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APRESENTAÇÃO 

 
 

Realizado entre os dias 21 a 23 de outubro de 2014, na Faculdade de Ciências e 

Letras da UNESP- Assis, o “Congresso Internacional: Interfaces da Memória” reuniu o I 

Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e o I Simpósio Memória e Representação 

Literária. Nesse contexto, os Grupos de Pesquisa, Narrativas Estrangeiras Modernas: 

Gêneros Híbridos da Modernidade, do Departamento de Letras Modernas, e Memória e 

Representação Literária, do Departamento de Literatura, apresentaram suas pesquisas sobre 

a memória no contexto das Letras.  

O evento discutiu as interfaces da memória em conferências, mesas-redondas e 

sessões de comunicações, e propiciou aos participantes a oportunidade de trocar experiências 

e pontos de vista sobre uma das principais preocupações da modernidade: o papel da memória 

num mundo cada vez cercado pela instantaneidade e presentificação. 

Os pesquisadores que publicam nos Anais aqui apresentados, fazem a revisão e 

interpretação de diversos contextos literários, artísticos e sociais que compõem as pesquisas 

dos Grupos que organizam o evento. Assim, as interfaces da memória (e também do 

esquecimento), propiciam a ressignificação de temas centrais para as pesquisas em literatura: 

cânone, o papel do romance e seus diálogos com os diversos contextos, os diversos gêneros e 

suas inter-relações, entre outros temas. 

Estes Anais incluem os textos completos que foram enviados para a publicação. 

Todos efetivamente apresentados nas sessões de comunicações do evento. A Comissão 

organizadora ressalta que, embora tenha efetuado uma revisão detalhada, o conteúdo de cada 

texto é de inteira responsabilidade de seus respectivos autores. 

Dra. Kátia Rodrigues Mello Miranda 
Dr. Márcio Roberto Pereira 

Dra. Norma Domingos 
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Metaficção historiográfica em Memorial do Convento, de José Saramago 
 

 

Amanda BATISTELA (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: O presente trabalho tem o intuito de analisar traços intertextuais no romance 
Memorial do Convento (1982), do escritor português José Saramago, salientando a metaficção 
historiográfica a partir do diálogo que a obra estabelece com a História de Portugal. Ademais, 
também será proporcionada uma reflexão acerca da intertextualidade travada com Obras do 
Diabinho da mão furada (1861), do dramaturgo António José da Silva, por meio da categoria 
das personagens, enfatizando-se as figuras dramáticas André Peralta, de Silva, e Baltasar 
Mateus, de Saramago. De tal modo, almeja-se observar o modo como se efetiva o diálogo 
entre textos, assim como a finalidade de tal procedimento. Ressalta-se que o embasamento 
teórico se pauta no conceito de metaficção historiográfica, a partir dos estudos de Linda 
Hutcheon (1991), e nas pontuações sobre intertextualidade de Julia Kristeva (1974). Portanto, 
Saramago retomou o passado, a fim de examinar por outra vertente a história de Portugal, 
instigando os leitores a refletirem sobre a História Oficial, sublinhando-se um olhar crítico e 
irônico que o autor dedica às classes nobres, dando voz à classe popular. 
PALAVRAS-CHAVE: Intertextualidade. Metaficção historiográfica. Memorial do 
Convento. José Saramago. 
 
ABSTRACT: The present essay has the aim of analyzing intertextual traits in the romance 
Memorial do Convento (1982), from the Portuguese writer José Saramago, standing out the 
historiographical metafictional from the dialog that the work stablishes with the History of 
Portugal. Furthermore, it is also going to be provided a reflection about the intertextuality 
engaged with Obras do Diabinho da mão furada (1861), from the dramatist António José da 
Silva through the category of the characters, highlighting the dramatic prominent figures 
André Peralta, from Silva, and Baltasar Mateus, from Saramago. This way, it is aimed to 
observe the way how it is effective the dialog among texts, exactly like the purpose of this 
procedure. It isenhanced that the theoretical base is guided on the concept of 
historiographical metafictional, from studies of Linda Hutcheon (1991), and notes about 
intertextuality of Julia Kristeva (1974). Therefore, Saramago took back the past to exam from 
other point of view the history of Portugal, instigating the readers to think over about the 
Official History, emphasizing a critical and ironical view which the author dedicates to the 
noble class, giving voice to the popular one. 
KEYWORDS: Intertextuality. Historiographical Metafictional. Memorial do Convento. José 
Saramago. 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
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Considerando o pressuposto de que a intertextualidade é uma temática recorrente na 

contemporaneidade, na qual se examina o diálogo entre textos, a partir da ideia de que os 

textos já foram escritos, observa-se atualmente como são recontados, relidos. Em razão disso, 

o presente trabalho salienta como se efetiva o diálogo com a História encontrado no romance 

português Memorial do Convento (1982), do escritor José Saramago. 

Tal objetivo se justifica uma vez que, de acordo com Kristeva (1974, p. 64), ao 

analisar os estudos de Bakhtin, “[...] a palavra (o texto) é um cruzamento de palavras (de 

textos) onde se lê, pelo menos, uma outra palavra (texto). [...] todo texto se constrói como 

mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto”. 

Cabe destacar que a identificação dos diálogos entre obras depende também da 

bagagem intelectual do leitor, o qual deverá ter lido o texto a que se refere a escritura atual de 

sua leitura, pois caso contrário lerá a intertextualidade, mas não terá bases para identificá-la.  

O romance Memorial do Convento traz para o leitor a construção do Convento de 

Mafra, em Portugal, em razão da promessa feita pelo rei D. João V caso sua esposa D. Maria 

Ana Josefa engravidasse. Em função dessa promessa, confirmada a gravidez da rainha, tem 

início a construção do referido convento. Ao mesmo tempo, o narrador focaliza as classes 

subalternas, destacando o casal Baltasar Sete-Sóis e Blimunda Sete-Luas, que representa o 

amor e, juntamente com o Padre Bartolomeu Lourenço, constrói uma passarola, que voará 

pelos ares portugueses, simbolizando a esperança e a liberdade numa sociedade marcada pela 

presença da Inquisição e do Santo Ofício. 

Com esse enredo, o autor do romance direciona seu olhar para um Portugal 

setecentista, sublinhando a presença da classe nobre, com rei, rainha e seus diversos criados: 

 

Por enquanto, ainda el-rei está a preparar-se para a noite. Despiram-no os 
camaristas, vestiram-no com o trajo da função e do estilo, passadas as roupas 
de mão em mão tão reverentemente como relíquias de santas que tivessem 
trespassado donzelas e isto se passa na presença de outros criados e pagens, 
este que abre o gavetão, aquele que afasta a cortina, um que levanta a luz, 
outro que lhe modera o brilho, dois que não se movem, dois que imitam 
estes, mais uns tantos que não se sabe o que fazem nem por que estão. 
(SARAMAGO, 1983, p. 13). 
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Tal excerto encontra-se logo no primeiro capítulo do romance. O leitor, ao adentrar 

esse universo ficcional, será tomado por descrições da intimidade do casal D. João V e D. 

Maria Ana Josefa e informado da promessa feita pelo rei em troca de um herdeiro. Ademais, 

na citação já é possível observar o olhar irônico e crítico com que o narrador apresenta o 

excesso de criados, haja vista que vários não tinham função a desempenhar, salientando-se o 

desperdício. 

Outro aspecto exposto refere-se à forte presença da Igreja, com seus autos de fé: 

 

Porém hoje é dia de alegria geral, porventura a palavra será imprópria, 
porque o gosto vem de mais fundo, talvez da alma, olhar esta cidade saindo 
de suas casas, despejando-se pelas ruas e praças, descendo dos altos, 
juntando-se no Rossio para ver justiçar a judeus e cristãos-novos, a hereges e 
feiticeiros, fora aqueles casos menos correntemente qualificáveis, como os 
de sodomia, molinismo, reptizar mulheres e solicitá-las, e outras miuçalhas 
passíveis de degredo ou fogueira. São cento e quatro as pessoas que hoje 
saem, as mais delas vindas do Brasil, úbere terreno para diamantes e 
impiedades [...]. (SARAMAGO, 1983, p. 50). 

 

Nesse momento, toda a cidade lisboeta vai para as ruas acompanhar os castigos 

dados aos judeus, hereges, feiticeiras etc. Permite-se verificar ainda uma menção feita à 

colônia portuguesa, Brasil, de onde extraíam inúmeras riquezas que mantinham o luxo e os 

excessos da família real. 

O romance em pauta, além de relacionar-se com a História Portuguesa, também 

possibilita observar uma intertextualidade com a produção artística Obras do Diabinho da 

mão furada (1861), do dramaturgo António José da Silva, que mostrará a classe popular, 

narrando a história do personagem André Peralta. Este, retornando da guerra, não tem 

condições financeiras muito favoráveis, assemelhando-se ao personagem Baltasar Mateus, de 

Saramago, o qual igualmente voltará da guerra com poucos recursos financeiros e maneta. 

A partir dessas considerações, observa-se que Memorial do Convento dialoga com 

fatos históricos ocorridos em Portugal, salientando-se uma narrativa pautada na metaficção 

historiográfica. Segundo Linda Hutcheon (1991, p. 167): “[...] a metaficção historiográfica, 

que exige do leitor não apenas o reconhecimento de vestígios textualizados do passado 

literário e histórico, mas também a percepção daquilo que foi feito – por intermédio da ironia 
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– a esses vestígios”. Assim sendo, a leitura de uma narrativa que remete a fatos históricos 

requer um leitor munido de bagagem intelectual para encontrar esses diálogos e estabelecer 

hipóteses sobre a finalidade com que tal procedimento foi empregado, sem deixar de lado o 

caráter ficcional que a obra possui. 

Portanto, o presente artigo almeja salientar alguns dos diálogos encontrados entre o 

romance Memorial do Convento com a História de Portugal, no modo em que foi apresentada 

pelos historiadores, com vistas a buscar conclusões sobre o intuito do escritor ao realizar tal 

produção artística, embasado pela metaficção historiográfica, a qual, de acordo com Rocha 

(2007, p. 59 apud PAULA, 2014), “procura re-apresentar o passado (e não representá-lo) e 

isso é feito por meio da ficcionalização paródica, irônica e, por vezes, satírica das 

personalidades e acontecimentos históricos”. Além disso, também será feita uma análise 

comparativa desse romance com Obras do Diabinho da mão furada, de António José da 

Silva, destacando-se a categoria das personagens. 

 

DIÁLOGOS ENTRE MEMORIAL DO CONVENTO (1982), PORTUGAL SETECENTISTA 

E OBRAS DO DIABINHO DA MÃO FURADA (1861) 

 

Ainda que seja uma obra ficcional, trazendo um par romântico da classe popular, 

representado por Baltasar e Blimunda, e que contenha a construção de uma passarola, 

alimentada pelos desejos das pessoas, para que pudesse alcançar voo, o romance Memorial do 

Convento traz apontamentos históricos a começar pelo primeiro capítulo centrado na 

intimidade do casal nobre D. João V e D. Maria Ana Josefa. 

De tal modo, no romance em questão, é possível encontrar indícios históricos, ainda 

que de modo ficcionalizado, haja vista que se trata de um romance ficcional: “aquilo a que a 

história se refere é o mundo real; aquilo a que a ficção se refere é um universo fictício” 

(HUTCHEON, 1991, p. 185).  

Segundo as palavras de Oliveira Filho (1993, p. 21):  

 

Memorial de Saramago não pretende simplesmente retomar um período da 
história portuguesa pelo ângulo factual, mas fazê-lo mediante seu 
imaginário, ou, mais exatamente, pela aproximação dos modos e das formas 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

18 

   

da sua produção ficcional. Tal procedimento, porém, não se executa como 
imitação passiva, ficando também evidente para o leitor que, sob a máscara 
do discurso ambientado, há, implícita, uma segunda voz, em contraponto, a 
denunciar a farsa da primeira, interpenetrando-se ambas em constante 
tensão. Assim, se é certo que o texto adentra o século XVIII pelas portas da 
ficção, segundo um discurso narrativo que se ajusta à atmosfera vigente 
naquela época, não é menos correto afirmar que tal projeção envolve uma 
perspectiva crítica, cumprida por meio de um discurso ao mesmo tempo 
aderente e questionador.  

 

Examina-se que o romance saramaguiano não apenas oferece menções à História, 

como também, referindo-se a ela, instiga o leitor a aprofundar sua análise, verificando não 

somente as considerações relativas à nobreza, mas levando em consideração a presença de 

uma classe popular que trabalhou duramente para atender aos desejos da realeza. No entanto, 

os que trabalharam arduamente estavam num Portugal precário e punido pela Igreja, enquanto 

a família real esbanjava as riquezas extraídas de suas colônias.  

O narrador, dialogando com a história portuguesa oficial, demonstra outros aspectos 

da construção do Convento de Mafra, ao mesmo tempo em que ocorria a Inquisição, dando 

voz aos trabalhadores que edificaram tal monumento, que, resultante de uma promessa do rei, 

demandou para a sua construção inúmeras mãos da classe popular. 

D. João V, para a História Oficial, é representado como o “Magnânimo”, responsável 

pela construção do Convento de Mafra. Durante seu reinado, os luxos da realeza portuguesa 

vinham de outros países, sendo mantidos pelas riquezas extraídas, por exemplo, da colônia 

brasileira. De acordo com o historiador Saraiva (1998, p. 228 apud TEIXEIRA, 2014): 

 

O apreço pela moda estrangeira tinha-se entretanto difundido em Portugal, o 
que aumentava a importação. Tudo quanto exigisse uma técnica mais 
evoluída tinha de se importar, porque não se fabricava em Portugal. Os 
economistas da época viam nesse progressivo desequilíbrio da balança 
comercial portuguesa uma causa (e não um efeito) da pobreza nacional: para 
pagar a importação saía ouro, e isso deixava o País mais pobre. Nos 
primeiros anos do século XVIII chegou-se a importar a roupa velha (casacas, 
lençóis, camisas, cabeleiras), com indignação da Câmara de Lisboa, que 
dizia que era roupa que podia ter pertencido a tísicos e leprosos e 
representava portanto um perigo para a saúde.  
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Dada a constatação histórica de que importações eram feitas em Portugal, o autor de 

Memorial semelhantemente aborda essa temática, afirmando, por exemplo, que a cama da 

rainha não era fabricada em Portugal: “Esta é a cama que veio da Holanda quando a rainha 

veio da Áustria, mandada fazer de propósito pelo rei, a cama, a quem custou setenta e cinco 

mil cruzados, que em Portugal não há artífices de tanto primor, e, se os houvesse, sem dúvida 

ganhariam menos.” (SARAMAGO, 1983, p. 16). 

Com isso, verifica-se que a nobreza era mantida por mercadorias oriundas de outros 

países, uma vez que em Portugal os produtos não eram tão bons e tão remunerados, havendo 

uma inferioridade da classe portuguesa perante os outros países. Oferece-se esse aspecto ao 

leitor para refletir sobre essa crítica apresentada pelo narrador, salientando ainda que a 

população portuguesa não recebia incentivo real para se dedicar à produção de mercadorias 

destinadas, por exemplo, à nobreza, uma vez que os produtos eram importados. 

Ademais, enquanto na classe real havia luxo, excesso de criados, cama importada, o 

restante da população vivia a escassez, com a cidade de Lisboa sendo apresentada nos 

seguintes termos: “[...] a cidade é imunda, alcatifada de excrementos, de lixo, de cães 

lazarentos e gatos vadios, e lama mesmo quando não chove. [...] Lisboa cheira mal, cheira a 

podridão, o incenso dá um sentido à fetidez [...].” (SARAMAGO, 1983, p. 28). Tal descrição 

confronta com a imagem que a História Oficial apresenta do rei D. João V, uma vez que 

durante seu reinado a cidade estava em precárias condições. Além disso, a realeza mostra-se 

indiferente à situação do povo: “As janelas do palácio não se abrem para ver passar o cortejo 

dos miseráveis [...].” (SARAMAGO, 1983, p. 295-296). 

Aprofundando essa análise acerca dos gastos dispendiosos da corte portuguesa, o 

estudioso Mendes (1935, p. 190 apud TEIXEIRA, 2014) afirma que: 

 

Quando sabemos que D. João V era um rei sumptuoso, que a sua côrte dava 
ao mundo os mais extraordinários exemplos de luxo, e que os seus coches, as 
suas tapeçarias, etc., eram verdadeiras preciosidades, enfim, que D. João V 
era um soberano que se vangloriava da opulencia em que vivia, pensamos 
naturalmente que, ao menos, essa febril tendência para as grandezas de 
apresentação fôsse um bem para o desenvolvimento da indústria nacional. 
Desgraçadamente, porém, não era assim. A sumptuosidade da côrte de D. 
João V e da sua própria pessoa era apenas ruinosa para os cofres públicos, 
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sem essa compensação, sequer, dos sacrifícios do país, porque o monarca 
tudo encomendava em Paris [...].  

 

Deste modo, Portugal empregava toda sua riqueza em outros países, em troca de luxo 

para a nobreza, mantendo os demais setores sociais em meio à imundície e à podridão. As 

riquezas adquiridas de colônias estavam sendo totalmente gastas pelo rei, havendo em 

Memorial do Convento uma menção a essa situação: “Saiba vossa majestade que, haver, 

havemos cada vez menos, e dever, devemos cada vez mais.” (SARAMAGO, 1983, p. 283).  

A imagem do rei magnânimo, D. João V, também é apresentada pelo romance como 

a de um rei que pode usar métodos violentos contra a população, a fim de alcançar sua 

promessa de construir um Convento na Vila de Mafra:  

 

[...] enviem para Mafra quantos operários se encontrarem nas suas 
jurisdições, [...] retirando-os ainda que por violência, dos seus mesteres, e 
que sob nenhum pretexto os deixem ficar. [...] e se começava a dizer as suas 
razões não as acabava, deitavam-lhe a mão os quadrilheiros, batiam-lhe se 
resistia, muitos eram metidos ao caminho a sangrar. (SARAMAGO, 1983, p. 
291-292).  
 

As sequências narrativas antes consideradas evidenciam que Saramago aproveita-se 

de traços históricos para confeccionar sua produção fictícia, esmiuçando o olhar dedicado à 

nobreza e trazendo também como personagens membros da classe popular, fazendo um 

contraponto sobre como era a vida de cada setor social. Pode-se pensar que tal procedimento 

objetiva provocar o leitor a ampliar os conteúdos da História Oficial, almejando aprofundar 

sua análise acerca dos anos vividos no século XVIII, em Portugal.  

Além desses diálogos com a História, é possível encontrar no romance em análise 

uma intertextualidade com o teatrólogo António José da Silva, que semelhantemente a 

Saramago direcionava um olhar crítico para a situação de Portugal. Cabe ressaltar que Silva 

nasceu no Rio de Janeiro, em 1705, de origem judaica, foi teatrólogo e escritor, discorrendo, 

por exemplo, sobre temáticas sociais. Conhecido como o “Judeu”, sofreu perseguições do 

Santo Ofício e foi condenado à fogueira num auto de fé, acusado de atividades judaizantes, 

em 1739, na cidade de Lisboa. De tal modo, averigua-se um diálogo de Memorial do 

Convento com esse artista, a partir de sua produção Obras do Diabinho da mão furada, o qual 
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é oferecido por Oliveira Filho (1993), por exemplo, ao comparar a personagem saramaguiana 

Baltasar com a personagem André Peralta, de Silva. Esse estudioso aponta como essas 

personagens são apresentadas em suas obras, com André Peralta sendo exposto em António 

José da Silva do seguinte modo: 

 

Retirou-se um soldado da milícia de Flandres, em tempo de Felipe II, 
chamado André Peralta, aflito e maltratado da guerra, tão pobre como 
soldado e tão desgraçado como pobre. Depois de entrar neste reino, onde 
havia nascido, e caminhava para Lisboa, pátria comua de estrangeiros, 
madrasta de naturais e protetora de [a]venturosos, começou de anoitecer-lhe 
uma légua de distância da cidade de Évora, em um sítio onde estavam umas 
casas abertas e desocupadas de gente. Vendo o soldado caminhante que a 
noite ameaçava escuridão e que as nuvens sem descansar choviam, se 
resolveu a passar a noite como pudesse em algum aposento mais reparado 
daquele edifício, contentando-se nele, para seu sustento, com o limitado 
provimento do seu alforje; e, cortando com a espada ramos de umas árvores 
e valados que perto estavam, para acender fogo a que se enxugasse e 
reparasse do frio, se recolheu a um dos aposentos, que julgou mais 
acomodado. (SILVA, 1973, p. 19-20 apud OLIVEIRA FILHO, 1993, p. 37). 

 

Por sua vez, a personagem de Memorial do Convento, que aparece no romance 

saramaguiano no quarto capítulo, é apresentada da seguinte maneira: 

 

Este que por desafrontada aparência, sacudir da espada e desparelhadas 
vestes, ainda que descalço, parece soldado, é Baltasar Mateus, o Sete-Sóis. 
Foi mandado embora do exército por já não ter serventia nele, depois de lhe 
cortarem a mão esquerda cortada pelo nó do pulso, estraçalhada por uma 
bala [...]. Por ser pouco o que pudera guardar do soldo, pedia esmola em 
Évora para juntar as moedas [...]. Sete-Sóis, mutilado, caminhava para 
Lisboa pela estrada real [...]. Saiu Sete-Sóis de Évora, passou Montemor, não 
leva por companhia e ajuda frade ou diabinho, e para mão furada já lhe basta 
a sua. (SARAMAGO, 1983, p. 35-36). 

 

Comparando os dois excertos, nota-se que há um diálogo entre a obra saramaguiana 

e o trabalho de António José da Silva, com ambas as personagens sendo soldados, de poucos 

recursos financeiros, com o final do trecho de Saramago utilizando vocábulos que compõem o 

título da obra de Silva, “diabinho” e “mão furada”. Com isso, verifica-se o trabalho 

intertextual, podendo-se pensar que Saramago baseou-se em André Peralta, para confeccionar 
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Baltasar Mateus, mas com cada um tendo suas peculiaridades, por exemplo, a personagem 

saramaguiana não tem ajuda de diabinho, conforme é sugerido no excerto exposto.  

O diálogo com Silva não se limita a esses excertos, pois no último capítulo de 

Memorial do Convento tem-se uma fogueira em praça pública e Baltasar é queimado 

juntamente com outros personagens, sendo um deles chamado António José da Silva: 

 

Entre os mil cheiros fétidos da cidade, a aragem nocturna trouxe-lhe o da 
carne queimada. [...] Quem são, perguntou a uma mulher que levava uma 
criança ao colo. De três sei eu, aquele além e aquela são pai e filha que 
vieram por culpas de judaísmo e o outro, o da ponta, é um que fazia 
comédias de bonifrates e se chamava António José da Silva, dos mais não 
ouvi falar. (SARAMAGO, 1983, p. 357).  

 

Nota-se uma nova menção a esse dramaturgo que fazia rir a sua plateia. Conforme já 

foi ressaltado Silva foi executado num auto de fé, num momento em que Inquisição e Santo 

Ofício estavam atuantes, sendo queimado em uma fogueira, fato que também ocorre com essa 

personagem ficcional, sugerindo novamente um diálogo com essa personalidade da esfera 

real. No entanto, deve-se ressalvar que o caráter de Silva é ficcional no interior do romance 

saramaguiano em estudo. Assim, instiga-se o leitor a refletir sobre os atos praticados pelas 

instâncias religiosas e as punições que eram dadas aos sentenciados, trazendo outro aspecto da 

História para primeiro plano, a fim de dedicar uma apreciação crítica acerca dessas ações. 

Ademais, pode-se inferir ainda que Saramago trouxe a figura de Silva para o último capítulo 

de sua obra a fim de demonstrar que até o seu último suspiro esse teatrólogo manteve firme 

seus princípios e crenças, fazendo uma espécie de homenagem ao relembrá-lo. 

Portanto, Memorial do Convento realiza um trabalho intertextual com a História 

portuguesa, discorrendo sobre Portugal setecentista, o reinado de D. João V, além de referir-se 

a António José da Silva que, assim como Saramago, refletia sobre Portugal em suas obras, 

dando voz às classes populares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O romance Memorial do Convento traz questões históricas para suas páginas, ao 

representar a família real de D. João V e D. Maria Ana Josefa, assim como a presença da 

Inquisição e do Santo Ofício, no Portugal do século XVIII. De tal modo, Saramago promove 

considerações históricas em seu romance, conferindo a elas um caráter ficcional. Nas palavras 

de Paula (2014): 

 

[...] o que se verifica em Memorial do Convento é o entrelaçamento entre 
história e ficção, e a referência-base para a construção desse romance tem 
como ponto de partida outros textos (literários e históricos), num processo 
intertextual capaz de reduzir a distância entre o passado e o presente. 

 

É possível observar que Saramago recriou o passado, valendo-se da possibilidade de 

narrar apresentada por Linda Hutcheon como metaficção historiográfica, refletindo sobre a 

situação de Portugal e, divergentemente da História Oficial, que focava a figura do rei D. João 

V, dá voz à classe popular, escrevendo para mostrar que não foi unicamente a figura real a 

responsável pela construção do Convento de Mafra, mas toda uma classe operária que, 

trabalhando arduamente, edificou tal empreendimento. Ademais, desconstrói a imagem de D. 

João V como o “Magnânimo”, apresentando um olhar crítico sobre sua postura em relação aos 

gastos excessivos e a um reinado violento para com o povo.  

Outra intertextualidade apresentada deu-se com Obras do Diabinho da mão furada, 

de António José da Silva, mostrando semelhanças na confecção das personagens André 

Peralta e Baltasar Sete Sóis, sugerindo que Saramago tenha bebido dos escritos de Silva para 

confeccionar sua personagem Baltasar, com os citados escritores assemelhando-se na medida 

em que direcionam um olhar questionador sobre a História. Ademais, também é apresentada 

na obra saramaguiana uma personagem homônima a esse dramaturgo, a qual permite uma 

reflexão sobre as atitudes religiosas e é relembrada por Saramago, perpetuando-se nas páginas 

do romance o diálogo com esse teatrólogo que morreu defendendo seus ideais. 

