onde as
escolhas do passado são postas em cheque, assim como o sentido que K. dava à própria
vida após a fuga da Polônia e sua permanência no Brasil. Depois do desaparecimento,
tudo que se refere ao passado, para K., passa a ser contaminado pelo presente onde impera
a ausência de sua filha em função da situação de repressão política no Brasil. O Estado
torna-se protagonista, invade e transforma o presente e o futuro do personagem. Assim,
o passado de K. ressurge como questionamento, como um chamamento da história e da
realidade social. O presente convoca o passado de K. e sua participação política na
Polônia, assim como a morte e desaparecimento de parentes na 2ª guerra, vítimas da
máquina nazista de extermínio do povo judaico.
O personagem K. foi baseado no escritor judeu-polonês Meir Kucinski, pai de
Bernardo Kucinski, que exilou-se da Polônia na década de 1930, pelas mesmas razões
que o personagem K., e que assim como este, ao chegar ao Brasil se dedica à literatura
iídiche. Em 1974, sua filha, Ana Rosa Kucinski, foi sequestrada e assassinada por forças
de repressão ligadas ao governo, crime reconhecido pelo Estado brasileiro após o fim do
regime militar, mesmo que seus restos mortais nunca tenham sido encontrados, fato que
é central na abordagem ficcional realizada por Bernardo Kucinski do evento, tanto em K.
– Relato de uma busca, quanto no livro seguinte, Os Visitantes.
Mas, o que Bernardo Kucinski faz não é a biografia romanceada de seu pai, nem
um estudo histórico sobre o período da última ditadura brasileira, e sim, a partir de uma
elaboração ficcional, tentar dar um sentido simbólico para o período. O k do título e do
personagem é explicitamente uma referência à obra romanesca de Kafka, e que, assim
como esta, apresenta seu protagonista irremediavelmente preso aos meandros da
burocracia estatal e seus absurdos. Em consequência, ao se utilizar da obra de Kafka,
Kucinski vai buscar no terreno da literatura o sentido que pretende imprimir à sua
narrativa.
Para Deleuze e Guattari, a inicial que nomeia é a mesma que despersonaliza na obra
de Kafka. Para Kucinski, a letra do nome paterno é também um agenciamento que
testemunha para além da tragédia de K. e sua filha e que assume a voz de toda uma rede
de indivíduos vítimas da história, sejam aqueles que sofreram e morreram pela tortura na
ditadura brasileira, sejam aqueles perseguidos pela insanidade racista da 2ª Guerra. Em
relação à realidade brasileira, a letra k deixa de ser apenas a representação de um nome
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ou sujeito e torna-se a simbolização da lacuna existente entre a memória dos
desaparecidos e parentes que sofreram a perda, com grande parte sociedade brasileira,
que prefere esquecer ou não lidar com crimes ocorridos no período da ditadura.
E é na própria jornada do personagem que isto se estabelece. No romance, K.
visita hospitais, delegacias, batalhões do exército e da marinha. Recorre a jornais,
políticos, igrejas, órgãos judaicos, órgãos internacionais de direitos humanos,
governos estrangeiros, sempre em busca do paradeiro de sua filha. Em alguns
encontra solidariedade, em outros, o absurdo se apresenta:

K. lembra com desgosto da Comissão de Direitos Humanos da OEA que
rejeitara sua petição de modo muito cínico. Disseram que, segundo o Governo
brasileiro, nada constava sobre sua filha. É claro, foram perguntar aos bandidos
se eles eram bandidos. (KUCINSKI, 2014, p. 57)

A indiferença para com o destino de sua filha é fator marcante para o personagem.
Após várias tentativas de descobrir o que aconteceu, a rede de silêncio criada em torno
do seu paradeiro, o medo visível dos representantes de vários órgãos e instituições onde
procura auxílio, assim como o contato com pessoas na mesma situação em que se
encontrava, levam K. a inserir seu drama pessoal no contexto político do período, e à
percepção que, assim como tantos outros que se opuseram ao regime militar, sua filha
provavelmente teria sido assassinada. Assim, em determinado momento, K. desiste de
encontrá-la viva, e, a partir disso, sua jornada torna-se uma busca pelos seus restos mortais
e pelo reconhecimento, por parte do Estado e da sociedade brasileira, do seu assassinato.
Na descrição da história de K., o passado surge como uma sombra que paira sobre
o presente do personagem. Apesar de não serem muitos os elementos que remetem ao
passado, estes, quando surgem, partem de um evento do presente e como representação
de dor. As escolhas do presente quase sempre se conectam a eventos traumáticos. Assim,
a dedicação quase absoluta à literatura escrita em iídiche se liga, ao mesmo tempo, a uma
incapacidade de inserção na cultura do novo país e a um alheamento à sua vida familiar,
este em decorrência de perdas do passado. A esse respeito, a ficção de Kucinski coloca a
Shoá como gatilho de traumas, como o fato da primeira esposa de K. entrar em depressão
profunda devido às notícias recebidas da Europa, durante e logo após a 2ª Guerra
Mundial. Mais tarde, a dizimação dos parentes a levam da depressão a um câncer, e pouco
depois à morte. Tal morte, com o tempo, resulta na desagregação da família de K. O filho

4359

mais velho se muda para Israel, o do meio vai para a Inglaterra, a filha, que não se dá bem
com a nova esposa do pai, acaba se afastando de sua convivência. K. se dedica então
inteiramente à literatura e ao iídiche.
O exílio forçado salvou K., a esposa e o filho mais velho do nazismo, mas não de
suas consequências indiretas. O drama da Shoá é explorado no livro sempre por uma via
indireta, pois ele concentra-se nos percalços do pai no presente onde impera o
desparecimento de sua filha e no embate com as instâncias de poder que representavam a
ditadura brasileira. Mas, mesmo assim, sempre que os fatos relativos à Shoá surgem,
imprimem um peso muito grande à história retrospectiva do personagem, fazendo pairar
ali um tom de inexorabilidade de um embate com as instâncias políticas, como se a esse
personagem não fosse possível uma escolha que não incluísse o político. A história
retrospectiva de K. se imbrica no presente da narrativa como se estivesse ali para lhe dizer
ou lembrar algo.
É em relação às forças políticas que submetem e impelem os indivíduos a uma
sujeição da sua existência ou vontade, que a personalidade de K. é moldada como
personagem, seja por pertencimento, seja por convicção moral ou política. É contra o
esquecimento das violências sofridas e dos crimes perpetrados em nome de uma ideia de
Estado que K. se torna um símbolo. K., como personagem, seria a própria representação
do homem político. E ao criar esse personagem, Bernardo Kucinski exprime sua própria
voz como indivíduo. Ele, levando em conta os elementos e a encenação autoficcional do
livro, deve ser aquele a lembrar o destino de sua irmã, e como consequência, de seu pai.
A ele cabe exigir justiça à memória de ambos e de todos aqueles que tiveram seu lugar
suprimido na história política recente do país. Dele caberia dizer o que Deleuze Guattari
afirmaram a respeito de Kafka: “o que o escritor sozinho diz já constitui uma ação
comum, e o que diz ou faz é necessariamente político” (DELEUZE; GUATTARI, 2015, p.
37).

Já na sua novela seguinte, Os visitantes, Bernardo Kucinski encena a si próprio
como personagem, sendo que o ponto de partida é a recepção de K. – Relato de uma busca
por amigos, crítica e pessoas envolvidas com a história de sua irmã. Assim, o narrador é
visitado por personagens citados no romance anterior, como amigas de Ana Rosa e exguerrilheiros, e por personagens que se ligam a eventos históricos retratados, como uma
sobrevivente da Shoá, e mesmo por seu pai em sonho, sendo que nessa novela ele é tratado
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pelo seu nome real, assim como Ana Rosa Kucisnki, que é nomeada em Os visitantes,
mas não no livro anterior.
É sobre as consequências sofridas pela sua família, via pertencimento, ou seja, a
Shoá, seja via ação política, com o sionismo e a resistência à ditadura, que Kucinski se
inscreve como escritor, tanto em K. – Relato de uma busca, como em Os Visitantes. Esse
díptico é a afirmação do político como algo inerente ao próprio lugar que Kucinski, como
escritor, ocupa como indivíduo. Assim como foi dito anteriormente sobre a obra de Kafka,
é via os protagonistas desses romances – e em Os visitantes, ele próprio feito personagem,
a partir de uma estratégia autoficicional - que se pode vislumbrar esse político, a partir do
lugar que ocupam e das ações que sofrem.
Esses dois livros se estabelecem como um olhar para o passado em busca de justiça
e, ao mesmo tempo, tanto em relação ao personagem K., quanto em relação à encenação
autoficional que Kucinski faz de si, funcionam como uma recusa de uma concepção
estável de identidade, a partir de um processo de identificação inacabado, a partir do qual
os indivíduos colocam em relação e em movimento fatos e ações que constroem uma
trama narrativa que conferem sentido e interpretação a si próprios. É na trajetória na
narrativa, ou na problematização que esses personagens fazem do mundo ao seu redor,
que eles adquirem um sentido.
De tal forma, esses livros expõem o campo social no qual se desenvolve a ficção de
Kucinski, com, os personagens centrais tornando-se figuração de uma conjuntura social
e política, e dando forma em suas jornadas individuais a uma expressão coletiva de
resistência ao poder autoritário. Os personagens tornam-se, assim, eles mesmos,
expressão do político, e suas jornadas tentativas de testemunho do último período
ditatorial no Brasil, assim como de suas consequências para a sociedade brasileira atual.
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A VIDA SOB SUSPEITA: OS REFLEXOS DA VIOLÊNCIA EM FERA D’
ALMA, DE HERTA MÜLLER
Adriana Yokoyama(UFSM)1
Rosani Úrsula Ketzer Umbach (UFSM)2

Resumo: Os esforços para se compreender a violência têm encontrado trânsito nos mais
variados campos das ciências. Na literatura, por sua vez, principalmente na literatura do pósguerra, tais reflexões apresentam a proposta de registrar, denunciar e pensar a presença e os
efeitos desse fenômeno sobre os indivíduos. Portanto, por intermédio da obra Fera d’alma
(2013), de Herta Müller, objetivamos apresentar as memórias da ditadura de Nicolae Ceausescu
(1965-1989), descrevendo a intensidade e os efeitos desse sistema repressivo e violento, que
infringiu o direito natural dessas minorias, auxiliado pelo processo ficcional na tentativa de dar
conta desse descalabro da humanidade.
Palavras-chave: Herta Müller; Memória; Violência; Ficção; Realidade.

Introdução
“Quando ficamos em silêncio, nos tornamos desagradáveis, quando falamos, nos
tornamos ridículos”. A frase que inicia o romance Fera d’alma (2013), de Herta Müller,
marca a complexidade de uma trajetória discursiva pautada por uma linha tênue entre o
dizer e o calar. É, portanto, no vão dessa articulação/desarticulação da linguagem,
constituída pelo processo de verbalização, atrelada a uma espécie de infração sensível
da linguagem, no que se refere ao silenciamento, que encontramos as razões que
desencadeiam o impasse da língua: a repressão e o medo. Em virtude dessa
sensibilidade, a narrativa de Fera d’alma traz as memórias de uma narradora sobre as
dificuldades de narrar e calar em tempos sombrios, ou seja, sob a atmosfera ditatorial da
Romênia.
A narrativa em primeira pessoa marca o discurso conduzido pelas rememorações
de uma jovem, não nomeada no romance, que se desloca do vilarejo em que vive para a
cidade, a fim de cursar a faculdade. A medida de seis corpos acondicionados em seis
camas, respectivamente, era a dimensão estrutural do pequeno alojamento feminino em
que vivia, juntamente com seis malas, uma debaixo de cada cama. É nesse minúsculo
espaço e, diante de uma das figuras mais enigmáticas da obra, a personagem Lola, que a
1
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percepção que circunda a vida e o mundo desta jovem será significativamente alterada.
É ela que irá contribuir para desencadear a consciência sistemática das experiências
ditatoriais do período, pois, com a morte desta personagem, a jovem estudante percebe
com mais clareza as estratégias do movimento repressivo no qual está inserida.
Avessa à corrosão social do Estado, ela se recusa a viver sob o domínio do
regime. Dessa forma, ao lado de três amigos da faculdade: Edgar, Kurt e George, a
personagem passa a desafiar a morte pela necessidade de vida. Leitores críticos de livros
proibidos pelo governo, os estudantes trafegam pelo espaço repressivo do momento,
conscientes da vigência de um sistema ditatorial e desumano e, por este motivo, trazem
consigo a força para resistir. O resultado dessa resistência é marcado pela presença
constante da perseguição, do medo, da desconfiança e, sobretudo, da violência. São os
elementos incorporados à rotina do sistema ditatorial para conter a formação e
disseminação de ideologias contrárias ao Estado. Contudo, ainda que os mecanismos
repressivos estivessem atuantes, os estudantes persistiam em suas leituras e reflexões,
sempre às escondidas. A união desses amigos era, antes de tudo, uma forma de suprir a
ausência do contexto familiar e, ainda, manter a razoabilidade necessária para
sobreviver ao sistema. Embora o equilíbrio pessoal de cada um desses jovens
dependesse dessa amizade, é importante ressaltar que ela não se eximia de gerar
desconfiança e insegurança entre eles.
A sensação iminente de uma possível delação, fato este que nos causa
estranhamento, afinal, espera-se na amizade que a fidelidade/lealdade seja um elemento
fundamental para a sua perpetuação, pairava constantemente. Não por um desatino, mas
por uma questão de sobrevivência. É a presença do sistema cerceando liberdades,
encarcerando e corroendo a vida daqueles que não comungavam das mesmas ideologias.
A perseguição, a vigilância e os constantes interrogatórios, desejosos do medo e da
fraqueza humana, minavam a cada tentativa a esperança da vida.
A intrínseca relação entre vida e obra
A narrativa de Fera d’alma apresenta traços muito semelhantes à vida de Herta
Müller. Assim como sua personagem principal, Müller tem origem em uma pequena
comunidade de minoria alemã na Romênia. Nascida em 1953, a escritora tem em sua
formação o contexto de uma atmosfera do pós-guerra, tecida sob as bases da tradição
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alemã e, sobretudo, do silenciamento. Em seu isolamento, vivendo em um território
fechado e que prezava pela tradição, a única língua falada era o alemão. A forte
presença de uma ideologia nazista fazia manter vivo o seu passado e o seu
etnocentrismo. Aos 15 anos, ela deixa o pequeno vilarejo e vai para a cidade estudar. É
na cidade de Temeswar (Timisoara) que a sua percepção sobre a violência e a repressão
será ampliada. Ela se depara mais diretamente com o regime ditatorial de Nicolae
Ceausescu:

cerceando

liberdades,

perseguindo,

torturando

e,

muitas

vezes,

assassinando. Müller se dá conta “que sua pequena comunidade é apenas uma espécie
de miniatura do que é o país todo, uma mentalidade totalitária dentro de outra bem
maior” (BLUME, 2010, p. 1-2).
Sua consciência sobre as atrocidades do regime torna-se ainda mais clara após seu
ingresso na faculdade. Pois, recusando-se a trabalhar para o serviço secreto do país, ela
passa a ser perseguida constantemente. É nesse espaço vigiado que a escritora encontra,
na cumplicidade de três amigos, a força para resistir ao sistema, mas também se dá
conta de quanto o medo pode inviabilizar as relações humanas. Assim, marcada por essa
memória traumática, Herta Müller escreve sua obra ficcional, Fera d’alma, auxiliada
por inúmeros traços autobiográficos que se estendem à quase totalidade de suas obras.
Em suas narrativas, norteada por essa prática, Müller clarifica e pontua a necessidade de
narrar as suas próprias experiências.
Embora ancorada pela história, o elemento ficcional tem participação significativa
na obra mülleriana. Dessa forma, mesclando ficção e realidade, sua obra apresenta a
habilidade de uma escritora em relatar as experiências de um contexto marcado por
esses registros cruéis de degradação e extinção da raça humana pelos seus iguais,
utilizando-se da mais completa autenticidade e precisão para transmitir a verdade,
mesmo no contexto ficcional em que a imaginação se funde ao relato. Todavia, ela
empresta a narradora de Fera d’ alma seus sentimentos, suas memórias, seus traumas e
muito do seu sofrimento para transmitir a veracidade e precisão dos fatos. Em uma
entrevista concedida em 1998, citada pela professora e estudiosa de Müller, Rosvitha
Friesen Blume (UFSC) em seu artigo: Herta Müller e o ensaísmo autobiográfico na
literatura contemporânea em língua alemã (2013), a escritora explica como a sua
escrita lida com sua reação à experiência vivida e a inserção da ficção, que abarca muito
de sua obra. Definindo a profundidade dessa composição, Müller declara:
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Ora, eu não escrevi absolutamente nada em meus livros como
aconteceu. Mas eu preciso dessa relação segura com a experiência
para ir à ficção. [...]. Talvez tenha de ter vivenciado vinte
interrogatórios
para
inventar
um
(BLUME
apud
in
HAINES/LITTLER 1998, p. 14-15).

É, portanto, na experiência do interrogatório, mas não somente, que a escritora
tenta alcançar e explicitar a complexidade de sua relação indissociável com a ficção.
Este fato, recorrente em algumas de suas obras, expressa-se da seguinte forma no
romance Fera d’alma:
Fui interrogada pelo capitão Pjele sem o cão Pjele. Talvez o cão
estivesse sendo adestrado numa sala desse prédio que parecia um
caixote a fim de apreender algo novo ou estava treinando o velho,
enquanto o capitão Pjele me interrogava. [...] Havia uma folha sobre a
mesa. O capitão Pjele disse: Leia. Na folha estava o poema. Leia em
voz alta para que nós dois nos divirtamos, disse o capitão Pjele. Li em
voz alta: Todos tinham um amigo em cada pedacinho de nuvem num
mundo cheio de perigo, com os amigos é assim minha mãe também
diz que isso é muito normal amigos nem pensar pense em coisas mais
sérias. [...] Tive de cantar o que o capitão Pjele tinha composto. Cantei
sem ouvir minha voz. Passei do medo para o medo mais seguro, que
canta como canta a água (MÜLLER, 2013, p. 101-102).

A necessidade de narrar o que parece inenarrável deixa transparecer a importância
da ficcionalização dos fatos, ainda que baseada em fatos reais, “para produzir essa
prova, sem ultrapassar os limites do círculo mágico da forma” (ADORNO, 2003, p. 59)
e atingir o leitor, transmitindo-lhe a sua utilidade. De acordo com Blume (2013),
Müller emprega uma intensidade autobiográfica tão impactante em seus ensaios que o
leitor ao mesmo tempo em que se depara com uma escrita altamente artística, vê-se
diante de um relato direto e espantosamente franco em relação as suas experiências
(BLUME, 2013, p. 56). É pela força da palavra que a escrita mülleriana capta o seu
leitor, a fim de conduzi-lo a um espaço ficcional que tenta dar conta do absurdo
impresso pelo regime repressivo.
Assim, envoltos pelo espaço ficcional, mas conscientes das experiências de
Müller, seus leitores tornam-se habilitados a compreender com mais clareza o seu
projeto literário. Em Fera d’alma, muitos são os traços autobiográficos que se
aproximam das histórias vividas por Müller. O relato que faz referência ao estado
alterado de um homem, cujo efeito deve-se ao excesso de bebida alcoólica,
provavelmente, relaciona-se à vida da escritora, tendo em vista o alcoolismo de seu pai.
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Contratada por uma família para dar aulas de alemão a seus dois filhos, a narradorapersonagem desta obra descreve os acontecimentos ocorridos no espaço familiar:
Escutei gritos nas escadas. Vinham do terceiro andar. Lá ficava o
apartamento onde eu devia dar minhas aulas de alemão. Diante dele,
não pude bater pois a porta tinha sido tirada. Ela estava junto à parede
nas escadas. Saía fumaça do apartamento. O focinho do peleiro estava
pingando e ele só balbuciava. Ele fedia a aguardente. [...] Ele arrancou
a porta de raiva, disse a criança menor, depois quis bater na mãe. Ela
correu e se trancou no quarto. Ele se sentou na mesa da cozinha e
bebeu aguardente. Fui chamar mamãe no quarto, porque ele estava
mais calmo. Ela queria fazer sonhos. O óleo esquentou. Ele jogou a
pinga sobre o fogo e no óleo. Ele disse que queira nos incendiar. A
chama subiu alto, ela podia ter queimado o rosto da mamãe. O
gabinete começou a pegar fogo. Apagamos rapidinho, disse a criança
(MÜLLER, 2013, p. 187).

A descrição da cena, além de pontuar uma das manifestações da violência está
atrelada, sobretudo, aos efeitos dessa prática sobre os indivíduos. O fato de a escritora
ter a sua vida marcada por questões semelhantes, possibilita-nos estabelecer pontos de
contato entre a vida e a obra de Müller. Assim, a abordagem desta temática pontua as
feridas não cicatrizadas de uma infância cerceada pela atmosfera da violência em suas
mais variadas formas. Deste modo, a escrita mülleriana faz parte de um “projeto
autobiográfico”3 indissociável de sua literatura, não por uma via intencional, mas sim
por uma conexão estabelecida entre a vida e a arte impossível de se desfazer. Essa
relação fez surgir nos críticos o desejo de uma mudança em sua temática. A proposta
solicitava que a escritora abandonasse o seu passado romeno para narrar o país que a
acolheu por mais de vinte anos, a Alemanha. Diante desta solicitação, ela responde:
Ao escrever, tenho de me manter ali onde estou mais ferida
interiormente, senão é claro que não precisaria escrever e, quanto mais
olhos eu tenho para a Alemanha, mais o atual se conecta com o
passado (MÜLLER, 2003, apud BLUME, 2013, p. 58).