O ensaísta Oliveira Filho, ao refletir sobre o romance Memorial do Convento, afirma 

que “é para tentar ocupar os ‘vazios’ deixados por essas versões ‘históricas’ que o Memorial 

do convento se apresenta, reconstruindo, ficcionalmente, o que foi silenciado, contando o que 

poderia ter sido daquilo que não foi contado.” (OLIVEIRA FILHO, 1993, p. 99). 
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Pode-se concluir que o escritor português José Saramago retomou o passado, a fim 

de observar por outra vertente a história de Portugal, não se limitando apenas à classe nobre e 

ao clero, mas direcionando sua atenção e dando voz ao povo, que esteve atuante na construção 

do Convento de Mafra. Contrapõem-se diferentes ênfases apresentadas na ficção 

saramaguiana: a História Oficial ligada à realeza e o primeiro plano ocupado por personagens 

da classe popular. Portanto, além de dar voz ao povo, tal romance também é escrito para 

instigar os leitores a refletirem sobre a História Oficial, a partir de comentários irônicos e 

críticos feitos à classe nobre, como, por exemplo, os excessos de riqueza apresentados no 

reinado de D. João V.  
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Uma feijoada completa para dois:  
diálogo entre a canção de Chico Buarque e o conto de Luis Fernando Veríssimo 

 

 

Amanda MENDES (UNESP – FCL/Assis – FAPESP) 
 

RESUMO: Em uma obra que é pura intertextualidade – Essa história está diferente – dez 
contos para canções de Chico Buarque – Ronaldo Bressane reúne dez contos, produzidos por 
diferentes autores, que dialogam com canções de Chico Buarque. Veríssimo é um deles, e não 
deixa nada a desejar. Ele consegue discorrer com clareza e simplicidade dez páginas de uma 
narrativa surpreendente que reproduz a música Feijoada completa em seu sentido literal. 
PALAVRAS-CHAVE: Feijoada Completa. Intertextualidade. Essa história está diferente – 
dez contos para canções de Chico Buarque. 
 
ABSTRACT: In a work that is pure intertextuality – Essa história está diferente – dez contos 
para canções de Chico Buarque – Ronaldo Bressane brings together ten short stories, 
produced by different authors, that dialogue with songs by Chico Buarque. Verissimo is one 
of them, and leaves nothing to be desired. He can discuss with clarity and simplicity ten pages 
of an amazing narrative that reproduces the song Feijoada completa in its literal sense. 
KEYWORDS: Feijoada Completa. Intertextuality. Essa história está diferente – dez contos 
para canções de Chico Buarque.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo intertextual é uma técnica utilizada há muito tempo e tem como objetivo 

fazer referência a textos alheios. O primeiro a falar sobre o assunto foi o pensador russo 

Mikhail Bakhtin, com a noção de polifonia. Após ele, vários autores construíram textos 

referentes à mesma questão, porém com diferentes pontos de vista. Paulo Bezerra (2005) é um 

deles e cita Bakhtin apontando para a formulação de duas modalidades de romance, o 

monológico, associado ao monologismo, ao autoritarismo e ao acabamento, que não evolui e 

que não reconhece a voz do outro, e o polifônico, uma categoria que reúne conceitos de 

dialogismo, não formados, ou seja, que está em formação, suscetível a mudanças e à 

multiplicidade de vozes, que não está concluído. O autor afirma também que “a passagem do 

monologismo para o dialogismo tem na polifonia sua forma suprema, equivale à libertação do 

indivíduo” (BEZERRA, 2005, p. 193), ou seja, o sujeito desprovido de voz da consciência do 

autor torna-se sujeito de sua própria mente, adquirindo a autoconsciência. 
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O termo “intertextualidade” tem ocupado cada vez mais espaço dentro do mundo 

contemporâneo, devido à grande quantidade de textos inéditos construídos a partir de ideias 

derivadas de outros textos. Isto ocorre propositalmente com a obra Essa história está diferente 

– dez contos para canções de Chico Buarque, organizada pelo escritor e jornalista Ronaldo 

Bressane e constituída por dez contos redigidos por diferentes escritores de lugares vários – 

nenhum deles completamente carioca, o que gera uma universalização na leitura das 

narrativas que foram compostas a partir das canções do grande compositor carioca Chico 

Buarque de Hollanda.  

São autores talentosíssimos (BRESSANE, 2010) como Alan Pauls (O direito de ler 

enquanto se janta sozinho), André Sant’ana (Lodaçal), Cadão Volpato (Carioca), Carola 

Saavedra (Entrelaces), João Gilberto Noll (A calça branca), Luís Fernando Veríssimo 

(Feijoada completa), Mario Bellatin (Os fantasmas do massagista), Mia Couto (Olhos nus: 

olhos), Rodrigo Fresán (A mulher dos meus sonhos e outros sonhos) e Xico Sá (Um corte de 

cetim) que, seguindo as viagens da mente, imaginaram o que diziam as canções do mestre e 

colocaram suas ideias no papel, alguns deles levaram as histórias em seus sentidos literais e, 

outros as utilizaram apenas como ponto de partida para manifestarem aquilo que seus 

pensamentos descreviam sob outros ângulos. 

Para a elaboração deste trabalho foi escolhida uma canção de Chico Buarque 

chamada Feijoada Completa, que dialoga com o texto homônimo de Luís Fernando 

Veríssimo. O motivo para tal escolha foi a fidelidade com que o escritor reescreveu a música, 

acrescentando a ela alguns detalhes e descontração; ainda, Veríssimo foi um dos que optaram 

por manter o sentido literal da canção. Com frases parecidas ou em alguns casos, 

completamente iguais, o escritor elabora uma narrativa surpreendente e ao mesmo tempo 

atraente para o leitor moderno, fazendo-o refletir sobre o modo como algumas famílias ainda 

permanecem presas ao passado em uma sociedade que é, simultaneamente, progressista e 

conservadora. 

 
DE CHICO PARA VERÍSSIMO: UMA FEIJOADA COMPLETA PARA DOIS 
 

Chico Buarque de Hollanda – autor da música Feijoada Completa lançada em 1978 

pela gravadora Universal e mais tarde regravada por artistas como Zeca Pagodinho e o grupo 
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Sambô – nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1944, e é um dos maiores nomes da 

música popular brasileira. Luís Fernando Veríssimo, por sua vez, nasceu na cidade de Porto 

Alegre, é conhecido por ser um dos maiores cronistas brasileiros e escreveu em 2010 o conto 

Feijoada Completa publicado no livro Essa história está diferente – dez contos para canções 

de Chico Buarque. O que esses mestres têm em comum é a criatividade e a maneira de 

conseguir, através da palavra, alcançar os sentimentos mais intensos exalando o perfume 

literário àqueles que os cantam e os leem, além de cozinharem uma feijoada completa com os 

mesmos ingredientes das letras. 

Para Silviano Santiago (2000), os escritores pautam suas leituras pela busca de um 

texto que possa ser reescrito, que lhe sirva de modelo ao texto que será elaborado, e assim que 

esse é produzido, recebe o nome de “texto de apropriação”, isto é, para uma leitura ideal, nos 

remete a outro(s) texto(s). Neste caso, a música de Chico serve de modelo ao texto de 

Veríssimo. O conto, se lido isoladamente, poderá ser compreendido com clareza, porém, para 

que haja um entendimento que preencha todas as lacunas por parte do leitor, identificando o 

verdadeiro motivo pelo qual a narrativa foi escrita, é necessário o conhecimento prévio da 

canção. 

Narrado em primeira pessoa, sob a voz de um narrador onisciente, o conto nos 

apresenta a vida familiar do casal, Carolina e Pedro, que está à beira da separação pelo que o 

narrador nos conta e pelos diálogos entre os personagens. Sem que o marido saiba, sua esposa 

pensa em ir embora por não aguentar mais a vida que leva ao seu lado e um dos motivos que a 

levam a tomar tal decisão é ter que fazer uma feijoada para ele e seus amigos todos os 

sábados. Carolina é uma mulher culta e bem educada que, contra a vontade do pai, casou-se 

com Pedro, um homem sem perspectivas de vida, barrigudo que adora futebol e feijoada. A 

música, por outro lado, nos mostra em forma de monólogo, apenas a voz de um personagem 

em primeira pessoa (que no caso da narrativa é o marido), passando à “mulher” as instruções 

sobre como preparar uma feijoada.  

Para José Luiz Fiorin (2006, p. 166), “não se pode dizer que haja dois dialogismos: 

entre interlocutores e entre discursos. O dialogismo é sempre entre discursos. Há, pois, um 

embate de dois discursos: o do locutor e do interlocutor” e tomando como ponto de partida tal 

ideia, podemos presenciar esta forma discursiva logo no início da canção de Chico Buarque, 
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em que locutor se dirige à sua interlocutora – que no conto são Pedro e Carolina, 

respectivamente – de maneira suave, alertando-a do que está prestes a acontecer como algo 

agradável, comentando que está levando uns amigos somente para conversar: 

 

mulher 
você vai gostar 
tô levando uns amigos pra conversar 
eles vão com uma fome que nem me contem 
eles vão com uma sede de anteontem 
salta cerveja estupidamente gelada prum batalhão 
e vamos botar água no feijão (HOLLANDA, 1978). 
 

O conto se inicia de maneira distinta da música: a “mulher” acordada observando o 

marido dormir, e segundo o narrador ela “tem dormido mal” e “acorda várias vezes à noite” 

desde que decidiu deixá-lo. Ela tenta despertá-lo para dizer que o casamento acabou, mas 

repensa a ideia e decide que o melhor a ser feito é dizer tudo por telefone, já que pessoalmente 

ele poderia mexer em seu cabelo dizendo com voz de injustiçado “Carol, Carolzinha o que é 

isso?” e então, ela desistiria. Assim, decide esperar e quando o mesmo acorda a primeira 

atitude dele é lembrá-la de que é sábado. O último dia da semana para o marido de Carolina é 

sagrado, segundo ele, é “dia de acordar tarde. Dia do futebol dele. Dia de feijoada depois do 

futebol” (VERÍSSIMO, 2010, p. 163).  

Pedro é o tipo de homem sem ambição que adora se reunir com os amigos para 

comer feijoada e tomar cerveja após “fingir jogar futebol” já que, por conta do peso, não 

consegue correr muito. Carol, nome pelo qual Pedro a chama, diz “– Como é que você pode 

jogar com essa barriga?”, mas ele responde: “Sou meia-de-ligação. Não precisa correr muito. 

Cadencio o jogo” (VERÍSSIMO, 2010, p. 164), e, em seguida, sem deixar muito espaço para 

conversa, ele completa: “– Tudo em cima pra feijoada?” (VERÍSSIMO, 2010, p. 164). Pedro 

muda de assunto com uma interrupção brusca e deixa a esposa sem reação. Quando Carol 

pergunta a ele quantos irão, ao contrário da canção onde temos acesso à fala deste 

personagem afirmando apenas “amigos”, no conto, Pedro responde dizendo: “Os de sempre. 

O Toca, o Binho, o Alaor, talvez uma das mulheres” (VERÍSSIMO, 2010, p. 164). Uma 

dessas mulheres às quais Pedro se refere é Luizinha Bundinha, esposa do Binho que 

costumava vestir-se com trajes indecentes e que não era bem vista pela anfitriã da casa.  
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Para a protagonista do conto, o marido é um sujeito simpático e, ao mesmo tempo, 

fracassado. Não possui um bom desempenho no emprego, não “ultrapassa sua cota mínima 

como vendedor do laboratório, não progride, não traz dinheiro para casa. Mas não perde o 

bom humor” (VERÍSSIMO, 2010, p. 164). Ele mesmo confessa não ser o homem certo para 

ela e que, se o casamento não tivesse ocorrido, Carolina poderia ter se tornado uma grande 

concertista, pois, quando noivos, ela tocava piano belissimamente, teria outra vida. Ele pede 

desculpas à cônjuge pelo enlace e ela mente dizendo que sua vida de casada é ótima e que está 

satisfeita. Apesar de demonstrar-se culpado, Pedro não faz questão de se tornar um bom 

marido, de incentivá-la a trabalhar fora, retomar os estudos, as aulas de piano, pelo contrário, 

ele apenas fala sobre a feijoada, sobre os sábados, os amigos e o futebol, se mostrando um 

homem machista e individualista.   

Como boa expectadora de filmes franceses, Carolina diz que Pedro não passa de um 

“pobre tipo”, relembrando o que dizia com desprezo Jeanne Moreau em “Pauvre type”. Nesse 

ponto, o conto faz uma referência a um filme francês, destacando o que chamamos de 

metaficção historiográfica, expressão utilizada por Linda Hutcheon (1991) para designar uma 

leitura que exige do leitor um conhecimento prévio de textos históricos ou literários do 

passado. Segundo Hutcheon (1991, p. 173), 

 

Na metaficção historiográfica, não são apenas a literatura (séria ou popular) 
e a história que formam os discursos do pós-modernismo. Tudo – desde os 
quadrinhos e os contos de fadas até os almanaques e jornais – fornece 
intertextos culturalmente importantes para a metaficção historiográfica [...]. 
Portanto, a metaficção historiográfica parece disposta a recorrer a quaisquer 
práticas de significado que possa julgar como atenuantes numa sociedade. 
Ela quer desafiar esses discursos e mesmo assim utilizá-los, e até aproveitar 
deles tudo o que vale a pena. 
 

Pedro, por outro lado, sente orgulho da esposa e a descreve como uma pessoa culta 

que assiste a bons filmes, lê bem e conhece várias línguas, enquanto ele não passa de “um 

grosso” e que provavelmente só conseguiu se casar pela sua beleza física que já não existe 

mais; segundo Carolina, “ele era um homem bonito, antes de engordar” (VERÍSSIMO, 2010, 

p. 167). Ao conversar com Milene por telefone, Carol é encorajada a sair de casa e decide 

escrever uma carta ao marido explicando-lhe os motivos do término do casamento e 
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apontando uma lista de defeitos que não a agradavam, como a sua falta de ambição. Essa seria 

a maneira mais fácil de pedir a separação, um rompimento sem intervenções e sem piedade. 

Milene é uma personagem que só aparece na narrativa para ouvir os “desabafos” da amiga e 

lhe oferecer conselhos; seu papel de interlocutora a faz parecer com uma espécie de irmã/mãe 

que a escuta, já que a figura paternal que antes fazia esse papel havia falecido. O pai de 

Carolina, como já dito, era contra o casamento; dizia que Pedro não era o homem ideal para a 

filha, mesmo sendo simpático. Ele acreditava que sua menina, com toda educação recebida, 

deveria permanecer ao lado de alguém à sua altura: “Não criara e educara a filha, piano, 

Aliança Francesa, história da arte, para casar com alguém como Pedro” (VERÍSSIMO, 2010, 

p. 167).  

Perto das onze, Pedro telefona novamente dizendo que o dono do laboratório em que 

trabalha e o seu chefe também o acompanharão para o almoço e, nessa parte, o conto reproduz 

a primeira estrofe da canção de Chico Buarque:  

 

– Pedro... 
– Em suma: põe mais água no feijão. Vai chegar todo mundo com uma fome 
e uma sede de anteontem. Como é que nós estamos de cerveja? 
– Não sei, não sei. Tem que ver. 
– Põe no freezer. 
– Mas pra quanta gente? 
– Um batalhão, Carol (VERÍSSIMO, 2010, p. 166). 
 

Tanto no diálogo que acabamos de ler quanto nos versos musicais de Chico Buarque 

pode-se notar que Pedro é um homem autoritário que utiliza suas frases no modo imperativo 

com verbos como “põe”, “vai”, “prepara”, “faça”, sem oferecer ajuda, apenas descarregando 

as instruções sobre o que “deve” ser feito para a esposa, exalando o tom imperativo do 

homem sobre a mulher, ele está de fora dando ordens para que ela as acate. Enquanto na 

canção não temos acesso à voz feminina, na narrativa é possível observá-la com certa 

frequência, mesmo que por frases muito curtas e, na maioria das vezes, interrompidas pela 

voz do homem e encerradas por reticência: “– Pedro...”, “– Pedro, eu...”, “Pedro, olha...” 

(VERÍSSIMO, 2010, p. 167), enfatizando o poder masculino. 

A segunda estrofe musical oferece dicas à mulher sobre como proceder com a 

organização do jantar: os lugares, os talheres e os ingredientes que não devem ser esquecidos: 
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mulher 
não vá se afobar 
não tem que pôr a mesa, nem dá lugar 
ponha os pratos no chão, e o chão tá posto 
e prepare as linguiças pro tira gosto 
uca, açúcar, cumbuca de gelo, limão 
e vamos botar água no feijão (HOLLANDA, 1978, p. 161). 
 

A seguir, podemos identificar a recriação da estrofe acima em forma de prosa e 

perceber que a narrativa dá continuidade ao processo intertextual – característica que se 

apossará do texto até o final – nos mostrando o diálogo, quase um monólogo, do casal em que 

Pedro aparece dizendo para a esposa não se conturbar com o almoço e ela, ao contrário, 

tentando, sem nenhum êxito, dizer que a relação entre ambos chegou ao fim: 

 
– Pedro, eu... 
– Não precisa se afobar. Olha, na mesa não vai dar pra todo mundo. Arruma 
a mesinha da sala, ou a da cozinha. Outra coisa, prepara umas linguiças para 
tira gosto. Tem linguiça? 
– Acho que tem. 
– E caipirinha! Cumbuca de gelo, limão... Como é que nós estamos de 
cachaça? Acho que sobrou do sábado passado [...] 
– Pedro, olha... 
– Ih, acho que seu Estevão se machucou. Está caído no campo. Vou ter que 
desligar. Não esqueça a linguiça. (VERÍSSIMO, 2010, p. 167). 
 

Nota-se que as duas passagens acima – música e conto – são praticamente idênticas, 

com diferenças mínimas sobre algumas palavras e acréscimos. Ambas falam para a mulher 

“não se afobar”, ou seja, não ficar perturbada, nem ter pressa e organizar as mesas porque 

uma somente não acomoda todo o “batalhão”. A música diz para que ela coloque os pratos no 

chão, enquanto o conto diz para que arrume a mesinha da sala ou da cozinha. A ‘linguiça para 

tira-gosto”, apresenta-se como uma frase idêntica nos dois textos e no que se refere à 

caipirinha, no primeiro texto, o nome da bebida não é citado, apenas os seus ingredientes, 

como a “uca”, ou seja, a aguardente e o açúcar, a cumbuca com gelo e o limão, enquanto no 

segundo fala-se primeiro da caipirinha e em seguida dos ingredientes.  

A intertextualidade torna-se evidente entre estes dois textos e apesar de se tratarem 

de gêneros diferentes, ambos dialogam tão bem que o conto chega a se parecer com um 
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espelho, demonstrando as ideias do texto com o qual dialoga em um sentido quase literal, 

sendo o primeiro uma espécie de alicerce para que o segundo fosse construído. Hutcheon 

(1991, p. 166) acredita que “uma obra literária já não pode ser considerada original; se o 

fosse, não poderia ter sentido para seu leitor. É apenas como parte de discursos anteriores que 

qualquer texto obtém sentido e importância”.  

Passada a organização do banquete, a terceira estrofe da canção nos mostra o modo 

de preparo da receita da feijoada. Aqui, a mulher é alertada sobre como fazer o prato de 

sábado tão importante: 

 

mulher 
você vai fritar 
um montão de torresmo pra acompanhar 
arroz branco, farofa e a malagueta 
a laranja-baía ou da seleta 
joga o paio, carne-seca, toucinho no caldeirão 
e vamos botar água no feijão (HOLLANDA, 1978, p. 161). 
 

Enquanto Carolina procura uma mala no armário do corredor para colocar suas 

roupas e partir, pensa no marido, sobre como ele reagiria à carta de separação: “O Pedro 

nunca vai aceitar a situação. O Pedro vai ter um troço. O Pedro...” (HOLLANDA, 1978, p. 

169) e, em seguida, toca o telefone, era ele mesmo fazendo-a lembrar mais uma vez da 

feijoada:  

 

– Negra, me lembrei. Não esquece o torresmo. Frita um montão. 
– Ahn. 
– Não esquece o arroz branco e a farofa. E a malagueta. 
– Eu... 
– Laranja-baía ou da seleta. Cê tá ouvindo? 
– Estou, Pedro. 
– Paio, carne-seca, toucinho... 
– Eu sei, Pedro. 
[...] 
– Pedro... 
– Bota água nesse feijão! (VERÍSSIMO, 2010, p. 169). 
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Como vemos, o texto de Érico Veríssimo é fiel àquele com o qual dialoga, utiliza o 

que foi dito na canção de Chico Buarque apropriando-se das palavras do cantor e 

introduzindo-as, com mudanças quase imperceptíveis à narrativa.  

Julia Kristeva (1974), uma teórica semiologista do estruturalismo francês, aplica a 

noção de dialogismo a partir das ideias de Bakhtin. Para ela, a estrutura literária se constitui a 

partir de outro texto, embora o que nos interesse na pós-modernidade não seja isso, mas sim 

em como esse texto vai recontar a história. É dessa forma que apresentam-se os dois textos – 

conto e música – aqui trabalhados, chamando-nos a atenção não para a história apresentada, 

mas para a forma como ela é (re)contada na narrativa de Veríssimo. Kristeva (1974, p. 64) 

afirma que “todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é absorção e 

transformação de outro texto”, sendo assim, um cruzamento de superfícies textuais, um 

diálogo entre várias escrituras.  

A intertextualidade conduz o texto literário à releitura, contestação e absorção de 

escritos que o antecedem. Dessa forma, segundo a autora, a palavra textual é mostrada como 

unidade mínima revelando-se mediadora e transformando o “modelo histórico” em “escritura 

literária”, funcionando em três categorias: “sujeito-destinatário-contexto”. Pouco mais de dez 

anos após a publicação de Introdução à semanálise, em que essas ideias foram apresentadas, 

Julia Kristeva (1984, p. 69) amadurece seus pensamentos e na obra O texto do romance 

afirma que a intertextualidade “designa o cruzamento da modificação recíproca das unidades 

que pertencem a textos diversos”, fixando a noção de intertextualidade para dois estudos: 

“relação” e “modificação”, em que o segundo remete à natural transformação do primeiro. 

A quarta e última estrofe da canção de Chico Buarque termina por explicar o modo 

de preparo da almejada feijoada e revela que a vida financeira do casal não está bem, por isso 

o marido procura ser econômico e dá dicas à esposa sobre como economizar na cozinha. Ele 

diz para ela reaproveitar a gordura utilizada em outra ocasião e, já que a vida não está fácil, é 

necessário “pendurar a fatura”, ou seja, “comprar fiado”: 

 

mulher  
depois de salgar 
faça um bom refogado, que é pra engrossar 
aproveite a gordura da frigideira 
pra melhor temperar a couve mineira 
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diz que tá dura, pendura a fatura no nosso irmão 
e vamos botar água no feijão (HOLLANDA, 1978, p. 161). 
 

Carolina, após tomar coragem, arruma as malas e sai de casa. Chegando à residência 

de sua amiga Milene recebe outra ligação de Pedro, ele contava que o senhor Estevão, seu 

chefe, havia se machucado no jogo e logo após o incidente o encarregado se desentendeu com 

Foguinho. Diante da situação, Pedro precisou intervir e acabou se envolvendo na briga para 

defender o amigo Foguinho. Com isso, Carolina pede a ele que adiasse a feijoada, mas ele não 

aceita e a interrompe: 

 

– O quê? Que nada. Agora mesmo é que tem que sair. Alguma coisa tem que 
dar certo hoje. Você se lembrou de fazer um bom refogado? 
– Fiz. Não, ainda não. 
– Aproveita a gordura da frigideira pra temperar a couve. 
– Tá, Pedro. 
– Essa feijoada tem que ser especial. E olha, se o dinheiro não der, pede pro 
seu Lírio pendurar. Ele é nosso irmão. 
– Eu sei. 
– Beijo. O jogo tá recomeçando. Eu vou entrar no lugar do Menezes. Lá 
pelas três a gente tá aí. (VERÍSSIMO, 2010, p. 170). 
 

Mais uma vez, percebemos uma narrativa leal à canção, que frisa o processo 

intertextual. Para Laurent Jenny (1979, p. 21), a intertextualidade é caracterizada por  

 

[...] introduzir um novo modo de leitura que faz estalar a linearidade do 
texto. Cada referência intertextual é o lugar duma alternativa: ou prosseguir 
a leitura, vendo apenas no texto um fragmento como qualquer outro, que faz 
parte integrante da sintagmática do texto.  

 

Isso nos faz pensar sobre a linearidade entre dois textos. Para acompanhar a feijoada, 

tanto a “mulher” de Chico quanto a Carolina de Veríssimo não devem se esquecer da couve 

refogada, que, segundo o marido, precisa ser preparada com a “gordura da frigideira”. Além 

disso, ele deixa claro que caso o dinheiro seja insuficiente para cobrir as despesas, é 

necessário pedir “fiado” ao senhor Lírio – provavelmente proprietário de algum tipo de venda 

ou mercado. Lírio, dentre os significativos nomes que aparecem no conto, refere-se à pessoa 

do sexo masculino e que, instintivamente, se aproxima para ajudar.  
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O último verso da música, repetido em todas as estrofes, “e vamos botar água no 

feijão”, pode ser interpretado como forma de render o alimento, já que a feijoada está sendo 

feita para um “batalhão” de pessoas, e, como o casal já não está muito bem financeiramente, é 

preciso economizar. A expressão pode ser entendida como sinônimo de “colocar mais água no 

feijão” e também para dar ritmo à canção. A sentença também foi proferida pelo papa 

Francisco quando visitou o Brasil no ano de 2013. Ao percorrer a favela da Varginha, em 

Manguinhos, no Rio de Janeiro, ele falou aos moradores sobre pobreza e solidariedade, 

referindo-se ao dito brasileiro: “Sei bem que, quando alguém que precisa comer bate na sua 

porta, vocês sempre dão um jeito de compartilhar a comida. Como diz o ditado, sempre se 

pode 'colocar mais água no feijão” (Disponível em: <noticias.terra.com.br>.). 

Na casa de Milene, Carol sente que não pode abandonar o marido numa ocasião tão 

significativa e decide voltar e dar início à feijoada, mas, como estava sem tempo, teve de 

optar pela panela de pressão. Pedro chega com os amigos e, após almoçarem, e o último 

companheiro ir embora, diz à esposa: “Sabe o que a mamãe diria de feijoada feita em panela 

de pressão? “Que pecado!” (VERÍSSIMO, 2010, p. 173). Em seguida, Carolina tenta explicar 

que se atrasou um pouco, mas ele completa dizendo que a feijoada estava ótima. Mais uma 

vez, o marido mostra-se um homem que desvaloriza sua companheira, pois, ao invés de 

oferecer elogios à esposa, que trabalhou para que a refeição saísse como havia planejado, ele 

reclama por ela ter cozinhado na panela de pressão. 

Apesar de todo o esforço de Carolina em se manter casada com Pedro e em ter 

deixado uma vida de sucesso para viver ao redor de um fogão, Pedro não reconhece seu 

esforço e nem se quer a ajuda em seus afazeres. Então, ao final do conto, Carolina, pensando 

no marido, se olha no espelho e relembrando o filme francês tenta imitar a atriz Jeanne 

Moreau dizendo a expressão “pauvre type”, afinal ele era um pobre tipo, “alguém que defende 

um amigo sabendo que pode lhe custar o emprego” (VERÍSSIMO, 2010, p. 172), e acaba 

tendo a certeza de que o cônjuge nunca será nada na vida e nem mesmo ela o será ao lado 

dele. Em seguida, Pedro olha sobre a cama e pergunta: “Carol, que envelope é esse em cima 

do meu travesseiro?” (VERÍSSIMO, 2010, p. 172), e assim a narrativa é encerrada. 

Podemos concluir que a intertextualidade, originada pelas ideias de Bakhtin, ganhou 

força e se espalhou pelo mundo, gerando novas ideias em outros autores, e que de um texto é 
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possível (re)criar de várias formas um outro, com o qual possa dialogar. Foi isso que Luis 

Fernando Veríssimo fez, ao conseguir, a partir da canção de Chico Buarque, recriar um conto 

nomeando personagens inominados e construindo-lhes uma grande história. 

 
LUIS FERNANDO VERÍSSIMO E A REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE 
 

Como escritor pós-moderno que busca retratar a realidade social de um determinado 

lugar, acredita-se que Luís Fernando Veríssimo tenha escolhido a canção Feijoada completa 

para, a partir dela, escrever seu conto, tendo em vista seu prazer em retratar acontecimentos 

reais, afinal esta canção de Chico Buarque representa, ainda hoje, o que muitos casais vivem: 

o homem que trabalha fora e dá ordens e a mulher que vive para a casa, tornando-se 

dependente do marido. O escritor coloca em seu texto o que não encontramos na canção, a 

voz feminina e, a partir disso é possível refletir sobre a situação da mulher na sociedade 

brasileira, seu comportamento no casamento e os fatores da cultura popular que a influenciam.  

Veríssimo tem como recurso primordial em suas crônicas a criação de personagens 

que, com características próprias, representam satiricamente aspectos da realidade brasileira. 

Dentro dessa perspectiva, o conto “Feijoada completa” faz uma crítica à mulher moderna, no 

caso Carolina, que apesar de ter estudado línguas e piano quando jovem, ao se casar com 

Pedro torna-se uma dona de casa dependente do marido, insegura em relação a si mesma e 

destituída de coragem para tomar uma atitude que mudaria sua vida. 

A submissão de Carolina vem de uma herança histórica (submissão ao patriarca, ao 

marido) que ainda hoje não se diluiu. Longe de ser politicamente correto, o autor mostra em 

seus escritos o choque entre a fala e os costumes regionais, traçando uma crítica aos falsos 

valores morais, à política e ao machismo. Sem abrir mão do seu humor irônico e sarcástico, 

Veríssimo se tornou um mestre na criação de diálogos fáceis e antológicos, como podemos 

perceber em seu conto. Um dos traços característicos das narrativas do escritor é a sua forma 

de escrever em linguagem simples, descontraída e bem elaborada, tratando, na maioria das 

vezes, de assuntos do cotidiano que muitas vezes passam despercebidos aos olhos dos mais 

desatentos. Seus textos exteriorizam conflitos políticos, culturais e ideológicos presentes no 

dia a dia e é a partir disso que ele os escreve fazendo do humor instrumento de sua crítica.  
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Os nomes “Pedro” e “Carolina” representam de alguma maneira o real e o 

intertextual. Chico Buarque possui uma canção chamada Carolina (HOLLANDA, 1968), em 

que o “eu” lírico diz ver em seus olhos muita dor e alerta que chorar não adianta de nada, pois 

“lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela caiu, eu bem que mostrei 

sorrindo, pela janela, ah que lindo, mas Carolina não viu... Eu bem que mostrei a ela, o tempo 

passou na janela e só Carolina não viu”. Podemos atribuir a ligação da Carolina desSa canção 

com a personagem do conto, uma vez que ambas se sentem tristes sem enxergar o que 

acontece no mundo à sua volta. Essas personagens femininas veem apenas suas vidas restritas 

e, assim, o tempo vai passando e nenhuma mudança ocorre, continua estagnado, sem 

progresso. “Carol” (no conto é o apelido de Carolina) é também o nome dado a personagem 

da crônica “Clic” de Veríssimo (2000), uma prostituta que atende o telefone de seu cliente 

enquanto o mesmo estava no banheiro, e na ligação descobre que o celular era roubado. Nesse 

caso, temos outra representação da mulher que está à margem, escrava de seu próprio corpo, 

comparada à Carol do conto, que é escrava de si mesma, da sua condição e do seu marido.  

“Pedro” também é título de outra canção de Chico Buarque, a famosa Pedro 

Pedreiro (HOLLANDA, 1966). Essa música narra a vida de um rapaz que está sempre à 

espera de algo, “do sol, do trem, do carnaval, do aumento de salário”. Sua letra diz que “Pedro 

Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro pobre e nada mais, sem ficar”. Tal como a 

personagem do conto, que também vive sem dinheiro e não tem ambições, não tem 

perspectivas de vida e nem se arrisca a buscar algo melhor. O nome também pode estar 

associado a Pedro Veríssimo, filho do escritor Luis Fernando Veríssimo, como homenagem. 

Sob o ponto de vista destas duas personagens, Carolina e Pedro, podemos notar uma 

crítica social evidente à mulher submissa e escrava de si e do outro (marido), e ao homem 

estagnado com aquilo que é, sem esperança, sem interesse pela busca de algo melhor. 

Veríssimo faz, além da intertextualidade de “Feijoada Completa” – conto com Feijoada 

Completa – canção, um texto que dialoga também com outras duas canções de Chico 

Buarque, Carolina e Pedro Pedreiro, que representam a realidade de muitas pessoas. O 

escritor, de maneira engenhosa e sutil, atribui tal representação seguindo características de 

homens e mulheres que ainda vivem sob essas condições no século XXI. 

 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

38 

   

REFERÊNCIAS: 
 

BELLATIN, Mário. Os fantasmas do massagista. In: BRESSANE, Ronaldo (Org.). Essa 
história está diferente: dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Schwarcz, 
2010. p. 174-194. 
 

BEZERRA, Paulo. Polifonia. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: 
Contexto, 2005. p. 191-200. 
 
COUTO, Mia. Olhos nus: olhos. In: BRESSANE, Ronaldo (Org.). Essa história está 
diferente: dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Schwarcz, 2010. p. 195-215. 
 
FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade de Intertextualidade. In: BRAIT, Beth (Org.). 
Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006. p. 161-193. 
 
FRESÁN, Rodrigo. A mulher dos meus sonhos e outros sonhos. In: BRESSANE, Ronaldo 
(Org.). Essa história está diferente: dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: 
Schwarcz, 2010. p. 216-239. 
 
HOLLANDA, Chico Buarque. Carolina. Intérprete: Chico Buarque de Hollanda. In: Chico 
Buarque de Hollanda. Rio de Janeiro: RGE, p1968. 1 disco sonoro, faixa 5. 

______. Feijoada completa. In: BRESSANE, Ronaldo (Org.). Essa história está diferente: 
dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Schwarcz, 2010. p. 161. 
 
______. Pedro Pedreiro. Intérprete: Chico Buarque de Holanda. In: Chico Buarque de 
Hollanda. Rio de Janeiro: RGE, p1966. 3 discos sonoros. Disco 3, faixa 6. 
 
______. Vida. Disponível em: <http://www.chicobuarque.com.br>. Acesso em: 02 set. 2014. 
 
HUTCHEON, Linda. A intertextualidade, a paródia e os discursos da história. In:______. 
Poéticas do Pós-Modernismo. Rio de Janeiro: Imago, 1991. p. 163-182. 
 
JENNY, Laurent. A estratégia da forma. In: Poétique: revista de teoria e análise literárias. 
Intertextualidades. Coimbra: Almedina, 1979. p. 5-22. 
 
KRISTEVA, Julia. A palavra, o diálogo e o romance. In: ______. Introdução à semanálise. 
Trad. Lúcia Helena França. São Paulo: Perspectiva, 1974. p. 61-90. 
 
______. O texto do romance: estudo semiológico de uma estrutura discursiva 
transformacional. Trad. Manuel Ruas. Lisboa: Livros Horizonte, 1984. 
 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

39 

   

NOLL, João Gilberto. A calça branca. In: BRESSANE, Ronaldo (Org.). Essa história está 
diferente: dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Schwarcz, 2010. p. 124-159. 
 
PAULS, Alan. O direito de ler enquanto se janta sozinho. In: BRESSANE, Ronaldo (Org.). 
Essa história está diferente: dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Schwarcz, 
2010. p. 10-31. 
 
SÁ, Xico. Um corte de cetim. In: BRESSANE, Ronaldo (Org.). Essa história está diferente: 
dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Schwarcz, 2010. p. 240-257. 
 
SAAVEDRA, Carola. Entrelaces. In: BRESSANE, Ronaldo (Org.). Essa história está 
diferente: dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Schwarcz, 2010. p. 98-123. 
 
SAMOYAUT, Tiphaine. A intertextualidade. Trad. Sandra Nitrini. São Paulo: Aderaldo & 
Rothschild, 2008. 
 
SANTANA, André. Lodaçal. In: BRESSANE, Ronaldo (Org.). Essa história está diferente: 
dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Schwarcz, 2010. p. 32-75. 
 
SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-americano. In: ______. Uma 
literatura nos trópicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. p. 11-28. 
 
VERÍSSIMO, Luis Fernando. Clic. In: ______. As Mentiras que os Homens Contam. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2000. p. 41-46. 

______. Feijoada completa. In: BRESSANE, Ronaldo (Org.). Essa história está diferente: 
dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Schwarcz, 2010. p. 163-173.  
 
VOLPATO, Cadão. Carioca. In: BRESSANE, Ronaldo (Org.). Essa história está diferente: 
dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Schwarcz, 2010. p. 76-97. 
 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN:978-85-66060-17-1 

 

Memórias de uma infância de lições: a (de)formação de Pilar em “Conto de escola” 

 

 

Ana Carolina MENOCCI (UNESP – FCL/Assis – FAPESP) 
 

RESUMO: O relato de memória do sujeito ficcional nos situa no tempo em que ele era uma 
criança, um menino das primeiras letras, e mostra também que, adulto, ele ainda conserva 
cada detalhe daquele dia que marcou sua infância e sua vida para sempre. Nossa análise tem a 
premissa de que a memória individual, coletiva, ficcional ou registrada pela história pode se 
manifestar (e se preservar) na literatura por meio de gêneros híbridos. Neste trabalho, cuja 
base teórica auxilia o exame da estrutura narrativa machadiana (SCHWARZ, 2012), do 
caráter memorialista individual, coletivo e histórico (GLEDSON, 2006) e das relações do 
conto com o gênero romance de formação (MAZZARI, 1999 e BOES, 2006), apresentamos 
os resultados parciais da pesquisa com objetivos voltados para o estudo de um tipo de 
personagem machadiano e suas relações com a expressão de uma história individual e da 
história brasileira. O narrador é Pilar, o tempo dos acontecimentos coincide com o final do 
período regencial e a antecipação da maioridade de D. Pedro II, e o protagonista aprende, no 
banco de escola, a corrupção e a delação. Sobressaem do relato imagens descritas a partir de 
objetos sedutores (a moeda ou “pratinha” recebida e perdida, a calça amarela, a palmatória) e 
as sensações repulsivas ou inebriantes (a dor dos “bolos” da palmatória, o som do tambor). O 
período de formação do protagonista é evocado para revelar descontinuidades e valores do 
processo histórico, como resultado de uma formação individual. 
PALAVRAS-CHAVE: Memória. Formação. Machado de Assis. “Conto de escola”. 
 
ABSTRACT: The report of memory of the fictional subject of memory is located in the time 
he was a child, a boy from the first letters, and also shows that adult, he still retains every 
detail of that day that marked his childhood and his life forever. Our analysis is the premise 
that individual memory, collective, fictional or recorded by history, can manifest (and 
preserve) the literature through hybrid genres. In this work, whose theoretical basis helps 
examine the narrative structure Machado (SCHWARZ, 2012), the individual character 
memoirist, collective and historical (GLEDSON, 2006) and the relationships of the tale with 
the romance genre training (MAZZARI, 1999 and BOES, 2006), we present the partial results 
of the research objectives focused on the study of a type of Machado's character and its 
relationship to the expression of an individual history and the history of Brazil. The narrator 
is Pilar, the timing of events coincides with the end of the Regency period and the anticipation 
of majority of D. Pedro II, and the protagonist learns in a classroom, corruption and 
whistleblowing. Protrude from the story described from images of seductive objects (coin or 
"pratinha" received and missed, yellow pants, a paddle) and the repulsive or intoxicating (the 
pain of the "cakes" of the paddle, the sound of the drum) sensations. The training period of 
the protagonist is evoked to reveal discontinuities and values of the historical process, as a 
result of individual training. 
KEYWORDS: Memory. Formation. Machado de Assis. “School Tale”. 
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“[...] mas o diabo do tambor...” (ASSIS, 2008, p. 92). Assim termina o “Conto de 

escola”, de Machado de Assis, texto que guarda memórias de um menino que na escola 

aprendeu muito mais que lições de gramática. Pilar é o protagonista e narrador disposto a 

revirar um episódio de sua infância, sem revelar ao leitor qual é o tempo em que narra sua 

história, ou seja, de qual estágio da maturidade ele se volta para o passado, conforme a prática 

de outros narradores machadianos, como Bento Santiago, do romance Dom Casmurro (1899), 

ou Procópio, do conto “O enfermeiro”, recolhido no mesmo volume de “Conto de escola”. 

É evidente o processo formativo presente no conto. Uma criança formando valores 

morais na sociedade brasileira do século XIX, contexto que se encontrava sob intensas 

mudanças. Tomando por base o romance Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, 

Marcus Mazzari (1999, p. 67) marca que “no centro do romance está a questão da formação 

do indivíduo, do desenvolvimento de suas potencialidades sob a condição histórica dada”. E 

essa definição aplica-se muito bem ao conto que analisaremos.  

“Conto de escola” foi publicado pela primeira vez no dia 8 de setembro de 1884, na 

Gazeta de Notícias. Alguns anos depois, foi incluído na coletânea Várias histórias, que saiu 

em 1896, o quinto livro de contos de Machado. Narrado em primeira pessoa, o conto parece 

mostrar com a última frase que algo nunca foi terminado. Alguma coisa, neste caso o tambor, 

ainda é uma lembrança que marca o narrador, que já aprendeu o primeiro conhecimento da 

corrupção e da delação, mas o instrumento ainda fica na sua memória como uma lição não 

aprendida, ou como uma imagem sonora muito forte, que o fascinou tanto no passado a ponto 

de lhe dar um motivo para agora contar sua história. 

Pilar caracteriza a escola como um sobradinho de grade de pau, localizado na Rua do 

Costa. O ano era de 1840, uma segunda-feira do mês de maio. John Gledson aponta que essa 

referência temporal foi cuidadosamente escolhida. Segundo o crítico, isso se afirma como 

contexto instigante, visto que a Regência estava chegando ao fim e, especificando melhor, 

esse mês de maio foi o mês em que uma seção do Partido Liberal propôs pela primeira vez a 

antecipação da Maioridade de D. Pedro II (GLEDSON, 2006, p. 93). Posteriormente, 

voltaremos a esse ponto. 

Ainda no início do conto é possível perceber a falta de vontade do menino Pilar de ir 

à escola. Ele menciona que esteve em outras ruas pensando onde brincaria durante a manhã, 
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mas, logo em seguida, diz para si mesmo que era melhor ir para a escola. Porém, mas não faz 

isso por plena vontade, mas porque tem uma razão que ele próprio sentiu na pele. 

E vem a lembrança do último castigo do pai: “Na semana anterior tinha feito dois 

suetos, e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova 

de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo”. (ASSIS, 2008, p. 87). 

Pilar já apresentava um histórico de malfeitos, parece vangloriar-se de ter dado cabo 

de dois suetos e marca no discurso a violência do castigo em família. O fato de ter apanhado 

do pai o fez pensar em ir para a escola, ao invés de ficar brincando durante toda a manhã, 

como o próprio narrador afirma. A lembrança da dor das sovas se sobrepõe à memória 

narrada e se faz comentário no presente da narrativa. 

Um fato que começa a apresentar a formação do caráter de Pilar é uma afirmação que 

ele faz sobre si mesmo: “Não era um menino de virtudes”, ao contrário daquilo que o pai 

sonhava. Esse pai, gestor das sovas, um velho empregado do Arsenal de Guerra, era ríspido, 

intolerante. Tudo corroborado pelo discurso do narrador a caracterizar seu meio intratável, 

insensível, estéril. 

Pilar lembra-se daquilo que o pai sonhava para o seu futuro: “Sonhava para mim uma 

grande posição comercial, e tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e 

contar, para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado ao 

balcão”. (ASSIS, 2008, p. 87). 

Os sonhos do pai poderiam ou não interferir na formação do futuro do filho, que já 

considerava não ter virtudes, mas fora para a escola. E lá estavam três indivíduos que 

colaboram muito para a sua formação. Formação de valores de vida, formação da moral e 

aprendizagem, formação dos bons costumes através de métodos não aprovados por nossa 

sociedade do século XXI, mas que para a educação do século XIX eram comuns. 

O primeiro elemento dessa cadeia de formação, mestre Policarpo, tinha perto de 

cinquenta anos ou mais, segundo descreve o próprio narrador. A figura do professor parece 

bastante marcada na memória de Pilar. Descreve-o com características muito precisas: 

 

Entrou com o andar manso de costume, em chinelas de cordovão, com a 
jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e colarinho caído. 
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Além do modo de vestir, e das roupas que portava o mestre naquele dia, 
Pilar lembra-se de cada gesto de Policarpo: 
Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a boceta de rapé e o lenço vermelho, 
pô-los na gaveta; depois relanceou os olhos pela sala. (ASSIS, 2008, p. 87). 

 

Há a impressão de que o mestre era temido pelos alunos. Pilar mesmo diz que subiu 

em silêncio, sem que o mestre ouvisse, ninguém permaneceu em pé depois da entrada dele. 

Em artigo relativamente recente sobre o controle da disciplina na sala de aula do 

século XIX, Arriada, Nogueira e Vahl (2012, p. 48) apresentam uma visão parecida com a 

descrita acima no “Conto de escola”. Recordando o seu tempo de estudante, Magalhães 

(1859-1903) lembra o Padre Mestre Belmonte e “o seu passo pausado”, que fazia ringir suas 

botas nas tábuas do assoalho, “por entre as filas paralelas dos bancos [...]. Os rapazes, que este 

ruído familiar avisava de longe, mergulhavam apressadamente os olhos nos livros abertos, 

simulando uma aplicação ao estudo realmente... feroz” (MAGALHÃES apud ARRIADA; 

NOGUEIRA; VAHL, 2012, p. 48). Magalhães guardava no fundo da memória o tempo da 

palmatória, como no trecho do livro que os autores destacam:  

 

Quando se aproximava do meu banco, apenas me distinguia entre os outros 
pequenos, vinha declinando a meia voz, com um sorriso paternal: 
Valentinus, Valentini... e batendo-me com a palma da mão sobre a cabeça: – 
Valentino!... Um dia, na aula de latim, deu-me dois bolos... Não sei que 
contrariedade lhe havia, naquela manhã, agastado o espírito; o certo é que 
entrou para a aula com uma das mãos passada atrás das costas, o sobr’olho 
carregado, a cabeça mais enterrada sobre o peito do que de costume... Sinais 
evidentes de que trazia consigo duas coisas terríveis: um vivo desejo de dar 
bolos e... a palmatória. (MAGALHÃES apud ARRIADA; NOGUEIRA; 
VAHL, 2012, p. 49). 

 

A figura do mestre, aqui, não parece ser de uma pessoa amigável. A palmatória, 

assim como no “Conto de escola”, surge como instrumento de força para castigar e punir com 

a intenção de desenvolver os bons costumes. 

Marcos Fabrício Lopes da Silva (2004) faz uma observação importante em relação à 

atitude do mestre: “A ação de Policarpo em sua explosão de raiva é emblemática: no período 

imperial, a escola significou local de correção, onde se articulavam o discurso da ordem e da 

moral, e o professor deveria aplicar o castigo necessário, previsto em lei, para assegurá-lo”. 
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O narrador apresenta, pausadamente, os personagens que compõem o episódio 

decisivo de suas memórias de infância escolar. A certo momento, descreve o segundo 

personagem: “[...] chamava-se Raimundo. Era filho do mestre. Um pequeno, mole, aplicado, 

de inteligência tardia. Era uma criança pálida e fina, tinha cara doente e raramente estava 

feliz”. (ASSIS, 2008, p. 87). Assim Pilar caracterizava seu colega de classe, que fora 

responsável por mostrar-lhe o preço da corrupção, que talvez Pilar tenha pagado por muito 

tempo, ainda depois do fato da escola, como um menino que já não considerava ter virtudes, 

aprender a corrupção foi mais um ato que colaboraria para essa sua formação de mal feitos. 

O terceiro colaborador na formação do nosso narrador chamava-se Curvelo. Esse era 

um pouco “levado do diabo”, tinha onze anos e era mais velho do que Pilar e Raimundo. E 

Curvelo, com seus olhos atentos e como arguto observador, com um único ato ensinou a Pilar 

uma lição: a da delação. Curvelo denuncia ao mestre a aceitação do suborno. 

Mas voltemos a Pilar. Ao contrário de Raimundo, Pilar não era pálido nem infeliz, 

tinha cores e músculos fortes, segundo a descrição que faz de si mesmo. E ainda era dos mais 

adiantados da escola, sempre acabava a lição antes que os outros. Para passar o tempo até que 

outros colegas de sala terminassem a lição, Pilar reproduzia o nariz do mestre de modos 

diferentes, era mais um pobre estudante de primeiras letras que não tinha capacidade para 

identificar com tais palavras as atitudes do mestre. Seu discurso convence o leitor de que o 

relato de memória incorpora os sentimentos e cognições autênticos do passado. 

No conto, Pilar não menciona com precisão sua idade no presente do episódio 

narrado, mas, quando fala de Curvelo, temos um indício importante: diz que Curvelo tinha 

onze anos e era mais velho que ele. Pilar está narrando um momento de sua infância por volta 

dos dez anos de idade, ou menos. Tenta preencher as lacunas da memória com explicações e 

justificativas de seus atos. Assim, a má vontade com a aula, com o professor e com os colegas 

vem repassada com a forte marca do gosto pela liberdade, acentuando mais uma inclinação 

para a contemplação artística do que para o cultivo da disciplina e do cálculo. 

Pilar se recorda daquele dia de maio de 1840 e de seu arrependimento de ter ido à 

escola. Tinha espírito de liberdade, considerava-se um “vadio”, uma vez que se lembrava de 

outros vadios como o Chico Telha, o Américo e o Carlos das Escadinhas. A lembrança do 

desejo de liberdade falou alto, quando ele também se recorda de que viu um papagaio voando 
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no alto do céu azul, enquanto ele estava preso dentro da escola: considerava a escola uma 

prisão. Nesse sentido, a narrativa relativiza os conceitos normalmente fundados sobre a escola 

como parte essencial para a formação do indivíduo. 

O ambiente escolar desse período era de rígido ordenamento de tentativas de 

indicação de valores e normas de comportamento. Essa rigidez e o tipo dessas normas de 

comportamento poderiam ser responsáveis pela repugnância de Pilar à escola. 

O próprio narrador chama nossa atenção para uma referência interessante no conto: 

“Não esqueçam que estávamos então no fim da Regência, e que era grande a agitação pública. 

Policarpo tinha decerto algum partido, mas nunca pude averiguar esse ponto”. (ASSIS, 2008, 

p. 88). 

Como se sabe, o Período Regencial foi um tempo de grande movimentação e 

agitação pública. John Gledson faz observações em relação aos partidos e à orientação de 

Policarpo. Segundo o crítico: 

 

Parece mais do que provável que Policarpo seja um adversário da 
monarquia: um republicano ou pelo menos um daqueles conhecidos na 
época como “liberais exaltados”. O partido Liberal dividia-se entre os 
“moderados”, que desencadearam o processo que levou à Maioridade, e os 
“exaltados”, que não queriam ter nada a ver com a Maioridade, ou mesmo, 
em minutos casos, com a monarquia. (GLEDSON, 2006, p. 96). 