A declaração de Müller deixa clara a necessidade vital de sua escrita. É nas feridas
do regime, do seu passado romeno de intensos momentos de degradação humana, além
do silenciamento e das formas de violência presenciadas por ela na infância, que as
recordações se tornam as aliadas de um processo de transformação no presente. Em uma
Em sua tese de doutorado, Astrid SCHAU interpreta a obra de Müller “em sua totalidade como um
projeto autobiográfico”. SCHAU, Astrid. Leben ohne Grund. Konstruktion kultureller Identität bei
Werner Söllner, Rolf Bossert und Herta Müller. Bielefeld: AisthesisVerlag, 2003.
3
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entrevista concedida no ano de 1988, Herta Müller afirmou que o tema de sua escrita
não era uma escolha, era uma busca do tema por ela; uma imposição da vida que lhe foi
atribuída e, por este motivo, uma está condicionada a outra. (HAINES/LITTLER, 1998,
apud BLUME, 2013, p. 58). Deste modo, vida e escrita fundem-se para compor a
especificidade de uma obra que busca, por intermédio das memórias, resgatar o passado
na tentativa de organizar e reestruturar a vida.
A representação da violência na obra mülleriana
Na história da humanidade, a violência perpetrada pelo ser humano traz em seus
registros inúmeros relatos desta prática, e em diferentes períodos, envolvendo as mais
variadas civilizações. Por estar intrinsecamente relacionada ao modo de ser e agir dos
seres humanos e de determinadas instituições, sobretudo, no que diz respeito às formas
de estruturação e organização das sociedades, este fenômeno apresenta-se como um
elemento de grande importância para a consolidação de interesses sociais, políticos e
econômicos. Incontáveis são os registros da inserção desta prática como um recurso de
intimidação e tentativa de imposição do poder, contudo, um dos mais significativos e
cruéis está relacionado aos relatos de muitos indivíduos vitimados pelos sistemas
ditatoriais que marcaram o século XX.
Nesses regimes, a instauração dessa forma de violência ocasionou efeitos
devastadores nesses indivíduos. Em proporções gigantescas, eles foram obrigados a
viver em condições desumanas nos campos de trabalhos forçados. Milhares perderam as
suas vidas, os que conseguiram sobreviver precisaram aprender a conviver com a
experiência da perseguição, da tortura e da constante iminência da morte. Foi um
sistema político- ideológico que imprimiu o terror e assombrou seus iguais, deixando o
triste legado de um dos maiores crimes contra a humanidade, além de marcas indeléveis
em suas vítimas. Marcando presença desde o início da constituição da humanidade, a
violência manifesta-se em espaços e em formatos muito variados e, por vezes, de
maneira quase imperceptível.
Incorporada à obra de Herta Müller, a violência é a temática que move a sua
escrita. Visível, mas também muitas vezes discreto, esse fenômeno social apresenta-se
constantemente em sua obra. Portanto, pensar a temática da violência a partir da leitura
de Müller é uma tentativa de apreendermos as formas de manifestação desse fenômeno
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tão latente em sua obra. Assim, é por intermédio da definição de Norberto Bobbio et al,
em seu Dicionário de política Vol. 1 (1998), que pretendemos alcançar a compreensão
mais apurada desse fenômeno, possibilitando assim o avanço das reflexões. Entende-se
por Violência:
[...] a intervenção física de um indivíduo ou grupo contra outro
indivíduo ou grupo (ou também contra si mesmo). Para que haja
Violência é preciso que a intervenção física seja voluntária: o
motorista implicado num acidente de trânsito não exerce a Violência
contra as pessoas que ficaram feridas, enquanto exerce Violência
quem atropela intencionalmente uma pessoa odiada. Além disso, a
intervenção física, na qual a Violência consiste, tem por finalidade
destruir, ofender e coagir. É Violência a intervenção do torturador que
mutila sua vítima; não é Violência a operação do cirurgião que busca
salvar a vida de seu paciente. Exerce Violência quem tortura, fere ou
mata; quem, não obstante a resistência, imobiliza ou manipula o corpo
de outro; quem impede materialmente outro de cumprir determinada
ação. Geralmente a Violência é exercida contra a vontade da vítima.
Existem, porém, exceções notáveis, como o suicídio ou os atos de
Violência provocados pela vítima com finalidade propagandística ou
de outro tipo (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 1291).

A violência expressa por Bobbio et al (1998) é definida a partir de uma
perspectiva bastante didática. Esse olhar, teoricamente criterioso, possibilita ampliar o
horizonte da significação; aguçar a percepção de suas múltiplas manifestações; e refletir
sobre a presença e atuação constante deste fenômeno. Além disso, a análise da
conceituação deste termo estabelece uma estreita relação entre a violência e as relações
humanas, tornando-se facilitadora de uma acepção ainda mais ampla: de um fenômeno
inseparável da condição humana. Assim, discorrer sobre esta singularidade é refletir,
antes de tudo, sobre as condições e a capacidade do ser humano em executá-la. Nesse
sentido, Fera d’alma (2013), munida de inúmeros registros relacionados à violência e
suas formas de atuação, apresenta-nos uma escrita norteada pela arte de representar a
dolorosa realidade da ditatura romena. Müller, consciente da necessidade do não
esquecimento, traz à tona relatos dolorosos dos horrores perpetrados pela ditadura
romena, utilizando-se da ficção e das metáforas, que engrandecem a obra, com o intuito
de traduzir, ainda que de maneira precária e fragmentada, a crueldade humana. É a
consciência de uma ação arbitrária e desumana sobre os indivíduos, causadora de efeitos
devastadores, que faz a escrita de Müller voltar-se para a necessidade do registro.
Assim, sensibilizada e tomada de uma sutileza constante, ela descreve a violência de
formas variadas em sua obra, como denotam os trechos a seguir: “Edgar dizia que o
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próprio serviço secreto divulgava os boatos sobre as doenças do ditador, para estimular
as pessoas a fugir e depois, pegá-las” (MÜLLER, 2013, p. 56). Baseado nas definições
de Bobbio (1998), o primeiro trecho deixa clara uma forma de violência que manipula o
corpo, de indução ao processo. O segundo, revela uma ação ainda mais incisiva:
Apenas o ditador e seus guardas não querem fugir. Dava para ver em
seus olhos, suas mãos, seus lábios: eles vão continuar a construir
cemitérios com cachorros e balas, hoje e amanhã também. Mas
também com o cinto, com a noz, com a janela e com a corda”
(MÜLLER, 2013, p. 54).

A violência do torturador que mutila, fere ou mata a sua vítima, reforçando o
didatismo de Bobbio et al (1998), é descrita por uma figura de linguagem (eufemismo)
que suaviza a ação, tornando-a menos chocante, mas não menos dolorosa e abominável,
com o uso da expressão “construir cemitérios”. Sendo assim, lidar com o desconforto da
violência é, para Müller, uma forma de resistência. Resistir a aceitação da violência
como uma extensão do poder, mantendo relações com as instâncias políticas e
econômicas, a não-consciência dos efeitos irreversíveis à humanidade, mas, sobretudo, a
manifestação da violência nos indivíduos, embora sendo um fenômeno inerente à
condição humana. Nesse sentido, a literatura, atrelada a outras ciências, promove um
espaço

de

múltiplas

reflexões

em

relação

à

presença

da

violência

na

contemporaneidade.
O sociólogo, jornalista e escritor alemão Wolfgang Sofsky, em sua obra Tratado
de la violencia, (2006), demonstra a sua percepção em relação à representação da
violência na sociedade moderna. Para ele, desde a implantação do sistema de
organização social, a violência apresentou-se de maneira latente, pois o sucesso desse
empreendimento político, muito mais do que social, dependia exclusivamente de
determinada autoridade. Por intermédio de uma fábula ele remonta todo o ciclo da
tentativa de organização da sociedade, bem como a instituição de leis e regras, com o
intuito de padronizar os modos de convivência na sociedade.
Pautada pelos critérios da autoridade e do poder, ela se baseava na retirada de
liberdade, na intensidade e rigidez das punições, possibilitando a criação de uma
conspiração contra esse sistema e, consequentemente, a perpetuação da violência. Isto
porque, essa forma de opressão fez emergir um sentimento de impotência diante de si e
do mundo, uma “monotonia regulada” e sem objetivos. Sendo assim, na tentativa de
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resgatar suas liberdades individuais, grupos oprimidos promoveram uma agitação e
atentaram contra a “casa das leis”, tomaram seus espaços, suas armas, mutilaram
estátuas que abrigavam os santuários por muito tempo, destruíram quadros, mataram,
fizeram tudo o que era proibido fazer, regressando assim as suas origens. O mito, que
descreve a simplicidade de uma narrativa, demonstrou uma verdadeira festa da
liberdade, uma celebração do triunfo do poder sobre as leis, mas, sobretudo, uma
explicação de como o que antes era distinto, chegou a ser o que é. Na percepção de
Sofsky (2006), esse mito possui uma estranha afinidade com as ideologias políticas,
justificando o contrato, a lei e o poder. Em suas análises, a fábula não remonta somente
as origens da constituição da sociedade e da formação e fundamentação do Estado, mas
do ciclo da civilização e seu retorno ao começo. O seu pensamento racional traz à tona a
análise da constituição de uma instituição, gerada pelo seu sistema natural de
organização, que reflete a posição do Estado no seu exercício de domínio, tortura e
perseguição. E sua ordem, quando colocada em prática, desemboca na revolta e na festa
do massacre.
É a violência engendrando o caos e a ordem engendrando a violência (SOFSKY,
2006, p. 5-23). São fenômenos distintos, contudo intrinsecamente relacionados, pois
com base no medo da violência a ordenação acaba por gerar o mesmo medo e,
consequentemente, a violência. Para ele, essa união entre os homens não está
fundamentada na necessidade de sociabilidade, nem tampouco de trabalho, mas na
violência, por sua necessidade de proteção mútua. É a força da sobrevivência retomando
o seu sentido mais latente. Nesse aspecto, as convenções não limitam nenhum ato,
portanto os abusos são possíveis em todos os momentos. Sendo assim, a anarquia desse
sistema, que autoriza uma espécie de mundo e sem regras, não caracteriza o exercício
da violência para o todo, mas antes, a possibilidade de que todos, em algum momento
possam exercê-la, tendo ou não uma finalidade. Fera d’ alma (2013) exemplifica de
maneira clara a prática descrita por Sofsky (2006):
E eu pensava que tudo aquilo que prejudica aqueles que constroem
cemitérios tem alguma utilidade. Que, ao escrever poemas, tirar fotos
e cantarolar vez ou outra uma canção, Edgar, Kurt e Georg incitavam
o ódio naqueles que construíam cemitérios. Que esse ódio prejudicava
os guardas e por fim também o ditador perderiam a cabeça por causa
desse ódio. (MÜLLER, 2013, p. 55-56).

4371

A análise de Sofsky (2006), atrelada a descrição de Müller, coloca-nos em uma
posição de observação e perscrutação profunda da ação humana. É quase sintomático,
mas não é regra, que a violência e o autoritarismo criem uma espécie de desorientação,
desembocando, muitas vezes, em uma reação violenta. É Sofsky (2006) que define esta
constatação ao entender o medo como uma das maiores formas de perpetração da
violência. É o medo que sentem uns dos outros, no ato de preservação do ser humano.
Somente a confiança em uma perspectiva de vida, ou seja, a confiança de que sua
integridade não será ameaçada, é que tornará possível a extinção da violência. É a
permanência do contrato de respeito recíproco que vai criar condições para a
possibilidade da vida social. Na tentativa de compreender e justificar a proliferação do
medo, o filósofo pauta-se na estruturação fundamental do poder, pois, todo poder
baseia-se na arbitrariedade e no medo insuperável. Ele não se fundamenta na crença de
sua legitimidade, mas antes no medo da violência e da morte, na intimidação exercida
sobre o servo, que obedece para sobreviver. Essa espécie de poder não cria
possibilidades de paz, mas antes expande o desejo de conquistas, assimilação e
incorporação de suas metodologias de ordenação social. Ainda de acordo com suas
observações, nenhum Estado teve sua origem pautada em convenções e contratos, pois
sua fundamentação vem sempre acompanhada de atos de violência e exageros em
massa. Assim, durante toda a história da humanidade, as vítimas continuam sendo
vítimas e o poder não está livre da violência (SOFSKY, 2006, p. 9-10; 12-13).
A violência analisada por Sofsky (2006), baseada na relação existente entre ordem
e violência, aproxima-se em muito às situações cotidianas enfrentadas pela jovem e seus
amigos, todos vitimados pelo sistema repressivo romeno, de acordo com a seguinte
passagem:
Como tínhamos medo, Edgar, Kurt, Georg e eu ficávamos juntos
todos os dias. Comíamos juntos à mesa, mas o medo permanecia
individualmente na cabeça de cada um, do jeito que o trazíamos
quando nos encontrávamos. Ríamos muito para escondê-los uns dos
outros. Mas o medo escapa. Quando conhecemos o seu rosto, ele entra
na voz. [...]. No medo, perscrutávamos o outro tão profundamente, de
um jeito que não era permitido (MÜLLER, 2013, p. 80).

Sofsky (2006) nos dá condições para crer que a confiança em uma perspectiva de
vida torna possível a extinção da violência. Todavia, entender a violência como um
elemento constitutivo da raça humana pode nos servir de base para criarmos novas
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perspectivas, sobretudo, se levarmos em conta que, desde a constituição das sociedades,
“onde existem seres humanos, de algum modo existe violência” (BASTOS, 2010, p.
41), por encontrar-se entrelaçada à história da sociedade. Partindo desta constatação, o
filósofo Pedro Duarte (PUC-RJ), em seu ensaio Violência na mudança e mudança na
violência (2015), pontua a importância de assumirmos essa condição:
Somos violentos. É preciso começar assim. Mais do que assumir que
há violência na sociedade, no mundo e na história, como se estes
fossem distintos do próprio homem, precisamos enunciar na primeira
pessoa do plural que nós mesmos somos violentos. Talvez isso seja
pouco, e tenhamos que enunciar a sentença, cada um de nós, na
primeira pessoa do singular, a fim de evitar sua queda na generalidade
abstrata da qual nos excluiríamos como particularidade concreta. Eu
sou violento. Reconhecê-lo está distante de qualquer confissão de
culpa moral. Pois a violência, pelo menos em um sentido, não é uma
opção, não é um arbítrio moral, mas constitui ontologicamente o modo
se ser do homem. Na medida em que somos, nós já somos violentos.
Podemos tentar sê-lo o menos possível. Mas estamos aí tentando
assumindo a necessidade de contrariar algo que há em nós.
(DUARTE, 2015, p. 59).

O mergulho consciente nessa perspectiva, além de produzir o reconhecimento de
uma condição própria do ser, possibilita um olhar diferenciado sobre as relações
humanas.

O fato de a escritora, por vezes, imprimir em suas personagens ideais

violentos, reforça não só a consciência de seres humanos dotados dessa particularidade,
mas, principalmente, a tentativa de contrariar o fenômeno:
Cada um de nós imaginava como largar os amigos por meio do
suicídio. E os censurávamos, sem nunca dizer, por termos pensado
neles e, por isso, não chegarmos até o fim. Dessa maneira, todos se
justificavam e tinham nas mãos o silêncio que culpava o outro, porque
a pessoa e o outro viviam em vez de estarem mortos (MÜLLER, 2013,
p. 226).

Cerceada por esse regime sistemático e burocraticamente organizado para
perseguir, aterrorizar e dizimar seus opositores, Müller transforma a temática da
violência no elemento fundamental de sua obra. Os registros marcam, não somente o
absurdo desse fenômeno psicossocial, mas a situação limite em que viviam, não
somente como uma forma de relato, mas também como forma de resistência. A
violência do regime não cessou ao término de sua vigência, pois muitas vítimas ainda
encontram inúmeras dificuldades em relatar esses acontecimentos e reconstruir as suas
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vidas. Nesse sentido, a linguagem assume um papel de grande representatividade, não
apenas para a reprodução desses relatos, em seu formato testemunhal, mas sobretudo
para a reconstrução de suas próprias identidades. É, portanto, o ato de narrar e a força de
reelaboração do trauma, por intermédio da memória, que faz dessa linguagem um
veículo de expurgação desses fantasmas que devastaram a condição humana.
Motivada pela importância do não-esquecimento, ela revela em suas obras a
qualidade de textos que demonstram a força de uma narrativa que se dispõe a quebrar o
silêncio do período ditatorial, impressa por um diferencial: a linguagem de uma poética
dolorosa que entrelaça as suas experiências e a do outro, mesmo tomada pelos traumas
deixados pela repressão. São registros reais que se misturam à ficção, entrelaçados às
histórias de personagens marginalizados que vivem sob a sombra do medo e das
incertezas em relação aos relacionamentos humanos.
É dessa matéria que a obra de Herta Müller é constituída, dos relatos das
memórias fragmentadas, das dores, da impotência e submissão ao regime repressivo e,
sobretudo, das inúmeras estratégias de sobrevivência. Munida de um material
memorialístico duplamente intenso, por também partilhar de muitas dessas experiências,
ela reconstrói esses relatos com a singularidade de uma escrita dissidente e resistente, na
luta pela veracidade dos fatos e pela tentativa de reconstrução da identidade.
Conclusão
A escrita de Herta Müller, marcada pelos efeitos da violência ditatorial, imprime
uma linguagem bastante singular em relação a este regime. É nas entrelinhas de Fera
d’alma (2013) que a violência deixa transparecer os seus efeitos devastadores, pois é na
linguagem fraturada e nas feridas visivelmente não cicatrizadas que alcançamos a
percepção e a profundidade de uma produção realizada no limiar entre a vida e a
constante presença da morte. Norteada por um sistema que estabeleceu uma intrínseca
relação entre violência e poder, suas narrativas capturam não apenas as estratégias de
manipulação e dominação dos indivíduos, mas também a capacidade do ser humano em
executar a violência. Essa habilidade em apropriar-se da verdade advém de sua
necessidade, não apenas de relatar as experiências dolorosas e devastadoras desses
regimes sobre os indivíduos, evitando assim a reincidência, mas, sobretudo, de
contribuir para a reconstrução da identidade e do equilíbrio da condição humana. Assim,
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mesmo trazendo no corpo as marcas desse cerceamento, ela opta por denunciar esse
sistema por intermédio da literatura. Nesse sentido, a escritora empresta toda a
intensidade dessa experiência a um narrador-personagem que descreve toda a trajetória
e a profundidade dos fatos imprimindo, de forma sensível, o relato de narrativas
dolorosas do pós-guerra sem, contudo, afastar-se de uma linguagem sensível.
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ZUMBI E O QUILOMBO DOS PALMARES POR ALMEYDA UMA PROTAGONISTA
NEGRA:
HISTÓRIA, LITERATURA, POESIA E RESISTÊNCIA.
Karla Cristina Eiterer Santana1 (UFJF)

Resumo: Esse trabalho tem como objetivo apresentar a escritora Gayl Jones, estadunidense.
Precursora e líder do renascimento das mulheres na década de 1980, nos Estados Unidos, autora
do poema narrativo Song For Anninho. O qual privilegia a história de Zumbi e dos quilombos
de Palmares, sendo narrado em primeira pessoa pela protagonista negra: Almeyda. Através
dessa obra poética proponho algumas reflexões sobre a História, a poesia e a Literatura.
Palavras-chave: Palmares, Quilombo, Negro, Literatura, poesia, História.

Esse trabalho tem como objetivo apresentar a escritora estadunidense,
Gayl Jones, autora do poema narrativo Song For Anninho. A autora foi precursora
do renascimento das mulheres da década de 1980. É uma das representantes
menos conhecida da geração de escritores negros que liderou o renascimento
feminino nos Estados unidos. Através dessa obra poética proponho algumas
reflexões sobre essa articulação entre Literatura, poesia e História, analisar os
elementos constituintes da visão sobre do negro, inscritos na obra, apontando para
o acréscimo que a poesia traz para o discurso histórico, acerca do mesmo tema.
Serão

apresentadas

também

questões

que

têm

sido

estudadas,

contemporaneamente, por intelectuais de diversas áreas: em especial os Estudos
Culturais. Abordarei temas recorrentes como: História, Literatura, Alteridade,
resistência, violência, cultura. A relevância desse trabalho se dá pela
conscientização, da necessidade de tornar audíveis essas vozes que foram
silenciadas durante todo esse tempo, fortalecer o discurso que reafirma a
importância do negro, para a formação histórica do nosso país. Cumpre
reivindicar esse espaço ainda não conquistado na nossa sociedade.

Aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários – Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Juiz de Fora. E-mail karlaeiterersantana78@gmail
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Durante muito tempo as mulheres estiveram excluídas das
narrativas, não podendo ocupar o lugar de sujeitos de suas próprias histórias,
porém esse lugar tem sido questionado. E essas escritoras negras reivindicaram
um lugar para as mulheres como protagonistas de suas próprias histórias e
também nos espaços discursivos, sempre contestando as restrições que eram feitas
à feminilidade negra.
Buscam a inserção das mulheres que ainda são marginalizadas,
subalternizadas, desconectadas da história política, social e econômica.
Problematizam

fontes

oficiais

já

exploradas

por

tantos

autores,

predominantemente homens e centradas nos heróis masculinos, sem que ali
apareçam mulheres em lugares importantes das hierarquias sociais, por isso fontes
escritas devem ser revisitadas com olhares que perpassem o limite do texto
escrito, refletindo sobre a amplitude de tratamento que pode ser dada e comparada
a essas fontes. De acordo com Chartier (1988), é feito um recorte de determinados
acontecimentos do real, e depois a partir de uma forma literária esses recortes são
expostos. Ocorre, portanto, uma ficcionalização da realidade, mas a realidade está
encaixada dentro das palavras, inserida na política de um discurso crítico, o qual
visa necessidade de determinadas transformações serem feitas dentro da
sociedade.
É importante os escritores e os poetas sejam vistos como
produtores, seres históricos que não se desvinculam de seu tempo e nem de seus
semelhantes, eles escrevem sobre a realidade da qual fazem parte, ou seja, os
episódios históricos que vivem: os traumas, as fraturas, os silêncios, as reticências
e os fragmentos como declara Seligmann (2005). A obra literária tem um papel
importantíssimo, como produto social ela é capaz de interferir na realidade,
modificando-a, pois nos leva às reflexões, pensar e questionar sobre a condição
social do ser humano e isso, consequentemente, acarretará em mudanças nas
práticas sociais.
Como observa Bosi (2002) em seu livro Literatura e Resistência
que dialoga com teóricos importantes tais como: Croce, Hegel, Gramasci,
Carpeaux e Adorno. Alerta-nos que o exercício dessa atividade crítica, pode
ajudar nas ações contra as forças repressoras, dominações ideológicas, elaborando
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um olhar apurado que envolve as situações de impacto coletivos, das quais essas
narrativas, essas obras de ficção, precisam mostrar as tensões entre a história e as
outras formas de narrar os mesmos acontecimentos históricos.
Conforme Chartier (2001), o papel do intelectual é contribuir para a
construção de um espaço crítico no qual as pessoas façam uso público de sua razão. A
posição hegemônica está em jogo devido à originalidade de cada pensamento. A
Literatura tem a possibilidade de reconstruir a realidade, pensando na produção e na
recepção, pois o leitor também está preso em um momento histórico.
A escritora Gayl Jones quando escreveu o seu poema Song For
Anninho, nos revelou uma nova face da história brasileira. Ao narrar a história de
Zumbi e de seus companheiros, apresentou outro modo de entendermos as nossas
raízes, nossa cultura e a nossa história. A partir dessa leitura podemos construir
uma consciência crítica a respeito do povo brasileiro.
O poema é um tributo à memória de Palmares, um estado africano
do século XVII, localizado na Serra da Barriga entre Alagoas e Pernambuco, no
Brasil. Em 1670, Palmares teria entre vinte e trinta mil habitantes. Seu chefe (rei)
chamava-se Zumbi, a existência de Palmares perdurou por quase cem anos, o
Quilombo estava sob o ataque das forças coloniais portuguesas. Até então, a
maioria das narrativas históricas foram baseadas em um registro fornecido pelas
forças coloniais invasoras, mas o texto de Jones (1981) se diversifica dos demais,
dando sentidos novos a Palmares.
A narrativa (canção) dedicada à Anninho, o qual fora um dos
soldados do rei Zumbi, tem o tom, a estrutura e as repetições íntimas, semelhantes
às mesmas características de canções do blues. Muito lirismo e resistência
permeiam essa canção. Almeyda, a protagonista, torna-se uma cantora de blues,
forma musical originada no extremo sul dos Estados Unidos em torno do fim do
século XIX, que se desenvolveu a partir de raízes das tradições musicais africanas.
O poema, metaforicamente, é uma canção que Almeyda entoa sua história de
amor, durante um tempo de batalha, repetindo todo o momento a dificuldade de
manter vivo o amor, em um ambiente tão duro. Muitas canções clássicas de blues
também transmitem essa mesma ansiedade contida na canção feita para Anninho.
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O poema-canção enfatiza a ambiguidade e a complexidade das
relações humanas. Cantar em meio à resistência de Palmares, produzir uma voz
capaz de comunicar a esperança e a força necessária para resistir a tantas batalhas
e ainda tentar desesperadamente, expressar seu amor, em meio à toda devastação e
perseguição, é, sem dúvida alguma, algo inovador.
Almeyda ressalta a brutalidade dos colonizadores na sua canção,
apela para a necessidade de relatar a história de maneira verdadeira, evitando
assim a natureza enganosa das histórias europeias, escritas apenas por
conquistadores. Tudo que os palmaristas têm são suas memórias e esses soldados
planejam escrever essa história a sua maneira, mas Almeyda também cantará sua
versão. Para evitar a má interpretação, a narradora incluirá o nome dos negros,
mesmo dos traidores como o de Ganga Zumba, mas dos caçadores de escravos e
dos conquistadores, não constarão da sua versão. Conforme testifica Coser (2005)
todos eles deixarão de ser nomeados: os chefes militares, os governadores e vilões
como Domingos Jorge Velho, pois como raciocinou Almeyda, eles mentiram
sobre os negros nas versões deles abalando os códigos de ética e transformaram
seus feitos covardes em atos nobres, não merecendo de forma alguma serem
nomeados por ela.
Almeyda rumina a linguagem que será usada para contar a história
de Palmares, ela inventa a própria linguagem, palavra por palavra, como ela
mesma destaca, serão as mesmas palavras, mas com outro significado - o híbrido,
linguagem que habita o Quilombo - a língua dos nativos com o colonizado, seria a
interconexão: influências portuguesas, africanas, norte-americanas. O que
exemplifica bem esse processo de interconexão é o caso de Zibatra que fala
línguas que Almeyda não conhece, mas mesmo assim entra em contato com elas.
Essa é a rearticulação de uma nova canção, utilizando uma nova linguagem que
fala de frustrações, contrapõe-se à imposição linguística que a escravidão trouxe
para os que foram escravizados. Cantar em primeira pessoa é testemunhar a
colonização e a escravidão, é o ponto de vista do subalterno, compartilhando a
ideia contida em Spivak (2010) que discorre sobre a importância da mulher ter
voz e falar por si mesma, agenciar esse espaço social é o papel da mulher negra
como intelectual, e Jones (1981), faz isso, rearticulando a canção-poema, imagina
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o espaço, o leitor e canta para que ele possa ouvir o que foi silenciado por muito
tempo.
Como nos alerta Bernd (1988), Almeyda enuncia um discurso de
primeira pessoa que se faz presente por um eu enunciador que se quer negro, que
assume a sua condição de mulher negra. Ela exprime o seu modo de ver e sentir
os acontecimentos no Quilombo e reivindica um espaço que ainda é negado as
mulheres afrodescendentes. Quando Almeyda se dispõe a contar sua própria
história, acaba reescrevendo o seu passado e no bojo dessa narração, reconta a
história dos habitantes do Quilombo.
Jones (1981) recupera muitas vozes quando conta sua versão desse
episódio, mostrando que devemos buscar o passado para rememorar nossos heróis
e recordar suas ações excepcionais, para que não sejam esquecidos. Tudo o que
fizeram com Zumbi e seu exército não passaram de tentativas de controlar o
espírito imortal de luta que eles possuíam, mas não obtiveram sucesso, já que
seriam incapazes de destruir essa fibra, pois Zumbi dos Palmares e seus generais
eram negros valentes e corajosos.
A literatura aqui é tida como aquela que reescreve as histórias,
contextualizada e criticamente, de acordo com o pensamento contemporâneo. Tem
como objetivo pensar o conhecimento histórico, como um processo interpretativo.
De acordo com Hutcheon (1991), devemos considerar que tanto a Literatura como
a História são “construções humanas”, discursos que trazem grandes contribuições
e significados, para essa pretensão de verdade, ou seja, é no momento em que
essas duas naturezas discursivas se encontram, é nessa linguagem comum que
nasce uma interpretação de novas possibilidades.
O resgate da memória através da narrativa reforça a tradição e a
história nacional e ainda contribui, para conferir à comunidade negra a condição
de pertencimento e poder. Palmares tornou-se um símbolo de força que sempre
impulsionará as lutas pela liberdade, pela justiça social e racial. A perda de
território marcou o início da caminhada dos afrodescendentes e essa perda
funciona como um elemento forte para identidade cultural.

De acordo com

Rogério Haesbaert (1994), o território nasce com dupla conotação: material e
simbólica, sendo que em ambas as acepções têm a ver com o poder tanto no
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sentido de dominação, mais concreto, como também no sentindo mais simbólico,
de apropriação e de dominação. Essa carga simbólica carrega as marcas do que foi
vivido e o seu valor. Todo esse processo se dá de forma diaspórica para os
africanos.
Para sustentar nossas colocações sobre as questões diaspóricas, partimos
das reflexões de Bruneau e de Hall a respeito da diáspora. De acordo com Bruneau
(1998) a diáspora é: “dispersão de uma etnia ou conjunto disperso dos membros de uma
etnia”. (p. 5-6). E na concepção de Stuart Hall, a diáspora fundamenta–se no conceito
de “deslocamento físico, de uma região para a outra, de um continente para o outro - o
que caracteriza o fenômeno da escravidão”. (HALL, 2005 apud AUGUSTONI, 2006, p.
122).
A história dos negros iniciou-se, portanto, por uma trajetória
diaspórica. Uma diáspora forçada. Foram coagidos a um exílio, arrancados de sua
terra, obrigados a esquecer de sua língua, sua cultura e sua identidade. Os negros
tiveram:

Toda coletividade etnocultural irradiada para fora do seu meio
original. (...) Os traços comuns às diferentes diásporas, são,
primeiramente, uma identidade etnocultural que se exprime por uma
comunidade de crença, língua, modo de vida, e provém de uma fonte
territorial e de uma história localizadas num espaço de referência que
está na ideologia do conjunto, pátria comum... Paraíso perdido
(BRUNEAU, 1998, p. 6-7).

Muitas tensões são geradas por esse deslocamento forçado, pois é
uma experiência colonial traumatizante, a perda desse território tanto em termos
de espaço e cultura é impactante. Nesse território múltiplo, os sujeitos que o
construíram e suas subjetividades, suas produções de significados foram marcadas
pela História e pela literatura.
Em relação à desvalorização que foi dada ao homem negro, à
forçosa perda de sua identidade, ao rebaixamento a que eles foram submetidos, ou
a maneira como os negros foram apresentados durante o período da escravidão
percebemos que tudo estava de acordo com as conveniências e interesses políticos
da época. Para tal compreensão, destaco as palavras de Hall:
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Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o
sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é
automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se
politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma
mudança de uma política de identidade (de classe) para uma política
de diferença. (HALL, 2005 apud AUGUSTONI e VIANA, 2010, p.
202, grifos do autor).

As práticas diaspóricas também faziam parte dos rituais feitos em
Palmares, como a prática de manutenção dos laços comunitários e de resgate da
identidade outrora perdida. É a prática da alteridade, tornam-se uma sociedade de
acolhimento, como afirma Bruneau (1998): “a diáspora como uma construção
social visando estabelecer e manter laços entre populações migrantes, que se
acreditam provenientes de uma mesma origem, real ou mítica, apresentando por
isso características próprias” (p. 8-9).
Esse território simbólico e funcional é o lugar onde os heróis
palmarinos deveriam descansar após a morte, ou seja, enterrar os seus corpos. Na
concepção de Haesbaert (1994), o território funcional e simbólico seria um local
onde exercemos domínio sobre o espaço, tanto para realizar funções como
também para produzir significados. O território funcional está ligado às funções,
aos recursos como proteção e abrigo: o lar, lugar de repouso. E o simbólico está
ligado à produção de significado: a identidade. No poema, Almeyda, deseja unirse com a terra-o território, ela narra sua história aliada à de Palmares, para Zibatra
uma índia curandeira:

I wanted my body to become
one with earth,
to become the earth.
And I saw it do so, Anninho,
the earth, the earth was me.
The flesh of the earth was my flesh. (JONES, 1981, p. 3).
Eu queria que o meu corpo se tornasse
um com a terra.
E eu vi isso acontecer também
a terra, a terra era eu.
A carne da terra era minha carne. (JONES, 1981, p. 3, tradução
nossa).

4382

No texto poético há uma índia curandeira, Zibatra, conhecedora das
ervas e de uma imensa cultura passada pelos seus ancestrais, ela é quem cuida de
Almeyda e ouve a versão de sua história sobre Palmares. Essa versão da história,
como destaca Bosi (2002) tem por finalidade preservar as crenças e os valores de
um grupo:
This is plant is Ipecacuanha that I rub on you...
A fast cure; and its odor brings back memory
And replenishes desire…(JONES, 1981, p. 9).
Esta planta é Ipecacuanha que esfrego em você...
Uma cura rápida, e o cheiro dela traz a memória de volta
E repõe desejo... (JONES, 1981, p. 9, tradução nossa).

Anninho, Almeyda e

também estão submetidos aos trajetos

diaspóricos juntamente com a coletividade quilombola, além de muitos ali serem
ex-escravizados, passam por uma longa jornada até chegarem ao Quilombo,
muitas eram as caminhadas que tinham que fazer até conseguirem encontrar
lugares seguros para a construção de novas habitações:

At the new Palmares, we’ll
trade manioc and hide
for houses, and ride through these mountains. (JONES, 1981, p. 89).
No novo Palmares, nós
comercializaremos mandioca e esconderemos
por cavalos e cavalgaremos através destas montanhas.
(JONES, 1981, p. 89, tradução nossa).

Eles querem contar, narrar, sua história, sobre o Quilombo dos
Palmares, querem juntos entoar uma nova canção, enquanto seguem sua jornada.
E à medida que Almeyda narra essa história, forma-se um quebra-cabeça como
nos explica Seligmann (2003) que pouco a pouco, por meio de detalhes, a
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experiência traumática se torna nítida e através da canção reconstrói-se essa
história:

This erth is my history, Anninho,
none other than this whole earth.
we build our houses on top
of history. (JONES, 1981, p. 5).
Esta terra é minha história, Anninho,
Nem mais nem menos que
Nós construímos nossas casas em cima do topo da história (JONES,
1981, p. 5, tradução nossa).

Almeyda ao reconstruir essa história em consonância com
Seligmann-Silva (2003) quer salvá-la do esquecimento, precisa denunciar as
barbáries e atrocidades cometidas contra os quilombolas. Conta sobre as crônicas
que serão escritas narrando as guerras dos Palmares no acerto de contas, fala sobre
zumbi ser o único homem temido por ela. E destaca que a imortalidade dele não
poderia ser tirada, mas que os soldados portugueses em suas versões transforam
heróis em vilões:
We’ll write his chronicles in wars against
them, and in settling of accounts.
Ah. They think they can kill his immortality.
While I’m out writing his immortality.
While I’m out writing his chronicles in
expeditions against the Portuguese,
you’ll stay in the new place, writing
his chronicles to hold against theirs.
You see how they transform heroes into villains,
and noble actions into crimes, and elevated
codes into venality?
“I’ll write your chronicles, Anninho.”
He laughs. (JONES,1981, p. 78).
Nós escreveremos suas crônicas em guerras contra
eles, e no acerto de contas.
Ah. Eles pensam que eles podem matar sua imortalidade.
Enquanto eu estou longe escrevendo suas crônicas em
expedições contra o Português,
você estará no novo Palmares escrevendo
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crônicas dele para manter-se contra as deles
Você vê como eles transformaram heróis em vilões.
e nobres ações em crimes, e elevados
códigos em venalidade?
“Eu escreverei suas crônicas, Anninho.”
Ele ri. (JONES,1981, p. 78, tradução nossa).

O relato dramático sobre Palmares perpassa como elenca
Seligmann (2003) pela rememoração do extermínio de muitos, pelos traumas e
pelas dores, mas também é movido por fé, esperança de liberdade e amor. É por
amor que Almeyda sobrevive para contar a história de luta e persistência em favor
da liberdade dos palmarinos:
“We should go on, Anninho” (JONES, 1981, p. 18)
“Devemos continuar, Anninho” (JONES, 1981, p. 18, tradução nossa).

Como observamos a obra em análise mostra a importância de uma
nova forma de olhar, para esse sujeito negro que está sempre à margem. A autora
almeja a construção de uma nova identidade, para os negros e deixa claro o
sentimento de exaltação um grupo honrado de pessoas. Podemos dizer que ela faz
muito mais do que reivindicar um mero reconhecimento, ela resiste ao logo dessa
história, juntamente com seu povo e busca reapropriação de um espaço existencial
que lhe sejam próprios.
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A POESIA NA LINHA DE FRENTE: O EU-LÍRICO COMBATIVO DE
AGOSTINHO NETO E NICOLÁS GUILLÉN

Lidiane Moreira e Silva1

Resumo: O angolano Agostinho Neto (1922-1974) e o cubano Nicolás Guillén (1902-1989)
viveram a História de seus respectivos países ativamente por meio de suas atividades políticas e
poéticas. Ambos usaram a poesia como escudo para suas lutas e, sobretudo, como arma de ataque
à colonização, à ditadura e à alienação nacional. Contudo, considerando o eu-lírico como um
sujeito criado pelo poeta (que é privilegiado, embora também seja colonizado), o texto que segue
propõe refletir sobre as vozes que estão representadas nas poesias.
Palavras-chave: Agostinho Neto; Nicolás Guillén; Eu-lírico; Poesia; Colonização.

O poema, embora arte intangível, está presente no contexto histórico ao possibilitar
a reflexão social e, por se tratar de um discurso que foge a normas e que sintetiza e
metaforiza uma fala, transcende a realidade. Como Alfredo Bosi coloca em O ser e o
tempo da poesia (1977) “o ser da poesia contradiz o ser dos discursos correntes” (2010,
p. 169) trazendo luz às questões basilares para a construção histórica, portanto, enlaçandose ao leitor e ao poeta, o ser da poesia mostra também que “O poema deve provocar o
leitor: obrigá-lo a ouvir – a ouvir-se.” (PAZ, 2012, p. 314). Por isso, a poesia atua junto
à sociedade para além do deleite. Em consonância com as reflexões de Bosi e Octávio
Paz, os poetas Nicolás Guillén (1902-1989) e Agostinho Neto (1922-1979) escrevem
versos com pretensão de provocar o leitor no tocante à submissão e reação ao
colonialismo e mais que isso, o fazer poético é oportunidade para que eles se vejam nas
poesias, pois espelha suas raízes. Ainda que escolha não refletir seu universo no eu-lírico,
o eu-lírico é, de fato, uma das vestes do poeta, ou melhor, uma de suas faces, forjada ou
não. Portanto, sua construção está diretamente ligada ao tempo presente em que vive o
poeta. Nas poesias de Agostinho e Guillén, o eu-lírico não trará visões que contribuam
com o colonizador, já que foram séculos de protagonismo europeu, mas discursos
combativos, pois, como sujeito construído pelo poeta, o eu-lírico será o porta-voz do
mundo colonizado com seus diversos personagens.
Agostinho Neto, nasceu na aldeia de Kaxicane, pertencente ao município de Ícolo
e Bengo, próximo de Luanda, em Angola. Era filho de professores e, embora de origem
humilde, foi favorecido pelo acesso aos estudos, principalmente ao cursar faculdade de

1

Doutoranda em Letras (UNESP/Assis-SP); e-mail: lidiane_unesp@yahoo.com.br.

4388

Medicina em Coimbra. Nicolás Guillén nasceu na cidade de Camagüey, um pouco mais
distante da capital La Habana, e também foi um privilegiado em seu contexto, tanto pelos
acessos aos estudos em Cuba, como por ser filho de um senador cubano, o que lhe
oportunizou conhecimentos diferenciados, consciência social e política. Os dois poetas
escreviam a partir de posições especiais. Apesar de terem nascido em países explorados
pela colonização e atingidos pela ditadura, como escritores de literaturas marcantes em
períodos opressivos, eram intelectuais, sujeitos que refletiam acerca de contextos sociais
e interferiam neles com suas falas. Ao usufruírem dos conhecimentos do sistema,
tornaram-se questionadores, críticos e reivindicaram mudanças no contexto em que
viviam. Lembrando Edward Said em Representações do Intelectual (2005): “claro, está
a noção de que todos os intelectuais representam alguma coisa para seus respectivos
públicos e dessa forma, se auto-representam diante de si próprio.” (p.14), interessará aqui,
compreender quais são os ecos trazidos pelo eu-lírico a partir da ótica colonial, produzidas
especificamente por esses escritores colonizados.
As escritas dos poetas revelam uma gama de elementos como o humor, a
melancolia, a ironia, o saudosismo, a paixão, a utopia, a consciência política e a
consciência intelectual, indicando as vozes a quem pertencem. Tais características são
ensejos para que o eu-lírico seja percebido como diverso, porque indicam vestígios do
poeta, do povo e, consequentemente, toda a bagagem histórica de ambos. Note-se, por
exemplo, que em “Saudação”, poema da obra Sagrada Esperança (1974), de Agostinho
Neto, há a proximidade entre o eu-lírico e o povo a partir de um discurso que aclama o
homem negro comum pertencente à massa:

SAUDAÇÃO
A ti, negro qualquer
Meu irmão do mesmo sangue
Eu saúdo!
Esta mensagem
seja o elo que me ligue ao teu sofrer
indissoluvelmente
e te prenda ao meu Ideal
Que me faça sentir
a dor e a alegria
de ser o negro-qualquer perdido no mato
com medo do mundo ofuscante e terrível
e nos alie agora na sua busca
[...]

(1974, p. 72-73)
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Esse eu-lírico que deseja ligar-se ao sofrer do “negro qualquer”, considerando-o
irmão de sangue, deixa evidente a intenção de fazer da poesia uma mensagem que
conscientize e una todos os negros à sua ideologia. Ao metaforizar o povo na expressão
“negro qualquer”, o poeta está apontando tanto para a sua intenção de falar com todos os
que pertencem à massa popular, sem distinção, quanto ao tratamento de pouco valor dado
a ela, pontuando o intuito de falar e unir-se justamente àqueles que são maltratados. Nos
versos seguintes, o eu-lírico evidencia estar ciente a respeito da miséria do povo e de sua
distância dessa realidade, pois ele almeja que a mensagem de luta trazida pela poesia seja
o elo que os una ao ponto de fazê-lo sentir genuinamente todas as mazelas dos que são
tratados apenas como “homem-número-abstracto”.

e sinta contigo a vergonha
de não ter pão para lhes dar
para que juntos vamos cavar a terra
e fazê-la produzir

Com versos que fogem de uma estrutura metrificada e rimada, o poeta vai
reforçando a intenção de aproximar o eu-lírico do povo comum, mostra a consciência do
intelectual por trás do poeta, que compreende o combate à colonização a partir da
presença mais ativa da situação angolana, num diálogo mais direto ao homem e mulher
comum, para que juntos refaçam a História nacional. A presença do intelectual enquanto
sujeito pertencente a uma sociedade colonizada modifica os vieses já dados à poesia, que
tematiza a colonização e a ditadura decorrente dela, pois, a literatura escrita por quem
pertencia ao país oprimido possibilita novas versões sobre os fatos, frequentemente
distintas das versões dadas por literaturas que narravam a partir do olhar de quem
pertencia a países opressores, ou que sequer herdaram os resquícios daquela violência. O
intelectual originário de uma sociedade colonizada (espera-se), já foi provocado ao
autoquestionamento sobre sua formação, sua forma de construção de pensamento, bem
como sobre sua produção artística e cultural. Para melhor descrever, Agostinho escrevia
objetivando não resumir sua literatura à exaltação da identidade angolana, mas
estendendo o diálogo com outros povos de origens africanas que haviam sido atingidos
direta ou indiretamente pela exploração da colonização, escravidão e ditadura. “Voz do
Sangue” poema de sua obra póstuma, Renúncia Impossível (1985), exemplifica esse
propósito.
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VOZ DO SANGUE
Palpitam-me
os sons do batuque
e os ritmos melancólicos do blue.
Ó negro esfarrapado
do Harlem
ó dançarino de Chicago
ó negro servidor do South
Ó negro da África
negros de todo o mundo
eu junto
ao vosso magnífico canto
a minha pobre voz
os meus humildes ritmos.
Eu vos acompanho
pelas emaranhadas áfricas
do nosso Rumo.
Eu vos sinto
negros de todo o mundo
eu vivo a nossa história
meus irmãos.
1948

(1985, p. 29-32)
Evocando “negros de todo o mundo”, o eu-lírico se coloca modestamente à
disposição para compor o coro à ancestralidade. Ao citar o blues, forma musical originária
da música afroamericana, o “negro esfarrapado/do Harlem”, bairro também
afroamericano, o “dançarino de Chicago” e “o negro servidor do South”, há a
potencialização da presença e importância africana fora do continente, na cultura e na
construção de outras sociedades. A voz poética de “Voz do Sangue”, novamente,
reconhece ser parte de um todo, irmanando histórias e sinalizando a necessidade de uma
universalização na luta pela liberdade da opressão, sintetizando no título e em singular
(para enfatizar a unidade), o que os torna aliados: o sangue, símbolo de vida e de família.
Said afirma: “[...] penso que a tarefa do intelectual é universalizar de forma explícita os
conflitos e as crises, dar maior alcance humano à dor de um determinado povo ou nação,
associar essa experiência ao sofrimento de outros.” (2005, p. 53). Isso parece impelir a
poesia de Agostinho tanto para a aproximação de outras nações quanto para uma
atualidade.
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Nos dois poemas, nitidamente, as mensagens do eu-lírico fazem-no próximo do
povo, reconhecendo seu local de fala, estimulando-os a mover-se para um “Ideal” em
comum. Agostinho costuma trazer um tom de melancolia pela miséria deixada com a
exploração europeia, paralelo a certo entusiasmo que nasce da esperança por novos
tempos. Nos versos acima, o entusiasmo surge volumosamente nesse formato de paixão
e utopia pela irmandade que trará a consciência política, delineando um mesmo plano de
ação e de escrita.
Já o entusiasmo nos poemas de Nicolás Guillén vem com ritmo afrocubano, humor
e ironia. O poeta trabalha nos versos de modo distinto de Agostinho, mas com um mesmo
motivo, a crítica ao sistema e a reconstrução da identidade nacional. Lê-se poemas que
questionam e criticam diretamente o leitor cubano por não reconhecer sua identidade,
seus traços que remetem à negritude, como “Negro Bembón” presente na obra que
inaugura seus poemas mais engajados Motivos de Son (1930).
NEGRO BEMBON
¿Por qué te pone tan brabo,
cuando te disen negro bembón,
si tiene la boca santa,
negro bembón?
Bembón así como ere
tiene de to;
Caridá te mantiene,
te lo da to.
Te queja todabía,
negro bembón;
sin pega y com harina,
negro bembón;
majagua de dri blanco,
negro bembón;
sapato de do tono,
negro bembón...
Bembón así como ere,
tiene de to;
Caridá te mantiene,
Te lo da to.

(2002, p. 83)
O poeta usa a palavra “bembón” (em português, beiçudo), invertendo seu uso
racista ao assinalar a beleza do negro quem tem lábios grossos. O eu-lírico já inicia o
poema questionando criticamente o homem negro que se queixa quando lhe chamam
“beiçudo”, quando essa característica não é um defeito, mas um elogio. Reforça sua
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crítica, agora voltada à assimilação dos negros cubanos quando menciona a “harina”
(farinha), que era usada como tentativa de clarear a pele e se assemelhar ao homem
branco. E, apesar das contestações, o eu-lírico usa de certo humor e musicalidade,
repetindo “negro bembón”, como um refrão e um eco, e outros versos afirmativos da
identidade negra. Para isso, o intelectual por trás da voz poética será a voz provocativa
que confronta o homem cubano que ainda é submisso ao estrangeiro. Essa musicalidade
permeia todas as obras do poeta e, no caso de Motivos de Son, desde o título que remete
ao gênero musical afrocubano son. Ao longo de suas escritas, a escolha desse estilo de
música soma ao grande objetivo de recuperar a autoestima do povo cubano, além de dar
contorno à identidade nacional.
Em “Negro Bembón”, embora haja ausência de métrica, há algumas rimas toantes
(“ere” e “mantiene”, segunda e quarta estrofes; e “todabía” e “harina” na terceira estrofe),
que acentuam a sonoridade junto às repetições de alguns versos e palavras. Como em
outros poemas de Guillén, principalmente da obra citada, observam-se apócopes 2 na troca
de “todo” por “to”, “Carida” e não “Caridad”, “do” no lugar de “dos”, por exemplo, para
trazer o falar coloquial do povo simples para o poema, o que exaltou os ânimos de alguns
cubanos, pois acreditava-se que o poeta estava ridicularizando a fala popular. Entretanto,
a intenção era dar visibilidade para a fala das ruas, realçar e valorizar a identidade cubana,
diferenciando-a do colonizador. Assim, quando faz a crítica à assimilação e exalta usando
a mesma linguagem do povo, o eu-lírico sai da posição de intelectual distante da massa e
fala igualmente. Essa aproximação do povo é mais legível no poema “Canción de los
hombres perdidos” da obra West Indies, Ltd. (1934).