 

A análise de Gledson também nos leva a concluir que o protagonista do conto faz 

uma referência direta ao momento histórico brasileiro. Contudo, devemos ressaltar que o 

narrador recorda, a partir de sua maturidade, o episódio preferencialmente localizado perto da 

época das discussões sobre a Maioridade do futuro imperador. Não foge das considerações 

sobre a narrativa, portanto, o desejo de moldar o episódio decisivo na passagem de infância 

comum para a idade adulta dentro dos contornos da importância histórica que a antecipação 

de um reinado representa.  

Sob essa perspectiva, Pilar estaria atribuindo uma grande importância às suas lições 

de corrupção e delação, a ponto de considerar o dia letivo como uma espécie de rito de 

passagem. Machado de Assis situa o acontecimento na época da antecipação da Maioridade 

para contrapor uma vivência de nobreza e de gabinete, um amadurecimento por decreto, a 
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uma infância cotidiana, diretamente pinçada de uma classe, uma infância ameaçada pelas suas 

próprias inclinações, à mercê das decisões que não possuem, aparentemente, nenhum tutor 

capaz de interferir no conhecimento profundo das atitudes. 

Prosseguindo com o conto, nos próximos momentos veremos nosso narrador e seu 

colega Raimundo, mais do que trocando favores, estabelecendo um negócio, trocando 

respostas de uma lição por moeda ou “pratinha”, como o narrador caracteriza no conto.  

Talvez os meninos não fossem amigos e a tarefa a ser cumprida fosse muito difícil, e, 

por tais motivos, Raimundo, com tamanha necessidade do favor de Pilar, sem outra tentativa, 

oferece sua “pratinha”, a ponto de deixar o outro sem nenhuma chance de negar a explicação 

da tal lição de sintaxe. A verdade foi que ambos contribuíram para que a troca de lição por 

dinheiro acontecesse. Raimundo ofereceu, Pilar aceitou. E será que este podia tê-la negado?  

Pilar descreve as sensações que teve quando viu a moeda, que fez pular o sangue no 

coração, mas, logo após, teve uma sensação esquisita. Aqui talvez surge a esperança por parte 

do leitor de que Pilar não aceitaria a moeda e teria uma atitude virtuosa. Porém, ele mesmo 

havia justificado qualquer deslize de caráter momentos antes, no próprio relato: ele não 

possuía virtudes. E assim também justifica a sensação esquisita. Não possuía da virtude uma 

ideia própria, e eles, meninos, sabiam enganar o mestre. O caso era o termo da proposta, a 

troca de dinheiro por uma explicação da lição. A nova situação quebrava o marasmo da escola 

e colocava Pilar numa posição arriscada, porém superior: ele ensinava o filho do mestre. A 

escolha dos fatos para a narrativa também se justifica, pois, entre esconder uma passagem 

vexatória da infância e revelar como atravessou o evento com soberba, destacando sua 

sensibilidade maior que a de todos, o narrador Pilar prefere a segunda situação. 

Pilar sabia o motivo da oferta de Raimundo, outras vezes tinha explicado mal a lição, 

até com pouca vontade, mas, como necessitava daquela solução para escapar do castigo do 

pai, o filho de Policarpo oferecera a moeda para que Pilar não tivesse saída; sabia ele que 

aquele era um objeto de desejo de muitos meninos. Assim, subornado, ensinaria ele melhor a 

lição, com mais vontade, Raimundo aprenderia e não seria castigado pela temida palmatória.  

Pilar enxerga-se diante do paradoxo da moeda: “Não queria recebê-la, e custava em 

recusá-la.” (ASSIS, 2008, p. 90). Na narrativa, aparece, portanto, um lampejo de amizade, 

bom senso e disciplina na confissão da recusa, mas o narrador parece ter adequado a frase, 
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sobrepondo o texto ao verdadeiro desejo do passado. E continua com naturalidade, trazendo à 

tona que logo se convenceu de que, se o mestre não visse nada, não haveria mal algum. Para o 

leitor, fica outro paradoxo: o negócio de meninos pode até aludir a uma prestação de serviços, 

e o pagamento poderia ser justo, mas também representa algo contrário às regras de conduta 

entre alunos. Encantado pela imagem da moeda, Pilar aceitou. Machado soube misturar uma 

suposta alienação de Pilar, estado que sobrevive ao tempo e permanece no momento da 

narrativa, à dimensão que atinge o leitor, capaz de dar respaldo à dissimulação da narrativa. 

Como dissemos anteriormente, a escola era um local que cultivava os bons costumes, 

as ações corretas, porém, dentro da sala aula os meninos vão contra essas normas do bom 

costume, praticando uma ação totalmente ilícita. O caso foi que o tal contrato e as condições 

do “negócio” chegaram até o mestre Policarpo por meio do colega de classe dos olhos 

observadores, testa franzida, sorriso maldoso e ar amedrontador, o Curvelo. Junto com a 

notícia do pagamento em troca da lição também chegou a palmatória. E mais uma vez a 

presença de um adulto significa punição nas lembranças de Pilar.  

Assim como da outra vez em que Pilar cometeu um erro e foi punido por matar aulas 

(seu pai aparece no conto para castigá-lo, como se a lembrança do pai pudesse ser resumida 

na punição violenta), mais uma vez a violência aparece, através do professor. Em nenhum 

momento do conto o pai de Pilar parece dar conselhos, nem ensinar o que é certo na vida, nem 

apoiar o filho, ainda uma criança. A narrativa permite entender que o menino estava 

condenado a aprender com os próprios erros e com pouca reflexão, à custa de pancada e 

devaneio. 

A presença dos adultos no conto parece sempre representar castigo ou medo. O 

motivo que fez Raimundo cometer o ato da “compra” da explicação de Pilar foi justamente o 

medo do castigo que receberia de seu pai, o mestre Policarpo, caso não soubesse a lição. As 

relações entre pai e filho, mestre e aluno, são bem marcadas no conto. Essas relações de poder 

estão sempre falando mais alto e, quando elas aparecem, a forma usada para mostrar o 

“poder” é a violência, mais especificamente, a palmatória.  

Muitas vezes, as relações podem interferir na vida de um indivíduo, e um desses 

casos é o de Pilar, que carrega consigo essas marcas na memória, das vezes que recebeu o 

castigo da palmatória em virtude de ser o menos provido de poder da relação em que ele 
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estava envolvido. De certa forma, a relação estabelecida no momento da troca de favor por 

um bem material entre Pilar e Raimundo também pode configurar uma relação de poder. Um 

proprietário, no caso Raimundo, dono da “pratinha”, oferece-a a um desprevenido. Um objeto 

de valor, que para o menino Pilar passaria a significar também o poder. Pilar pode ter 

enxergado naquele momento uma transferência de poder: a moeda agora daria a ele parte 

daquilo que antes era de Raimundo. A narrativa, contudo, dá mais ênfase à punição pelo 

deslize e às consequências dela. 

Com a violência da palmatória veio “um monte de palavras duras” que 

permaneceram gravadas na memória de Pilar: “Chamou-nos sem-vergonhas, desaforados, e 

jurou que se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para 

o todo o sempre. E exclamava: porcalhões! Tratantes! Faltos de brio!”. (ASSIS, 2008, p. 91). 

Depois de todo o sermão e a palmatória por parte do mestre, Pilar jurava “quebrar a 

cara” de Curvelo – o que não acontece até o final da narrativa – enquanto afirma não entender 

os motivos da denúncia. Nesse ponto, o narrador não faz nenhuma reflexão, quando poderia 

analisar a atitude do colega como mais um elo da transferência de poder, embora pautada pela 

bajulação e interesse. O narrador perde a oportunidade de rever um fato do cotidiano do seu 

passado, cenas em ambientes de convivência de meninos de diferentes origens, numa 

sociedade em transformação, cujos valores eram assimilados pelos indivíduos em formação.  

Simbolicamente, no entanto, o conto propõe como escolha para a nova época a 

juventude (MORETTI, 1999, p. 6), o que também alude ao momento histórico mencionado 

pela narrativa – o passado de Pilar, que coincide com as discussões sobre a Maioridade e, 

portanto, sobre a compatibilidade entre a juventude e as decisões. Machado de Assis adverte 

para os perigos da suposta adequação, com um narrador que não avalia a profundidade de um 

episódio de escola em sua formação. 

Em sua casa, Pilar não falou nada sobre o ocorrido na escola, e mentiu para sua mãe 

dizendo que não soube a lição e por isso apanhou nas mãos. Naquela noite, dormiu com raiva 

dos meninos e sonhou com a moeda. Confessa, dessa forma, a permanência do tesouro 

perdido, a mágoa e a vergonha. Nesse momento, é possível visualizar, através da narrativa de 

Pilar, a imagem do herói ainda não “formado”, em pleno conflito entre o real e o potencial, 

segundo exposto por Mazzari (1999, p. 73) como “tensão dialética inerente ao romance de 
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formação, entre o real e o potencial ou, como formulado por Hegel, entre a ‘prosa das 

relações’ e a ‘poesia dos corações’”. 

No outro dia, Pilar acordou cedo para ir atrás da moeda, que havia sido arremessada 

pela janela da sala de aula. Vestiu uma calça que tinha ganhado de sua mãe, e a calça era 

amarela. Pilar chama atenção para a cor da sua calça, dizendo ainda que caminhou de forma 

que não amassasse a nova peça. A cor amarela também parece trazer à memória do narrador 

um fascínio que, somado à satisfação de vestir uma roupa nova, ajuda a recompor a tristeza do 

episódio anterior, e talvez tenha sido esta a intenção da mãe. Coincidência ou não, a cor 

amarela era muito comum em uniformes e, por muitos anos no século XIX, boa parte do 

uniforme dos militares era amarelo. Seria isso coincidência? 

O objetivo de Pilar era ir atrás da “pratinha” e sua intenção era chegar à escola antes 

dos outros meninos. Ia depressa pela rua, concentrado em encontrar sua moeda, quando 

encontrou uma companhia do batalhão de fuzileiros e, sem saber como, por impulso, marchou 

ao rufar dos tambores. Pilar lembra que nesse dia não foi à escola. 

Pilar tinha um foco: encontrar sua pratinha, mas, no caminho, ao ver o batalhão, 

distrai-se completamente a ponto de esquecer o que ia fazer. Começou a marchar 

cantarolando “rato na casaca”, repetindo e repisando o ritmo da banda da companhia. É 

possível que essa fosse uma forma popular de reproduzir uma música realmente executada 

pelos fuzileiros na época, porém, se a interpretarmos levando em conta os acontecimentos que 

rodeavam os dias de maio de 1840, podemos afirmar que Machado de Assis faz uma crítica 

aos poderosos do Império. 

Acompanhando a análise de Gledson (2006), podemos associar a “casaca” à 

vestimenta dos políticos do Império, bem como o “rato” como animal que simboliza o 

imprevisto negativo, a manobra escusa e ilícita, bem como a traição e a deterioração. Assim, a 

imagem formada pela expressão repetida para marcar o ritmo da banda não inspira 

consideração positiva, pois pode estar associada à perversão dos valores de uma categoria que 

deveria manter-se impecável. Isso é visto em todos os níveis do conto: o protagonista que não 

tinha firmeza de virtudes é vencido pelo suborno, o filho do professor tenta corromper o 

colega, um terceiro os denuncia por interesse, o professor se surpreende com a corrupção e 

pune violentamente os envolvidos; ao narrar o episódio, o protagonista, já crescido, afirma 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

50 

   

não poder entender as razões daqueles fatos, confessando a sua distração das metas, a sua 

inconstância. 

O som do tambor permaneceu marcado na mente de Pilar; parecia ser algo 

fascinante, talvez a ponto de fazê-lo esquecer as coisas erradas que fez na escola, esquecer o 

ato de corrupção, a delação, a ambição pela pratinha ou apenas teria representado mais um 

momento de vadiagem. Em parte, as afirmações são cabíveis. Afinal, Pilar voltou para casa 

com as calças amassadas, sem pratinha no bolso e sem ressentimento na alma. O som do 

tambor parecia ter limpado a alma daquele menino sem virtudes, porém, ele expressa o desvio 

de caminho: ao seguir o tambor deixou de ir à escola e de cumprir com sua obrigação diária. 

Pilar guarda na memória a beleza da moeda, reforça a constância das lições 

aprendidas com Raimundo e Curvelo, responsáveis pelo aprendizado da corrupção e da 

delação, mas “o diabo do tambor” é a permanência que o próprio narrador não decifra, ou não 

quer detalhar. É possível que Machado tenha proporcionado ao conto um final bastante 

interessante. A batida do tambor induziu Pilar, o herói do conto, a abandonar a ideia de 

vingança contra Curvelo e desistir de encontrar a moeda, aludindo a uma ideia de inocência 

da criança. Mas isso é só uma alusão à inocência, visto que Pilar já não era uma criança tão 

inocente assim e nem tudo que ele faz está relacionado aos fuzileiros: “Não fui à escola, 

acompanhei os fuzileiros e depois enfiei pela Saúde, e acabei a manhã na Praia da Gamboa”. 

(ASSIS, 2008, p. 92). 

E o conto termina com Pilar parecendo ter a alma lavada, embora estivesse com as 

calças amassadas e nenhuma pratinha no bolso. Se não havia ressentimentos na alma, qual a 

razão de se revisitar o passado justamente no episódio de infância no qual tudo é perda e 

parece que ninguém lucra? A imagem da moeda vem à memória na narrativa, a pratinha que 

era bonita, e Pilar sobrepõe essa imagem ao que aprendeu na escola, naquela manhã de maio. 

Do mesmo modo, o som do tambor parece ecoar durante todo o tempo que separa aquele dia 

da época da narração. Se utilizarmos tais elementos como símbolos, é possível dizer que a 

formação de Pilar possui índices fortes de deturpação, ainda que seja pontuada de ritmos 

disciplinares rígidos, como o som do tambor, que pode se associar imediatamente ao ritmo da 

palmatória. Mesmo conciliado com a realidade, “formado” ou “deformado” para sua vida 

adulta, Pilar ainda se lembra dos símbolos que marcaram a escola. 
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Pensando no título “Conto de escola”, não sabemos se foi proposital, mas Machado 

parece aludir ao que se chama “conto do vigário”. Como se trata de uma história que se passa 

dentro da escola, é possível imaginar que o assunto é algum fato relacionado à aprendizagem, 

ao professor, etc. Porém, o que acontece são lições nunca imaginadas para esse ambiente. Ao 

ser corrompido e denunciado, Pilar é formado para um mundo bastante interessado na 

estrutura do favor e do interesse, para não mencionar a violência. Machado parece pregar o 

conto do vigário no leitor de “Conto de escola”, que espera outro tipo de narrativa, talvez uma 

história tão cotidiana quanto a de Pilar, contudo mais amena. A profundidade da narrativa de 

Machado, acentuada com a primeira pessoa, nos faz pensar sobre o contexto brasileiro e 

também nos deixa perplexos como leitores identificados com os efeitos da memória. 
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Missangas silenciadas:  
considerações sobre a memória feminina em O fio das Missangas 

 

 

Ana Zilda Ramos FORNASIER (UNESP – FFC/Marília) 

 

RESUMO: Ausência, claustro, inexistência, lembranças, sofrimento, mentiras, traição, 
sombras, morte e distopia. Eis alguns termos representativos do estado anímico de uma 
personagem feminina, motivadores da necessidade de rememorar sua história na qual se 
encontrava profunda e inevitavelmente imersa. Por constituir-se de inúmeras temáticas, o 
presente estudo pretende mostrar de que modo a figura feminina se sobrepõe à memória e à 
experiência. Para tal intento, fizemos uma releitura do conto “Meia culpa, meia própria 
culpa”, que compõe a obra O fio das missangas, do moçambicano Mia Couto, publicada em 
2004 pela Editorial Caminho e reeditada em 2009 no Brasil pela Companhia das Letras. Nessa 
releitura, ancorada nos conceitos de memória e esquecimento segundo Paul Ricoeur, e nos 
pressupostos benjaminianos acerca do narrador, e ainda com base em determinadas contas 
teóricas desenvolvidas por pesquisadores da obra moçambicana, procuramos elencar alguns 
aspectos observados nessas filigranas miacoutianas que se entrelaçam no interior da narrativa. 
O primeiro aspecto diz respeito à relação entre as reminiscências e as experiências evocadas 
pela autodiegese. E o segundo, demonstrar como a figura feminina emana sua força e seus 
valores diante do poder masculino no âmbito das relações sociais.   
PALAVRAS-CHAVE: Memória. Esquecimento.Figura feminina. O fio das Missangas. Mia 
Couto.  

 
RÉSUMÉ: L'absence, le cloître, l’inexistence, les souvenirs, la douleur, les mensonges, la 
trahison, les ombres, la mort et la dystopie. Voici quelques termes représentatifs de l'état 
d'âme d'un personnage féminin, lesquels motivent la nécessité de se souvenir de son histoire 
dans laquelle il était profondément et inévitablement plongé. Étant donné que cette étude est 
constituée de nombreuses thématiques, elle vise à montrer comment la figure féminine se 
superpose à la mémoire et à l'expérience. À cette fin, nous avons fait une relecture du conte 
"Faute avouée à demi pardonnée” qui compose l’oeuvre Le Fil des missangas, du 
Mozambicain Mia Couto, publiée en 2004 par Editorial Caminho et rééditée en 2009, au 
Brésil, par Companhia das Letras. Dans cette relecture, ancrée dans les concepts de la 
mémoire et de l'oubli, selon Paul Ricoeur, et dans les présupposés benjaminiens sur le 
narrateur, et aussi fondée sur certains comptes théoriques développés par des chercheurs de 
l’oeuvre mozambicaine, nous essayons de lister certains aspects observés dans ces filigranes 
de Mia Couto qui s’entrelacent dans l’intérieur du récit. Le premier aspect traite de la 
relation entre les souvenirs et les expériences évoquées par la narration homodiégétique. Le 
second démontre comment la figure féminine émane sa force et ses valeurs devant le pouvoir 
masculin dans le cadre des relations sociales. 
MOTS-CLÉS: Mémoire. Oubli. Figure féminine. Le Fil des missangas. Mia Couto. 
 

 
A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os 
narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se 
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distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. 
(BENJAMIN, 1975, p. 198). 
 

Essa epígrafe parece-nos muito adequada para caracterizar a arte de contar de um 

tradutor de realidades, que atende pela alcunha de Mia, em virtude da forte relação com os 

gatos desde a infância. 

Antonio Emilio Leite Couto é um moçambicano nascido na cidade de Beira em 1955 

e é hoje um dos autores mais aclamados pelo público brasileiro, sendo conhecido por suas 

obras em todos os gêneros existentes e que foram traduzidas para diversos idiomas. 

A beleza e a singeleza de linguagem utilizada por esse ourives da palavra, filho de 

imigrantes portugueses, é capaz de ceder lugar a vítimas privilegiadas das contradições e 

injustiças da sociedade colonial e pós-colonial, ganhando ressignificação em toda a sua 

produção literária com enredos simples, mas surpreendentes, personagens pouco 

caracterizados, contudo, marcantes, e espaços inusitados. Ao lê-la, é como se estivéssemos 

sentados ao redor de uma fogueira ou à sombra de um baobá, ouvindo as histórias narradas 

pelos griots africanos. 

Talvez, em função disso, surja a preocupação miacoutiana em articular, no nível do 

discurso narrativo, a constante presença de máximas pinçadas da sabedoria popular como 

provérbios, ditos, lendas e mitos ouvidos em sua infância. Por outro lado, é justamente com 

ele que a narrativa volta a fazer sentido, pois, em suas histórias, o real e o imaginário se 

fundem, diferenciando-se do que afirmara Benjamin (2012, p. 214) nos anos posteriores à 

Primeira Grande Guerra: “A narrativa estava morta porque os narradores voltavam mudos da 

guerra”, o que não acontece em suas obras, uma vez que todo o contexto desde o colonialismo 

até o advento da modernidade é pulsante. 

Sabemos que a experiência de uma guerra gera consequências devastadoras, como 

uma espécie de ferida incurável, deixando marcas profundas no inconsciente coletivo. Essa 

perda leva o indivíduo a recorrer à lembrança, ao esquecimento e ao exílio existencial como 

forma de preenchimento de um vazio deixado pelas agruras de um passado opressor. 

Neste sentido, vale ressaltar a tese miacoutiana a respeito do traduzir mundos. Ao 

escolher os personagens, seus dramas, seus espaços, os faz capazes de transcender a narrativa 

como um todo, enfatizando as características da tradição oral a partir da escolha de seus 
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narradores e de seus nomes. Essa premissa se coaduna com a arte de narrar benjaminiana, de 

que o bom narrador é aquele que traz conselhos e deve evitar explicações, permitindo que o 

receptor/ouvinte adivinhe o que não foi dito.  

Com relação à questão dos nomes, sabemos que, tanto no plano do real quanto na 

literatura, nomear é um ato fundamental para a existência humana e para as coisas em geral. É 

possível dizer que pessoas e objetos passam a existir ao serem nomeados, oportunizando 

também a construção de uma memória por um sujeito ao ser nomeado, sobretudo, numa 

tradição que compreende a linguagem oral e a escrita como aquelas capazes de transgredir 

fronteiras e edificar mundos possíveis. Deste modo, nomear colabora para a criação da 

narrativa, tornando-se a chave fundamental para o desencadeamento das ações; aliados a isso, 

o sofrimento, a dor e a inquietude constituem-se motivos de uma narrativa. 

Em O fio das missangas, a maioria das personagens é nomeada ou reconhecida pela 

ausência de um nome. Assim, aquelas que o possuem, realizam uma operação de substantivo 

adjetivado, em que coincidem sua natureza e a função que ocupam na tradição da família ou 

num grupo social. As que não possuem um nome apenas recebem uma localização no quadro 

familiar e social, revelando-nos que a própria negação do nome sugere a contestação de uma 

identidade ou a formação de caráter. 

Em consonância com essa ideia, Reuter (2007, p. 102-4) nos traz uma definição 

interessante a respeito do nome das personagens: 

 

O nome é aquele que dá vida e que fundamenta sua identidade [...], além de 
nos revelar os seus significados por meio de ações ou descrições no decorrer 
de uma narrativa. Em termos concretos significa que de alguma forma, o 
nome prefigura o que é e o que faz a personagem, ou ainda desvela-se 
progressivamente no texto. 
 

No que se refere à representação das personagens, Noa (2006, p. 273) ressalta que: 

 

No que concerne à representação das personagens é que quase todas elas 
oscilam entre a individualização e a socialização, facto que pode ser 
observado nas atitudes, nas ações que executam, nos dramas que 
preconizam, nas falas que realizam e nos nomes que ostentam.  
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Considerando a questão da nomeação como elemento primordial para a construção 

da identidade e preservação de uma memória, é possível afirmar que na produção literária 

miacoutiana – sejam os romances, os contos, os poemas, as crônicas e os textos de cunho 

jornalísticos como os artigos de opinião e os ensaios – são os sujeitos minoritários e exilados, 

como a figura feminina, os idosos e as crianças que ganham força. Capazes de narrar, de 

inventar, eles contam suas experiências, impregnadas de marcas da oralidade e da cultura 

local, emprestando um toque verídico àquilo que se pretende. Esses indivíduos trazem à tona 

os resquícios de seus costumes, de sonhos castrados, de anulação de sua própria vida perante a 

sociedade, revelando-nos os traços do patriarcalismo ainda presentes na mentalidade 

moçambicana. 

Dos vinte e nove contos que compõem O fio das missangas, podemos afirmar que, 

em mais da metade dos textos, a figura feminina é posta na berlinda. Suas vozes silenciosas 

partilham a imensa coragem de sofrer a sua sorte e, ao narrá-las, ultrapassam a contrariedade 

que oprime a sua individualidade, refugiando-se em suas crenças ou transportando-se para 

uma dimensão onírica. Só assim conseguem se evadir de uma realidade que lhes é hostil. As 

mulheres, desse modo, são as responsáveis por dar identidade para além das fronteiras étnicas, 

atuar contra a violência cometida pelos brancos colonizadores, revertendo alguns dos valores 

esquecidos e colaborando na construção e transmissão de uma nova ordem política, social e 

moral. 

Aos poucos, essa voz feminina e africana que antes silenciava agora ganha espaço, 

entretanto, nos revela ainda sua própria condição de objeto. Assim, por meio da luta diária 

tentam superar os desafios, resistir às injustiças cometidas, à violência, à dor, à fome, à sede, 

às doenças e à miséria. 

Dessa forma, seus gestos e comportamentos ora marcados por um anulamento de sua 

existência, ora por um silêncio de vozes ou um relato que desobstrua os caminhos, 

evidenciam um desejo de independência, uma ruptura à submissão, permitindo deixar à 

mostra sua experiência. Seja em tempos de guerra ou de paz, de alegria, de sofrimento, de 

esperança, é a manutenção da vida que se sobrepõe aos infortúnios e até mesmo à morte. 
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Para considerar esses aspectos se faz necessário um olhar sobre a memória da 

narradora do conto “Meia culpa, meia própria culpa” e relacionar as reminiscências e as 

experiências relatadas por ela. 

O minidicionário Aurélio (1993, p. 472) traduz “reminiscência” como sendo a 

faculdade da memória, ou seja, aquilo que se conserva na memória, ainda que seja uma 

lembrança vaga. Ricouer (2007), por sua vez, tece uma série de reflexões a respeito da 

memória na obra A memória, a história e o esquecimento. Sua preocupação é discorrer sobre 

o que se lembra e quem possui essa memória. Os usos da memória, a condição histórica e a 

epistemologia também são discutidos. Entretanto, o que nos interessa aqui, em especial, é a 

questão da memória e do esquecimento apresentada pelo autor. 