CANCIÓN DE LOS HOMBRES PERDIDOS
Con las ojeras excavadas,
rojos los ojos como rábanos,
vamos por las calles caladas.
La tripa impertinente hipa,
puntual lo mismo que um casero,
pero nada hay para la tripa.
No hay aguardente ni tabaco,
ni um mal trozo de carne dura:
sólo las pulgas bajo el saco.
Así andamos por la ciudad,
como perros abandonados
2

Supressão de sílaba ou letra ao fim da palavra.
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en médio de uma tempestad.
[...]
Somos asmáticos, diabéticos,
herpéticos y paralíticos,
mas sin regímenes dietéticos.
Nos come el hambre día a día,
y van cavándonos los dientes
charcos bermejos em la encía.

[...]
(2002, p. 125)
Em West Indies, LTD., Guillén tece duras críticas à presença estadunidense em
Cuba, portanto, a temática estará focada em apontar a miséria que a presença “yanqui”
vinha trazendo ao país. Verbos no plural indicam que o eu-lírico está junto com o povo e
sofre com a exploração cubana, apontando uma mudança no discurso, de uma voz poética
que critica o povo, para aquela que se vê pertencente à massa.
Na estruturação notam-se rimas intercaladas (ABA/CDC), em sua maioria pobres,
algumas rimas internas (“tripa” e “hipa”), aliterações em “r”, “j”, “ll”, “s” (principalmente
nas primeira e segunda estrofes) e assonâncias “a”, “o”. Apesar de não haver metrificação,
há um visível trabalho estético confluindo com a temática, permitindo ler a narrativa de
uma tragédia e uma canção, como afirma o próprio título do poema e de uma humanidade
que foi se perdendo. Essa musicalidade que aparece por meio das rimas e demais
sonoridades, é reforçada pelas quatro repetições dos versos “Así andamos por la
ciudad/como perros abandonados/en médio de uma tempestad” (2002, p.125-126),
novamente, como um refrão.
“Canción de los hombres perdidos” expõe a miséria, a fome e o entorpecimento que
vive a população em meio ao caos instalado em Cuba durante o início do século XX, com
a presença dos EUA e de militares no governo. Para o eu-lírico, não importava qual dos
dois estivesse no comando, o terror permaneceria: “¿Qué más da ser ladrón o papa?/El
caldero siempre es el mismo,/lo que le cambian es la tapa.” (2002, p.126). Todo o
desenrolar do poema traz a ironia costumeira de Guillén, mas com um tom mais ácido e
insatisfeito, o que ocasiona na dubiedade das vozes, ou na união mais clara delas, pois os
versos trazem à luz situações e sentimentos que podem ser vistos, sentidos e vividos por
qualquer cubano no contexto de confusão, violência e ditadura do período. Neste poema,
separar o intelectual do poeta e do povo torna-se árduo, implicando em compreender a
escrita fundamentalmente pelo olhar do colonizado. Ou seja, o eu-lírico mostra o poeta
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como parte de um todo, ainda que com privilégios, ele sofreu e sofre as consequências da
colonização.
Quando critica o povo, é possível conjecturar que o poeta segue a linha de combate,
primeiro, a si (enquanto sociedade colonizada), com suas alienações e submissões, para,
posteriormente, poder enfrentar o sistema que o oprime. Por isso, o poeta, enquanto
intelectual, compreende que:
[...] não é nem um pacificador nem um criador de consensos, mas
alguém empenha todo o seu ser no senso crítico, na recusa em aceitar
fórmulas fáceis ou clichês prontos, ou confirmações afáveis, sempre tão
conciliadoras sobre o que os poderosos ou convencionais tem a dizer e
sobre o que fazem. (SAID, 2005, p. 36)

Se antes questionava as escolhas de seus compatriotas, ele se juntará a eles para
reclamar, porque entende que a voz poética se desdobra também pela necessidade de
desvelar a identidade do povo. Assim, seria possível recomeçar a história do povo,
reescrever, compreender o passado, superar o presente e, talvez, preparar um outro futuro.
E a conscientização pela literatura contribuía, naquele contexto, para a exaltação da
ancestralidade e para a construção de uma identidade nacional, pois, relembrando
novamente Octávio Paz: “A arte se nutre sempre da linguagem social. Essa linguagem é,
também e sobretudo, uma visão de mundo.” (2012, p. 296).
Agostinho e Guillén intentam conscientizar o povo por meio da literatura sobre a
necessidade de lutar desde o direito à terra e ao alimento:
E do drama intenso
duma vida imensa e útil
resultou certeza
As minhas mãos colocaram pedras
nos alicerces do mundo
mereço o meu pedaço de pão.

(NETO, 1974, p. 67)

Autoquestionar-se sobre as escolhas pessoais (assimilação), a valorização da
cultura, questionando as falas predominantes, as verdades impostas em um período de
silenciamento e apagamento da memória do colonizado.
Por meio da memória (relembrando a tradição, a oralidade e sua proximidade com
a poesia e com a música), da consciência política e do inconsciente coletivo no discurso
do intelectual trajado de eu-lírico, a poesia evidencia em estética e temática as várias
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camadas da identidade de uma nação que foi colonizada. Os poetas colocam suas criações
diante da guerra contra o colonialismo, quando abrem as gavetas do inconsciente coletivo
por meio de um eu-lírico que não nega ou oculta a tradição, a violência de séculos, a
cultura “herdada” por imposição e, como resultado disso, as contradições do sujeito
colonizado. O eu-lírico não deixa de ser combativo ao fazer uso da língua do colonizador,
ou quando deixa transparecer em seus versos a adoção de elementos estrangeiros. Pelo
contrário. A voz enunciativa da poesia usa a cultura imposta para articular-se contra essa
cultura. Como nos coloca Kabengelê Munanga em Negritude: Usos e Sentidos (1984):
Assiste-se agora uma mudança de termos. Abandonada a assimilação,
a liberação do negro deve efetuar-se pela reconquista de si e de uma
dignidade autônoma. O esforço para alcançar o branco exigia total autorejeição; negar o europeu será o prelúdio indispensável à retomada. É
preciso desembaraçar-se desta imagem acusatória e destruidora, atacar
de frente a opressão, já que é impossível contorná-la. (p. 32)

Portanto, para desprender-se do opressor, é preciso dominar seus artifícios e se
colocar na linha de frente. Agostinho Neto e Nicolás Guillén, com temáticas e estéticas
semelhantes, mas também distintas pelo modo de elaboração das críticas, articulam a
poesia em favor de um projeto anticolonial. A perspicácia e lucidez do intelectual que há
no poeta são delineadas pelos poemas, fundamentando a presença da poesia como um
sujeito atuante diante da História, possivelmente, por originarem de contextos
colonizados, mas, certamente, por estarem cientes e atentas de suas capacidades.
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QUANTOS TRAUMAS KEHINDE TEVE?
Vanessa Hack Gatteli1
Resumo: Um defeito de cor (2015) inicia com Kehinde, uma menina sequestrada em uma cidade
africana chamada Uidá para virar escrava no Brasil. Já adulta, ela tem seu segundo filho,
Omotunde, que seria anos mais tarde vendido como escravo pelo próprio pai. Ela resolve voltar
para a África, deixando pessoas de confiança responsáveis pela busca do filho desaparecido.
Kehinde resolve voltar para o Brasil para finalmente reencontrar seu filho. A questão que se
coloca aqui é se todos esses traumas são uma performatividade de um trauma cultural
(ALEXANDER, 2004) ou de um trauma individual (CARUTH, 1996), ou ainda, se eles se
enquadram em outras noções de trauma, conforme Luckhurst, 2008.
Palavras-chave: trauma; trauma cultura; Um defeito de cor; escravidão

Em 1988, Octavio Ianni afirmou que a literatura negra estava “por fora e por
dentro da literatura brasileia”. Após o trabalho de pesquisadores como Assis Duarte, o
termo literatura afro-brasileira – livre de fenótipos – tomou o lugar de literatura negra,
mas ainda carrega em si essa condição híbrida de estar “por dentro” e “por fora” da
literatura brasileira. Eu prefiro a noção de estrangeiro de Kristeva, menos binária, na qual
ela afirma que o estrangeiro é esse sujeito rejeitado, que quando não sucumbe, acha um
caminho. Para Kristeva,
O estrangeiro seria o filho de um pai cuja existência não deixa dúvida alguma,
mas cuja presença não o detém. A rejeição de um lado, o inacessível do outro:
se tiver forças para não sucumbir a isso, resta procurar um caminho. Fixado a
esse outro lugar, tão seguro quando inabordável, o estrangeiro está pronto para
fugir. Nenhum obstáculo o retém e todos os sofrimentos, todos os insultos,
todas as rejeições lhe são indiferentes na busca desse território invisível e
prometido, desse país que não existe mas que ele traz no seu sonho e que deve
realmente ser chamado de um além. (KRISTEVA, 1994, p. 13)

Para Kristeva a possibilidade de uma “felicidade cabisbaixa”, penso que a
pergunta a ser feita é ainda mais primordial: haveria estrangeiros livres? Kristeva acredita
que sim, que o estrangeiro é portador de uma liberdade sofrida, acompanhada da solidão,
frequentemente cercado pelo ódio do outro. A qualquer momento, pode ser lembrado que
não pertence àquele lugar. Em outro âmbito, contudo, o estrangeiro precisa lutar
visceralmente por sua liberdade, como no caso de povos escravizados. Para Assis Duarte
(2011), a literatura afro-brasileira apresenta uma dinâmica própria, que envolve uma
sintonia entre temática, autoria, ponto de vista, linguagem e público. Assis Duarte lembra
que esses fatores não são necessariamente uma camisa de força, mas sim são elementos
frequentes na literatura afro-brasileira, constatados por meio do estudo conduzido por
Assis Duarte.
1
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Levando isso em consideração, penso que a obra Um defeito de cor (2006) é um
dos grandes expoentes da literatura afro-brasileira contemporânea. Assim como a
literatura afro, a narradora-personagem não sucumbe, ela supera todos os sofrimentos na
busca de um devir.
O enredo da narrativa é praticamente impossível de ser comentado em poucas
palavras. O que é possível dizer, é que a narrativa se inicia com a personagem em sua
casa, ainda criança, na África, passando por um sem-número de lugares em sua trajetória.
Em inúmeros movimentos, Kehinde/Luísa passa por diversos lugares: Reino do Daomé
(atual Benim), Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo e Nigéria.
A história tem seu desfecho com a personagem retornando ao Brasil, ancorando
já no porto. Ela havia voltado para a África depois de muitos anos como escrava e também
como liberta no Brasil. Na África, ela se torna uma grande empreendedora, fabricando
casas e exportando produtos, tendo uma outra família, com novo companheiro e dois
filhos gêmeos. Sua decisão por retornar ao Brasil se dá para fazer uma última tentativa de
reencontrar o filho no Brasil, contando então sua história durante a viagem para sua
acompanhante. Só descobrimos que o livro está sendo ditado para outra pessoa, nas
últimas páginas do livro, o que explica o tom um tanto oral da narrativa. Em inúmeros
movimentos, Kehinde/Luísa passa por diversos lugares: Reino do Daomé (atual Benim),
Bahia, Maranhão, São Sebastião do Rio de Janeiro, São Paulo e Nigéria.
Penso que o romance pode ser dividido em duas grandes buscas da protagonista:
a busca pela liberdade e a busca pelo filho desaparecido. A busca pela liberdade
predomina na primeira metade do livro, na qual Kehinde luta por sua carta de alforria.
Contudo, sua busca pela liberdade vai muito além da individualidade. Sua participação
na Revolta dos Malês prova isso, seu objetivo é o fim da escravização dos africanos e
seus descendentes. Para além da luta armada, Kehinde se junta a uma espécie de
cooperativa de crédito, que financia cartas de alforria para escravos. Além de tudo isso,
ela também ensina algumas crianças a ler e escrever.
A busca pelo filho toma conta da segunda metade da narrativa, iniciando no
momento em que o pai do segundo filho de Kehinde é vendido como escravo. O pai de
Omotunde (o filho de Kehinde), era um homem branco, com quem Kehinde havia ido
morar em um sítio e aberto uma sociedade em uma padaria. Em função da extensão do
livro, vou explicar alguns detalhes que ocorreram antes de o filho de Kehinde ser vendido
como escravo.
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Depois de um tempo, o pai do filho de Kehinde resolve casar formalmente com
uma mulher branca e Kehinde constrói uma casa nos fundos da antiga padaria. É nessa
casa em que em um acidente, ela perde seu filho primogênito (fruto de um estupro
cometido por seu antigo senhor), em um acidente com uma faca em uma brincadeira de
criança.
É nesse período, morando ainda em Salvador, que Kehinde se envolve com
muçumirins e luta na revolta dos malês. Não muito tempo depois, ela se envolve com
uma homem chamado Jorge e participando, quase que involuntariamente, de uma revolta
chamada Cemiterada, na qual é pega pela polícia e vai presa. Ela consegue sair da cadeia,
mas precisa fugir, ficando algum tempo em Itaparica, deixando o filho para trás, com sua
amiga de longa data, Esméria. O pai da criança continuava vendo a criança de vez quando.
Por motivação religiosa, ela vai para o Maranhão estudar para ser vodúnsi, assim
como sua avó. Ela então retorna brevemente para Salvador, mas apenas para fazer os
preparativos para ir para o Recôncavo, onde continuaria seus estudos para se tornar
vodúnsi. Nesse intervalo, ela revê o filho, mas se dá conta que não pode levá-lo para o
recôncavo junto com ela. É nesse momento que o pai de seu filho, endividado por causa
do jogo, vende o filho como escravo. A partir daqui a narrativa se torna a busca de
Kehinde por esse filho.
É nessa segunda busca que eu foco minha reflexão, pensando na teoria do trauma
e do trauma cultural. Para autores como Caruth (1996) e Lockhurst (2008) que o trauma
é uma experiência intensa, catastrófica e muito dolorosa para um indivíduo suportar. Por
isso o sujeito reprime esse trauma, saindo aparentemente ileso psiquicamente (e muitas
vezes, fisicamente também). Esse trauma passa por um período de latência e mais cedo
ou mais tarde, vai vir à tona na forma de diversos sintomas, como sonhos, flashbacks e
alucinações. De acordo com algumas linhas de pensamento, esse trauma só será
assimilado no momento em que for narrativizado.
Para explicar a teoria do trauma cultural de forma rápida, de Jeffrey C. Alexander
(2004), vou fazer uma analogia com a teoria do trauma individual. Após uma experiência
tão nefasta quanto a escravidão, houve algo que podemos fazer uma comparação com o
período de latência do trauma individual. Em um momento em que o país ainda se
constituía enquanto nação, foi implantado um projeto que não incorporou a escravidão às
suas “narrativas mestras”. A abolição da escravatura foi transformada, nas palavras de
Assis Duarte, em “um happy end festivo e apaziguador” (2005, p. 167), recalcando esse
trauma coletivo. No entanto, esse trauma não deixa de vir à tona – aí a analogia fica por
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conta da marginalização que a população negra sofre no Brasil até hoje, uma das heranças
que a escravidão deixou.
A literatura afro-brasileira contemporânea, em uma tentativa de defrontar-se com
esse trauma, vem trazendo em suas narrativas temas relacionados à realidade de uma
sociedade marcada pela discriminação racial. Conceição Evaristo lança mão de sua
escrevivência em suas histórias, frequentemente marcadas pela violência. E é justamente
da Conceição Evaristo (2016) que vem o título dessa apresentação Quantos traumas
Kehinde teve?, no caso o conto Quantos filhos Natalina teve?. É frequente também uma
revisitação ao passado, como é o caso do romance tratado nesse artigo. Como se observa,
é uma maneira de resgatar as histórias “esquecidas” pela literatura do séc. XIX.
A literatura é um meio pelo qual muitas vezes os traumas são confrontados. Eu
cito como exemplo as obras de Toni Morrison A Mercy e God Bless the Child. Na obra
Um defeito de cor, os personagens confrontam seus traumas de forma simbólica, por meio
da religião. Durante o período em que são cativos, os personagens escravizados decoram
as rezas da Casa Grande, mas escondem as imagens de seus santos embaixo de suas
esteiras na senzala. Ou então por meio do sincretismo: Uma contadora de histórias
aparece na fazenda e conta uma história já conhecida por Kehinde, mas a história tem um
final diferente, termina com Nossa Senhora. Em muitos momentos, para que pudessem
viver sua cultura, ela precisava ser adaptada.
No entanto, o grande trauma da vida de Kehinde talvez não seja nem o estupro, o
sequestro, a morte de familiares, a perda da liberdade, a morte do filho ou mesmo a perda
do filho para a escravidão, a quem ela busca incansavelmente durante o resto de sua vida.
Seu grande trauma, talvez seja um assassinato que ela cometeu no momento em que viu
ameaçadas todas as coisas que conquistou: sua vida, em primeiro lugar, juntamente com
sua maternidade, deixaria seu filho órfão. Por fim, temia por sua liberdade, que tanto tinha
lutado para reconquistar.
Quando morava ainda no sítio em Salvador ocorre um fato que define os rumos
da história. Sua padaria ficava longe do lugar em que morava e certo dia, por calcular mal
o tempo, a noite acabou caindo ainda durante o percurso. É no meio desse trajeto que
Kehinde é abordada por dois negros, que queriam seu dinheiro. Como não se deram por
satisfeitos com o que ela tinha, Kehinde acaba por matar um dos homens negros, enquanto
que o outro fugiria:
O sangue esguichou da garganta do homem e escorreu pela faca, molhando a
manga do vestido e esquentando meu braço. Não me lembro muito bem do que
aconteceu em seguida, apenas que fiquei parada, com o braço erguido e a faca
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cortando o espaço onde estava o pescoço do homem caído no chão.
(GONÇALVES, 2015, p. 446)

Ela estava com uma faca porque havia tido um pressentimento, por isso resolvera
sair armada. Ela só conseguiu matar o homem sem o revide do outro agressor porque seu
amigo Sebastião veio encontrá-la, distraindo os homens momentaneamente com seu grito.
Kehinde na verdade ataca o homem não só para defender sua integridade física, mas
também para defender sua liberdade: na bolsa ela carregava não só o dinheiro, mas
também sua carta de alforria.
Após esse evento, Kehinde mostra sinais visíveis de trauma, tendo a sensação de
sangue escorrendo pelo braço durante à noite na cama, sendo obrigada a levantar e se
lavar com muita água, prevenindo que aquele calor tomasse conta de todo seu corpo. Esse
tipo de alucinação é comum em vítimas de trauma – trauma aqui em um sentido bastante
específico, que é definido pela psiquiatria como TEPT. Caruth define esse trauma como
uma experiência muito opressiva e repentina, na qual o indivíduo responde com sintomas
incontroláveis e involuntários, como alucinações.
Contudo, o trauma vai muito além da noção classificatória de patologia. É uma
“ferida” aberta que quer nos contar uma verdade e que não pode ser dita de outra maneira.
É algo incontrolável, uma espécie de possessão, sobre a qual o indivíduo não possui
qualquer tipo de controle. Muitas vezes, também é visto como algo paradoxal, talvez
pendular, entre e a vida e a morte, entre destruição e sobrevivência. Sobreviver, para a
consciência de um indivíduo que sofreu um trauma, é se confrontar reiteradamente com
a primordialidade e impossibilidade de compreender a ameaça à vida pela qual se passou.
Ao final da narrativa, descobrimos que a razão para Kehinde nunca ter encontrado
o filho, foi esse assassinato, foi um erro não confrontar o trauma dessa morte por meio de
um ritual religioso. Kehinde respeitava a morte e os espíritos dos mortos, era algo a que
levava a sério. Até mesmo evitava o teatro de fantasmagoria do RJ, por achar que aquilo
não poderia ser usado para diversão:
Os donos do teatro afirmavam que podiam fazer aparecer o espírito de qualquer
morto, desde que tivessem um desenho ou uma pintura dele. Algumas pessoas
levavam as imagens de seus mortos e logo depois os espíritos deles estavam
lá, andando pela parede como se fossem vivos. Eu achava aquele assunto sério
e evitava até mesmo passar em frente ao teatro. (GONÇALVES, 2015, p. 702703)

Enquanto morava em São Sebastião do Rio de Janeiro, houve um assassinato na
casa/cortiço em que vivia. Kehinde acabou se tornando cúmplice, ajudando a acobertar o
crime, pois o assassino era um jovem conhecido da vizinhança. Contudo, amigos do
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morto vieram vingar a morte do falecido e assassino acabou por ser assassinado também.
Kehinde a vizinhança notaram que o espírito desse vizinho que fora morto por vingança,
possuiu o corpo de uma criança e de uma mulher, necessitando de purificação religiosa.
Um amigo, chamado Maboke, não permitiu que Kehinde participasse dos rituais, pois ela
pertencia a outra religião (Kehinde cultuava voduns e orixás, enquanto que Maboke era
do candomblé). No entanto, ela pode ir até o local da coleta de folhas necessárias para o
ritual, o que permitiu à narradora explicar um pouco sobre o tata kisaba, uma espécie de
sacerdote do candomblé.
Quando Kehinde deixa São Sebastião do Rio de Janeiro, seu namorado Piripiri
deixou de presente para ela um lenço vermelho, cujo valor simbólico estava associado à
capoeira. Kehinde retribuiu a gentileza, deixando para ele uma bolsinha de tecido brocado
que havia comprado com o dinheiro da venda de Cookies, quando ainda era escrava.
Muitos anos depois, quando já está retornando ao Brasil idosa e cega, Kehinde relembra
esses fatos.
Ela faz uma mea culpa, associando os desencontros entre ela e o filho ao
assassinato que teve que cometer em legítima defesa:
Você deu alguma importância quando contei que o Maboke, aquele tata kisaba
que alugava um cômodo na casa da dona Balbiana, disse que os espíritos dos
mortos perseguem seus assassino, atrapalhando a vida deles por todo o sempre
ou até que seja feito um trabalho de limpeza? Se você disser que sim,
reconheço que minha culpa é maior do que imaginava, pois não me importei.
Não pensei que aquele homem que tinha tentado me assaltar na estrada para o
sítio onde morávamos em São Salvador estivesse incluído nesse tipo de
espírito. Isto é, nunca me vi como uma assassina, apenas como uma pessoa se
defendendo de outra. (GONÇALVES, 2015, p. 947)

Kehinde deixou de encontrar o filho porque ignorou, por um acaso tolo do destino,
uma série de cartas recebidas na África. Três dessas cartas continham notícias
contundentes sobre o paradeiro de seu filho. Uma quarta carta, com poucos meses de
diferença das outras, falava de uma visão que seu velho amigo Maboke tivera ao ver a
bolsa de brocado no meio das coisas do Piripiri. Fora justamente essa bolsa que que
Kehinde usava no dia em que matou aquele homem para se defender. A carta trazia
informações importantes:
Por algum motivo qualquer, o Maboke tinha visto a bolsa entre os guardados
do Piripiri e teve uma visão comigo, quando ficou sabendo de tudo que tinha
acontecido e do quanto aquele espírito já tinha me prejudicado. Ainda continua
prejudicando, mas sei que logo vamos acertar as nossas contas. Vou procurar
por ele no Orum, pois acho que a minha culpa por ter tirado a vida dele já foi
expiada há muito tempo. E ele ainda prejudicou você, te afastando de mim,
dificultando a sua vida por causa das decisões erradas que eu tomava, às vezes
até sem saber por quê. Será que isso explica nossos desencontros? Será que
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você acredita em tudo que acabei de contar? Espero que sim, e fico até
pensando se não foi mesmo o melhor para você. (GONÇALVES, 2015, p. 947)

Esse trauma, esse assassinato que Kehinde comete e cuja culpa carrega nas costas
pelo resto da vida é o que Herman e Vervaeck chamam de dinamic bound motif, sendo
indispénsável para a fábula (a fábula, na narratologia, seria algo mais ou menos
equivalente ao enredo).
Concluindo, creio que a incompreensão do trauma que sofreu fez com que
Kehinde não confrontasse esse trauma, pois não se enxergava como uma assassina. Da
mesma forma, considero que ela sequer tenha compreendido de forma clara a à vida que
sofreu. Durante toda sua vida, diversos acontecimentos exigiam uma cerimônia africana,
fosse um batizado, um agradecimento ou um simples pedido. A incompreensão fez com
que a personagem não se desse conta da primordialidade de um ritual de purificação.
Em um sentido mais amplo – aí já pensando na ideia de trauma cultural e/ou
coletivo, penso que essas narrativas afro-brasileiras que retomam o passado enfrentam o
happy-ending da nossa abolição. Por fim, concluo parafraseando Conceição Evaristo: Um
defeito de cor é uma narrativa que certamente perturba os sonos injustos dos filhos da
Casa Grande.
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VOZES POÉTICAS E ELEMENTOS PROTOFEMINISTAS NA POESIA DE
ANNE BRADSTREET
Aline Fernandes Thosi1
Resumo: Primeira pessoa a ser reconhecida como poeta nos Estados Unidos da América, Anne Bradstreet
foi mais do que uma poeta Puritana. A poeta escreveu também muitos poemas sobre o direito das mulheres
de serem reconhecidas como seres pensantes com capacidade de raciocinar e escrever sobre assuntos
diversos. Este trabalho analisa as vozes pública e privada da poeta, assim como os elementos de cunho
protofeministas em alguns de seus poemas.
Palavras-chave: Poesia; Protofeminismo; Abralic

Anne Bradstreet (1612 – 1672), nascida Anne Dudley em Northampton, Inglaterra, tornouse a primeira pessoa a ser reconhecida como poeta nos Estados Unidos da América em 1650,
quando seu manuscrito foi levado das colônias para ser publicado na Inglaterra pelo cunhado John
Woodbridge (1613 – 1696). Filha dos puritanos Thomas Dudley (1576 – 1653) e Dorothy Yorke
(1582 – 1643), a poeta cresceu na Inglaterra onde teve acesso à educação: passava seus dias na
biblioteca do Conde de Lincoln, para quem seu pai trabalhava como administrador, lendo autores
clássicos e contemporâneos. Apesar de não poder frequentar escolas, já que estas eram só para
meninos, a pequena Anne tinha seu pai como tutor e estudava o que os meninos estudavam nas
escolas: política, história, ciências, teologia, dentre outros. Aos 16 anos, Anne casou-se com o
também puritano Simon Bradstreet (1603 – 1697) e, logo em seguida, emigrou para as colônias
nos Estados Unidos junto com sua família de origem, seu marido e um grupo de puritanos liderado
por John Winthrop (1587 – 1649)2. Depois de uma longa viagem com muitos percalços, toda a
família instalou-se em Salem, Massachusetts. Muitas pessoas morreram de doença e fome nos
primeiros anos e, por isso, era comum mudar-se frequentemente em busca de melhores condições.
Ao longo de sua vida fragilizada por causa de algumas doenças e condições precárias, Bradstreet
teve oito filhos. Independentemente de todas as responsabilidades como mãe, esposa e dona de
casa, e apesar de sua pouca saúde, Bradstreet produziu muitos poemas e cartas em versos nas horas

1

Bacharel em Letras Port/Ing e Mestranda em Literaturas de Língua Inglesa. Contato: alinethosi89@gmail.com
Foi um advogado puritano inglês e uma das principais figuras na fundação da Província da Baía de Massachusetts.
Esteve à frente do primeiro grupo de emigrantes da Inglaterra, em 1630. Serviu como governador em 12 dos 20 anos
que residiu nas províncias.
2
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de sono que sacrificou. Após muitas mudanças ao longo de sua vida, Bradstreet residiu por último
em Andover, onde morreu de tuberculose aos 60 anos.
Apesar de ser costumeiramente estudada como poeta feminina puritana norte-americana,
sua formação dentro do contexto educacional e intelectual da Inglaterra teve fundamental
importância em seu desenvolvimento como poeta. Bradstreet foi educada – embora não em escolas
– dentro de uma cultura retórica, cuja compreensão é essencial para uma apreciação mais precisa
de sua produção poética. Muito mais do que poeta puritana, Bradstreet deve ser compreendida
como produto do humanismo renascentista. A influência da tradição poética elisabetana nas obras
de Bradstreet será explorada ao longo deste texto, a fim de melhor compreendermos sua(s) voz(es)
poética(s), assim como os elementos protofeministas em alguns de seus poemas.
Enquanto residia na Inglaterra, a ainda Anne Dudley passava seus dias na biblioteca do
conde. Uma leitora ávida, Anne leu autores clássicos e contemporâneos tais como Virgílio,
Plutarco, Tito Lívio, Plínio, Suetônio, Homero, Hesíodo, Ovídio, Sêneca, e Tucídides, assim como
Spencer, Sidney, Milton, Raleigh, Hobbes e Du Bartas, poeta francês quem Anne admirava. Devido
ao seu repertório de leitura, podemos supor que Bradstreet incorporou em sua escrita padrões da
cultura retórica elisabetana, o que levou seus contemporâneos a acusarem-na de copiar poetas
masculinos. O fato é que não existia tradição feminina, portanto Bradstreet incorporava elementos
da tradição masculina em seus poemas. Apesar de estar inserida em tal tradição, em alguns de seus
poemas Bradstreet deixa clara a sua defesa à capacidade das mulheres de escrever e argumentar
assuntos que, até então, eram exclusivamente tratados pelos homens, como por exemplo política e
religião.
A modernidade nascente (na Inglaterra, século XVI e início do XVII) caracterizou-se pela
consolidação de uma mentalidade humanista construída a partir da recuperação e circulação de
textos da Antiguidade. Tornou-se o movimento intelectual dominante na Europa no século XVI.
Peter Platt em "Shakespeare and Rhetorical Culture,” argumenta que o ideal humanista afirmava
que os modelos retóricos poderiam produzir indivíduos morais autênticos e os educadores
humanistas colocaram a retórica no coração do currículo escolar. (PLATT, p. 281, 1999)
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Os humanistas do Renascimento criaram escolas para prover uma formação com base no
ideal humanista. As escolas humanistas combinavam cristianismo e textos clássicos para produzir
um modelo de educação para os europeus. A educação durante o Renascimento foi composta
principalmente de literatura e história antigas, pois acreditava-se que os clássicos proporcionavam
instrução moral e uma compreensão ampla do comportamento humano. Outros estudos das
humanidades foram incluídos: gramática, retórica, poesia e filosofia moral.
A tradição elisabetana, na qual Bradstreet foi formada, teve o treinamento retórico como
parte central do seu programa educacional. Mas por qual motivo devemos levar em conta esse
contexto cultural na análise dos poemas da Bradstreet? Porque encontramos em sua obra alguns
dispositivos de composição diretamente derivados da tradição retórica, por exemplo, a estratégia
do debate, que confronta lados opostos de um mesmo tema, ou o recurso à falsa modéstia. Tendo
isso em mente, a análise dos poemas pode ser enriquecida. O que pode parecer, numa primeira
leitura, modéstia e submissão, pode tratar-se de um jogo retórico. Além disso, ao invés de declarar
seu ponto de vista diretamente, a poeta transita entre os dois lados opostos do assunto abordado.
Tal estratégia pode ser relacionada com o que Joel B. Altman afirma – em The Tudor Play of Mind:
Rhetorical Inquiry and the Development of Elizabethan Drama ser “a destreza extraordinária com
que o retórico treinado consegue entreter simultaneamente dois pontos de vista” (ALTMAN, 1978,
p. 32)3. Bradstreet cresceu em meio a essa cultura retórica e os reflexos de tal cultura podem ser
observados na maioria – se não em todos – os seus trabalhos.
Bradstreet veio para o Novo Mundo inserida no contexto dos colonizadores – posição de
poder em relação ao povo ali colonizado. No entanto, é essencial ressaltar que a poeta viveu dentro
da ideologia puritana. Em tal ideologia, mulheres não tinham voz e deveriam cuidar somente do
que fosse relacionado ao lar; não poderiam pregar ou tratar de assuntos que fossem considerados
exclusivamente da esfera masculina. A mulher era considerada inferior ao homem e era dito que
não tinha inteligência suficiente para argumentar acerca de questões públicas. John Winthrop
comentou sobre o caso de Anne Yale Hopkins (1615 – 1698), que sofreu de doença mental e acabou
cometendo suicídio:

3

If offers us an amusing glimpse of the extraordinary dexterity with which the trained rhetorician was able to
simultaneously entertain two opposing points of view. (tradução minha)
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Pois, se ela tivesse cuidado de seus assuntos domésticos, e coisas que
pertencem a mulheres, e não tivesse saído de seu lugar para se meter em
assuntos tão próprios aos homens, cujas mentes são mais fortes, etc., ela
teria mantido seu juízo, e poderia tê-lo melhorado de forma útil e honrosa,
no lugar que Deus a colocou. (WINTHROP, 1649, s/p)4

O primeiro trabalho de Anne Bradstreet, uma coletânea de poemas e cartas em verso, The
Tenth Muse Lately Sprung Up in America, foi publicado em Londres pelo seu cunhado, Rev. John
Woodbridge, quem levou seu manuscrito até a Inglaterra para ser lá publicado, em 1650. No
entanto, a aprovação e o conhecimento de Bradstreet sobre essa publicação ainda é um tópico
debatido por críticos e biógrafos. A biógrafa Hellen Campbell explica que “Vez ou outra é afirmado
que o manuscrito da primeira edição foi levado para Londres sem seu conhecimento e impresso da
mesma maneira, mas não há o menor motivo para tal conclusão [...]” (CAMPBELL, 1981, L.
2969).5 No entanto, a estudiosa Ivy Schweitzer acredita que John Woodbridge tenha “[...] levado
seu manuscrito para Master Bowtell em Londres e o tenha publicado sem o conhecimento ou
consentimento [...]” da poeta (SCHWEITZER, 1991, L. 2544).6 Após a publicação de seu
manuscrito, Bradstreet escreve “The Author to Her Book;” poema que trata de seu livro impresso
como um filho defeituoso. No poema, Bradstreet se mostra envergonhada com os erros que foram
publicados, possivelmente porque a poeta não teve a chance de corrigi-los por não saber
previamente da publicação: “At thy return my blushing was not small, / My rambling brat (in print)
should mother call, / I cast thee by as one unfit for light, / Thy Visage was so irksome in my sight.”7
De acordo com o puritanismo, as mulheres deveriam dedicar-se a Deus e à família. Se a
mulher fosse escrever, que fosse sobre devoção. As mulheres que se propusessem a lidar com
outras questões estavam sob o risco de serem banidas das colônias. Há dois exemplos importantes

4

"For if she had attended her household affairs, and such things as belong to women, and not gone out ofher way and
calling to meddle in such things as are proper to men, whose minds are stronger, etc., she had kept her wits, and
might have improved them usefully and honorably in the place God had set her.” (Tradução minha)
5
“Now and again it is asserted that the manuscript for the first edition was taken to London without her knowledge
and printed in the same way, but there is hardly the slightest ground for such conclusion […]” (tradução minha)
6
“[…] took a manuscript of her poems to Master Bowtell in London and had them published without her knowledge
or consent […]” (tradução minha)
7
“Ao teu retorno meu constrangimento não foi pouco, / Minha criança errante (de papel) clama pela mãe, / Eu te
considero impróprio para a luz do dia, / Teu aspecto irritava minhas vistas” (tradução minha) Caro(a) leitor(a), não
há tradução oficial dos poemas de Anne Bradstreet. Portanto, peço a compreensão de que todos os poemas traduzidos
aqui por mim são apenas uma tentativa de ilustrar em nossa língua o cunho das palavras da poeta.
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de mulheres que tentaram tratar de assuntos designados aos homens e que foram banidas. São
exemplos importantes porque podemos presumir, por eles, que Bradstreet não estaria interessada
na publicação de seu livro – por, muito provavelmente, não querer passar pelo mesmo tipo de
repressão e constrangimento – e que tal publicação teria sido feita sem o seu consentimento.
Anne Hutchinson (1591 – 1643), uma conselheira espiritual puritana que tinha fortes
convicções religiosas, foi julgada e condenada, depois banida das colônias em 1637 por pregar em
público. Ela era conhecida como a “Jezebel Americana.”8 Hutchinson liderava discussões sobre os
sermões semanais na sua casa e as discussões concentravam-se em criticar os ministros das
colônias. A irmã de Anne Bradstreet, Sarah Keanye, passou por um episódio similar. Ela começou
a pregar em público e foi acusada pela igreja e por seu marido de imoralidade. A solução que seu
pai, Thomas Dudley, encontrou, foi de alegar que Sarah era mentalmente doente ao invés de
profana. Dudley conseguiu que a igreja concedesse o divórcio sob esses argumentos, e obrigou que
Sarah casasse com um homem pobre e fosse morar em algum lugar longe das colônias. O livro de
Bradstreet foi publicado, aparentemente, como uma tentativa de encobrir o escândalo familiar. A
intenção era que Bradstreet fosse publicada e que a família pudesse alegar que havia naquela esfera
familiar uma mulher humilde, devota e submissa; modelo a ser seguido. No entanto, com pouco
cuidado na edição, todos os poemas, incluindo os que desafiavam o patriarcado, foram publicados.
Apesar de aparentemente não estar interessada em publicação como mencionado,
Bradstreet escrevia com um público em mente – um dos reflexos da cultura retórica. De acordo
com o público em vista, Brastreet assumia diferentes personae. A esposa amorosa e saudosa se
apresenta em “A Love Letter to Her Husband.” Em tal carta versificada, Bradstreet clama seu amor
intenso por seu marido, assim como em outras cartas para Simon. Como já dito, uma puritana
deveria escrever somente sobre seu amor e devoção a Deus. Bradstreet quebra essa regra quando
escreve sobre o marido “Naught but the fervor of his ardent beams / Hath power to dry the torrent
of these streams.”9 Assim como em outros versos desse e de outros poemas endereçados ao marido,
Bradstreet calorosamente retrata sobre seu amor por Simon. Quando escreve sobre seus filhos,

8

Jezebel, princesa fenícia, era uma sacerdotisa dominadora que se denominava porta-voz de Deus. Era uma mulher
de personalidade forte e dominadora.
9
“Nada além do poder de sua luz ardente / Tem o poder de secar a torrente dessas correntes”
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Bradstreet usa um tom mais tenro e sábio. Em “In Reference to her Children,” a poeta escreve sobre
seus oito filhos, assim como a morte que se aproxima dela: “Thus gone, amongst you I may live, /
And dead, yet speak and counsel give. / Farewell, my birds, farewell, adieu./ I happy am, if well
with you.”10 A poeta também escreve para outros membros da família e amigos.
Sua voz pública trata de temas que deveriam ser tratados apenas pelos homens.
Consequentemente, Bradstreet parece usar as técnicas que aprendera em suas leituras na biblioteca.
A poeta faz uso da tradição masculina a seu favor, pois apenas assim, talvez, uma mulher pudesse
falar sobre política, história e religião. Em seu poema religioso “The Flesh and The Spirit,”
podemos observar mais um reflexo da cultura retórica: a capacidade de argumentar os dois lados
de uma questão. Nesse poema, Bradstreet narra o debate entre duas irmãs: Flesh argumenta que
aproveitar o que a vida terrestre tem a oferecer é muito mais vantajoso do que passar a vida
meditando e esperando pela vida eterna nos céus, enquanto Spirit argumenta e termina o debate
afirmando que a riqueza dos céus é muito mais valiosa e que sua irmã, Flesh, jamais conseguiria
entender; Spirit diz: “This City pure is not for thee, / For things unclean there shall no be. / If I of
Heav’n may have my fill, / Take thou the world, and all that will.”11 Em outros poemas tais como
“The Four Ages of Man, The Four Monarchies," “The Four Seasons of the Year” e “Of the Four
Humours in Mans Constitution,” temos a confirmação de que Brasdtreet estudara tanto quanto seus
contemporâneos masculinos, pois tais poemas abordavam assuntos como história, política,
medicina grega, dentre outros. No entanto, em seu poema “Prologue,” assim como outros poemas
sobre assuntos designados apenas a homens, Bradstreet assume uma persona humilde e se diz não
capaz de tratar de tais tópicos com maestria. Contudo, devemos lembrar que essa modéstia fazia
parte da cultura retórica com a qual Bradstreet estava familiarizada. Portanto, a autodepreciação de
que a poeta faz uso não deve ser vista como confirmação de inferioridade. Muito pelo contrário,
Bradstreet por vezes usa dessa modéstia para ironizar seus contemporâneos masculinos que a
acusavam de imitação. Em “Prologue” Bradstreet escreve: “To sing of Wars, of Captains, and of
Kings, / Of Cities founded,

“Mesmo tendo partido, entre vós poderei viver, / E morta, ainda assim falar e dar conselhos. / Adeus, meus
pássaros, adeus, adieu. / Feliz estou, se bem você está.”
11
“Esta Cidade pura não é para ti, / Pois coisas impuras lá não haverá. / Se do Paraíso terei minha provisão, / Pegue a
sua do mundo, e tudo o que vem junto.”
10
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Common-wealths begun, / For my mean Pen are too superior things”12 a poeta faz uso da modéstia
para dizer que não seria capaz de escrever sobre assuntos da esfera masculina, porém podemos
entender que ela o faz ironicamente pois, além de ter escrito sobre política, história e medicina nos
poemas acima citados, a poeta ainda escreveu outros poemas com os mesmos temas, tais como “A
Dialogue Between Old England and New” e “In Honour of That High and Mighty Princess, Queen
Elizabeth.”
Emular os clássicos fazia parte da tradição poética e retórica elisabetana. Platt comenta que
“Quintilian afirma que o orador ‘deve acumular uma determinada reserva de recursos, para ser
empregado sempre que for necessário. Os recursos dos quais eu falo consistem em um abundante
abastecimento de palavras e assuntos’ [...]” (PLATT, 1999, p. 285)13 Um bom orador obtinha muito
conhecimento e usava desse acervo de conhecimento em seus debates. Bradstreet fazia uso do
acervo de leitura que construíra e, consequentemente, os poemas nos quais a poeta trata de assuntos
públicos trazem traços da tradição masculina. No entanto, alguns de seus contemporâneos, mesmo
cientes de que a imitação fazia parte da tradição clássica, a acusaram de cópia e até mesmo roubo,
como Bradstreet diz em “Prologue:” “If what I do prove well, it won’t advance, / They’ll say t’s
stol’n, or else it was by chance.”14
Bradstreet ficou conhecida por defender a capacidade das mulheres de escrever. Apesar de
ser uma puritana muito envolvida com sua religião e fé, a poeta não acreditava no dogma puritano
de que mulheres deveriam tratar apenas de atividades do lar, mas que deviam usar sua capacidade
intelectual. Em “Anne Bradstreet: Dogmatist and Rebel,” Ann Stanford relata:
No entanto, para Anne Bradstreet, este dogma não significa que as
mulheres não deveriam usar nunca a sua inteligência. Depois de admitir
que os homens são superiores, ela pede-lhes para “conceder algum
reconhecimento à nossa inteligência”. Em outras palavras, ela não
aceitaria mulheres restritas apenas a assuntos domésticos como era

“Falar sobre Guerras, de Capitães e de Reis, / De Cidades fundadas, e o início do estado democrático, / É
grandioso demais para a minha Caneta mediana.”
13
“Quintilian asserted that the orator ‘must accumulate a certain store of resources, to be employed whenever they
are required. The resources of which I speak consist in a copious supply of words and matter’ […]” (tradução minha)
14
“Se o que eu escrever for bom, não vai prosperar, / Eles dirão que foi roubado ou que foi por sorte.”
12
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esperado por John Winthrop. (STANFORD, 1996. p.376, aspas da
autora.) 15

Em seu poema “Prologue,” Bradstreet relata como uma mulher escritora era desprezada
quando diz: “I am obnoxious to each carping tongue /Who says my hand a needle better fits. / A
Poet’s Pen all scorn I should thus wrong, / For such despite they cast on female wits.” 16 A poeta
aparentemente ironiza seus contemporâneos masculinos que se julgam escritores superiores
quando diz: “Men can do best, and Women know it well. / Preeminence in all and each is yours;
Yet grant some small acknowledgment of ours.”17 Como tratado acima, a modéstia e
autodepreciação não condizem com a produção de Bradstreet. A poeta, mais uma vez, apenas faz
uso de um padrão com o qual estava familiarizada. Podemos interpretar “Prologue” não como uma
confirmação de que a poeta concordava com a inferioridade feminina, mas como uma resposta
ácida ao patriarcado. Ivy Schweitzer discute que a modéstia usada por Bradstreet, bem como seus
pedidos de desculpas, não devem ser confundidos com os sentimentos reais de Bradstreet, pois era
um artifício poético comum entre os poetas do Renascimento. (SCHWEITZER, 1988) Eileen
Margerum explica que os poetas Renascentistas aprenderam a fazer uso da modéstia com poetas
gregos e latinos. Margerum explica que “Tanto a tradição clássica de poesia pública, que ela
aprendeu lendo as obras de seus antecessores, e a tradição narrativa puritana contem fórmulas de
humildade que os escritores foram obrigados a incluir em suas obras, independentemente dos
sentimentos pessoais.” (MARGERUM, 1982, p. 151)18 Apesar de estar inserida numa sociedade
androcêntrica, Bradstreet conseguiu usar sua voz para defender a capacidade intelectual feminina.
Em seu poema “In Honour of that High and Mighty Princess, Queen Elizabeth,” Bradstreet
enaltece a rainha e a aplaude como figura feminina de poder: “No Phoenix Pen, nor Spenser’s
Poetry, / No Speed’s, nor Camden’s learned History; / Eliza’s works, wars, praise can e’er compact,