Segundo Ricouer (2007), é preciso evocar uma lembrança de um acontecimento 

passado e, dele, vislumbrar uma imagem que vai tomando forma de relato das páginas da vida 

já vividas por uma narradora. A começar pela alcunha “Maria Metade”, a personagem central 

do conto, embora o leitor saiba seu nome, carrega a condição de marginalidade. Observemos 

o trecho inicial do conto: “Nunca quis. Nem muito, nem parte. Nunca fui eu, nem dona, nem 

senhora. Sempre fiquei entre o meio e a metade. Nunca passei de meios caminhos, meios 

desejos, meia saudade. Daí o meu nome: Maria Metade” (COUTO, 2009, p. 39). 

Assim, ela sempre tivera a metade de tudo, inclusive a metade da culpa por um 

crime. Desde o início e ao longo da narrativa vai revelando-nos seu exilamento do mundo 

para garantir sua sobrevivência em meio à pobreza a que estaria confinada. 

Por ter apunhalado Seis, o próprio marido, dando cabo de sua vida, Maria Metade se 

coloca entre a dor da perda e a alegria de ter sido presa, pois tudo em sua vida sempre foi a 

incompletude: no amor, na maternidade, no carinho. 

Desse modo, para firmar-se enquanto sujeito de uma realidade nua e crua, a 

personagem prefere a negação de sua existência, apesar de que diante de seu protagonismo há 

uma tentativa de resistência, restando-lhe somente a capacidade de narrar e sonhar, numa 

alusão à discriminação racial dos tempos do colonialismo português. O trecho a seguir 

explicita tal ideia: 
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Pois lhe confesso: aqui, penumbreada nesta prisão, não sofro tanto quanto 
sofria antes. É que aqui, sabe, acabo saindo mais que lá em minha casa natal. 
Vou onde? 
Saio pelo pé de meu pensamento. Por via de lembrança eu retorno ao Cine 
Olympia, em minha cidade de outro tempo. Sim, porque depois de matar o 
Seis reganhei acesso a minhas lembranças. É assim que, cada noite, volto à 
matiné das quatro de minha meninice. Não entrava no cinema que me estava 
interdito. Eu tinha a raça errada, a idade errada, a vida errada. Mas ficava no 
outro lado do passeio, a assistir ao riso dos alheios. Ali passavam as moças 
belas, brancas, mulatas algumas. Era lá que eu sonhava. Não sonhava ser 
feliz, que isso era demasiado em mim. Sonhava para me sentir longínqua, 
distante até do meu cheiro. Ali, frente ao Cinema Olympia, sonhei tanto até 
o sonho me sujar. (COUTO, 2009, p. 40-1). 
 

Embora Maria Metade permita que sua voz narradora ecoe, preenchendo, de certa 

forma, sua necessidade de ficção, seu relato retrata sua condição de submissão perante o 

poder instituído pela força e dominação patriarcal, revelando-nos a obediência a seu marido, o 

qual esperava que Maria desempenhasse simplesmente a função de mãe e de esposa, como 

podemos concluir no trecho seguinte: 

 

Das poucas vezes que me falou, nunca para mim olhou. Estou ainda por 
sentir seus olhos pousarem em mim. Nem quando lhe pedi, em momento de 
amor: que me desaguasse uma atenção. Ao que retorquiu: 
– Tenho mais onde gastar meu tempo. 
Engravidei, certa vez. Mas foi semiprenhez. Desconcebi, em meio tempo, 
meio sonho, meia esperança. O que eu era: um gasto, um extravio de coisa 
nenhuma. Depois do aborto, reduzida a ninguém, meu sofrer foi ainda maior. 
Sendo metade, sofria pelo dobro. (COUTO, 2009, p. 40). 

 

Duplamente vitimizada, constatamos que Mariazita não se constitui como dona da 

própria vida e que não lhe cabia a tradição da palavra. Geralmente, a palavra é proferida 

paralelamente à lógica e ao poder instituído pelos homens, que reconhecem na figura 

feminina uma mera portadora de memórias, incumbida das funções domésticas e da criação 

de sua prole, quando houver. Desse modo, percebe-se que a mulher possui decisões e 

interesses que, fatalmente, controlam seus desejos. Na tradição patriarcal o casamento é uma 

obrigação e um dever a cumprir, portanto, percebe-se um desamor, ou seja, a ausência de 

amor correspondido ou de respeito mútuo entre um casal, algo representado, sobretudo, pelos 

atos de poligamia, herança muçulmana anterior à ocupação portuguesa. 
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A cada novo relato, em cada novo parágrafo do conto, a personagem evoca da 

memória sua própria vida e a daqueles que atravessam a sua. Há uma tristeza e uma espécie 

de pudor nas falas. Suas lembranças vêm recordar um acontecimento vivido mas que, ao ser 

narrado, o lembrado é dito de outro modo e colocado no centro da memória, pois sua voz 

silenciada não ousaria sobrepor-se à do homem, uma vez que a ele é dado o poder da palavra 

e das decisões.  

Na confissão dessa narradora o leitor vai conhecendo o passado dos personagens 

envolvidos na trama: coloca-se em xeque a questão da culpa. As contradições saltam de sua 

voz, pois no final do conto Maria Metade se revela como a autora da infração cometida, sendo 

que verdadeiramente não o havia feito. O exemplo abaixo corrobora: 

 

Então, quase derrapei em minha decisão. Estava-se emendando fatalidade? É 
que por primeira vez, meu marido me olhou. Seu rosto se emoldurou, único 
retrato que comigo guardo. Para disfarçar, revirei a chuinga entre os lábios, 
fiz adivinhar o veludo da carícia. Mas o gesto já estava fadado em minha 
mão e, num abrir sem fechar de olhos, o meu Seis, que Deus tenha, o meu 
Seis estava todo pronunciado no chão. Decorado com sangue, aos ímpetos, 
mapeando o soalho.  
Relatei o sucedido, tudo de minha autoria. Mas não confesso crime, senhor. 
Não. Afinal, não fui eu que lhe tirei vida. A vida, a bem dizer, já não estava 
nele. O que sucedeu, sim, foi ele tombar sobre o punhal, tropeçado em sua 
bebedeira. (COUTO, 2009, p. 42-3). 

 

Em outras palavras, é possível compararmos essa personagem a uma conta de vidro 

colorida, a uma missanga que foi utilizada para compor a escrita particular desse 

moçambicano, sobretudo, refletir o desejo de libertação de uma voz que se calou diante dos 

horrores bélicos, mas que por ora, à maneira de Sherazade, desejava mostrar a habilidade de 

contar para manter viva a sua história, aproximando-se do narrador benjaminiano pela 

cadência das falas apresentadas em discurso indireto, como no trecho do conto a seguir: 

 

Pede-me o senhor que relate o sucedido. Quer saber o motivo de estar nesta 
cadeia, desejando ser condenada para o resto deste nada que é a minha vida? 
O senhor que é escritor não se ponha já a compor. Escreva conforme, no 
respeito do que confesso. E tal e qual. 
Pois, conforme lhe antedisse: a verdade não confio a ninguém. Verdade é 
luxo de rico. A nós, menores de existência, resta-nos a mentira. Sovi 
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pequena, a minha força vem da mentira. A minha força é uma mentira. Não é 
verdade, senhor escritor? (COUTO, 2009, p. 40). 

 

Couto, com sua maestria e sensibilidade, empresta voz ao personagem para 

denunciar a necessidade de assegurar a sobrevivência dos indivíduos que tiveram suas vidas 

roubadas. A tirania da guerra lhes oculta a fragilidade e provoca o medo: o de não esquecer. 

Renata de Azevedo Ribeiro (2010) discute em sua dissertação de mestrado a respeito 

do não esquecimento, tendo como mediadores a lembrança e o silêncio. Estes têm sido a 

tônica que permeia toda a obra O fio das missangas porque são capazes de costurar as 

histórias que, por intermédio do narrador, vão se desenrolando. Dessa forma, manifestam um 

desejo de “não se esquecer” os tempos cruéis do colonialismo que vagueiam na memória do 

contador. Ribeiro (2010, p. 66) comenta que “carregar um passado opressor não é motivo para 

negá-lo; deve-se renascer das cinzas como fênix – a figura mitológica da Grécia – e das 

frustrações, mas carregar a esperança de mudar o mundo”.  

Tal esperança pode ter um fio de alento na vocalização de Maria Metade ao narrar 

suas lembranças ao escritor que a visitara na prisão. Há de se considerar, ainda, que a 

personagem exercita sua memória, reconstruindo as imagens remotas de suas vivências, de 

maneira a socializá-las, conforme os fragmentos a seguir: 

 

O senhor não está aqui por mim. Mas por minha estória. Isso eu sei e lhe 
concedo. Quer saber como sucedeu? Foi em tarde de cinza, o céu descido 
abaixo das nuvens. 
Eu pretendia era revirar página de um despedaçado livro.  
Por isso lhe peço, doutor escritor. Me ajude numa mentira que me dê a 
autoria da culpa. Uma inteira culpa, uma inteira razão de ser condenada. Por 
maior que seja a pena, não haverá castigo maior que a vida que já cumpri. E 
agora, por amor dessa mentirosa lembrança, o senhor me abra a porta do 
Cine Olympia. (COUTO, 2009, p. 42-43). 

 

No último trecho fica evidente uma relutância da personagem feminina para aceitar 

sua condição de clausura, porém somente o sonho é aquilo que lhe dá um novo sentido à vida 

e, assim, subverte o cotidiano para reconstruir o lugar que ela encara como sendo um mundo 

possível, remodelando esse espaço e trazendo à tona aquilo que lhe interessa ser 

ressignificado. 
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Ribeiro (2010, p. 73) salienta, ainda, que “cada indivíduo que recorda um 

acontecimento foca uma lembrança em detrimento de outra”. Desse modo, as reminiscências 

de Maria guiarão o leitor pelo fio da memória construída na pluralidade dos sentidos que a 

personagem reinterpreta e recoloca a esperança na capacidade de recuperar algo que se perdeu 

ou de uma emoção já existida, ou seja, uma vida inteira. 

Ricouer (2007, p. 424) nos revela que o esquecimento se configura não como um 

inimigo da memória, entretanto, num acontecimento marcante, o caminho percorrido por ela 

pode ser alterado, apagado ou destruído: “A memória, portanto, deveria negociar com o 

esquecimento para achar, às cegas, a medida exata de seu equilíbrio com ele”.  

Sabemos que o esquecimento também pode ser usado como subterfúgio para 

preencher lacunas ou um dano na memória, sobretudo no ato da narração. Esse artifício exige 

do sujeito contador o reviver as imagens e, quando muito, um retorno a um fragmento do 

passado o qual experienciou. Assim, a memória como uma espécie de arquivo imperfeito 

pode ocasionar uma distorção dos fatos, contribuindo para o esquecimento definitivo.  

 Com relação à personagem Maria Metade, é possível afirmar que no final do conto a 

felicidade existencial convida o leitor mais à poesia e à sabedoria do que à ciência. A 

persistência das impressões primeiras diante dos acontecimentos cruéis que a marcaram, na 

sua narrativa, recebe uma significação positiva porque a protagonista reconhece a memória 

como forma de resistência face aos efeitos da barbárie cada vez mais presente no tecido 

social. Apresentando-se como mediadora do percurso da lembrança, delineia a capacidade de 

evocar o passado comum através do presente como se a memória diária falasse ao 

ouvinte/leitor. Esses sujeitos fragmentados não se abstêm de sonhos e armam-se do desejo de 

serem outros, melhores em outra realidade. Daí a necessidade primordial do homem: a busca 

contínua por essência e a aprendizagem da vida. Nesse devaneio, a narradora convida o 

escritor, com quem dialoga, e o próprio leitor a compactuar com esse deleite, fato este que se 

pode comparar ao narrador benjaminiano. 

Portanto, para a protagonista deste conto o lembrar-se é, em grande parte, não 

esquecer, conforme afirma Ricoeur (2007, p. 453): “o trabalho de rememoração não se dá sem 

o trabalho de luto pelo qual nos deprendemos dos objetos perdidos no amor e no ódio”. 
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Encerrando nossas reflexões, percebemos que o narrar é o antídoto aos dissabores 

que assolaram a sociedade moçambicana. É o arauto de uma harmonia sonhada que foi adiada 

em razão das catastróficas guerras e suas consequências. 

Constatamos, por fim, mediante a trajetória da narradora autodiegética, a condição de 

penúria social enfrentada pelas mulheres: discriminação, desprezo, violência doméstica, 

preconceito, exílio. O relato feminino nada mais é do que um lamento – um grito denunciador 

dentro dessa estrutura patriarcal cujo intuito é construir a própria identidade e rejeitar toda e 

qualquer subordinação masculina que a desconsidere como sujeito social e histórico. Para 

isso, deve recorrer à crença nas palavras e na raiz da própria poesia que se transfere para o 

universo dos narradores, tornando essa literatura africana uma literatura universal. 
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As intertextualidades em “Noche de walpurgis en lucerna” de Jorgenrique Adoum 
 

 

Andrea Estefanía Guerra SOTOMAYOR (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: A obra intitulada Los amores fugaces: memórias imaginarias, do escritor 
equatoriano Jorge Enrique Adoum, é rica em intertextualidades. Formada por cinco relatos, a 
obra trata de cinco histórias de amor que o narrador viveu. O segundo relato, intitulado 
“Noche de Walpurgis en Lucerna”, é possivelmente aquele que apresenta mais 
intertextualidades. É importante entender alguns conceitos que nos aproximam à noção de 
intertextualidade. Segundo Bakhtin (apud Kristeva, 1974), todo texto é o resultado da 
absorção de outro ou outros textos. Em “Noche de Walpurgis en Lucerna”, Adoum se apoia 
no livro Der Zauberberg (A montanha mágica) de Thomas Mann para comparar seu herói e a 
figura feminina protagonista com Hans Castorp e Clawdia Chauchat. Além dessa 
intertextualidade, encontram-se outras, como a peça de teatro de Beckett Esperando Godot ou 
o conto de Thomas Bailey Aldrich, “Sozinha com sua alma”. Graças a isto, é importante 
ressaltar a observação de Barthes (1988), de que o texto é feito de múltiplas escritas. 
PALAVRAS-CHAVE: Jorgenrique Adoum. Intertextualidade. Los amores fugaces. A 
montanha mágica. Esperando Godot. “Sozinha com sua alma”. 
 
RESUMEN: La obra Los amores fugaces: memorias imaginarias del escritor ecuatoriano 
Jorge Enrique Adoum es rica en intertextualidades. Está formada por cinco relatos y se trata 
de cinco historias de amor que el narrador vivió. El segundo relato, llamado “Noche de 
Walpurgis en Lucerna”, posiblemente es el que presenta más intertextualidades. Por este 
motivo, es importante entender algunas definiciones que nos aproximan a la nocion de 
intertextualidad. Según Bakhtin, apud Kristeva (1974), todo texto es el resultado de la 
absorción de otro u outros textos. En “Noche de Walpurgis en Lucerna” Adoum se apoya en 
el libro Der Zauberberg (La montaña mágica) de Thomas Mann para comparar a su héroe y a 
la figura femenina protagonista con Hans Castorp y Clawdia Chauchat. Además de esta 
intertextualidad, se encuentran otras como la pieza de teatro de Beckett Esperando Godot, o 
el cuento de Thomas Bailey Aldrich, “Sola y su alma”. Gracias a esto, es importante resaltar 
la observación hecha por Barthes (1988) de que el texto es hecho de múltiples escritas.  
PALABRAS CLAVES: Jorgenrique Adoum. Intertextualidad. Los Amores Fugaces. La 
montaña mágica. Esperando a Godot. “Sola y su alma”. 
 

Para dar início a este artigo, considero importante começar com uma observação feita 

por Kristeva (1974, p. 64), quem diz que “Todo texto se constrói como mosaico de citações, 

todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de 

intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade e a linguagem poética lê-se pelo menos 

como dupla”. Este apontamento serve, em primeiro lugar, para inserir nesse artigo o conceito 

de intertextualidade. Uma vez que o relato em estudo possui vários elementos intertextuais, o 
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conhecimento desse conceito resulta imprescindível. Em segundo lugar, permite que o leitor 

entenda que todo texto acaba sendo uma transformação de um outro ou de vários outros 

textos.  

Para aprofundar um pouco mais a ideia de intertextualidade, é importante deter-se na 

observação feita por Barthes (1988), quem comenta que o texto não é feito para produzir um 

único sentido, mas se trata de um espaço de várias dimensões. Nessas dimensões, diversas 

escritas se unem e se contestam; nenhuma escrita é original, e, assim, o texto é o resultado 

dessa união de citações.  

O relato que se pretende estudar encontra-se no livro Los amores fugaces (2012), do 

escritor equatoriano Jorgenrique Adoum. Este livro está formado por cinco relatos de amor 

vividos pelo narrador durante sua vida. O relato leva o nome de “Noche de Walpurgis en 

Lucerna” e foi escolhido porque apresenta várias intertextualidades.  

No ano de 1993, o narrador encontra-se em Quito, a capital do Equador. Alguém 

deixou na sua mesa um jornal e, na última página, ele vê a foto de um incêndio. Na sua 

cabeça calcula o horário em que esse incêndio aconteceu. São sete horas de diferença no fuso 

horário entre Quito e Lucerna. Uma ponta de cigarro foi a causa do incêndio da ponte de 

madeira Kapellbrücke. Essa foto transporta o narrador vários anos atrás, quando “ela” lhe 

explicava as histórias da Suíça, a ponte, as pinturas.  

Então sua memória volta àquela noite, a única em que ficou em Lucerna. Ela se 

chamava Helga e o narrador a conheceu em um restaurante. Ambos estavam sozinhos, e, já 

que o narrador não falava alemão, Helga o ajudou a entender umas diferenças dentro do 

cardápio. Essa mulher tinha uma beleza incrível, uma voz rouca e triste, e um sorriso também 

triste. Bebia seu vinho branco e fumava um cigarro. Depois de vários minutos de conversa, o 

narrador lhe contou que era um escritor e que tinha ganhado um prêmio. Então, Helga 

comentou que achava estranho um escritor não conhecer nenhuma das duas línguas em que 

foi escrito o livro de Thomas Mann, A montanha mágica. Ela se referia à língua alemã e à 

língua francesa, já que o romance foi escrito em alemão mas tinha muitos diálogos em 

francês. Conversaram mais um pouco e saíram juntos. Passearam pela cidade a pé e Helga lhe 

explicava tudo o que tinha no caminho que estava sendo traçado por eles.  
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Aos poucos, a ideia de ter que ir embora parecia cada vez mais insuportável para o 

narrador. Era amor aquilo que estava sentindo? Provavelmente. Ainda tinha a madrugada para 

descobrir. Entraram em uma cafeteria e ficaram sentados de frente, se olhando. Com coragem, 

o narrador lhe perguntou sobre sua vida, sobre seu passado. Ela então se limitou a responder 

que era como o conto Sozinha com sua alma, de Thomas Bailey Aldrich. Com esta resposta, o 

narrador tentou entender o que ele representava para essa mulher. Andaram mais um pouco e 

ela mencionou que tinha lido há pouco tempo a peça Esperando Godot. Naquele momento, o 

narrador não entendeu porque ela contou aquilo, mas, sentado na frente daquele jornal, muitos 

anos depois daquela visita, finalmente entendeu o motivo.  

Novamente, Helga fez referência a uma obra, como se esperasse alguma atitude por 

parte do narrador. Perguntou se nas edições que o narrador conhecia do livro A montanha 

mágica se conservava o francês. A partir desse momento, o narrador/herói acredita que talvez 

seja uma proposta para que fossem Clawdia e Hans, personagens do livro de Mann. Pensa que 

talvez, então, ele poderia ser capaz de fazer a declaração de amor, do mesmo modo que Hans 

fez com Clawdia.  

E então, o narrador considerou adiar a viagem que tinha que fazer. Considerou ficar 

com Helga, abandonar sua família e começar uma nova vida do lado dessa mulher. Nesse 

momento, a única coisa que ele queria era poder reviver a história de Hans Castorp e Clawdia 

Chauchat no capítulo “Noite de Valburga”.  

Mais tarde, chegaram à casa de Helga. O narrador ficou sentado num sofá, 

esperando-a. Tentou descobrir quem era essa mulher, com a ajuda das coisas que ela tinha na 

casa. De repente, o narrador percebeu que já a amava. Helga voltou e se ajoelhou no chão, 

beijando a mão do narrador e bebendo um pouco do conhaque que ele tinha servido. E então, 

ela contou que o homem que ela amava voltaria pela manhã.  

Foi nesse momento que o narrador percebeu que todas as obras das quais Helga falou 

não se referiam a eles, mas a ela e a esse homem. E essa mulher, ainda ajoelhada, comentou 

que como garantia de que o seu amado voltaria, ele tinha deixado um quadro com ela, mas 

que teve que vendê-lo e que para recuperá-lo precisava de duzentos dólares. Foi então que ela 

pediu esse dinheiro ao narrador, que estava se sentindo usado e ridículo. Gritou todos os 

insultos que conhecia e falou que ela era uma idiota se achava que ele deixaria a família por 
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uma mulher como ela. Quando ele terminou de gritar, ela o mandou embora; é assim que esse 

relato termina. O narrador voltou um ano depois, em 1994, a Lucerna e viu a ponte restaurada. 

Nesse momento ele se viu acabado, como a ponte ficou depois do incêndio.  

Como pode-se observar, a primeira intertextualidade dentro do relato começa logo no 

título. Considerando que a maior intertextualidade é com a obra A montanha mágica, de 

Thomas Mann, é necessário lembrar que essa obra tem um capítulo intitulado “Noche de 

Walpurgis”. Por este motivo, entende-se que o nome do relato seria uma representação desse 

capítulo adaptado à cidade onde o narrador e Helga se encontram, isto é, Lucerna. Desse 

modo nasce o nome “Noche de Walpurgis en Lucerna”. Por outro lado, é importante 

considerar que o narrador faz referência a esse capítulo do livro de Mann, quando Helga 

pergunta se na versão em espanhol os diálogos franceses foram conservados.  

 

Retomando Thomas Mann e sua obra A montanha mágica, me perguntou se 
nas edições em inglês e em espanhol que eu tinha lido, o francês se 
mantinha, como acontecia nas edições alemãs, no capítulo “Noite de 
Valburga”. [...]. Era talvez uma insinuação de que fôssemos eu, o jovem 
Hans Castorp, ela a adorável Clawdia Chauchat e que Lucerna fosse Davos? 
(ADOUM, 2010, p. 59, tradução nossa). 
 

Noite de Valburga é uma celebração realizada na noite de 30 de abril, em que se 

celebra a transição da primavera para o verão. A festa, que começou como pagã, é celebrada 

com pessoas fantasiadas dançando ao redor de fogueiras. É o carnaval. Por esse motivo, nesse 

ponto é importante lembrar do termo “carnavalização”. Bakhtin (apud Barros, 1994, p. 7) 

comenta que carnavalização é a festa na qual sumiam as restrições, a ordem se invertia e o 

medo pelas desigualdades não existia. Graças ao uso de máscaras, as pessoas escondem a sua 

identidade e podem ser quem elas quiserem. No livro de Mann (2005, p. 209), observa-se 

como era a ambientação dessa festa: 

 

À tarde, todo mundo foi a Davos-Platz para olhar o movimento carnavalesco 
nas ruas. Desfilavam as fantasias, uns pierrôs e os arlequins, agitando as 
matracas. Entre os pedestres e as pessoas fantasiadas que ocupavam os 
trenós enfeitados e providos de guizos, iam sendo travadas batalhas de 
confete. Na hora do jantar, os pensionistas reuniram-se sumamente alegres 
em torno das sete mesas, decididos a manter o entusiasmo público nesse 
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recinto fechado. As carapuças de papel, as cuícas e as cornetas do porteiro 
tinham sido vendidas com grande rapidez.  
 

Em “Noche de Walpurgis en Lucerna”, o narrador coloca na sua mente a ideia de que 

Helga talvez quisesse viver esse capítulo, junto a ele. Como o narrador explica no seu relato, 

ele e Helga não se conhecem em absoluto. Quando ele esconde que é um homem casado, que 

tem uma família no Equador, estaria utilizando uma máscara. Ao mesmo tempo, Helga não 

permite que o narrador saiba nada sobre ela. Dessa forma, os dois estariam vestindo máscaras, 

interpretando quem eles quisessem e sendo pessoas diferentes da sua realidade cotidiana. Por 

essa razão, de certa forma, eles estariam vivendo uma Noite de Valgurga em Lucerna.  

Uma vez introduzida a ideia de que ele poderia ser o protagonista de A montanha 

mágica, e que ela poderia ser Chawdia Chauchat, fica claro para o leitor que o narrador vai 

enumerar alguns elementos que acontecem na obra de Mann e que aparecem igualmente na 

sua história. Para começar, temos a cena em que Hans Castorp pede emprestado um lápis a 

Madame Chauchat: 

 

A voz levemente velada, agradavelmente rouca, dava às palavras uma 
acentuação esquisita que as fazia parecer completamente novas. Enquanto 
isso, remexia a bolsinha de couro, vendo se descobria um lápis. De sob um 
lenço tirou uma minúscula lapiseira de prata, frágil e fininha, artigo de 
fantasia inútil para trabalho sério. O lápis de outrora, o primeiro, fora 
diferente, mais prático e mais autêntico. 
Voilà – disse ela, pondo diante dos olhos de Hans Castorp a pequena 
lapiseira, que segurava pela ponta, entre o polegar e o indicador, 
balouçando-a ligeiramente. (MANN, 2005, p. 215). 