“Yet for Anne Bradstreet this dogma did not mean that women were not to use their wits at all. After admitting
that men are superior, she asks them to ‘grant some small acknowledgement of ours’. In other words, she would not
have women confined to household affairs to the extent expected by John Winthrop.” (Tradução minha)
16
“Sou ofensiva para as línguas capciosas / Que dizem que na minha mão uma agulha melhor se encaixa. / Todo
desprezo advindo da caneta dos poetas eu então recrimino, / Por tantas injúrias lançadas à inteligência feminina.”
17
“Homens escrevem melhor, e as Mulheres sabem bem disso. / Preeminência em cada e toda coisa é de vocês;
Contudo, conceda-nos um pequeno reconhecimento.”
18
Both the classical tradition of public poetry, which she learned by reading her the works of her predecessors, and
the puritan narrative tradition contain formulae for humility which writers were obliged to in include in their works,
regardless of personal feelings.” (tradução minha)
15
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/ The World’s the Theater where she did act.”19 A poeta continua todo seu poema homenageando
a rainha, demonstrando novamente o seu vasto conhecimento em história e política. Porém,
Bradstreet usa o poema para, assim como em “Prologue,” responder seus contemporâneos
masculinos que duvidavam da capacidade feminina intelectual e/ou de poder. A poeta escreve:
“Now say, have women Worth, or have they none? / Or had they some, but with our Queen is’t
gone? / Nay Masculines, you have tax’d us long, / But she, though dead, will vindicate our
wrong.”20
Em um contexto tão inóspito para as obras femininas, achar elementos protofeministas nos
versos de Bradstreet demonstra a coragem e sagacidade de uma mulher que usou da própria tradição
que a desprezava ao seu favor. Como Ann Stanford explica: “O próprio fato de que ela escrevia,
de que ela se considerava uma poeta, de que ela continuou a escrever apesar das críticas, indica
que ela estaria disposta a agir de forma independente apesar das afirmações dogmáticas de muitos
de seus contemporâneos [...]” (STANFORD, 1966, p. 374)21. Apesar de não abdicar de seus
afazeres domésticos como Anne Hopkins e, apesar de não criticar seus contemporâneos
publicamente como Anne Hutchinson, Bradstreet lutou em defesa das mulheres da maneira que
achou possível e segura. Como Stanford afirma, “Assim em sua determinação em escrever e em
sua defesa da capacidade feminina de pensar, de contemplar, e de ler abundantemente, ela mostrouse capaz de posicionar-se contra os mais conservadores e dogmáticos de seus contemporâneos.”
(STANFORD, 1966, p. 378)22
Após conhecermos melhor o contexto cultural e educacional da poeta, podemos observar
mais precisamente a construção de seus versos. Ao mesmo tempo que entendemos que suas vozes

“Nem a Caneta de Phoenix, nem a Poesia de Spencer, / Nem de Speed, nem a História aprendida de Camden; / As
obras de de Eliza, guerras, louvores não poderão jamais resumir. / O mundo é o palco onde ela atuou.”
20
“Agora digam, as mulheres têm ou não valor? / Ou tinham algum valor, mas com a nossa Rainha se foi? / Não,
Masculinos, vocês já nos taxaram demais, /Mas ela, embora morta, vindicará vosso erro.”
21
“The very fact that she wrote, that she considered herself a poet, that she continued to write in spite of criticism,
indicates that she was willing to act independently in spite of the dogmatic assertions of many of her contemporaries
[…]” (tradução minha)
22
“Thus, in her determination to write and in her defense of the capability of women to reason, to contemplate, and
to read widely, she showed herself capable of taking a stand against the more conservative and dogmatic of her
contemporaries.” (tradução minha)
19
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pública e privada eram diferentes por conta de um público em mente, entendemos também que seu
tom autodepreciativo não pode ser confundido com suas reais intenções. A poeta não concordava
com seus contemporâneos e com sua religião no que diz respeito à capacidade feminina quando se
faz modesta. Ao contrário, além de discordar, a poeta se posicionou contra os dogmas patriarcais
e se colocou em risco ao escrever tão abertamente sobre assuntos que lhe eram proibidos. Anne
Bradstreet foi uma poeta que se destacou pelo seu vasto conhecimento em diversos assuntos que
contribuíram para a qualidade de seus trabalhos.
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"EU NÃO TENHO MAIS VOZ PORQUE JÁ FALEI TUDO O QUE TINHA QUE
FALAR": SILENCIAMENTO E ABERTURA PARA A (R)EXISTÊNCIA EM
STELA DO PATROCÍNIO
Fabiana Bazilio Farias (UNIGRANRIO/CAPES)1

Resumo: Pretende-se abordar neste artigo a questão da (r)existência a partir da imagem recorrente
dos gases em O reino dos bichos e dos animais é o meu nome (2009), de Stela do Patrocínio. A
partir desse jogo de palavras, defende-se que a ideia dos gases é utilizada como imagem
representativa da existência da artista ou do seu desejo em existir como tal. Por outro lado, falamos
também de resistência para pensar as marcas de violência presentes em seu texto e que reforçam
o silenciamento e marginalização no sistema psiquiátrico. 2
Palavras-chave: Voz; Stela do Patrocínio; Silenciamento; Loucura

Eu estou num asilo de velho
Num hospital de tudo que é doença
Num hospício, lugar de maluco louco doido
Stela do Patrocínio

Introdução
Santos e Fux (2013) questionam: “‘Podem os refugos humanos falar?’. Em que
momento os detritos/refugos humanos assumem a condição de protagonistas, expondo
seu ponto de vista, a partir de um lócus de sujeira e precariedade?” (2013, p. 118). Este
questionamento, que se apropria da questão colocada por Gayatri Spivak em seu livro
Pode o subalterno falar, é o ponto de partida para a discussão que se desenvolverá neste
texto.
A hegemonia do pensamento ocidental como modelo civilizatório na modernidade
está baseada na negação e no silenciamento das alteridades. Este processo torna-se
evidente na literatura a partir da constituição do cânone literário e da seleção de um
modelo que apresenta a alteridade sob a ótica da subalternidade e do olhar exótico sobre

1
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O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Brasil (CAPES).

4417

o outro. Desse modo, a produção artística é por muitas vezes cerceada por leituras
estigmatizantes que acabam por limitar abordagens de caráter universal dos seus textos
(já que o universal nunca é o outro, mas sim o discurso hegemônico dos que sempre
tiveram voz). Santos e Fux (2013) também irão abordar essa questão:
Quando se trata de indivíduos subalternos, a necessidade de uma
"máscara textual" deve ser ainda maior, já que ela pode revestir um
corpo negligenciado pela sociedade, fazendo-o visível por meio da
palavra escrita (ou de outras mídias, que possibilitem sua inscrição no
mundo). Antonio Gramsci denomina como "subalternos" os
pertencentes às classes oprimidas, como uma forma de substituir o
termo marxista "proletariado". Alguns novos teóricos, a partir da
conceituação de Gramsci que, diferentemente do termo anterior,
pressupõe subordinação, submissão, começaram a perceber que as
formas de opressão estão além da classe e da condição econômica e que
também há opressão com bases culturais, étnicas. Assim, como uma
complementação ao conceito gramsciano e à teoria marxista. o conceito
de subalterno foi ampliado. Para Spivak, o subalterno é aquele que não
é representado, inclusive na representação que se propõe dar a ele,
porque, a partir do momento em que é representado, ele já é inserido
em um discurso e perde o caráter de subalternidade. (SANTOS; FUX,
2013)

Stela do Patrocínio utilizou a fala, ou o falatório como designava sua performance
oral, como instrumento de (r)existência à violência e ao apagamento impostos pelo
sistema psiquiátrico. O livro O reino dos bichos e dos animais é o meu nome (2001) é
resultado das transcrições dos áudios gravados à época em que Stela do Patrocínio era
interna da Colônia Juliano Moreira localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esses
áudios foram registrados no período de 1986 a 1988 (segundo a cronologia presente no
livro) no ateliê coordenado pela artista plástica Neli Gutmacher e a sua estagiária Karla
Gaguilard. Após a morte de Stela, este material foi transcrito por Viviane Mosé e
organizado em livro pela editora Azougue em 2001.
Neste texto, buscaremos entender a relação do corpo e suas dimensões sociais,
étnicas e de gênero a partir da metáfora dos gases. Analisaremos, tendo como ponto de
partida a questão subalternidade proposta por Spivak (2010), a diluição do corpo como
unidade e na sua reconfiguração como forma de reexistência e de resistência desse sujeito
marginalizado.
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“Nos gases eu me formei...”
Em diversos trechos de seu falatório (organizados em texto escrito no livro citado),
Stela do Patrocínio menciona a imagem dos gases para se referir à sua existência/corpo.
A recorrência é identificada pela organizadora do livro, Viviane Mosé, que separa uma
seção denominada “Nos gases eu me formei, eu tomei cor” para reunir parte deste
falatório que relaciona o corpo à ideia dos gases.
O falatório, pelo seu caráter fragmentário, traz dimensões do corpo que não podem
ser encaradas de forma reducionista. Não devem ser vistas apenas como lugares de
enunciação e representação do corpo marginalizado, mas também como abertura para
uma leitura realizada a partir de uma perspectiva plástica, estética.
Antes da seção citada do livro, já é possível identificar um primeiro momento do
falatório em que a ideia de “corpo organizado” é posta em xeque:

É dito: pelo chão você não pode ficar
Porque lugar de cabeça é na cabeça
Lugar de corpo é no corpo
Pelas pareces você também não pode
Pelas camas também você não vai poder ficar
Pelo espaço vazio você também não vai poder ficar
Porque lugar de cabeça é na cabeça
Lugar de corpo é no corpo
(PATROCÍNIO, 2009, p. 44)

Percebe-se na fala um olhar disciplinador sobre este corpo que diz onde e como ele
deve ficar. Na dualidade cabeça x corpo apresentada, que por extensão pode se inferir a
relação ideia x materialidade, a voz disciplinadora tenta cercear o alcance dessa existência
(“Pelas camas também você não vai poder ficar”).
Foucault (1987), em Vigiar e Punir, já abordava a questão das práticas
disciplinadoras para a produção de um “corpo dócil”. “É dócil um corpo que pode ser
submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (1987,
p.118), o “corpo dócil” é obediente e produtivo e o que Stela do Patrocínio irá nos
apresentar é um corpo com uma potência para o desvio. O que lhe é dito por esta voz
disciplinadora (“lugar de corpo é no corpo”) não impede que este corpo se lance para a
diluição na forma de gases, corpo que se espalha e se recusa à unidade.
O próximo trecho do falatório de Stela (seguindo a ordem do livro) é sobre a
inabilidade dessa existência de ser corpo, de ser “forma humana”. Deseja-se este estado
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anterior ao nascimento em que se nega a materialidade, a forma. O trecho do falatório
aponta para uma existência e organização do corpo como imposição de um outro que
detém controle sobre seu existir.
Eu não queria me formar
Não queria nascer
Não queria tomar forma humana
Carne humana e matéria humana
Não queria saber de viver
Não queria saber da vida
Eu não tive querer
nem vontade pra essas coisas
E até hoje eu não tenho querer
nem vontade pra essas coisas
(PATROCÍNIO, 2009, p. 69)

Pode-se entender que o corpo visto como espaço do prazer e das sensações é
também o locus do sofrimento e da compreensão de subalternidade, de refugo. Bauman
(2005) ao apresentar o conceito de “refugo humano” considera esses um produto
inevitável e inseparável da modernização, um efeito colateral ao ordenamento e ao
progresso econômico. Ainda segundo o autor, o “refugo humano” é a parcela deslocada
inapta e indesejada da sociedade que não se encaixa no sistema pela lógica de consumo.
Não sou eu que gosto de nascer
Eles é que me botam pra nascer todo dia
E sempre que eu morro me ressuscitam
Me encarnam me desencarnam me reencarnam
Me formam em menos de um segundo
Se eu sumir desaparecer eles me procuram onde
eu estiver
Pra estar olhando pro gás pras paredes pro teto
Ou pra cabeça deles e pro corpo deles
(PATROCÍNIO, 2009, p. 71)

O trecho acima já confirma este estado natural do corpo de quem enuncia o
discurso. Corpo volátil. Que tenta escapar ao poder que o disciplina que o
encarna/desencarna/reencarna que precisa nascer todos os dias contra sua vontade. “Se
eu sumir desaparecer eles me procuram onde eu estiver” o corpo é mais uma vez o locus
da dor e da contrariedade.
Os signos da loucura passam pelo conceito de exclusão. Foucault fala sobre a
loucura na Idade Média e no Renascimento como presença no horizonte social, como um
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“fato estético” ou cotidiano, uma natureza de revelação. Já na Idade Moderna, a loucura
passa a estar no espaço de exclusão, da doença mental a ser tratada e retirada das relações
sociais.

no meio do mundo sereno da doença mental, o homem moderno não se
comunica mais com o louco; há, de um lado, o homem de razão que
delega para a loucura o médico, não autorizando, assim, relacionamento
senão através da universalidade abstrata da doença; há, de outro lado, o
homem de loucura que não se comunica com o outro senão pelo
intermediário de uma razão igualmente abstrata, que é ordem, coação
física e moral, pressão anônima do grupo, exigência de conformidade.
Linguagem comum não há; ou melhor, não há mais; a constituição da
loucura como doença mental, no final do século XVIII, estabelece a
constatação de um diálogo rompido, dá a separação como já adquirida,
e enterra no esquecimento todas essas palavras imperfeitas, sem sintaxe
fixa, um tanto balbuciantes, nas quais se fazia a troca entre a loucura e
a razão. A linguagem da psiquiatria, que é monólogo da razão sobre a
loucura, só pode estabelecer-se sobre um tal silêncio [...]. Não quis fazer
a história dessa linguagem; antes, a arqueologia desse silêncio.
(FOUCAULT, 2006, p.154).

A discussão da relação entre loucura e arte é complexa e passa obviamente pelo
fascínio que o “obscuro da desrazão”3 provoca. Em termos sociais, podemos reforçar que
a loucura é exclusão, silenciamento e marginalidade. Compreendem aqueles que não se
adaptam a uma ordem social, se destacam da normalidade e são isolados pela força: os
refugos humanos de Bauman (2005). Suas particularidades e, muitas vezes, sua história
pregressa são apagadas tanto pelo isolamento quanto pelo abandono. O signo da
resistência surge neste cenário como possibilidade de pensar na função da voz e da
palavra como posicionamento frente à exclusão e à invisibilidade.
No que diz respeito aos aspectos da bioescrita na obra de Stela do Patrocínio,
pode-se inferir uma relação entre a dualidade corpo volátil/ corpo estável que se fixa no
substrato de violência que o sistema psiquiátrico infringe ao corpo do louco. São traços
das experiências/memórias/imaginação/relato/ressignificação de crueldades que afloram
no discurso presente falatório. Considerando o conceito de bioescrita como

“É preciso voltar-se para as grandes obras sombrias da literatura e da arte para – talvez – ouvir novamente
a linguagem da loucura. Goya, Sade, Hölderlin, Nietzsche, Nerval, Van Gogh, Artaud, essas existências
nos fascinam pela atração que sentiram, mas também pela relação que cada uma parece ter mantido entre o
saber obscuro da Desrazão e aquilo que o saber claro – o da ciência – chama de loucura.” BLANCHOT,
Maurice. A conversa infinita: a experiência limite. Trad. de João Moura Jr. São Paulo: Escuta, 2007, p.
178.
3
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[...] o amplo espectro das relações entre vida artística e obra, entre
ficção e verdade, entre memória e imaginação. No plano textual,
bioescritas diz respeito aos gêneros ligados às escritas de si
(autobiográficas e autoficcionais), às escritas da intimidade (diários,
cartas), às escritas do Outro (biografias, alterbiografias), mas também
ao gênero ensaístico, criando possibilidades imaginativas ou híbridas
(no dizer de Silviano Santiago) para escrituras ou reescrituras de vidas
artísticas. Também a vida das formas nos interessa como âncora de
reflexão sobre o impacto destas sobre a subjetividade artística e viceversa. [...] Desse modo, o conceito de bioescritas tende a ser elástico,
mas não frouxo. Tende a ser criativo, sem deixar de ser rigoroso. Não
se confunde com a relação estreita entre vida e obra, enriquecendo-a
com a compreensão de que essa equação constitui uma relação
metafórica para pensar os modos de relação da experiência, da arte e da
ética. (CHIARA, 2017, p.7-8)

Dessa forma, a bioescrita está costurada ao falatório, sem compromisso com a
ficção ou com a verdade, com a memória ou imaginação, mas presente em um jogo
polifônico que surge da experiência vivida/imaginada/presenciada do marginalizado.
Eu sobrevivi do nada, do nada
Eu não existia
Não tinha uma existência
Não tinha uma matéria
Comecei a existir com quinhentos milhões
e quinhentos mil anos
Logo de uma vez, já velha
Eu não nasci criança, nasci já velha
Depois é que eu virei criança
E agora continuei velha
Me transformei novamente numa velha
Voltei ao que eu era, uma velha
(PATROCÍNIO, 2009, p. 72)

A questão da voz (registro original do falatório) abarca também esta dimensão
volátil que os gases aludem. Um retorno ao verbo tal qual o preceito bíblico “No princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” Stela do Patrocínio
encontra no locus da voz que é o princípio de tudo um espaço de resistência que
transcende o aviltamento do corpo. Uma vibração mística que vislumbra uma existência
fora do ordenamento cronológico de envelhecimento do corpo (“Eu não nasci criança,
nasci já velha”). Esta vibração mística de uma existência que está sempre tentando ser
controlada e ordenada por esse outro aponta para a luminosidade que resplandece nas
trevas, ainda em alusão ao trecho bíblico: “Ele estava no princípio com Deus. [...]. Nele
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estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas
não a compreenderam.” (João 1:1-5). Stela/Estrela é uma dimensão incompreensível.
Toda essa dimensão volátil do corpo que Stela do Patrocínio está sempre
reiterando em seu falatório atinge seu ápice no trecho a seguir:
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, 2009, p. 74)

Sem formação e formatura, “gases puro”. A fragmentação ressurge com maior
destaque a partir da enumeração das partes que não podem se constituir porque não há
lugar de partida, não há forma. Por extensão, “ter um corpo” é “ser útil” ser o oposto do
refugo humano. O falatório reafirma na própria recorrência da imagem do corpo como
“gases puro” a impossibilidade de se adequar ao ordenamento, à noção de utilidade que
a modernidade exige dos corpos em uma lógica de produção capitalista.
Considerações finais
A palavra no falatório de Stela não se desvincula das reflexões provocadas por um
corpo real que reside na Colônia Juliano Moreira. Ele é uma extensão desse, uma profecia
a ser cumprida de libertação da matéria. Talvez por isso mesmo, esta voz profética é
silenciada ao final, quando deste corpo um membro é amputado devido a um quadro grave
de hiperglicemia. Real e imaginação formam um conflito intransponível. Quando retorna
à Colônia Juliano Moreira “faz um quadro depressivo: recusava-se a comer e entra em
quase total mutismo” (PATROCÍNIO, 2009, p. 148). Esta situação a levou à morte em
apenas dois meses.
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A bioescrita de Stela do Patrocínio volátil em seu registro em áudio é também
disciplinada pela organização do livro. Embora o falatório possa ter sido um espaço de
resistência da artista, o corpo amputado foi a profecia não cumprida da existência volátil
como gases, espaço e ar puro. A plasticidade da ideia do corpo-volátil talvez esteja
imbricada num desejo por uma existência anterior que foi perdida pelo registro da
memória. Nesta perspectiva, é compreensível o trecho seguinte (o livro não estabeleceu
uma ordem cronológica das falas e por isso não é possível inferir se foi feito no início ou
ao final das gravações) em que tudo que foi dito é rasurado e permanece apenas a imagem
do anjo que mais do que imaterialidade garante o cumprimento da profecia de um retorno
a uma existência pura e distante do martírio do corpo:
Eu não sou da casa, não sou da família
Não sou do ar
Do espaço vazio, do tempo, dos gases
Não sou do tempo, não sou do tempo
Não sou dos gases, não sou do ar
Não sou do espaço vazio, não sou do tempo
Não sou dos gases, não sou da casa
Não sou da família, não sou dos bichos
Não sou dos animais. Sou de Deus
Um anjo bom que Deus fez
Pra sua glória e seu serviço
(PATROCÍNIO, 2009, p. 83)
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“CANTA, POETA, A LIBERDADE, - CANTA”1: A VOZ POÉTICA AFROBRASILEIRA DE MARIA FIRMINA DOS REIS
Juliana Carvalho de Araujo de Barros (UNIP)2
Resumo: A poeta maranhense Maria Firmina dos Reis (1825-1917) é conhecida – ainda em um
restrito círculo acadêmico – como uma das primeiras escritoras brasileiras. No entanto, mesmo a
dona de uma voz tão ativa já no século XIX, foi silenciada e apagada das historiografias
literárias brasileiras por mais de um século. Com Firmina, testemunhamos a mulher brasileira
como um ser político. Dessa forma, pretendemos abordar as formas de resistência em sua obra
poética, ainda muito pouco estudada e editada. Questionamos: por que, hoje, no século XXI,
continua tão pouco lida, editada e estudada? Seu livro "Cantos à beira-mar" teve sua última
edição em 1976. A quem ainda interessa esse silêncio em torno de um nome tão potente?
Palavras-chave: Maria Firmina dos Reis; Silenciamento; Poesia

A poeta maranhense Maria Firmina dos Reis (1825-1917) é conhecida – ainda
em um restrito círculo acadêmico – como uma das primeiras escritoras brasileiras; mais
precisamente: Úrsula foi o primeiro romance brasileiro de autoria feminina e negra. De
acordo com Luiza Lobo (1993), é também o romance inaugural da literatura afrobrasileira, em que o negro deixa de ser objeto do olhar do outro – este branco,
escravocrata, elitizado – e passa ser ele mesmo sujeito da criação, registrando sua
própria visão de mundo. Além disso, para reforçar o pioneirismo de Maria Firmina, ela
foi a décima primeira mulher brasileira a publicar poesias3. Em sua época, Firmina era
mais conhecida como poeta, por publicar frequentemente nos periódicos maranhenses.
Atualmente, quando lembrada, é como romancista, pelo ineditismo do romance Úrsula.
Publicou romances, contos, crônicas, poesias, charadas, colaborava com a
imprensa local, foi compositora, recebeu o título público de mestra-régia; em 1881,
fundou a primeira escola gratuita, mista e pública do Maranhão – o que foi um
escândalo na época; sua contribuição social é extensa.
1

Verso do poema “O meu desejo”, de Cantos à beira-mar, de Maria Firmina dos Reis (1871).
Professora de Literatura na UNIP/DF. Graduada e Licenciada em Letras (UERJ), Mestre em Literatura
Brasileira (UERJ), Doutora em Literatura Comparada e Teoria Literária (UERJ). Contato:
jucarvalho0301@gmail.com.
3
As primeiras dez poetas brasileiras são: Maria Clemência da Silveira Sampaio (1823), Delfina
Benigna da Cunha (1834), Ildefonsa Laura César (1844), Nísia Floresta (1849), Rita Barém de Mello
(1855), Beatriz Francisca de Assis Brandão (1856), Rosa Paulina da Fonseca (1865), Adélia Josefina
de Castro Fonseca (1866), Júlia Maria da Costa (1867), Clarinda da Costa Siqueira (1868). Dessa
forma, vemos que a primeira poeta brasileira que publica seus versos surge apenas no século XIX, 48
anos antes de Maria Firmina publicar seus Cantos à beira-mar (1871).
2
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Toda manhã, [Maria Firmina dos Reis] subia em um carro de bois para
dirigir-se a um barracão de propriedade de um senhor de engenho, onde
lecionava para as filhas do proprietário. Levava consigo alguns alunos,
outros se juntavam. Um empreendimento ousado para época. Uma
antiga aluna, em depoimento de 1978, conta que a mestra era enérgica,
falava baixo, não aplicava castigos corporais nem ralhava, aconselhava.
Era estimada pelos alunos e pela população da vila. Reservada, mas
acessível, toda passeata dos moradores de Guimarães parava em sua
porta. Davam vivas, e ela agradecia com um discurso improvisado.
(TELLES, 1997, pp. 411-2)

No entanto, dois anos e meio depois de iniciada tal empreitada, Firmina se viu
obrigada a interrompê-la por pressão externa, a escola mista foi considerada um
escândalo para os padrões conservadores vigentes. É importante sublinhar o que a
atitude consciente e transgressora de Firmina representava, principalmente, para as
meninas que ela incluía nas aulas, a possibilidade de participação social, de ter voz, de
expandir os limites domésticos, uma vez que, naquele momento, a educação que
recebiam se restringia ao bordado, às tarefas do lar, ao piano, já a leitura era restrita a
poucas e tinha objetivos religiosos.
A voz de Firmina cantou o desejo de liberdade de grupos subjugados: as
mulheres e os negros. Com o romance abolicionista Úrsula, publicado em 1859 – muito
antes de “o pai dos escravos”, Castro Alves, lançar seu Navio Negreiro (1869) –, o livro
de Firmina tematizou as violências do regime escravocrata sob o ponto de vista do
negro. No entanto, mesmo a dona de uma voz tão ativa já no século XIX, foi silenciada
e apagada das historiografias literárias brasileiras – estas construídas por homens
brancos e para homens brancos – por mais de um século, até José Nascimento Morais
Filho redescobri-la e publicar, em 1975, Maria Firmina, fragmentos de uma vida. De
acordo com Rafael Zin, em sua dissertação de mestrado sobre a trajetória intelectual de
Maria Firmina,
Sílvio Romero (1943 [1888]), José Veríssimo (1981 [1916]), Ronald de
Carvalho (1920), Nelson Werneck Sodré (1985 [1938]), Afrânio
Coutinho (1986 [1959]), Antonio Candido (2000 [1959]) e Alfredo
Bosi (1970), por exemplo, ignoram-na completamente. E mesmo um
intelectual afrodescendente como Oswaldo de Camargo (1987), em sua
coletânea O negro escrito, de suma importância para o resgate de
escritores afro-brasileiros, não faz referência alguma a ela. Dentre
outros expoentes da historiografia literária nacional, muitos fizeram o
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mesmo, à exceção de Sacramento Blake (1970 [1883-1902]), que foi
contemporâneo da autora; Raimundo de Menezes (1978 [1969]), que
soube da existência de Úrsula logo após seu ressurgimento e que
acabou incluindo um verbete sobre a escritora na segunda edição de seu
Dicionário Literário Brasileiro; e Wilson Martins (2010b [1979]), que
no terceiro volume de sua monumental História da Inteligência
Brasileira, apenas cita seu nome em uma linha. (ZIN, 2016, p. 28)

Com Firmina, testemunhamos a mulher brasileira como um ser político, na
contramão do discurso hegemônico. Sua ausência nas historiografias canônicas é mais
potente que muitos nomes nelas presentes, uma vez que o silenciamento da voz da
escritora revela um projeto político de caráter sócio ideológico e histórico: a tentativa de
manter a todo custo os privilégios de uma elite que buscava uma identidade nacional
para o recém independente Brasil, baseada nos padrões e ideais eurocêntricos. O índio
figurar como herói nacional nos romances indianistas não era uma ameaça, pois o nativo
brasileiro era um exilado em seu próprio país desde a invasão portuguesa às suas terras,
em 1500. Já o negro representava um perigo real, o negro estava presente, ele era a
classe escravizada, violentada. Portanto, o romance romântico Úrsula (1859) era
transgressor, ameaçava a ordem vigente. Uma mulher negra, escritora e abolicionista,
acrescente-se a isso o fato de ser pobre, professora e nordestina, de fato, era uma voz
subversiva e poderia incomodar muitos poderosos, por isso deveria ser silenciada por
trazer à tona temáticas perigosas para a conservação do status quo de uma sociedade
escravocrata.
De acordo com Zahide Muzart, em “A questão do cânone”:
A mulher, no século XIX, só entrou para a História da Literatura como
objeto. É importante, para reverter o cânone, mostrar o que aconteceu,
quando o objeto começou a falar. Para isso, além do resgate, da
publicação dos textos, é preciso fazer reviver essas mulheres trazendo
seus textos de volta aos leitores, criticando-os, contextualizando-os,
comparando-os, entre si ou com os escritores homens, contribuindo para
recolocá-las no seu lugar na História. (MUZART, 1995, p. 90)

A importância e o pioneirismo de Maria Firmina dos Reis são inegáveis, no
entanto, é ainda muito pouco estudada e editada. Questionamos: por que, ainda, no
século XXI, continua tão pouco editada? Seu livro Cantos à beira-mar teve três edições
apenas: em 1871, em 1976 e em 2017, essa última pela Academia Ludovicense de
Letras (ALL). Por que seu nome não figura nos compêndios escolares e nas
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historiografias literárias brasileiras? A quem ainda interessa esse silêncio em torno de
um nome tão potente e vanguardista?
Autodidata, Firmina conquistou sua educação escolar em sua própria casa, como
ela mesma nos conta em seu diário Resumo de uma vida:
De uma compleição débil e acanhada, eu não podia deixar de ser uma
criatura frágil, tímida e, por consequência, melancólica: uma espécie de
educação freirática veio dar remate a estas disposições naturais.
Encerrada na casa materna, que só conhecia o céu, as estrelas e as
flores que minha avó cultivava com esmero; talvez por isso eu tanto
amei as flores; foram elas o meu primeiro amor. Minha irmã... minha
terna irmã e uma prima querida foram as minhas únicas amigas de
infância; e, nos seus seios, eu derramava meus melancólicos e infantis
queixumes; por ventura sem causa, mas já bem profundos. (REIS apud
MORAIS FILHO, 1975, s.p.)

O sentimento de não adequação e de sofrimento que reconhece em si será um
traço constante do retrato que fará das mulheres em sua obra poética. Leiamos um
trecho do poema “À minha extremosa amiga D. Ana Francisca Cordeiro”:
Sentes saudades da morada d'anjos,
D'onde emanaste? enlangueces, gemes?
É nostalgia o teu sofrer? de arcanjos
Perder o afeto que te votam - temes?
Ou temes, virgem - de perder na terra,
Toda a pureza que tu'alma encerra!?...
Não, minha amiga - que a pureza tua
Jamais o mundo poderá manchar:
Límpida vaga a melindrosa lua,
Vencendo a nuvem, que se esvai no ar,
E mais amena, mais gentil, e grata
Despede às águas refulgir de prata.
(REIS apud MORAIS FILHO, 1976, s.p.)

A mulher, ainda que gema, que sofra, que tema, é retratada como um ser forte,
pois, mesmo que o mundo tente manchar sua pureza, ela vencerá as adversidades e, por
isso, será ainda maior do que antes: “mais amena, mais gentil, e grata” (REIS apud
MORAIS FILHO, 1976, s.p.).
A mulher, em sua obra, é muito mais que objeto de desejo, é ser desejante
também, como vemos nestas estrofes do poema “A uma amiga”:

4429

No langor dos olhos dela
Havia expressão tão bela,
Tão maga, tão sedutora,
Que eu mesmo julguei-a anjo,
Eloá, fada, ou arcanjo,
Ou nuvem núncia d'aurora.
Eu vi - o seio lhe arfava:
E ela... ela cismava,
Cismava no que lhe ouvia;
Não sei que frase era aquela:
Só ele falava a ela,
Só ela a frase entendia.
Eu tive tantos ciúmes!...
Teria dos próprios numes,
Se lhe falassem de amor.
Porque, querê-la - só eu.
Mas ela! - a outra ela deu
meigo riso encantador...
Ela esqueceu-se de mim
Por ele... por ele, enfim.
(REIS apud MORAIS FILHO, 1976, s.p.)

Em um contexto em que a mulher não tinha voz e era um ser doméstico e
domesticado, Firmina ocupa um espaço público, um espaço quase exclusivamente
ocupado por homens: escrever e publicar suas poesias tematizando mulheres sedutoras
cujo seio arfava de desejo, mulheres que cismavam - “E ela... ela cismava” –, que
teimavam, que queriam e tinham vontades próprias das quais não abriam mão - “Mas
ela! - a outra ela deu/ meigo riso encantador...” (REIS apud MORAIS FILHO, 1976,
s.p.).
Dizei-me, linda donzela,
Gentil filha dos amores
Se me amas, virgem bela,
Se me cedes teus favores?…
Não, meu nobre senhor.
Sou formosa, bem o sei:
Sou pastora ― meus afetos,
A outro já tributei. [...]
Dar-te-ei rico colar,
Bela c’roa de duquesa.
Se mais podes desejar,
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Metade da realeza.
Não, meu nobre senhor.
Sou formosa, bem o sei:
Sou pobre, mas meu amor,
Por prêmio algum vos darei.
(REIS apud MORAIS FILHO, 1976, s.p.)

A mulher que figura nas poesias de Firmina não está à venda, não é negociável,
não está à espera de que um homem a escolha, porque ela escolhe, ela deseja, ela quer,
independente das circunstâncias que a sociedade patriarcal e opressora a coloque: “sou
pobre, mas meu amor,/ Por prêmio algum vos darei.” (REIS apud MORAIS FILHO,
1976, s.p.). A mulher é, assim, sujeito de seu desejo, invertendo os papéis sociais
vigentes na época e colocando o homem como objeto de seu amor:
NÃO ME ACREDITAS!
(A Pedido)
Não me acreditas!… acaso
Há quem mais te possa amar?…
Quem te renda mais extremos,
Quem saiba mais te adorar!?… [...]
Acaso viste a teu lado
Gozar alguém mais ventura?…
Acaso ternas carícias,
Cobraste de mais ternura?… [...]
Sinto em amar-te prazer;
Porqu’o duvidas? ― cruel!…
Há quem mais vele teus dias,
Quem mais te seja fiel?… [...]
(REIS apud MORAIS FILHO, 1976, s.p.)

Interessante notar que o amor que a mulher sente não fica apenas no plano
espiritual, mas se realiza na carne, pois ela também é sujeito da ação concreta: “Acaso
ternas carícias,/ Cobraste de mais ternura?”. Sua voz também não se limita à posição de
subalternidade e aceitação, mas questiona e acusa: “Porqu’o duvidas? – cruel!” (REIS
apud MORAIS FILHO, 1976, s.p.). Além disso, o sofrimento que o mundo inflige a sua
vida, os “ditames da sorte avessa, e dura”, tudo “que a terra lhe nega”, não subjugará
sua mente, porque ela é livre, por isso, resistirá à colonização de seu corpo e de sua
mente pelos preceitos sociais.
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Entre o muito sofrer, que nos abate,
Na intima aflição,
Desprende as longas asas, e divaga,
A mente na amplidão.
Desse espaço infinito – e vê, e goza
O que a terra lhe nega!
Aos ditames da sorte avessa, e dura,
Só a mente, não verga. [...]
Ao menos resta a mente ao infeliz
A quem a sorte nega
Até breve prazer!.. porque ela é livre,
E a sorte, não se verga.
(REIS apud MORAIS FILHO, 1976, s.p.)

É preciso questionar as regras sociais que silenciaram por mais de cem anos – e
ainda a mantêm apagada – uma escritora da importância histórica, social e literária de
Maria Firmina dos Reis. Firmina fere preceitos do cânone literário, tais como gênero,
raça, classe social, posição política, geografia, por isso, ela não foi perdoada. Pobre,
mulher, negra, nordestina, abolicionista. Morreu pobre e esquecida. Peito rebelde, ideias
e ações perigosas, rompedora de grilhões sociais que confinavam mulheres ao lar e à
vontade masculina, Firmina desejou quando poucas se atreviam e não se sujeitou:
Embalde! é loucura. Se penso um momento,
Se juro ofendida meus ferros quebrar:
Rebelde meu peito, mais ama querer-te,
Meu peito mais ama de amor delirar.
(REIS apud MORAIS FILHO, 1976, s.p.)
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TRADUZIR PARA UMA LÍNGUA DO OUTRO
Henryk Siewierski (UnB)1

Resumo: Uma experiência de tradução literária para uma língua estrangeira, numa trajetória de
migração do tradutor, torna-se objeto de reflexão que ressalta a importância da hospitalidade
linguística e cultural recíproca e dos seus benefícios específicos tanto no nível ético e político,
quanto pragmático e estético.
Palavras-chave: Tradução; Migração; Hospitalidade.

“A fraternidade não é afinal uma idéia revolucionária.
É a coisa que a gente aprende pela vida fora.”
(Fernando Pessoa, Ode Marítima)
1.
Em primeiro lugar, quero agradecer aos Organizadores o convite, e agradecer
especialmente por ser um convite para falara da experiência. Uma experiência de
tradução que, no caso, tem muito a ver com o convite e com a situação do convidado.
Embora o título dessa apresentação possa evocar também a situação de quem se
convida a si próprio, ela se situa nos antípodas da experiência à que me quero referir e
sobre a qual refletir.
“Traduzir para uma língua do outro”. O título é ambíguo: ele evoca os dois lados
da moeda de traduzir para outra língua, e poderia se referir também à situação de
traduzir para o outro que não convida, e que tem motivos para não convidar, mas
mesmo assim, o “tradutor” vem, não convidado, armado de meios de traduzir e
introduzir o que lhe parece que o outro quer ou precisa. Ele aprende a língua do outro
não para explorar seus tesouros, nutrir-se com suas riquezas, numa relação íntima,
amorosa e fértil. Vem para explorar direta ou indiretamente, mas não os tesouros
guardados na língua. Se ele aprende a língua do outro, é, essencialmente, para dominar.
É um penetra que vem para dominar e as suas traduções para a língua do outro são
1
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penetras também, porque associadas, aliadas, quer ou não, às forças, às estratégias de
dominação.
E não adianta negar, somos todos herdeiros, e devedores, desses penetras,
também.
Mas este campo de experiência de traduzir, objeto de demarcação e de
desmascaramento da crítica pós-colonial de tradução, é o lado da moeda que aqui não
interessa. Porque é justamente o seu lado oposto que quer evocar este título, “Traduzir
para uma língua do outro”, título em que, portanto, faltou o complemento: “… do outro
que convida”.
Edward Said, no seu Orientalismo diz que “Talvez a tarefa mais importante de
todas seja a de empreender estudos das alternativas contemporâneas ao Orientalismo,
perguntar como é possível estudar outras culturas e povos a partir de uma perspectiva
libertária, ou não repressiva e não manipuladora” (SAID, 2007, p. 55).
É uma perspectiva que Said apenas aponta como desejável. Ampliada para os
estudos e as relações culturais que incluem também a tradução, esta “perspectiva
libertária” faz valorizar, entre outras, mas de maneira singular, a hospitalidade em suas
diversas formas e manifestações, em que a reciprocidade seja talvez nos nossos dias a
mais urgente e mais eficaz alternativa ao que significa o Orientalismo e outros -ismos a
este associados.
Portanto, “Traduzir para uma língua do outro – que convida”. Uma relação de
reciprocidade em que os dois, o tradutor e o destinatário da obra traduzida, são os
convidados e os que convidam, hóspedes e hospedeiros, ao mesmo tempo.
Isto não quer dizer que tal reciprocidade não aconteça na tradução para a própria
língua do tradutor. Paul Ricoeur, ao falar sobre a tarefa do tradutor, a define como a
“hospitalidade linguística, portanto, onde o prazer de habitar a língua do outro é
compensado pelo prazer de receber em casa, a acolhida de sua própria morada, a palavra
do estrangeiro” (RICOEUR, 2011, p. 30).
Paulo Rónai fala do mesmo de forma diferente: “Cada vez que uma obra
literária me comove a fundo a minha reação instintiva é verificar se já está traduzida,
para, em caso contrário, eu mesmo transplantá-la para a minha língua materna, ou para
outras em que acabei por sentir, pensar e me exprimir” (Cit. por SIEWIERSKI, 1988, p.
11)
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No princípio há uma visita na casa que abre suas portas: uma obra literária de
outra língua. O prazer e a comoção da leitura fazem que a visita se prolongue e que o
hóspede se transforme em hospedeiro, leitor em tradutor, e por que não dizer “amador
em coisa amada”. Traduzir para uma língua do outro, na condição do convidado,
demanda a mesma ”transformação” e a mesma reciprocidade.
Agora o tradutor se hospeda não numa obra específica, mas na língua do outro e
a acolhe, ao mesmo tempo. O objeto da tradução é uma obra escolhida da língua
materna do tradutor. Escolhida, considerando a demanda de quem convida, mas também
a vontade do convidado, porque, com certeza, a escolhida não seria aquela obra que
nunca lhe tivesse dado prazer ou comoção. E numa relação tão próxima e tão intensa
com a outra língua os laços com a sua própria se fortalecem também, não os laços do
dono com a sua propriedade, mas do hóspede, porque somos hóspedes também na
língua materna, embora nem todos pensem assim. Paulo Leminski devia ter pensado
quando escrevia o poema “Invernáculo” (LEMINSKI, 1996, p. 21):

Esta língua não é minha
Qualquer um percebe
Quando o sentido caminha
A palavra permanece.
(…)

A principal diferença na tradução para a língua do outro (que convida), que
gostaria aqui destacar é justamente o convite. É porque ela tem a ver com minha
experiência pessoal, mas também porque talvez nos tempos de migrações dos povos,
nossos tempos, o convite e a reciprocidade sejam as palavras chaves de transformação
do que se apresenta como uma desgraça, em oportunidades.

2.
Para falar da experiência é impossível não falar em primeira pessoa singular.
Acredito, no entanto, que falar em primeira pessoa plural também seria justificado, na
medida em que as nossas experiências, embora sejam únicas, coincidam também, em
vários aspectos, com a experiência de muita gente.
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Por isso o mais certo seria começar seguindo o exemplo de quem sabia falar em
primeira pessoa singular e a primeira pessoa plural ao mesmo tempo, o exemplo de um
dos nossos grandes pais: Nel mezzo del cammin di nostra vita/ Mi ritrovai…
Assim me encontrei num país, no momento em que ele estava se desvencilhando
da sua longa história imperial: o Portugal de 1981. As palavras do seu poeta escritas
meio século antes estavam, então, atuais, mais do que nunca: “Cumpriu-se o Mar e o
Império se desfez / Senhor, falta cumprir-se Portugal” (PESSOA,1979, p. 57)
Vim do outro lado da Europa, ou seja, do outro lado do muro que a separava, da
parte, naquele tempo, em vias de libertação da tutela imperial do poderoso vizinho. Vim
principalmente com a vontade de conhecer a pátria de Camões, sua língua e sua terra,
sua gente e sua poesia, sem saber que assim começavam anos de migração e de serviços
prestados à migração, ou seja, os anos de tradução. Mas a tradução não estava ainda nos
planos. Se estivesse, seria traduzir a poesia portuguesa para minha língua materna.
Lembrava-me que alguns românticos poloneses aprendiam o português para ler os
Lusíadas em original. Mas quando descobri Fernando Pessoa, conhecê-lo só em original
era pouco, não resisti à tentação e às aventuras de aprender a língua portuguesa
somaram-se as tentativas, por vezes herói-cômicas, de traduzi-lo para a minha língua
pátria. No entanto, já nos inícios começaram aparecer outras tentações. Quase a cada
passo pude perceber o interesse por aquele mundo do que vim – aquela outra Europa, do
Leste –, idealizado por uns e reprovado pelos outros, como se estivesse nos antípodas
do mundo ocidental. Este interesse convidativo e incentivador dos meus alunos e
colegas da Faculdade de Letras de Lisboa, dos amigos portugueses (entre os quais, um
dos mais incisivos foi o de Agostinho da Silva), fez com que começaram as traduções a
quatro e mais mãos, dos poemas, narrativas, ensaios dos autores do outro lado da cortina
chamada de ferro. Com o tempo, surgiu a ideia da revista para compartilhar os
resultados das traduções, assim como dos estudos que surgiam. A revista –
Aproximações. Europa de Leste em Língua Portuguesa – era pobre de forma e de
recursos, mimeografada, com distribuição bem limitada, mas independente, pelo menos
de interesses daqueles que dos dois lados da cortina procuravam moldar de forma
unilateral a visão do outro. A revista era pobre, mas nada modesta, se considerar o
desafio lançado poética e pateticamente ao status quo da Europa rachada e o papel
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pretendido a desempenhar através das traduções, como mostra este fragmento de
editorial do número inaugural, de abril de 1986:

A Europa está dividida ao meio. Mas o que está dividido é o solo. O
Espírito voa onde quer. Voa a procura das línguas com que abre as
portas bem fechadas e derruba os muros desnecessários. Quantas
portas pode abrir a chave da língua portuguesa! Quantos corações
aproximar? Quantos muros… (APROXIMÃÇÕES, 1986, p. 1)

Falar naquele tempo sobre o espírito à procura das línguas para derrubar os
muros era apostar na tradução. E não a tradução como um meio de transformação, mas
tradução como um fim em si mesmo, ou seja, o modo de viver no mundo já em
transformação; por exemplo, participando do processo em que os poemas de Ossip
Mandelstam, um dos maiores poetas da língua russa, morto em 1938 (no campo de
prisioneiros stalinista) ganharam, pela primeira vez, a vida em língua portuguesa. Eis
um deles traduzido por Agostinho da Silva (MANDELSTAM, 1987, p. 20):

Corpo meu que me foi dado
para respirar, viver,
como é que eu o hei-de usar
como hei-de agradecer?
É ele a flor maravilha,
dele sou eu jardineiro,
nesta prisão cá da terra
já não sou prisioneiro.
No vidro da eternidade
deixa meu bafo um desenho,
no passar de todo o instante,
o que dura nele tenho.
1909

O dom de mais uma língua não seria comparável ao do “corpo dado”? O corpo
fica o mesmo ganhando mais uma língua? Não se torna um corpo a mais, um corpo
plus, habilitado para viver mais, e mais livre? Se não nos lembramos de agradecer por
esse dom a cada dia, seja talvez porque o verbo “aprender” e o substantivo “aquisição”
monopolizaram o modo de pensar sobre a nossa relação com as línguas, apagando o que
nela tem a ver com a dádiva. A outra geralmente fica na sombra da primeira, a materna
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que foi dada, mas pode também surpreender passando para o primeiro plano, como
aconteceu ao Matias Aires, um filósofo português nascido em São Paulo em 1705, que
escreveu suas obras em francês e Latim, e foi também tradutor de clássicos latinos. No
seu livro Reflexões sobre vaidade dos homens (1752), ele confessa:
Não me obrigo, porém, a que (vivendo quase retirado) deixe de ocupar
o tempo em escrever em outra língua; e ainda que a vulgar é um
tesouro, que contém riqueza imensa para quem se soubesse servir
dela, contudo não sei que fatalidades me têm feito olhar com susto, e
desagrado para tudo quanto nasceu comigo: além disto, as letras
parece que têm mais fortuna, quando estão separadas do lugar em que
nasceram; a mudança de linguagem é como uma árvore que se
transplanta, não só para frutificar melhor, mas também para ter abrigo.
(AIRES, 2005, p. 38-39)

3.
Para Matias Aires ganhar o francês e latim e não escrever nessas línguas seria
desperdiçar uma fortuna. Como seria um desperdício ganhar a língua portuguesa e não
ir ao Brasil. A passagem para o Brasil foi então algo natural. O projeto de Aproximações
foi aqui bem acolhido, ganhando novos colaboradores, tradutores e leitores, entre eles,
os imigrantes da Europa Centro-Oriental e seus descendentes. Coordenar este projeto
foi uma verdadeira aventura editorial e uma fonte de alegrias de ganhar amigos, de
contato com a diversidade brasileira e de se sentir convidado a contribuir para que a
parte da nossa herança comum, daquela Europa do outro lado do muro, esteja no mundo
da língua portuguesa mais presente. As diferenças, as distâncias atraíam, mas havia
também muito que era comum, que aproximava e precisava ser lembrado, porque como
escrevia Alexandar Jovanović no prefácio de um dos números:
O olhar bifronte – a Oriente e a Ocidente – une a Europa do Leste e o
mundo de Língua Portuguesa. Na contemplação do Outro e nas
vicissitudes diante do Outro. É chegada a hora de recolher o rastro
impresso por esta caminhada e dar-lhe forma. Para quem nos
contempla, somos o Outro. No jogo de espelhos as imagens podem
fundir-se e permitem uma visão multifacetada, poliédrica,
indispensável para construir um conhecimento melhor da realidade.
Sobretudo se pudermos arquitetar a bonança por meio dos mundos
abrangentes de nossas línguas. (JOVANOVIĆ, 1989, p. 7)
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Mas na medida em que a caminhada prosseguia e se abriam novas perspectivas
diante dessas Aproximações, aumentava também a atração pelo mundo ao redor e o
interesse para o conhecer melhor. De modo que esse coordenador da empreitada chega a
considerá-la demasiado absorvente para poder ser conciliada com o desejo de conhecer
e viver mais intensamente o desconhecido da cultura brasileira, as verdades e as
maravilhas que a língua portuguesa daqui guarda. Mas também, as Aproximações não
foram pensadas como uma revista perpétua, só precisava um momento certo para a sua
conclusão. E o tal momento chegou com a queda do Muro que se tornou um bom
pretexto para encerrar o que começou como os exercícios de pulá-lo.