 

No relato de Adoum, a ideia de emprestar o lápis é um pouco diferente, porém, se 

mantém. Nesse caso, o narrador reparou que Helga estava procurando uma caneta ou um 

lápis, e então ele ofereceu o seu:  

 

Deixei uma nota para pagar o vinho. Parecia que ela queria assinar alguma 
coisa, talvez fosse a conta. Assim que começou a procurar na sua bolsa, me 
pediu emprestada uma caneta. Foi maravilhoso pensar que ela deixaria suas 
digitais, essa senha tão íntima, no instrumento que eu utilizaria todo dia [...]. 
(ADOUM, 2010, p. 56, tradução nossa). 
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Voltando à intertextualidade do livro de Mann no relato de Adoum, o narrador se 

sente iludido quando acredita que Helga quer reviver o capítulo “Noite de Valburga”. O 

narrador explica que, para ele, a parte em que Hans Castorp confessa seu amor a Clawdia 

Chauchat é uma das páginas mais lindas da literatura. Ele, inclusive, a decorou, mas sente 

vergonha de não conseguir traduzir a declaração e por isso acaba ficando calado.  

Mais tarde, observa-se a presença de um conto dentro do relato. Helga comenta que 

sua vida é como o conto mais curto do mundo, que leva o nome de “Sozinha com sua alma” 

de Thomas Bailey Aldrich. O conto é o seguinte: “A woman is sitting alone in a house. She 

knows she is alone in the whole world: every other living thing is dead. The doorbell rings.”1 

(ALDRICH, 1982, p. 341).  

Nesse ponto, considero importante colocar um outro conceito dentro da 

intertextualidade. O termo é conhecido como metatextualidade. Genette (apud KOCH, 2007), 

comenta que a metatextualidade corresponde a uma relação de comentário que une dois 

textos: o texto fonte e o texto que trata dele. Também diz que “muitas vezes, a crítica, ou a 

convocação do texto-fonte, aparece sob a forma de uma alusão” (KOCH, 2007, p. 133). Por 

outro lado, Martínez (2001) aponta que o termo alusão se refere à maneira de fazer referência 

a um texto ou utilizar um texto conhecido. 

Dessa forma, observa-se que essa prática é trabalhada no relato “Noche de Walpurgis 

en Lucerna”, especialmente quando o narrador comenta os motivos pelos quais ele acredita 

que Helga mencionou esse conto para falar da sua vida. O narrador diz: 

 

A porta da qual ela falava era a cidade? Ela estava falando de mim? Era eu 
quem bateu à porta? Eu era a sua alma? [...] Era o conto de Aldrich o único 
dela que ficaria para mim? Teria valido a pena bater à porta, perguntar por 
alguém que viveu lá há vinte e cinco anos? (ADOUM, 2010, p. 58, tradução 
nossa). 
 

O narrador se faz algumas perguntas na tentativa de conseguir entender o motivo 

pelo qual Helga falou que sua vida era como esse conto. O conto é introduzido nesse relato e 
                                                            

1 “Uma mulher está sentada sozinha na sua casa. Sabe que não existe ninguém no mundo além dela: 

todos os outros seres estão mortos. Batem à porta.” (ALDRICH, 1982, p. 341, tradução nossa). 
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não fica simplesmente como uma ideia, mas provoca no narrador uma série de dúvidas, 

fazendo com que o texto seja comentado, repensado, analisado.  

O mesmo acontece com outro elemento intertextual dentro do relato. Logo depois de 

o narrador se fazer uma série de perguntas referentes ao conto mais curto do mundo, Helga 

comenta que tinha lido há pouco tempo uma peça chamada Esperando Godot, de Beckett. Na 

peça, os protagonistas Vladimir e Estragon ficam esperando alguém chamado Godot. Nunca 

se sabe quem é esse tal Godot, nem o que eles têm que fazer com ele.  

Dessa forma, em “Noche de Walpurgis en Lucerna”, o narrador comenta que quando 

Helga falou da peça, ele não tinha entendido a razão. Porém, vinte e cinco anos depois desse 

acontecimento, no momento em que ele está lendo o jornal com a notícia do incêndio, se 

pergunta se talvez ela não falou isso porque queria dizer que o estava esperando e que se não 

tivessem se conhecido aquela noite, talvez ela ainda o esperaria chegar.   

 

[...] então me pergunto: se naquela época eu tivesse conhecido a obra de 
Beckett, será que eu teria acreditado que ela queria dizer que estava me 
esperando, e que se eu não tivesse entrado pela porta do Wirtshaus Galliker 
aquela noite, ela ainda me esperaria amanhã? (ADOUM, 2010, p. 58, 
tradução nossa). 

 

Finalmente, o relato termina na casa de Helga. Ela convida o narrador a entrar e o 

deixa esperando enquanto vai se trocar; então pede que ele coloque bebida para os dois 

enquanto espera. Nessa tentativa de descobrir algo mais sobre a mulher que ele estava 

amando, só conseguiu saber seu nome e ver a foto de um homem. Comenta para si mesmo seu 

desejo oculto de querer apoiar sua cabeça nos joelhos dela e confessar seu amor. Assim como 

Hans Castorp fez na obra de Mann. 

 

Seus dentes batiam. Enquanto ia divagando, retirou um pé de sob o assento 
rangente. Ao avançar esse pé, tocou o chão com o outro joelho, de maneira 
que se ajoelhava diante dela, com a cabeça baixa e o corpo todo trêmulo. – 
Je t’aime – balbuciou – je t’ai aimée de tout temps, car tu es le Toi de ma 
vie, mon rêve, mon sort, mon éternel désir... (MANN, 2005, p. 221). 

 

Logo depois que Helga voltou, o narrador comenta que foi ela quem se apoiou nos 

seus joelhos, ajoelhada aos seus pés, beijando sua mão, e que depois disso ela partiria seu 
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coração, quando comentou que o homem que ela amava chegaria no dia seguinte e que ela 

esperava que ele pudesse dar duzentos dólares para que ela consiga de volta o quadro do seu 

amado, que ela tinha vendido.  

Então, cheio de raiva, o narrador lamenta nos seus pensamentos que ele nunca ouvirá 

de Helga as palavras que Clawdia Chauchat disse a Hans Castorp: “Petit bourgeois! Joli 

bourgeois à la petite tache humide. Est-ce vrai que tu m’aimes tant?” (MANN, 2005, p. 221). 

O narrador comenta: “Essa coitada e derrotada Clawdia nunca me diria ‘pequeno burguês, 

lindo burguês da mancha húmida. É verdade que você me ama tanto?’ já que ela nunca 

saberia quanto a amei” (ADOUM, 2010, p. 68, tradução nossa). Termina dizendo que ela 

nunca terminaria essa noite, como o capítulo “Noite de Valburga” termina:  

 

Ela nunca falaria essa despedida: Adeus, príncipe do carnaval. Essa noite a 
linha da tua febre será má, eu predigo isso! [...]. E então, só consegui pensar 
em inverter os papéis do capítulo mais uma vez e falar “Não esquece de me 
devolver o lápis”. E assim, terminando essa noite, como termina o capítulo, 
seria o fim de algo que nunca teve início. Só pensei nisso, mas não fiz nada. 
(ADOUM, 2010, p. 68, tradução nossa).  
 
E lhe pôs na cabeça o gorro de papel. – Adieu, mon prince Carnaval! Vous 
aurez une mauvaise ligne de fièvre ce soir, je vous le prédis. Com essas 
palavras, resvalou a cadeira, deslizou pelo tapete, rumo à porta, sob cujo 
umbral hesitou um instante, meio voltada, levantando um dos braços nus, 
com a mão a repousar no gonzo. Por cima do ombro disse baixinho: – 
N’oubliez pas de me rendre mon crayon. E saiu. (MANN, 2005, p. 222). 

 

A intertextualidade presente no relato “Noche de Walpurgis en Lucerna” não vem 

escondida. O narrador faz uso da alusão para colocar as obras dentro do relato e ainda usa a 

metatextualidade para comentar os motivos pelos quais falou de certa obra dentro de seu 

relato. A intertextualidade permite que exista uma transformação no sentido das obras aqui 

citadas. Baseia-se nas mesmas para criar uma outra realidade. Segundo Fiorin (1994, p. 30), 

“a intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o 

sentido incorporado, seja para transformá-lo”. No caso do relato aqui estudado, observa-se 

que o sentido se transforma. O próprio narrador cria possíveis motivos para que esses textos 

façam sentido no seu relato. 
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Outro processo do qual se fala quando se trata o tema da intertextualidade é a 

paródia. Segundo Kothe (1980), a paródia: 

 

[...] geralmente diz o que o outro texto deixou de dizer e ela insiste no fato 
de não ter sido dito. A paródia é um texto duplo, pois contém o texto 
parodiado e, ao mesmo tempo, a negação dele. [...]. Quanto mais a paródia 
aparenta ser semelhante ao texto parodiado, tanto mais ela procura mostrar 
através da aparência de identidade a diferença e o afastamento para com ele. 
(KOTHE, 1980, p. 98-99). 

 

A partir dessa explicação, pode-se entender que o que acontece dentro do relato 

acaba sendo uma paródia, uma tentativa de reproduzir o texto original, que acabou se 

transformando em uma história onde tudo saiu de um jeito inesperado. O narrador procura 

reviver o capítulo do livro de Mann e se frustra nessa tentativa. Mesmo planejando que tudo 

saísse como no livro, as coisas acabam saindo de um jeito diferente, mostrando dessa maneira 

uma paródia do capítulo “Noite de Valburga”. 

Uma vez que foram apontados e mostrados os mecanismos intertextuais dentro do 

relato “Noche de Walpurgis en Lucerna” é possível entender como é grande o universo 

intertextual, como realmente todo texto acaba sendo uma transformação de algum outro, mas 

que isso não significa que esse novo texto não possa ter um valor diferente e uma significação 

oposta àquele que serviu de base.  

A intertextualidade mostra como o universo literário é amplo e continua em 

expansão. Uma ideia antes utilizada pode servir de base para criar um universo de novas 

ideias e pode também se transformar em novos textos, em novas formas de arte.  
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O espaço sem fronteiras de El astronauta paraguayo, de Douglas Diegues 
 

 

Angela Cristina Dias do Rego CATONIO (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: A poética de Douglas Diegues se insere na contemporaneidade entre as mais 
inovadoras e inusitadas formas de se construir poesia. A partir do livro El astronauta 
paraguayo (2007), este estudo se propõe a investigar a construção lírica sui generis do poeta 
Douglas Diegues ao mesclar as línguas portuguesa, espanhola e guarani: o portunhol 
selvagem. A linguagem inusitada da obra emerge em sua forma híbrida e mestiça como uma 
língua anárquica, irônica e engajada, situando-se acima dos espaços geográficos e culturais, e 
circula além das fronteiras entre Brasil e Paraguai. A produção de Diegues traduz uma 
desobediência à língua padrão e, sobretudo, uma experimentação de amalgamar o português, 
o espanhol e o guarani em uma única língua. Assim, neste estudo, procura-se desvendar as 
características dessa linguagem transfronteiriça no livro e discutir seus aspectos simbólicos e 
culturais, uma vez que a obra de Douglas Diegues propõe uma forma diferente de encarar o 
local e o global, e de estabelecer contornos bem próprios a uma tendência literária 
contemporânea de caráter híbrido. O portunhol selvagem extrapola a oralidade dos habitantes 
da fronteira para chegar à escrita poética, rompendo os padrões convencionais da linguagem e 
apresentando um universo particular em que não há regras gramaticais a serem seguidas. 
PALAVRAS-CHAVE: Portunhol selvagem. Linguagem transfronteiriça. Douglas Diegues. 

 
RESUMEN: La poética de Douglas Diegues se inserta en la contemporaneidad entre las más 
innovadoras e insólitas maneras de construir poesía. A partir del libro El astronauta 
paraguayo (2007), este estudio pretende investigar la construcción lírica sui generis del poeta 
Douglas Diegues al combinar los idiomas portugués, español y guaraní: el portuñol salvaje.  
El lenguaje inusual de la obra emerge en su forma híbrida y mestiza, como una lengua 
anárquica, irónica y comprometida, situándose sobre los espacios geográficos y culturales y 
circulando más allá de las fronteras entre Brasil y Paraguay. La producción de Diegues 
traduce una desobediencia al idioma predeterminado y, sobre todo, un ensayo para 
amalgamar el portugués, el español y el guaraní en un solo idioma. Por lo tanto, este estudio 
busca descubrir las características de esta lengua transfronteriza en el libro y discutir sus 
aspectos simbólicos y culturales, puesto que el trabajo de Douglas Diegues propone una 
manera diferente de ver lo local y lo global, y establecer contornos propios a una tendencia 
literaria contemporánea de carácter híbrido. El portuñol salvaje extrapola la oralidad de los 
habitantes de la frontera para llegar a la escritura poética, rompiendo patrones 
convencionales del lenguaje y mostrando un universo particular, en el que no hay reglas 
gramaticales a seguir. 
PALABRAS-CLAVES: Portuñol salvaje. Lenguaje transfronterizo. Douglas Diegues. 
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Nos lindes entre o Brasil, país de idioma português, e os países de língua castelhana 

da América do Sul, em espaços nos quais ainda possui prestígio o guarani, têm sido 

elaborados poemas escritos e declamados no que se convencionou chamar de “portunhol 

selvagem”, produzidos por Douglas Diegues, poeta residente, hoje, na cidade de Ponta Porã, 

localizada ao sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul e fronteira com o Paraguai. 

O portunhol selvagem é uma mistura livre e despreocupada do português, do 

espanhol e do guarani, utilizada na construção de uma poética transfronteiriça e 

compreensível em todos esses âmbitos idiomáticos. O poeta utiliza as palavras e estruturas de 

cada um dos idiomas da maneira que lhe parece mais apropriada à sua expressão lírica. Dessa 

circunstância emerge a ampla liberdade e a mínima (ou inexistente) preocupação no tocante às 

exigências gramaticais. Amplia-se, imensamente, por outro lado, o espectro de possibilidades 

fonéticas, rítmicas e visuais, em virtude do incomensurável acervo à sua disposição, nos 

idiomas utilizados. 

Douglas Diegues é um poeta brasileiro que extrai sua obra desse amálgama criativo 

de três idiomas e, segundo ele mesmo, o portunhol selvagem “[...] brota de las selvas de los 

kuerpos triplefronteros, se inventa por si mismo, acontece ou non [...]” (DIEGUES, 2009). 

Para Douglas, o portunhol selvagem é uma falsificação, inventada ao longo dos tempos e que 

se perde no imaginário popular. É o resultado de uma conjunção de identidades – europeia, 

indígena, brasileira – em uma tentativa de apropriação das mais variadas culturas da região e 

de outros lugares do planeta: “[...] además del guaraní, posso enfiar numa frase palabras de 

mais de 20 lenguas ameríndias que existem em Paraguaylândia y el resto de las lenguas que 

existem en este mundo” (DIEGUES, 2009). 

A poética de Douglas Diegues se desenvolve nos tempos atuais, na esteira da 

liberdade proclamada pelo Modernismo, que redundou em frutos os mais diversos na poesia 

brasileira, ao longo do século XX, e, na sequência, no denominado pós-modernismo, que se 

disseminou como fenômeno cultural basicamente europeu e (norte- e sul-) americano, “como 

uma atividade cultural que pode ser detectada na maioria das formas de arte e em muitas 

correntes de pensamento atuais, [...] fundamentalmente contraditório, deliberadamente 

histórico e inevitavelmente político”, segundo entende Hutcheon (1991, p. 20).  



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

75 

   

Numa época em que prepondera o individualismo, a produção singular, o poeta 

solitário se lança em suas jornadas procurando caminhos que, se por um lado se revelam 

inusitados, por outro muitas vezes se revelam como uma forma de resistência ao mundo 

contemporâneo. 

Nessa conjuntura, a exemplo da produção poética de Douglas Diegues, a 

aproximação fonética e escrita de idiomas distintos, mas de raízes próximas e utilizados em 

relações geográficas de vizinhança, permite ao poeta apropriar-se das estruturas desses 

idiomas e, sustentando propostas de liberdade gramatical, mesclá-las a fim de elaborar 

poemas que podem ser lidos numa ambiência transfronteiriça sem necessidade de tradução. 

Aliás, a tradução, nesses casos, acabaria por dissolver a proposta mesma de liberdade de 

formas de expressão. 

Esta forma de produção poética contemporânea, segundo esclarece Luciana 

Stegagno-Picchio (1997, p. 656), é um vaivém entre forma e conteúdo, uma contínua 

reformulação de paradigmas e, sobretudo, exterioriza uma consciência de contemporaneidade.  

Por essa extensão interpretativa, o presente estudo investiga a peculiaridade de 

criação livre, fora dos cânones literários, da produção poética de Douglas Diegues, a partir de 

seu livro de contorno épico El astronauta paraguayo, traduzindo um estilo que se inscreve na 

literatura latino-americana como uma produção híbrida, multifacetada, periférica e mestiça, 

demonstrando na materialidade do texto aspectos sociais, culturais e ideológicos relacionados 

à ambiência plurinacional na qual se insere. 

Fica assim posto o problema: verificar em que medida o poeta se vale dos elementos 

da cultura transfronteiriça e antibabélica entre português, espanhol e guarani na construção de 

uma poética mestiça e anárquica, compreensível pelos interlocutores dos três idiomas. Sob tal 

enfoque, busca-se facilitar a compreensão dos aspectos internos do livro mediante a 

formulação e a busca de respostas a questões que, a partir das peculiaridades estéticas e 

formais dos poemas, propiciem reflexões literárias, sociais e culturais. 

A obra publicada, em 2007, pela editora YiYi Jambo, em Assunção, Paraguai, e da 

qual o próprio Diegues é editor, revestiu-se sob um projeto cartonero de edição limitada, 

devido a seu aspecto artesanal e artístico. 
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Os projetos cartoneros são editoras ou cooperativas que produzem suas obras com 

materiais provindos do lixo. As capas dos livros são de papelão recolhido pelas ruas, 

recortadas e pintadas à mão, uma a uma. Essas obras de roupagem cartoneira carregam em si 

toda uma aura de alternatividade e desapego do padrão socialmente aceito, pois revestem-se 

de aspecto marginal e trazem forte carga simbólica ao vincular a cultura do lixo com a cultura 

letrada, a qual já defendia Manuel de Barros em seu poema “Matéria de poesia”: “O que é 

bom para o lixo é bom para poesia”. 

El astronauta paraguayo é um longo poema que conta a história de um “astrounatita 

selbagem” que toma uma bebida alucinante e sai flutuando para o “mundo de la Lua” para 

esquecer uma “YiYi de minisaia que mesclava xocolate kaliente y sangre menstruada” 

(DIEGUES, 2007, p. 20). YiYi, segundo o próprio Douglas Diegues (em entrevista para o 

Jornal Estadão, 10 de fevereiro de 2008), é uma gíria em guarani para moças bonitas e 

formosas. O poema, com fortes cores eróticas, é um relato da frustração amorosa do “eu” 

lírico abandonado por uma jovem mulher bonita e que, desencantado, perambula pelo espaço 

sideral à procura de um alento. Para além dos desencontros amorosos, revela-se, também, uma 

visão crítica sobre o capitalismo, a sociedade contemporânea e um sentimento de desprezo ao 

intelectualismo tradicional e sistemático, cujos representantes são apontados como “zombies” 

cuja companhia deve ser evitada. 

O caráter épico-narrativo e a relação híbrida entre a poesia e a narrativa da obra 

assomam na produção lírica em seus aspectos heróicos, aventurescos e maravilhosos, narrados 

em primeira pessoa pela voz do “eu” lírico. Reconhece-se um herói que une os domínios 

épico e mítico, definido pela confluência de certas qualidades e pelo caráter incomum e 

paradigmático a ele conferido no universo fictício da narrativa. O “astronauta paraguaio” tenta 

superar sua própria condição humana e alça voo em uma aventura fabulosa em busca de sua 

“chica” sem medir as dificuldades ou preocupar-se com as adversidades da empreitada. Dessa 

forma, o personagem-astronauta ganha substância por meio de sua manifestação subjetiva, 

relaciona-se com o caótico mundo real do presente, em verdadeira missão heróica. Ele transita 

entre a antinomia do mundo contemporâneo, impessoal, frio e individualista, e o sentimento 

amoroso-romântico de um relacionamento frustrado. 
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Ao tornar cognoscível e tangível a aventura de um homem apaixonado, Diegues 

transpõe as barreiras da razão e descerra a concepção de um homem que se relaciona com seu 

tempo e com as coisas do mundo. Embora a concepção de herói tenha sofrido modificações 

ao longo do tempo, destaca-se aqui a observação assinalada por Joseph Campbell (2007, p. 

28), de que o “herói morreu com o homem moderno; mas, como homem eterno – 

aperfeiçoado, não específico e universal –, renasceu. Sua segunda e solene tarefa e façanha é, 

por conseguinte [...], retornar ao nosso meio transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada 

que aprendeu”.  

Desde a antiguidade até a atualidade um dos aspectos mais carregados de 

significados é o caráter moral do herói. Embora haja diversas opiniões sobre a natureza moral 

do herói, Brombert (2001, p. 18-19) resume algumas dessas concepções:  

 

Friedrich Schiller acreditava que o herói encarna um ideal de perfeição 
moral e enobrecimento. (“Veredlung”). Thomas Carlyle via os heróis como 
modelos espirituais guiando a humanidade, e portanto merecedores do “culto 
do herói”. Joseph Campbell, em nossos dias, descreveu o herói de mil faces 
como capaz de “autoconquistada submissão” e pronto a dar a vida por 
alguma coisa maior do que ele mesmo. [...] Sigmund Freud, de maneira 
menos lúdica, embora também destacando a competição, ofereceu uma visão 
mais sombria. Em Moisés e o Monoteísmo definiu o herói como alguém que 
enfrenta o pai e “no fim suplanta-o vitorioso”, e ainda menos 
tranquilizadoramente (a noção de parricídio não é nada edificante) como um 
homem que se rebela contra o pai e “mata-o de um modo ou de outro”. [...] 
Joseph Conrad [...] sugere que a “treva” é o domínio privilegiado da alma 
heróica. [...] Paul Valéry afirmou que tudo que é “nobre” ou “heróico” está 
forçosamente vinculado à obscuridade e ao mistério do incomensurável, 
ecoando a observação de Victor Hugo a respeito do obscurecimento 
legendário (“obscurcissement légendaire”) cerca a figura do herói. 
 

Então, quem é este herói “el astronautita paraguayo”? Talvez o astronauta represente 

o próprio poeta, Douglas Diegues, que seria capaz de revelar caminhos possíveis de percorrer 

pelas selvas urbanas e, quiçá, superar os obstáculos do mundo real. 

 

La berdade non vende 
Es um negócio inútil 
La mentira es lo que vende 
La mentira es el gran negocio 
Non digo nim mú 
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Dicen que el mundo es de los vivos y que lo lindo es ser milionário 
Tener el poder del dinero para comprar todo lo que quieras 
Dicen miles de cosas que oigo desde que me di cuenta que existo 
Todavia non consigo ponerme de acuerdo ou desacuerdo 
Quero decir miles de coisas 
Pero non voy a decir nim que non voy a decir nada 
Todos tienen razom quere decir que nadie tiene razom 
La selva sigue delirando em mio korazonzonzo 
Non tengo tempo a perder 
[...]. (DIEGUES, 2007, p. 16). 
 

Presença constante ao longo do poema, a Yiyi também acrescenta um tom mítico à 

narrativa poética. Ela representa o paradoxo feminino que transita entre a força e a delicadeza, 

a pureza e a sensualidade, representando a dimensão simbólica do ethos feminino das lendas e 

mitos e que, desde a antiguidade, é capaz de dar ressignificação à existência do homem: 

 

Flutuo muerto de amor 
entre Enanas Rúbias y Enanas Verdes 
que son estrellas frias y non tienem ni una gotita 
de chocolate tropical. 
Flutuo morto y romantiko 
como una cobaia. 
Soy el Astronauta Paraguayo 
que se murió enbenenado 
por los bessos de lengua de una chica de minissaia 
(DIEGUES, 2007, p. 4). 
 

Para além da busca por sua Yiyi, o poeta nos leva a uma viagem pairando sobre as 

fronteiras espaciais geográficas, linguísticas e culturais. Nessa perspectiva, é possível encarar 

a poética de Diegues como um deslocamento dos mapas tradicionais da leitura, como uma 

perturbadora redefinição das categorias de nação e de literaturas nacionais, a partir da 

corrosão das noções de língua, identidade e território (BANCESCU, 2012).  

Cabe aqui, também, realçar a tensão entre o local e o global para a construção 

territorial das identidades e dos meios pelos quais flutuam os costumes e valores de um povo, 

dentro da “dinâmica de um processo, onde a relação entre região, espaço e representações, 

subsumidas no texto e nas demais manifestações culturais, reflita as diversificadas formas de 

representação” (NOLASCO, 2009, p. 78-79). 
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O “PORTUNHOL SELVAGEM” 

 

O chamado “portunhol”, conhecido e falado nas regiões de fronteiras brasileiras com 

os países de colonização espanhola, é uma tentativa de comunicação não só dos falantes, 

natos ou não nas faixas de divisa, mas, também, de grande parte dos turistas falantes de 

línguas distintas que aportam nessas terras e tentam interagir uns com os outros.  

Diferentemente desta mistura popular de línguas, português e espanhol, o “portunhol 

selvagem” vai muito além da intenção de interação temporária entre interlocutores. Ele 

acrescenta o guarani, ainda muito utilizado por indígenas na região fronteiriça do Mato 

Grosso do Sul com o Paraguai, cujos elementos linguísticos, embora diversos, contribuem 

para formar o caldo cultural da região. É neste espaço de intersecção “entre-línguas” que se 

inscreve a poética de Douglas Diegues, como podemos observar:  

 

La Belleza de las Selvas del Tatú Ro´o de la Vida con sus millones di 
Estrellas que existem y nom existem parece una disko en Asunción llena de 
brillos truchos luces negras y primitibo neón 
Non estoy aqui por plata 
Nim para servir di kobaia [...] 
(DIEGUES, 2007, p. 3). 
 

 “Tatu ro’ô”, segundo Ángel Larrea, “em guarani-paraguaio significa vulva carnuda” 

(DIEGUES, 2002, p. 40). 

O portunhol selvagem não é criação e nem estilo de escrita exclusivo de Douglas 

Diegues. Wilson Bueno, com sua obra Mar paraguayo, teria sido um dos precursores dessa 

linguagem que transita entre as línguas portuguesa, espanhola e guarani (e até mesmo pelo 

inglês, francês e italiano). A narrativa conta a história de uma velha prostituta paraguaia que 

vive no litoral do estado do Paraná e que, devido à sua origem, mistura as línguas portuguesa 

e espanhola com o guarani. 

Em entrevista a Claudio Daniel, do site Cronópios (2010), na Internet, Wilson Bueno 

justifica que escrever é ser livre: “Tudo é a arte da poética, a meu ver. Escrevo assim, sempre 

escrevi assim. Não sei escrever sem ser íntimo. A prosa retém a poesia e é por ela gerada, 

num processo que aspira, antes de tudo, a ser livre”, seria uma forma de contestação aos 
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“rigores clássicos” do fazer literário, de forma a refletir a democracia e a multiplicação das 

linguagens. 

Também esse parece ser o viés e o recorte de linguagem que Douglas Diegues 

propõe na sua produção. Para ele o portunhol selvagem é o “maravilhoso-real” da liberdade 

da linguagem e passível da combinação de que  

 

[…] além de portunhol normal, el guarani y el guaranhol y miles de 
palabras derivadas de las 16 (ou mais) culturas ancestraes que habitam el 
território paraguayensis y a la vez palabras del árabe, chinês, tupí, latim, 
bororo, alemán, xavante, spanglish, francês, koreano, quéchua y demais 
lenguas de toda la Globolândia... (DIEGUES, 2008). 

 

Sob tal perspectiva, o portunhol selvagem assume os contornos das “línguas de 

contato” ou “pidgins” (HOLM, 2000), que são línguas lexicalmente derivadas de outras 

línguas, com estrutura simplificada especialmente no seu arcabouço morfológico. Elas surgem 

quando pessoas precisam se comunicar, mas não têm uma língua em comum. Para John Holm 

(2000) “pidgin is a reduced language that results from extended contact between groups of 

people with no languages in common”, de forma que esta cooperação entre os grupos cria 

uma linguagem improvisada para servir às suas necessidades e, paradoxalmente, 

simplificando e alargando a concepção de interação social. 

Ao utilizar uma língua de contato para produzir poesia, Douglas Diegues expande as 

concepções léxicas e semânticas das línguas envolvidas, criando um misto de subversão 

literária e, principalmente, pelo que suscita no imaginário laico e pela ressignificação dos 

padrões literários tradicionais. 

Além disso, Boaventura (1994, p. 49) afirma que a forma cultural de fronteira tende à 

“dramatização e carnavalização das formas”, sobretudo devido à liberdade e arbitrariedade 

que o processo lúdico de criação artística permite. Assim, esse procedimento tenderia a 

representar o processo multicultural de fluxos vigentes entre as fronteiras, tornando os limites 

cada vez mais esmaecidos e fluidos. 

As línguas de contato que formam línguas marginais provenientes das áreas de 

interação cultural pronunciada, em situações nas quais, de modo geral, é impraticável para os 

interlocutores. Pode-se perceber, em face desse panorama, que as fronteiras se tornam 
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esmaecidas e se inserem em uma dinâmica cultural fluida e variável. As múltiplas e flutuantes 

identidades da “triplefrontera” não mais caracterizam o ponto de vigia ou sentinela demarcado 

em um espaço físico, mas, sobretudo, um: 

 

Estar frente a frente, frente a frente, frente à fronte, fronte a fronte, não com 
o inimigo, mas com o outro, que afinal de contas pode em seus olhos, refletir 
nossos desejos. Olhar o outro, ser olhado pelo outro. Desejar o outro, ser 
desejado pelo outro. Um outro que muitas vezes está dentro de nós e que só 
pode ser identificado pelo olhar de outro. Ou, de modo invertido, como na 
imagem no espelho. (ESTEVES, 2011). 
 

Esse olhar-se e enxergar-se no outro passa a se inscrever na lógica da identificação e 

do sentimento de pertencimento a um grupo, que envolve o compartilhamento de patrimônios 

comuns como a língua, costumes, tradições. Surge, então, um processo dinâmico, de 

construção continuada e permanente, da assimilação de novos paradigmas culturais. 

 

LA ÓRBITA DEL ASTRONAUTA 

 

A par do cruzamento de línguas, outra constante em El astronauta paraguayo é o 

componente marcadamente sensual. Ao longo da obra, sob o pretexto romântico, “El amor 

queima como chocolate fervendo/El amor queima hasta matarte” ou “Soy el Astronauta 

Paraguayo/que se murió envenenado por los bessos de lengua de una chica de minisaia [...]” 

(DIEGUES, 2007, p. 3). Encontram-se termos e expressões que remetem à volúpia amorosa, 

como se pode observar já na própria proposição da “narrativa-poética”:  

 

[...] 
8, 4, 2, zero y zás! 
¡Qué lindo flutuo!  
¡Qué lindo flutua 
el primeiro Astronauta Paraguayo! 
La Belleza de las Selvas del Tatú Ro´o de la Vida con sus millones di 
Estrellas que existem y nom existem parece una disko en Asunción llena de 
brillos truchos luces negras y primitibo neón 
[...]. 
(DOUGLAS, 2007, p. 3). 
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A referência ao “Tatú Ro’o de la vida” é bastante significativa, pois, já de início, 

aponta para a direção simbólica que a vagina evoca ao longo da obra, enquanto expressão do 

poder da criação, da fertilidade e da vida. Essa relação metafórica da vulva com o existir faz 

do órgão sexual feminino o universo onde tudo está e existe e, devido à sua interioridade e 

invisibilidade, guarda os mistérios daquilo que não se pode ver ou entender e quiçá, portanto, 

uma alusão ao famoso e velho complexo de castração masculino, que, conforme Camille 

Paglia (1992), o homem teria medo de que o órgão sexual feminino sorvesse seu falo e 

tornasse estéril o órgão sexual masculino. 

O componente acentuadamente sexual deflui de ideias, termos e expressões que 

remetem a experiências lascivas, lúbricas até a grosseria chula que permeia seu texto. As 

referências eróticas se fundem em uma espécie de catarse do próprio sujeito lírico. A 

lembrança e a saudade do relacionamento com a Yiyi durante todo o livro é um emaranhado 

de impulsos que fluem em um processo ad infinitum — daí o motivo pelo qual a obra é 

repleta de significantes e significados, suscitando uma pluralidade de experiências que 

delineia uma literatura inovadora e ousada. 

A proposta estética de Douglas Diegues rompe com as territorialidades literárias. 

Nela, a cultura assume vulto maior do que a demarcação física de fronteiras geográficas e 

desfaz os estereótipos culturais e literários, historicamente definidos, não como uma forma de 

centralizar a periferia, mas declarar uma literatura alternativa de produção poética criativa e 

livre que direciona a uma identidade híbrida e plural. 
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A representação da morte feminina em alguns contos de Marina Colasanti 
 

 

Angela Simone Ronqui OLIVA (Universidade Estadual de Londrina – UEL) 

 

RESUMO: O presente trabalho tem o intuito de verificar o tema da morte de mulheres 
presente em alguns contos de Marina Colasanti. Nesse sentido, são analisados quatro contos 
pertencentes às obras Contos de Amor Rasgados (1986) e Um Espinho de Marfim e outras 
histórias (1999), verificando como a escritora, por meio de seus contos concisos, consegue 
exprimir com exatidão e intensidade a temática da violência e, consequentemente, da morte de 
mulheres, que é sempre provocada, direta ou indiretamente, por um homem, fazendo-nos 
refletir sobre a condição de inferioridade feminina na sociedade contemporânea que ainda 
possui valores machistas e patriarcais.   
PALAVRAS-CHAVE: Marina Colasanti. Contos. Morte feminina. 

 

ABSTRACT: The present paper aims to verify the theme of women’s death in some short 
stories by the contemporary writer Marina Colasanti. Therefore, four short stories gathered 
in the books Contos de Amor Rasgados (1986) and Um espinho de Marfim e outras histórias 
(1999) are analyzed. The goal of this study is to verify how this writer, through her very short 
stories, can show with accuracy and intensity the theme of violence and, consequently, 
women`s death, in which is always a man who is responsible for, directly or indirectly. Thus, 
we reflect about the female condition of inferiority in our contemporary society that still has 
male chauvinist and patriarchal values. 
KEYWORDS: Marina Colasanti. Short stories. Women`s death. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A temática da morte é, indubitavelmente, recorrente em manifestações artísticas tais 

como pinturas, esculturas e também, é claro, na literatura. Por meio dessas mais diversas 

representações da morte pela arte é que nos damos conta da fragilidade e da transitoriedade do 

ser humano.  

No presente artigo, analisamos a temática da morte feminina em quatro pequenos 

contos de Marina Colasanti, escritora contemporânea que, apesar de ter nascido na Eritreia, é 

considerada brasileira. Colasanti é conhecida, principalmente, por abordar questões sobre o 

universo feminino e por sua luta em defesa dos direitos das mulheres. Essa temática encontra-
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se, sobretudo, em seus ensaios. A escritora ganhou destaque também por sua obra literária 

infantojuvenil que, muitas vezes, remete ao mito, a lendas e ao maravilhoso mundo dos 

contos de fadas, obras estudadas com certa frequência no mundo acadêmico.  

Contudo, encontramos também, em sua literatura, temáticas adultas, tais como o 

amor, a violência e a morte, esta última, presente nos contos analisados sempre em relação à 

figura da mulher, apresentada como ser que sofre punições e diversos tipos de violências 

constantes por parte da figura masculina. Eva Blay afirma que “agredir, matar, estuprar uma 

mulher ou uma menina são fatos que têm acontecido ao longo da história em praticamente 

todos os países [...]” (BLAY, 2003, p. 87). 

Os quatro pequenos contos analisados neste trabalho são: “Verdadeira história de um 

amor ardente” e “Quando já não era mais necessário”, presentes em Contos de amor rasgados 

(COLASANTI, 1986), “Um espinho de marfim” e, finalmente, “Porém igualmente”, extraídos 

de Um espinho de marfim & outras histórias (COLASANTI, 1999). 

 

A REPRESENTAÇÃO DA MORTE FEMININA EM ALGUNS CONTOS DE MARINA 

COLASANTI 

 

O primeiro conto analisado, “Verdadeira história de um amor ardente” (1986), 

aborda a temática da mulher como um objeto pertencente ao homem. Ao lermos o título, nos 

depararamos com uma bela história de um “amor ardente”, no sentido de ser um grande 

sentimento, real, ativo.  

Trata-se da história de um homem que “nunca tivera namorada, esposa, amante”, que 

“desde jovem, vivia só” (COLASANTI, 1986, p. 35). A presença da gradação “namorada, 

esposa, amante” comprova a ideia de que nunca houve envolvimento sentimental do 

protagonista com alguma mulher. Entretanto, um dia, ele resolveu ter uma esposa: “E, vindo 

por fim a tristeza instalar-se no seu cotidiano, decidiu providenciar uma companheira que, 

partilhando com ele o espaço, expulsasse a intrusa lamentosa” (COLASANTI, 1986, p. 35). 

Nota-se que o homem não irá à procura de uma companheira, não irá “flertar” ou “namorar”; 

ele mesmo irá “providenciar” uma, como se providencia qualquer coisa, um objeto, por 

exemplo. 
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Para “providenciá-la”, não foi a nenhum lugar especial, onde as pessoas geralmente 

se encontram, nem a um bar ou a uma festa, a fim de conhecer alguma mulher que lhe 

chamasse a atenção. Foi a uma loja especializada e comprou “[...] grande quantidade de cera, 

corantes, e todo o material necessário” (COLASANTI, 1986, p. 35). Estudou, em casa 

mesmo, para aprender a técnica e, à noite, “começou a moldar aquela que preencheria seus 

desejos” (COLASANTI, 1986, p. 35). A palavra “desejo” nos remete à ideia de que o homem 

não queria alguém com quem pudesse compartilhar seus momentos, conversar, etc., mas que, 

sobretudo, o satisfizesse sexualmente.  

Ao “criar” esta mulher conforme sua vontade, encontramos a soberania masculina, 

pois é o homem que detém o poder, ele é o criador da mulher, podendo até ser associado a 

Deus Todo-Poderoso, o criador do universo. 

Pronta, sua obra de arte ficara perfeita, muito mais bela e elegante que as mulheres 

que conhecera:  

 

A suavidade opalina, rósea palidez que aqui e ali parecia acentuar-se num 
rubor, não tinha semelhança com a áspera pele das mulheres que porventura 
conhecera. Nem a elegância altiva desta podia comparar-se à rusticidade 
quase grosseira daquelas. (COLASANTI, 1986, p. 35). 

 

A mulher criada pelo homem, feita de cera, possui características que remetem à 

fragilidade: “suavidade”, “opalina”, “palidez”, e a aspectos positivos: “elegância altiva”, 

enquanto as mulheres de carne e osso são descritas negativamente: “pele áspera”, 

“rusticidade”, “grosseira”. Podemos inferir que, nesse sentido, mulheres “reais” não são boas 

o suficiente para o protagonista.  

Além disso, a mulher de cera tinha uma característica especial: “Era uma dama de 

nobre silêncio. E só tinha olhos para ele” (COLASANTI, 1986, p. 35); portanto, não iria 

perturbá-lo com seus “caprichos” femininos. Nota-se o quanto o fato de ela ser silenciosa é 

importante para o homem, já que ela possuía um “nobre silêncio”, ou seja, uma característica 

“elevada”, “ilustre”. Isso significa que a mulher de cera não irá expor seus pensamentos e 

opiniões, já que é um objeto, um ser inanimado. Portanto, ela era bela, elegante, dócil, quieta, 

fiel, e, provavelmente, também submissa. Conforme Besnosik (2010, p. 42-43), 
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Mais uma vez, o silêncio exclui o mundo feminino e marca a figura passiva 
da mulher, travando seus sonhos e desejos. Vemos o quanto o seu olhar 
estava aprisionado ao do seu amado, assim como seu desejo. Feita de cera, 
ela era inanimada, não tinha voz, nem vontade própria. 

 

Este conto retoma o conhecido mito de Pigmalião, escultor e rei de Chipre que, ao 

tentar criar a estátua de uma mulher perfeita, acaba apaixonando-se por sua obra de arte. 

Pigmaleão roga a Afrodite, deusa do amor e da beleza, para que transforme a escultura em 

uma mulher de verdade. Não encontrando ninguém melhor que a estátua, a deusa atende a seu 

pedido. Eles se casam e têm um filho, constituindo, assim, uma família. 

Todavia, a mulher do conto de Colasanti não tem o mesmo final feliz da mulher do 

mito. Por algum tempo, ele até a amou, mas muito mais sexualmente do que 

sentimentalmente, pois seu intuito era satisfazer-se: “Perdidamente a amou”, “[...] formando e 

deformando a amada no fluxo do seu prazer” (COLASANTI, 1986, p. 36). O fato de “formar” 

e “deformar” a mulher remete novamente à ideia de que este homem faz o que quiser com a 

mulher; ele é, realmente, o dono dela. 

Entretanto, “começava ele a cansar-se de tanta docilidade. Começava ela a 

empoeirar-se, turvando em manchas acinzentadas os tons antes translúcidos” (COLASANTI, 

1986, p. 36). O fato de ela “empoeirar-se” e “turvar-se” demonstra a situação de abandono em 

que a mulher se encontra. Ironicamente, a “docilidade” tão almejada e apreciada pelo homem 

no início do conto agora faz com que ele se canse, “enjoe” dela. 

Entediado e cansado desta “docilidade” da esposa, ele resolve, em uma noite, ler um 

bom livro para passar o tempo. De repente, a lâmpada se apaga no meio de sua leitura. Então, 

procura o isqueiro que há pouco usou para acender seu cigarro e “[...] inflamou a trança da 

mulher, iluminando o aposento. Arrastou-a [...] para mais perto de si [...]. E sereno, começou 

a ler à luz de seu passado amor, que queimava lentamente” (COLASANTI, 1986, p. 36).  

No final do conto percebemos que o título: “Verdadeira história de um amor ardente” 

não foi usado de maneira simbólica, metafórica, mas, sim, denotativamente. O adjetivo 

“ardente” não se refere a algo “tomado de paixão”, mas a algo que realmente “está em 

chamas” (MICHAELIS, 2013). O fogo “queima, devora e destrói: o fogo das paixões, do 

castigo e da guerra” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 443). A queima da mulher 
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representa, simbolicamente, a destruição, a morte da esposa, provocada pelo marido que, 

assim como Deus, cria e destrói todas as coisas. E o fato de a mulher “queimar lentamente” 

nos remete à ideia de uma destruição vagarosa, que se relaciona a dor e sofrimento.  

O segundo conto estudado, “Quando já não era mais necessário” (1986), retrata o 

castigo que a mulher sofre quando ousa fugir do domínio masculino. Inicia-se com a esposa 

implorando pelos carinhos do marido: “Beije-me”, pedia ela no amor, quantas vezes aos 

prantos, a boca entreaberta, sentindo a língua inchar entre dentes, de inútil desejo” 

(COLASANTI, 1986, p. 19). Realmente, o desejo dela era “inútil”, pois o marido nem se 

importava, ia “[...] logo penetrando, mais seguro no túnel das coxas do que no possível 

desabrigo da pálida pele possuída” (COLASANTI, 1986, p. 19), ou seja, a mulher só servia 

como forma de prazer, para satisfazê-lo sexualmente.  

Nota-se que a mulher pedia “aos prantos”, o que significa “pedir com lágrimas, 

suplicar humildemente” (MICHAELIS, 2013), o que marca o sofrimento e a condição 

humilde desta mulher, além de demonstrar a extrema necessidade que ela sentia de ter os 

beijos e carinhos do marido. E “quantas vezes” lhe pedia demonstra que este seu ato era 

constante. 

Triste com seu casamento e cansada de implorar pelos carinhos de seu esposo, que 

sempre os negava, a mulher resolve abandonar o lar. Conforme Beauvoir (1967, p. 243), “[...] 

o drama do casamento não está no fato de que não assegura à mulher a felicidade que promete 

— não há seguro de felicidade — e sim no fato de que a mutila; obriga a mulher à repetição e 

à rotina”. Esta rotina de “frieza” por parte do marido é o que faz com que a mulher tome 

coragem de mudar sua vida: 

 

Mão na maçaneta, hesitou porém. Toda a sua vida passada parecia estar 
naquela sala, chamando-a para um último olhar. E, lentamente, voltou a 
cabeça. Sem grito ou suspiro, a começar pelos cabelos, transformou-se numa 
estátua de sal. (COLASANTI, 1986, p. 19).  

 

A mulher hesita um pouco, já que não é fácil abandonar “toda sua vida passada”. 

Contudo, nesse conto, a mulher resolve tomar uma atitude e agir. Entretanto, suas ações a 

levam à sua própria morte. 
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Marina Colasanti retoma aqui a passagem bíblica da mulher de Ló, que se transforma 

em uma estátua de sal por não obedecer a Deus. Relembrando a passagem bíblica: Deus 

resolveu destruir Sodoma e as cidades vizinhas, pois não achou nelas quase nenhuma pessoa 

justa. Naquele dia, Ló perdeu praticamente tudo. Os noivos de suas filhas não acreditaram nos 

anjos de Deus e ficaram na cidade condenada. A mulher de Ló, em desobediência aos 

mensageiros de Deus, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal (GÊNESIS, 19:14-26).  

Nesse conto, podemos inferir que o marido é o senhor supremo, comparado a Deus, e 

a mulher, ao resolver abandoná-lo, é severamente castigada. O marido, em vez de se sentir 

triste por perder sua esposa, pela primeira vez, “jogou-se [...] a seus pés. E com excitada 

devoção, começou a lambê-la” (COLASANTI, 1986, p. 19). Agora sim a mulher seria 

adorada, pois transformara-se em algo “inofensivamente imóvel, tão lisa, e pura, e branca, 

delicada como se translúcida [...]” (COLASANTI, 1986, p. 19); seria agora a mulher “ideal”, 

eternamente passiva, não teria mais vontades ou desejos, não reclamaria de nada, nem ousaria 

abandonar seu “amo”. Barthes (1994, p. 23) afirma que “[...] basta que, num lampejo, eu veja 

o outro sob a forma de um objeto inerte, como empalhado, para que eu transfira meu desejo, 

desse objeto anulado, para meu próprio desejo; é o meu desejo que desejo, e o ser amado nada 

mais é que seu agente. 

Pela ousadia cometida, ou seja, por querer mudar seu destino, a mulher teve que 

pagar com sua própria vida, visto que o “transformar-se em estátua” metaforiza a morte da 

personagem, provocada indiretamente pelo homem, já que a mulher só é punida por tentar 

livrar-se de uma vida triste e submissa, imposta pelo marido. 

O ato de “lamber” a esposa pode ter um significado ambíguo: de um lado, um ato de 

adoração do marido pela mulher sem vida, e, de outro, uma espécie de “inferiorização” e 

“animalização” dele, que a lambe como um bovino lambe o sal. 

Ao final do conto, “já não era mais necessário” o carinho do marido ou o desejo de 

mudar de vida, visto que a mulher se torna estátua, um ser inanimado, simbolizando a morte 

de mais uma mulher.  

O terceiro conto abordado neste estudo, “Um espinho de marfim” (1999), também 

representa a violência contra a mulher, mas não presente na relação marido/mulher ou 

companheiro/mulher, como nos contos anteriores. Agora, a violência é expressada pelo pai, o 
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rei. Esse conto nos remete aos contos de fadas: os protagonistas são o rei (pai), a princesa 

(filha) e o unicórnio; contudo, não há um final feliz como nas versões atuais que conhecemos.  

O rei, indo visitar sua filha em seus aposentos, avistou um unicórnio na moita de 

lírios. Desde aquele dia, resolveu caçá-lo juntamente com seus cavaleiros: “Quero esse animal 

para mim. E imediatamente ordenou a caçada” (COLASANTI, 1999, p. 39). Observa-se a 

autoridade do rei, por meio dos verbos “quero” e “ordenou”. Além disso, o próprio fato de ser 

um rei já denota poder, autoridade, uma vez que o monarca governava em nome de Deus, 

como se tivesse uma espécie de “poder divino”. Certamente, o rei desejou ter esse animal, 

pois, segundo o Dicionário de Símbolos (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 919), o 

unicórnio pode ser o símbolo do poder, do luxo e da realeza. Apesar dos dias de esforço, tudo 

foi em vão, pois o animal sempre conseguia escapar.  

O rei, muito desapontado, ordena que todos voltem ao castelo. Ao contar tudo o que 

havia acontecido para filha, esta se penaliza, sente dó pela tristeza de seu pai e resolve ajudá-

lo: “A princesa [...] prometeu que dentro de três luas lhe daria o unicórnio de presente” 

(COLASANTI, 1999, p. 39). Segundo a mitologia, as mulheres virgens tinham mais 

facilidade em aproximar-se desses seres. A princesa resolve, então, tecer uma rede usando 

seus próprios cabelos. A “armadilha” funciona e a princesa consegue capturá-lo:  

 

Preso nas malhas de ouro, olhava o unicórnio aquela que mais amava, agora 
sua dona, e que dele nada sabia. A princesa aproximou-se. Que animal era 
aquele de olhos tão mansos retido pela artimanha de suas tranças? Veludo do 
pelo, lacre dos cascos, e desabrochando no meio da testa, espinho de marfim, 
o chifre único que apontava ao céu. Doce língua de unicórnio lambeu a mão 
que o retinha. A princesa estremeceu, afrouxou os laços da rede, o unicórnio 
ergueu-se nas patas finas. Quanto tempo demorou a princesa para conhecer o 
unicórnio? Quantos dias foram precisos para amá-lo? (COLASANTI, 1999, 
p. 40). 

 

Contudo, o animal era dócil, de “olhos mansos”, lambia-lhe a mão, “cavalgavam 

abraçados [...] ou apenas conversavam em silêncio de amor” (COLASANTI, 1999, p. 40). 

Viveram juntos momentos de alegria e, assim, o amor surgiu entre a princesa e o unicórnio.  
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Entretanto, o prazo que ela tinha dado ao pai já estava terminando e o rei resolveu 

cobrar a promessa, mesmo desconfiando que a filha se envolvera com o animal. Porém, o 

sentimento da filha não importava para ele; queria o unicórnio a qualquer preço: 

 

Na noite antes da data marcada o rei foi ao quarto da filha lembrar-lhe a 
promessa. Desconfiado, olhou nos cantos, farejou o ar. Mas o unicórnio que 
comia lírios tinha cheiro de flor, e escondido entre os vestidos da princesa 
confundia-se com os veludos, confundia-se com os perfumes. Amanhã é o 
dia. Quero sua palavra cumprida, disse o rei. (COLASANTI, 1999, p. 41). 

 

Mais uma vez o rei demonstra sua autoridade ao empregar o imperativo: “Quero sua 

palavra cumprida”. Ao sair do quarto, a princesa ficou desesperada e chorou muito, abraçada 

ao unicórnio. Sabia que deveria obedecer ao pai e “cumprir” seu dever de filha e sua palavra, 

mas amava o animal e não tinha coragem de entregá-lo: 

 

Saído o rei, as lágrimas da princesa deslizaram no pelo do unicórnio. Era 
preciso obedecer ao pai, era preciso manter a promessa. Salvar o amor era 
preciso. Sem saber o que fazer, a princesa pegou o alaúde, e a noite inteira 
cantou sua tristeza. (COLASANTI, 1999, p. 41). 