Mas enquanto os projetos de estudos e de traduções de literatura brasileira, mais
sérios, começaram a se desenhar, surgem os convites da parte das editoras brasileiras
para traduzir obras da literatura polonesa. Obras significativas, complexas, e para um
tradutor principiante para a outra língua – desafiadoras em dobro. No entanto, foi um
convite irrecusável pelo interesse e pela generosidade dos que estavam dispostos a
acolher as obras que me eram caras, pela tentação que representava escrevê-las em outra
língua, bem como pela vaidade que levava a enfrentar este desafio. Contava também o
fato de que em quinhentos anos do Brasil e mais de cem anos do início da imigração
polonesa em massa neste país, quase nada foi traduzido diretamente da sua literatura e
indiretamente muito pouco para o português, tanto aqui quanto no ultramar. Podia-se,
então, dizer que no princípio de tudo que tive a oportunidade de traduzir era o convite.

4.
Refletindo sobre a experiência de traduzir para a língua que ganhei Nel mezzo del
cammin, duas questões vem a tona.
A primeira, que tem a ver com a ética e a política de tradução, faz pensar no
convite que era no princípio, e que veio a ser um princípio da tradução, porque nada do
que tem sido traduzido seria traduzido sem ele. Sem ele também traduzir para uma
língua do Outro não seria um processo de integração na família pela vontade recíproca e
virtude de muito imaginar.
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A segunda questão tem a ver com a pragmática e a estética da tradução. E aqui o
meu ponto de referência é o que Paulo Rónai escreveu sobre suas traduções para uma
das suas outras línguas, em Tradução vivida:

Ao traduzirmos de uma língua estrangeira para a nossa, o problema
central é o da compreensão completa. Procuramos penetrar o texto em
todos os seus pormenores, compreender lhe as intenções, situá-lo
dentro do contexto cultural da civilização onde foi produzido. (...)
Manejando uma língua que não seja a nossa, por melhor que a
conheçamos, se podemos aprender o que nela se diz, falta-nos a
intuição do que não se pode dizer. Ao escrevermos na língua materna,
formulamos incessantemente com palavras conhecidas frases nunca
dantes forjadas, mas um instinto misterioso elimina todas aquelas que
o espírito da língua, embora não codificado, proibiria dizer. Esse
instinto falta-nos em relação à língua alheia. Percebi-o logo e desde a
primeira versão recorri à colaboração de amigos franceses. (RÓNAI,
1976, p. 116-117)

O que para Paulo Rónai apresentava-se como a deficiência desta estratégia – a
falta do instinto que elimina "tudo que o espírito da língua proibiria dizer" – poderia
ser vista também como uma oportunidade: livre do instinto normativo, o tradutor pode
aventurar-se nas “zonas proibidas” da língua, com a chance de descobrir lhe novas
possibilidades, negociadas, colocadas depois em confronto dialógico com os falantes
nativos da língua-alvo.
Supõe-se que o tradutor-neófito na língua de chegada, domina bem tal língua,
mas nunca suficientemente para evitar os desvios e tropeços inadmissíveis do ponto de
vista das normas vigentes. Estes desvios e tropeços, negociados com o "espírito da
língua", podem originar resoluções novas, nunca dantes forjadas na língua-alvo e
nunca aplicadas em traduções tradicionais.
É preciso ressaltar que não se trata de uma tradução crua, literal, encomendada
muitas vezes aos falantes das línguas pouco conhecidas e depois "penteada" pelos
"verdadeiros" tradutores. Trata-se de um esforço e um prazer de viver uma língua
estrangeira a ponto de impor-lhe textos que ela própria nunca teria produzido, e uma
tentativa de criar dentro dos seus domínios uma linguagem poética nova, além da
dicotomia entre a estrangeirização e a domesticação.

4.
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Encerrando, queria apresentar um poema de Vasco Popa, poeta sérvio, da antiga
Iugoslávia, que em 1987, na volta de um encontro de escritores em Buenos Aires,
visitou Brasília. Numa tarde, com um grupo de alunos da UnB traduzimos junto com ele
alguns poemas que nos leu em sua língua e estava curioso ouvir como soariam em
português. É um poema que ele escreveu poucos dias antes, após um encontro com
Jorge Luís Borges, e que fala o que pode acontecer quando ganhamos e comungamos
uma palavra do Outro. O poema dispensa comentários, evidenciando um milagre
possível, associado à tradução: migração necessária:

PÃO DO POETA
Apenas nos conhecemos
Don Jorge Luis me perguntou
Como se dizia “pão” em minha língua
Juntava talvez alimentos
De todos os meridianos
Para algum novo poema faminto
Ou queria sentir em seus lábios
O gosto da crocante palavra eslava
Quando depois de muitos anos
Voltamos de encontrar-nos em alguma parte
Repetiu triunfante a palavra
Tinha rosto iluminado do homem
Que havia olhado a áurea moeda oculta
No miolo de um pão universal.
Buenos Aires, 1987 (POPA, 1988, p. 15)
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TÍTULO EM CAIXA ALTA E NEGRITO CENTRALIZADO
O EXERCÍCIO DA FORMAÇÃO DE LEITORES DE POESIA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA POR TRÊS LICENCIANDAS DA UFRJ
Marcos Scheffel (UFRJ)1
Resumo: O presente trabalho pretende discutir como o ensino da poesia deve ser
problematizado dum ponto de vista teórico que leve em consideração contribuições do campo
educacional sobre o ensino de literatura (COLOMER 2007; PETIT 2010) e da articulação
destas teorias com o cotidiano de nossas salas de aula – rompendo com os modelos de ensino
criticados anteriormente. Para tanto, farei um breve relato de como esta questão tem sido
pensada teoricamente nas aulas de Didática de Português e Literatura, que ministro na UFRJ, e
sua efetivação na prática em quatro aulas de regência realizadas em 2017 por licenciandas da
Faculdade de Letras no Colégio de Aplicação da UFRJ e no Colégio Pedro II (nas unidades do
Engenho Novo e de Realengo).
Palavras-chave: poesia na sala de aula; formação de professores; estágio de Letras;

O ferreiro e a catarata

As reflexões que aqui exponho têm como base minha experiência como professor
que atuou na educação básica por cerca de 8 anos e como alguém que há cinco anos
acompanha estagiários da UFRJ em escolas públicas do Rio de Janeiro.
Sobre o primeiro lugar que ocupei posso dizer que sempre senti um desconforto
ao trabalhar com poemas em sala de aula. Este desconforto poderia ser explicado de
várias formas: os poemas geravam pouco interesse nos alunos, não gostava de ter que
explicar os poemas / atribuir um sentido único (traduzi-los para linguagem do dia a dia),
sentia que o trabalho com a prosa era mais produtivo. Mesmo do ponto de vista de
preparação para exames vestibulares percebia que as listas de leitura das universidades
davam preferência para prosa. Quando havia algum poeta na lista de obras indicadas,
era importante familiarizar o aluno com os temas recorrentes daquele poeta e com a
necessidade de interpretar um poema, ou seja, traduzi-lo para linguagem do dia a dia
expressa em opções em uma prova de múltipla escolha. Voltava ao dilema de ter que
explicar o poema.
Na escola, a leitura dos poemas quase sempre se resumia aqueles que vinham no
livro didático ou a poemas que eu escolhia para trazer para sala de aula. Ao contrário da
1

Professor de Didática e Prática de Ensino de Português e Literatura da UFRJ. Doutor em Teoria da
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4444

prosa, com os livros indicados para leitura, raramente um livro de poemas aparecia em
sala de aula. Isso se refletia no acervo da biblioteca escolar que privilegiava os
romances normalmente indicados pelos professores.
Anos depois, atuando como professor de prática de ensino de Português e
Literatura (equivalente a Metodologia de Ensino de Português e Literatura em muitas
universidades), pude ver que pouco mudara nesta rotina. O poema é um objeto estranho
na sala de aula. Na verdade, a literatura em si já é um animal em extinção. Mas entre os
animais em extinção, o poema está no topo da lista. Os relatos que ouço dos estagiários
da UFRJ apontam para um privilégio dado à prosa. O livro indicado para leitura no
bimestre, trimestre ou semestre é sempre em prosa: romance, conto longo, novela.
Num dos raros casos de leitura de um livro de poema “Menino do mato”, de
Manoel de Barros, leitura indicada para alunos do 7º ano do Colégio de Aplicação da
UFRJ em 2014, pude ouvir do professor André Uzeda (CAP-UFRJ) o como o livro
causou um certo desconforto nos alunos daquela série que questionavam principalmente
o desperdício de folhas no livro: só um lado é impresso e por vezes com um ou dois
versos. Segundo André Uzeda falta ao aluno: “a compreensão de que o poema não é
uma unidade isolada no livro, mas um componente que dialoga organicamente com a
construção artística e poética criada pelo autor.” (UZEDA 2015)
Desta forma, a construção do sentido da poesia não podia se concentrar somente
nos versos, na tradução desses versos, em sua explicação / explicitação, mas deveria se
ligar a um projeto poético autoral, em que os espaços em branco da página se tornassem
um convite a participação do leitor, em que a abertura da linguagem seria potencializada
ao seu grau máximo. O desconcerto diante da linguagem poética é natural e somente um
investimento na formação do leitor de poesia pode manter a poesia no seu grau de
tensionamento. Para ler Manoel de Barros, por exemplo: “o desafio que se colocava era
o de incorporar de fato entre nós a mundividência poética de um determinado autor
específico, sem que, contudo, caíssemos no perigo de nos ater à vida biográfica do poeta
selecionado ou ao contexto histórico do seu tempo de produção.” (UZEDA 2015)
Esta experiência aconteceu em 2014, mas foi bastante reveladora. Pude ver uma
parte deste processo durante a orientação, elaboração e aplicação da aula de regência da
aluna Renata Vieira.
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Para as turmas de Didática que vieram depois, algumas discussões sobre o ensino
da literatura valorizaram a questão da leitura subjetiva (potencializando a abertura do
objeto literário, criando uma perspectiva de escuta para as primeiras impressões
produzidas pelos alunos da educação básica), para necessidade da leitura de livros de
poemas e para o contato sistemático com a poesia (desenvolvido por meio de leituras de
fruição – em 2016 antes do início de cada aula lia um poema de uma autora sem o
objetivo pragmático de discutir o poema). Outro ponto que tem merecido destaque é a
conexão entre a escrita literária e o ensino de literatura – a cada semestre temos
desenvolvido um projeto de escrita literária conectado a aprendizagens literárias (por
três ocasiões trabalhei com a crônica). E desta relação entre escrita e leitura posso trazer
algumas percepções dos alunos da Faculdade de Letras da UFRJ sobre as práticas de
escrita e de leitura vivenciadas durante a licenciatura, como assinalou recentemente um
aluno numa atividade de autoavaliação:

Os alunos da faculdade de Letras não encontram oportunidade de
exercitar qualquer processo de criação artística, passando, por
exemplo, por um curso que trabalhe esta questão, motivando-os ao
processo de imaginação e produção autoral. Lê-se muitos romances,
tragédias, contos e poemas, nunca se produz nada, exceto trabalhos
científicos que estão longe da criatividade, e muito próximos da pura
técnica: tecnicismo. (Avaliação final da disciplina)

Tomando o relato de um aluno da UFRJ, pode-se perceber que a metodologia de
ensino adotada num curso que forma professores tem um papel decisivo na
continuidade uma tradição em que o texto literário é apenas um objeto de análise /
exumação por meio de uma escrita que privilegia a argumentação, a explicação do texto
literário. Neste sentido, a poesia é vista como um objeto complexo que só é acessível
por meio de inúmeros instrumentos de análise.
Isto faz lembrar o conto “O Ferreiro da Catarata” que narrava a história de um
ferreiro húngaro que operava com sucesso pessoas com problemas de catarata com seus
instrumentos de ferragem. Até o dia que um professor universitário o advertiu de como
“o olho constituía um mundo complicado, que consequências um pequeno tremor de sua
mão, uma palpitação mais forte de seu sangue, um deslizar mínimo do canivete podiam
provocar, nunca mais teve a coragem de operar uma catarata, e até se recusou de tratar o
terçol mais insignificante.” (KÁLMÁN 1975, p.21)
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Não quero negar a complexidade do olho (poema), mas acredito na possibilidade
de ele ser operado / manuseado em sala de aula e que teorias muito complexas de
análise, como as que circulam na universidade, geram esta paralisia diante do objeto.
Falarei a seguir de 3 aulas de regência que tiveram o poema como objeto de
aprendizagens em escolas do Rio de Janeiro em 2017.
Cabe aqui um breve contexto sobre as aulas de regência. Estas aulas são aplicadas
nas escolas onde os licenciandos cumprem seu estágio. Recomenda-se que ocorram em
dois tempos de aula. Os temas das aulas são normalmente negociados com os
professores supervisores de estágio ou indicados conforme o planejamento escolar.
Após a definição do tema, o plano de aula e os materiais passam por uma fase de
elaboração que contam com a ajuda do professor supervisor de estágio e do professor
orientador de estágio. Costumo frisar para meus alunos a necessidade de que sejam
aulas que promovam um diálogo com as teorias de ensino debatidas ao longo
Licenciatura e da disciplina de Didática de Português e Literatura.

Luiz Gama e Castro Alves – contra as histórias únicas

Esta aula foi elaborada pela licencianda Suane Nascimento e foi aplicada numa
turma de 2º ano do Ensino Médio do Colégio Pedro 2 do Engenho Novo. Deve-se frisar
que esta unidade do Colégio Pedro II tem uma destacada atuação nos estudos afrobrasileiros – com um NEAB atuante – e a realização de um evento “A jornada da
diversidade” muito prestigiado pela comunidade escolar. Tais aspectos foram
considerados pela licencianda ao escolher dois poetas ligados à causa da libertação dos
escravos no século XIX.
A impossibilidade de se trabalhar com os livros dos dois poetas – por questões
materiais e do cronograma da disciplina – levou a produção de um material com poemas
dos autores que foram lidos de modo fragmentário, mas com o intuito de se produzir
interpretações subjetivas dos poemas por parte dos alunos, como se pode ver nos
objetivos específicos da aula:
I.

promover a percepção subjetiva do aluno para com os
poemas-epígrafes;
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II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

comparar os poemas-epígrafes sem juízo de valor;
construir coletivamente análises estéticas e estruturais;
desenvolver um trabalho de pesquisa a fim de compor
hiperlinks sobre o contexto de produção dos poetas;
relativizar o conceito de cânone, discutindo os processos de
visibilidade e invisibilidade de uma literatura “dos vencidos”
a partir do século XIX;
discutir sobre como as condições de produção, circulação e
recepção dos dois últimos séculos permitiram o crescimento
do cenário artístico-teórico para grupos “invizibilizados”
histórico e culturalmente, a fim de dialogar com os
movimentos contemporâneos de reação conservadora aos
ganhos políticos do movimento negro, por exemplo;
discussão sobre as funcionalidades da epígrafe dentro de um
texto;
retomar o gênero sátira e pensar-junto seu uso dentro do
campo artístico de crítica social, desenvolvendo um trabalho
de mapeamento nas produções atuais (mídia, internet, rede
social);
propor um trabalho de escolha ou escrita de epígrafes para a
aula; (Objetivos do Plano de Aula)

Em termos de referenciais teóricos, a aula se apoiava em um artigo de Vincent
Jouve “A leitura como retorno a si: sobre o interesse pedagógico das leituras
subjetivas”. Neste artigo Jouve propunha: “cada um projeta um pouco de si na sua
leitura, por isso a relação com a obra não significa somente sair de si, mas também
retornar a si. [...] Não se trata portanto de apagar, no ensino a dimensão subjetiva da
leitura. Eu proporia, ao contrário, colocá-la no coração dos cursos de literatura.”
(JOUVE 2013, p.53)
Ao seguir esta ideia, houve uma abertura para acolher as leituras produzidas pelos
alunos. A sala de aula tornou-se uma espécie de comunidade interpretativa em que todos
podiam fazer acréscimos às leituras produzidas pelos outros (professores, alunos,
licencianda de Letras). De certa forma, as relações foram horizontalizadas por meio da
validação do comentário do outro e isso tinha uma ligação direta com a temática da
aula. Outra preocupação foi com tirar o aluno da posição passiva de leitor fazendo que
ele escrevesse uma epígrafe para aula que ele acabara de assistir.
Esse mesmo sentido de interação com o texto poético por meio da escrita, ocorreu
em uma aula que teve por tema a poesia de Cruz e Sousa. Esta aula aplicada pela
licencianda Alessandra Lopes ocorreu em uma turma do 2º do ensino médio do Colégio
Pedro 2 de Realengo. As atividades desenvolvidas partiram de uma leitura muito
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sensível dos poemas de Conceição Evaristo (um poema introdutório) e de vários sonetos
de Cruz e Sousa (Acrobata da dor, Cárcere das Almas e o Assinalado). A proposta da
aula foi assim descrita pela licencianda em seu planejamento:

Por meio da biografia e poemas de Cruz e Sousa, pretende-se
estabelecer um diálogo acerca do negro na sociedade, e, além disso,
estabelecer leituras e análises sobre a poética do autor relacionadas ao
movimento literário simbolista. Por fim, como sequência da aula
anterior, será promovido um debate sobre a proposta de produção que
consiste em criar um perfil de Cruz e Sousa no twitter no qual serão
publicados poemas e fotos selecionados pelos alunos, por meio do
debate os alunos poderão avaliar as publicações dos colegas, e falar
sobre a proposta da atividade em si. (Justificativa do plano de aula)

Esta ênfase na biografia do autor – a licencianda havia lido a biografia de Cruz e
Sousa escrita por Paulo Leminski e se encantado – estava ligada à atividade escrita que
fora proposta previamente para os alunos daquela turma: criar um perfil do tweeter,
escolher trechos dos poemas para constarem deste perfil, fazerem postagens como se
fossem Cruz e Sousa (exemplos abaixo):
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Ao longo da aula, deve-se destacar o como os 4 poemas lidos (1 de Conceição
Evaristo e 3 de Cruz e Sousa) foram valorizados. Essa valorização se deu com leituras
sensíveis promovidas pela licencianda, pela escuta atenta das interpretações promovidas
pelos alunos e pela interpretações da própria licencianda que não se sobrepuseram
aquelas promovidas anteriormente. A leitura do professor (no caso a licencianda)
apareceu como mais uma possibilidade interpretativa, mas claro que uma interpretação
produzida por alguém mais familiarizado com a obra (ler com os especialistas – Teresa
Colomer).

Paulo Leminski

Por fim, voltamos ao Colégio de Aplicação da UFRJ, para um projeto de leitura
que tem me parecido muito eficiente. Ao longo do ensino fundamental, entre o 6º e o 9º
ano, há a indicação de um livro de poemas por ano para os alunos da educação básica. É
nesse contexto que os alunos já leram Manoel de Barros, Ana Cristina César, Paulo
Leminski entre outros.
As atividades de leitura desenvolvidas nestes projetos contaram com ajuda dos
estagiários e procuram levar os alunos da educação básica a produzirem interpretações
autônomas e críticas. Um dos objetivos finais, no 9º ano, é a produção pelos alunos de
uma antologia pessoal dos poemas lidos e produzidos ao longo destes 4 anos.
Os princípios de leitura podem ser percebidos na justificativa do plano de aula da
estagiária Mariana Fortes Maia para uma turma de 8º ano que lia Caprichos e Relaxos
de Paulo Leminski:

Persiste uma tendência, dentro da escola, de preservar o texto literário
dos “delírios do sujeito leitor” (ROUXEL, 2013), transformando a
leitura em uma atividade mecânica onde “somente alguns exegetas
estariam autorizados a oferecer a maneira correta” (PETIT, 2013) de
realizá-la. Desconsiderar a pluralidade interpretativa de um texto
literário é uma maneira de ceifar a subjetividade o indivíduo que lê,
com todo o seu acervo de impressões, referências e recordações
prévias, literárias ou não. “Perdendo sua ambiguidade, ou melhor,
suas possibilidades de diferentes interpretações, o texto perde seu
interesse literário. Ele se torna simples pretexto e não deixa mais
espaço ao leitor.” (LEBRUN, 2013). É, contudo, um grande desafio
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mediar com precisão os direitos do leitor e os direitos do texto pois,
conforme postula Eco (1995), um texto pode abrigar um número
potencialmente infinito de leituras possíveis, mas não contempla
qualquer uma. Não podemos fazê-lo dizer o que não diz. Esta aula
busca incentivar a formação de um leitor capaz de se apropriar de um
texto, construindo seus próprios sentidos, sem que seja promovido um
“diálogo de surdos” (TAUVERON, 2013) entre ambos – o texto e o
leitor devem caminhar juntos neste processo. É sobretudo necessário
desconstruir a impressão de que a literatura possui uma única
“resposta certa”, uma premissa extremamente prejudicial à criação de
qualquer vínculo afetivo com o ato de ler. (Justificativa do plano de
aula)

Nota-se em todos estes materiais a preocupação de conectar teorias sobre o ensino de
literatura e práticas de formação de leitores e de mediação do texto literário. Destaquese o fato de serem apenas aulas de regência – com um tempo espaço limitado – que não
permite uma averiguação maior de possíveis resultados a longo prazo. Mas pode-se
imaginar que procedimentos semelhantes pudessem contribuir para formação de leitores
de literatura na escola brasileira.
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ERRATA
(Volume 1)
Título do artigo: “A PERSONAGEM MELQUÍADES E A GENIALIDADE
OPERADA POR GARCÍA MÁRQUEZ NA OBRA CEM ANOS DE SOLIDÃO”
Pág. 379
Onde se lê
“Melquíades apresenta-se onipresente, sua figura é sentida em toda a narrativa,
mesmo depois da sua morte. “
Leia-se
“Ao discutir a personagem Melquíades e a sua relação com as outras
personagens da obra Cem anos de solidão, especialmente José Arcádio Buendía,
na dissertação “Macondo, Melquíades e o Problema da Transculturação”,
Fátima Yukari Akiyoshi França constrói um estudo reflexivo, o qual contribui
para a escrita deste artigo. Nesse sentido, para a autora, Melquíades apresentase onipresente, sua figura é sentida em toda a narrativa, mesmo depois da sua
morte. “
Pág. 380
Onde se lê
“Os inventos recém-chegados invadem Macondo. “
Leia-se
“Na já mencionada dissertação, Fátima analisa os objetos apresentados na
primeira parte da obra como símbolos e apresenta um estudo sobre as
influências e as mudanças que o imã, a lupa e o gelo, por exemplo, causam na
vida cotidiana em Macondo. Dessa forma, esse estudo contribui para o
entendimento neste artigo dos inventos recém-chegados que invadem Macondo
e dos símbolos analisados pela autora que cada objeto remete.”
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