 

Nota-se que, nesse caso, o título de “Princesa” não representa que ela é superior, que 

tem algum poder. Ela pode até ser considerada superior em relação a outras mulheres, mas 

não em relação a um homem, sobretudo seu pai, o rei, o senhor supremo. Para não ter que 

cumprir sua promessa, a princesa resolve suicidar-se, usando o chifre de marfim do unicórnio: 

“[...] aproximou a cabeça de seu peito, com suave força, com força de amor empurrando, 

cravando o espinho de marfim no coração, enfim florido” (COLASANTI, 1999, p. 41). O 

espinho “evoca a ideia de obstáculo, de dificuldades, de defesa exterior e, por conseguinte, de 

abordagem áspera e desagradável” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 397). E a 

princesa teve que tomar uma difícil decisão. 

O rei, ao entrar no quarto da filha e cobrar-lhe a promessa, encontra apenas uma “[...] 

rosa de sangue e um feixe de lírios” (COLASANTI, 1999, p.41). Segundo o Dicionário de 

Símbolos, “o lírio é sinônimo de brancura, de pureza, inocência, virgindade” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009, p. 553), do mesmo modo que marfim, “pela sua alvura, é o símbolo 

da pureza” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 593).  
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Nesse sentido, o título do conto, “Um espinho de marfim”, representa uma mistura 

de dor e pureza, o que é justificado pela atitude da jovem princesa, que se sacrifica por amor. 

Sendo assim, suicidando-se como uma forma de ritual de sacrifício, a princesa poderia poupar 

a vida daqueles que ela amava. 

Há uma ação trágica desta mulher, que não aceita a imposição do rei. Contudo, no 

final deste conto a princesa prefere sacrificar-se a desapontar seu pai ou entregar o unicórnio, 

já que sentia amor pelos dois. Dessa forma, a violência praticada por ela mesma é a 

consequência da violência simbólica praticada pelo pai, devido à sua imposição. Não há 

salvação para esta mulher. 

Finalmente, o miniconto “Porém igualmente” (1999) representa o símbolo máximo 

da violência física contra a mulher, pois D. Eulália, a esposa, sofria constantemente agressões 

de seu marido: 

 

É uma santa. Diziam os vizinhos. E D. Eulália apanhando. É um anjo. 
Diziam os parentes. E D. Eulália sangrando. Porém igualmente se 
surpreenderam na noite em que, mais bêbado que de costume, o marido, 
depois de surrá-la, jogou-a pela janela, e D. Eulália rompeu em asas o vôo de 
sua trajetória. (COLASANTI, 1999, p. 44). 

 

Há uma explicação para essa violência. Saffioti (1987, p. 79, grifo da autora) afirma 

que, “dada sua formação de macho, o homem julga-se no direito de espancar sua mulher”. 

Para demonstrar que ele é o ser dominador e superior, o homem sente-se no direito de agredir 

sua companheira. Safiotti (2001, p. 115) afirma também que “a execução do projeto de 

dominação-exploração da categoria social homens exige que sua capacidade de mando seja 

auxiliada pela violência”.  

Essa ideia de continuidade das agressões que D. Eulália sofria é representada pela 

repetição de palavras nas duas primeiras linhas do conto: “É uma santa. Diziam os vizinhos. E 

D. Eulália apanhando”. [...] “É uma santa. Diziam os parentes. E D. Eulália sangrando” 

(COLASANTI, 1999, p. 44); além da presença dos verbos no gerúndio: “apanhando” e 

“sangrando”, que dão a ideia de uma ação contínua e da própria construção sintática do conto, 

que demonstra a rotina de D. Eulália, usando a anáfora como recurso estilístico: “É uma...”, 

“Diziam os [...]” e “E D. Eulália [...]”. 
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Os vizinhos e os parentes viam a infeliz situação da personagem. Contudo, ninguém 

age para tentar ajudá-la. A sociedade se coloca distante, mesmo presenciando o sofrimento. É 

como se D. Eulália estivesse isolada dessa sociedade. O fato de ninguém interferir está 

“enraizado” e é reforçado pela própria História medieval, em uma época em que a “surra 

conjugal” era permitida.  

Nota-se que, mais uma vez, quem age é o homem, neste caso, o marido, enquanto a 

mulher demonstra passividade e submissão, o que é comprovado pelos verbos “surrá-la” e 

“jogou-a”. O verbo “surrar” tem um significado mais forte do que “bater”: significa “dar surra 

com açoites em; açoitar, bater em, fustigar” (MICHAELIS, 2013). Há uma gradação nas 

ações sofridas por D. Eulália: “apanhar”, “sangrar”, “surrar”, “jogar pela janela”, até a 

representação simbólica de sua morte. D. Eulália não age; o único verbo destinado a ela está 

no final do conto, quando “rompe em asas o vôo de sua trajetória”, mas, mesmo assim, o 

“romper” não foi uma ação determinada por ela, uma vez que a personagem não teve escolha. 

O irônico é que “Porém igualmente se surpreenderam” com a sua morte, mesmo que 

esse fosse um “final” óbvio, já que D. Eulália era constantemente agredida. “Porém” vai 

contra aquilo que se esperava, pois, sendo “santa” e “anjo”, não deveria “apanhar” e sangrar”. 

As “asas” do “vôo de sua trajetória” podem se relacionar com as palavras “santa” e 

“anjo”, seres que exprimem bondade e não merecem nada de ruim. Conforme o Dicionário de 

Símbolos (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 90), “asas são, antes de mais nada, 

símbolo do alçar vôo, isto é, do alijamento de um peso (leveza espiritual, alívio), de 

desmaterialização, de liberação – seja de alma ou de espírito –, de passagem ao corpo sutil”. 

Esse voo representa metaforicamente a morte de D. Eulália e, agora, ela poderá, talvez 

ironicamente, “voar” como um anjo. 

Por meio desse miniconto, Colasanti mostra com intensidade um problema que aflige 

muitas mulheres de nossa sociedade: a violência física praticada pelo companheiro, 

principalmente quando associada ao uso do álcool. O marido que, “mais bêbado que de 

costume”, surra sua esposa. Gisele Rocha Côrtes (2008, p. 31) afirma que, segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde (2002),  
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[...] enquanto os homens estão mais suscetíveis a sofrer agressões, 
assassinatos, no âmbito público, [...] a chance de uma mulher ser vítima de 
violência em sua casa pelo próprio companheiro ou ex-companheiro é nove 
vezes maior do que na rua.  

 

Sobre o crime contra as mulheres, Colasanti (1981, p. 50, grifo da autora) afirma, 

ironicamente, que:  

 

[...] o assassinato transforma-se em crime passional. A paixão, que tudo 
transforma e alucina, êxtase a que todos aspiram, excedeu-se mais uma vez. 
O homem já não é culpado de matar. É culpado de muito amar. O grande, o 
verdadeiro culpado, é o amor. Mais uma atenuante se acrescenta ao dossiê.  

 

Isso significa que, mais uma vez, o homem deixa de ser o vilão da história: ele matou 

sim, mas, provavelmente, “por amar demais”.  

Esse conto é o único dos estudados nesse trabalho em que a protagonista possui um 

nome: Eulália. Colasanti (2011) afirma que usa nomes quando lhes parecem necessários e que 

escolheu “Eulália” porque precisava de um nome antigo, que transmitisse logo a ideia de uma 

mulher cumpridora e dócil. 

Contudo, a construção de D. Eulália, protagonista desse conto, mantém um paralelo 

com a história de Santa Eulália, padroeira das vítimas de tortura, já que ambas foram vítimas 

da violência e agressão de homens. Conforme a religião católica, Santa Eulália viveu durante 

o século III, em Barcelona. Mesmo sendo muito jovem, quando a perseguição contra os 

cristãos liderada pelo Imperador Diocleciano chegou a seu país, Eulália enfrentou o então 

governador, falando sobre a tremenda injustiça que estavam cometendo contra os cristãos. Foi 

torturada por renegar os deuses romanos e por afirmar a sua fé em Jesus Cristo. Foi então 

condenada a morrer queimada. (Canção Nova, 2013). 

Apesar na coincidência em relação ao nome, as ações de ambas são bem diferentes. 

A Eulália que se torna santa possuía coragem, determinação e lutava por seus ideais, 

preferindo a morte à submissão. Já a Eulália do conto de Colasanti não tinha coragem para 

lutar e mudar sua deprimente situação de ser frequentemente espancada pelo companheiro.  
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Soares (1999, p. 125) afirma que a violência que afeta a mulher é a violência de 

gênero, ou seja, “[...] uma violência masculina que se exerce contra as mulheres pela 

necessidade dos homens de controlá-las e de exercer sobre elas seu poder”. 

Santa Eulália morreu em defesa de seus ideais, enquanto a Eulália do conto morreu 

por não lutar por eles e aceitar, passivamente, sua situação de mulher submissa e 

constantemente agredida pelo marido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos quatro contos de Colasanti analisados neste trabalho a mulher é vítima e não 

consegue ter voz nem se livrar da violência que sofre por parte de seus companheiros ou pais, 

o que resulta na morte de todas elas. As atitudes e valores patriarcais anulam a identidade de 

todas as personagens que não encontram uma saída e acabam morrendo.  

Marilena Chauí (1985, p. 36) define a violência contra a mulher como uma ação que 

transforma diferenças em desigualdades hierárquicas com a finalidade de dominar, explorar e 

oprimir. Essa ação violenta trata a mulher dominada como um “objeto” e não como “sujeito”, 

a qual é silenciada e se torna dependente e passiva em relação ao homem. Essa mulher, desta 

forma, perde a liberdade, ou seja, a “capacidade de autodeterminação para pensar, querer, 

sentir e agir” (CHAUÍ, 1985, p. 36).  

Sobre os crimes contra as mulheres, em particular assassinatos cometidos pelos 

companheiros, Colasanti (1981, p. 55) afirma que “Os homens vão continuar nos matando por 

algum tempo. A sociedade vai continuar nos esmagando por algum tempo. Mas por pouco. 

Porque nós vamos tornar isso cada vez mais difícil. Até a total impossibilidade”.  

Esteticamente, por meio de sua literatura, Colasanti faz com que o leitor reflita sobre 

a condição feminina, tecendo seus contos com concisão, escolhendo os vocábulos de intenso 

significado com exatidão, usando uma linguagem ora mais verossímil e moderna, ora 

simbólica, sugestiva, reconstruindo mitos, lendas e contos de fadas, trazendo-os à 

modernidade. Por meio da análise desses contos, pensamos e refletimos sobre a real violência 

que, tantas vezes, causa a morte de mulheres ainda nos dias de hoje. 
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Pai, rei e diabo: a representação masculina na literatura de cordel 
 

 

Bárbara Laís Falcão da Silva CAÇÃO (UNESP – FCL/Assis – Capes) 

 

RESUMO: A literatura de cordel, em seu pioneirismo, contou com muitos folhetos que 
serviam como cartilhas para o comportamento social, e o caráter didático-moralizante que este 
segmento da produção cordelista assumiu pretendia frear a liberdade feminina, bem como 
alertar as figuras masculinas sobre os “perigos” que a emancipação das mulheres poderia 
trazer naquele período. O homem, então, aparece como o detentor supremo do poder, o mais 
forte, o mais viril e o que deveria ser obedecido, sempre ocupando um lugar privilegiado nas 
relações de poder, já que a ele cabia o papel de mentor. Ainda que aparecesse como vilão, 
continuava a ser exaltado pelos poetas populares que ressaltavam aspectos importantes para a 
afirmação do homem em detrimento da mulher. Com base nisso, o presente trabalho tem 
como objetivo analisar a representação masculina de pai, rei e diabo nos folhetos romance “A 
História da Princesa do Reino da Pedra Fina”, de João Martins de Athayde, e “História de 
Roberto do Diabo”, de Leandro Gomes de Barros, que ilustram adequadamente esse segmento 
pertencente à literatura de cordel produzida na primeira metade do século XX. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura de Cordel. “A História da Princesa do Reino da Pedra 
Fina”. “História de Roberto do Diabo”. Leandro Gomes de Barros. João Martins de Athayde.  

 
ABSTRACT: The cordel literature, in its pioneer, had many leaflets which served as primer 
for social behavior and the didactic and moralizing characteristics from this segment of 
cordel production intended to restrain female freedom, as well as alert male figures about the 
“dangers” which female freedom could bring in that period. Thus, man appears as the bearer 
of supreme power, the strongest, the most virile, and the one who should be obeyed, always in 
a privileged position in the relations of power, since the role of mentor belonged to him. Even 
if portrayed as villain he would still be exalted by the popular poets who emphasized 
important aspects for the assertion of man over woman. Based on this, this paper aims to 
analyze the male representation of father, king and devil in the leaflets novel João Martins de 
Athayde’s “A História da Princesa do Reino da Pedra Fina” and Leandro Gomes de Barros’ 
“História de Roberto do Diabo” which illustrate accordingly this segment from cordel 
literature produced in the first half of the twentieth century. 
KEYWORDS: Cordel literature. “A História da Princesa do Reino da Pedra Fina”. “História 
de Roberto do Diabo”. Leandro Gomes de Barros. João Martins de Athayde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura de cordel, em seu pioneirismo, contava com muitos folhetos didático-

moralizantes, ou seja, que serviam como cartilhas do comportamento social que deveria ser 
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seguido na época, segundo os cordelistas em questão, sempre pertencente ao gênero 

masculino. 

A partir disso, é possível compreender que o homem cordelista reproduzia um 

discurso machista e de imposição às mulheres. Contudo, devemos sempre ter em mente que as 

ideias presentes nas páginas dos cordéis, ou na voz dos cantadores, não devem ser 

descontextualizadas. É o que podemos observar no fragmento: “O discurso masculino do 

início do século passado, difundido através da imprensa, tinha a intenção de comprovar o 

verdadeiro papel do sexo frágil e, ao mesmo tempo, advertir para o perigo da liberação 

feminina. (GRILLO, s.d., p. 1). 

Dito isso, é preciso levar em consideração que se a literatura de cordel utilizava 

meios de julgamento crus e duros em relação ao comportamento das mulheres e à 

emancipação feminina. Deve-se ter sempre em vista que os cordéis da Primeira República, 

bem como os cordelistas, estavam inseridos numa sociedade machista e misógina, na qual as 

mulheres já desempenhavam um papel muito bem delimitado: o de restrição à casa e ao 

espaço familiar traçado por algum homem (pai, irmão e, posteriormente, o marido). 

Assim, na literatura de cordel pioneira, encontramos, basicamente, duas 

representações femininas: a da pureza, boa conduta e honra (o que se assemelha à Virgem 

Maria) e a da maldade, nudez e sexo (que remetem ao “pecado original” e à figura de Eva). 

Com base nisso, devemos ter em mente que, ao contrário dos homens retratados nos 

folhetos de cordel, que possuem diversas faces, mostrando muita complexidade, amplitude de 

conduta e características ímpares, às mulheres são destinados somente dois “papéis”, duas 

representações. 

O poeta Leandro Gomes de Barros, por exemplo, preocupava-se muito com as 

vestimentas femininas da época, com os cortes de cabelo e com a depilação. Encontramos em 

sua obra uma vasta recorrência de folhetos que maldizem a sogra e a comparam ao diabo e a 

todas as forças malignas que podem existir no mundo. As donzelas puras e de boa conduta 

também aparecem, mas em menor número. 

Tendo em vista a produção pioneira, é possível destacar a representação masculina 

na literatura de cordel, utilizada no presente trabalho, como uma “oposição” à representação 
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feminina, que permite algumas considerações relevantes sobre a produção cordelista da 

Primeira República. 

Ao homem, cabia sempre o papel mais importante, o papel de mentor e provedor da 

família, o mais forte e o responsável por todos os outros membros. Dessa forma, observa-se 

que alguns tipos aparecem recorrentemente na literatura de cordel do pioneirismo; são eles: o 

pai, o rei e o diabo. 

Observa-se claramente que nos três casos a posição masculina é de destaque, de 

ocupação do posto alto em uma hierarquia, e, mesmo quando o homem aparece como diabo, 

acaba sendo reafirmado de alguma forma pelo cordelista, porque ele detém poder e submete 

todas as outras pessoas à sua própria vontade. 

A força física, a virilidade e a coragem sempre são aspectos exaltados pelos poetas 

populares, bem como por toda a sociedade, no que se refere ao padrão de comportamento 

masculino.  

Assim, a decisão do pai, ainda que ele seja duro com os filhos e não demonstre 

afabilidade (pelo menos no início), é tida como irrefutável, inclusive pela mãe, que, nesses 

casos, geralmente é representada pela figura da Virgem Maria, como intercessora que age 

pelos filhos junto ao seu marido, mas que acata toda e qualquer decisão do homem. 

O rei, ainda que impiedoso e déspota, dificilmente é destituído, exceto por algum 

outro homem, ainda mais bravo, mais forte e capaz de romper com uma relação de poder 

socialmente instituída, o que traz outro aspecto muito comum na literatura de cordel, que é a 

relação entre dominadores e dominados. 

Ao pobre e ao dominado restava a “esperteza”, a possibilidade de lograr o mais 

poderoso, e, assim, colocá-lo a serviço de seus próprios anseios e conseguir, ainda que 

minimamente, a chance de ascender socialmente ou simplesmente de sobreviver numa região 

que contava com desmandos infinitos por parte dos mais poderosos. Assim, a esperteza é bem 

vista quando parte de uma figura masculina, mas tida como sordidez quando pertence às 

personagens femininas; é o que ocorre na figura de João Grilo, por exemplo, como nos 

explica o fragmento de Maria Ângela de Faria Grillo (s.d., p. 2-3): 
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No entanto, a esperteza dos fracos é uma qualidade que os poetas de cordel 
prezam muito nos homens, tão característica de João Grilo e Cancão de 
Fogo, e que lhes permite circular entre os poderosos e vencê-los. As 
artimanhas que os homens utilizam, principalmente a mentira, transformam-
se em qualidades, pois elas lhe permitem driblar aqueles que os dominam. 
Mas nas mulheres essa capacidade é simplesmente falsidade. Percebe-se que 
esses homens têm uma grande dificuldade de se ver na posição de quem 
deseja dominar as mulheres, mas são enganados tal qual os poderosos por 
João Grilo. 

 

Como já foi explicitado, os homens poderiam contar com as ardilezas do 

comportamento humano para lograr outros homens, no caso, mais poderosos, mas as 

mulheres que se comportavam dessa maneira nada mais eram do que falsas e manipuladoras. 

Nunca eram vistas como “espertas” e “inteligentes”, mas sim como pessoas ruins, de má 

conduta. 

Por meio dessas considerações, o presente trabalho procura discutir as representações 

masculinas em dois folhetos, “A História da Princesa do Reino da Pedra Fina”, que conta com 

dois dos tipos mencionados, o pai e o rei, e também “História de Roberto do Diabo”, no qual 

o homem aparece como diabo, mas ainda assim é reafirmado pelo cordelista por sua força e 

poder, e não por acaso conta com a figura feminina como agente desencadeador de toda a 

desgraça do personagem e sua família. 

 

PAI, REI E DIABO: “A HISTÓRIA DA PRINCESA DO REINO DA PEDRA FINA” X “A 
HISTÓRIA DE ROBERTO DO DIABO” 
 

É certo que os folhetos de cordel são capazes de demonstrar pontualmente algumas 

características da sociedade, tanto os pertencentes ao pioneirismo quanto os produzidos na 

contemporaneidade. Dessa forma, os poetas populares acabam expressando o que – segundo 

eles – deveria ser moralmente aceito e o que não deveria. 

Com base nisso, é possível mostrar a representação do homem na literatura de cordel 

pertencente à primeira metade do século XX, sempre tendo em vista que no período referido 

as mulheres possuíam duas representações: Eva ou Maria. Dessa forma, a liberação feminina 

era considerada um perigo para os homens da época, e assim foi construído o discurso de que 

as mulheres deveriam ser consideradas o “sexo frágil” e inferior aos homens. 
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É preciso levar em consideração que a maioria das mulheres da época assumia essa 

postura e acabavam por fazer valer todas as imposições do patriarcado, o que se explica em 

diversas relações de poder, nas quais o dominado muitas vezes é assimilado pelos ideais do 

dominador. Essencialmente, porque as questões relativas ao patriarcado são permeadas por 

diversas miudezas, como nos alerta Antônio Pádua Dias Silva (2006, p. 11): 

 

[...] falar em patriarcalismo, por exemplo, exige de quem fala elencar todo 
um repertório que faz funcionar esse sistema, a saber: a) o Pai como a 
Ordem; b) a mãe como o Outro da Ordem e submissa a esta; c) o filho 
homem (que deveria ser o primogênito) substituindo e reforçando a Ordem 
paterna, inclusive tendo sob controle a mãe e os irmãos menores, uma vez 
que herda simbolicamente a ideia de único herdeiro dos bens paternos; d) a 
virilidade para o homem e a “prenhez” para a mulher; e) a relação sexual de 
base exclusivamente heterossexual; f) as relações interpessoais acontecendo 
prioritariamente entre o grupo étnico branco; g) o poder religioso atribuído 
unicamente ao catolicismo; h) a luta pela honra e pela virtude.  

 

Com base em todos esses aspectos acerca do patriarcalismo, encontramos nos 

folhetos pertencentes à Primeira República diversas representações do masculino, que, mesmo 

ao tratar de personagens masculinos impiedosos e com falhas de caráter, contam sempre com 

a exaltação de algumas características por parte dos poetas populares. É o que trataremos a 

seguir, tomando como objeto o folheto “História de Roberto do Diabo”. 

“História de Roberto do Diabo” é um folheto de Leandro Gomes de Barros (1865-

1918), paraibano de Pombal, que reúne alguns elementos que ajudam a justificar tanto a 

representação do masculino no imaginário cordelista quanto a visão deturpada que se tinha do 

comportamento feminino. 

Roberto do Diabo era filho de um casal nobre (duque e duquesa) que teve diversos 

problemas para conseguir formar a sua família, tendo a gravidez da duquesa sido sugerida 

como algo sobrenatural, como nos mostra o fragmento: 

 

Tristonha e amargurada 
Vivia a jovem duquesa 
Junto com o seu marido 
Na mais medonha tristeza 
Porque não tinham um filho 
Que herdasse sua riqueza. 
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Disse a duquesa ao marido 
Conversando a este fim: 
 – Se eu conceber um filho 
Não o quero para mim 
O Diabo que tome conta 
Já que eu sou tão ruim. 
 
– Ao Diabo eu ofereço 
Tudo o que de mim nascer 
Não importe que conceba 
Ou deixe de conceber 
Um ente assim como eu 
Não presta nem pra morrer. 
 
Quando ela terminou 
Aquele assunto assombroso, 
O diabo que na matéria 
Se julgava prodigioso 
Fez a mulher ficar grávida 
De um modo misterioso. (BARROS, 2008, p. 87). 

 

Assim, a mulher na qualidade da mãe já é colocada como a responsável por todo o 

destino ruim do filho Roberto, das vítimas que ele faz ao longo dos anos, com a sua maldade, 

e também do próprio duque. Vale ressaltar que, apesar de ser “filho do Diabo”, a virilidade e a 

força de Roberto sempre são sinalizadas pelo poeta: 

 

[...] Juntaram-se trinta rapazes 
Uns de faca, outros de espada 
Foram lutar com Roberto 
Porém não serviu de nada 
Destes o que não morreu 
Saiu de perna quebrada. 
 
[...] O mestre repeliu ele 
Prometendo castigar 
Roberto disse ao mestre: 
– Acho melhor não falar 
No mundo não nasceu homem 
Que possa me dominar! (BARROS, 2008, p. 88). 

 

Roberto ameaçava toda e qualquer criatura que cruzasse o seu caminho; era visto 

como poderoso e temido por todos, o que mostra o poder do homem pela força. Em outro 
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âmbito, o poeta popular sinaliza a superioridade e o poder que se dava pelo sexo, quando 

narra que Roberto do Diabo “roubava tudo que encontrava/casada, moça e viúva/tudo ele 

desonrava” (BARROS, 2008, p. 89). 

O desfecho de Roberto é modificado por fatores religiosos, já que, por meio da 

presença do Papa e sua conversão, descobre que a mãe o entregou ao diabo, o que gerou toda 

a sua trajetória cruel e impiedosa junto aos seus pais e às pessoas que o cercaram no decorrer 

da vida. 

É possível, ainda, ressaltar o aspecto religioso, que se esmiúça na conversão, e a 

afirmação do catolicismo, que se mostra na presença do Papa. Assim, devemos recordar que a 

literatura de cordel “transmite” ideais cristãos e católicos, e conta com diversos folhetos 

criticando os “novas seitas”, como eram chamados os protestantes naquele período. 

Se em “História de Roberto do Diabo” encontramos a representação masculina por 

meio da figura do diabo, forte, viril, poderoso e ao mesmo tempo ameaçador, cruel e maligno, 

em “A História da Princesa do Reino da Pedra Fina”, do poeta paraibano João Martins de 

Athayde (1880-1959) nos deparamos com dois tipos masculinos recorrentemente 

representados na literatura de cordel: o pai e o rei. 

Já no início do folheto, o pai demonstra a sua atitude e afirma-se como mentor da 

família ao repreender o filho que desejava ver as pernas das princesas, das moças da Pedra 

Fina. Isso porque ele acreditava que as princesas mereciam respeito, muito em função da 

posição social que ocupavam, mas também porque sentia medo de que a família recebesse 

retaliação, o que se observa quando diz: “Cachorro, bruto e safado,/não respeita as 

princesas?/Queres morrer enforcado?” (ATHAYDE, 2008, p. 183). 

E a mãe, representada como Virgem Maria, nesse caso aparece logo em seguida 

como intercessora de seu filho, questionando o pai sobre o porquê de tê-lo agredido. Contudo, 

não tinha a capacidade de frear a ação do pai, então, somente oferece consolo ao filho: 

 

[...] Aí deu umas lapadas 
No seu caçula Zezinho, 
Nisso foi chegando a velha 
Que já vinha no caminho: 
– Meu velho por que fez isso? 
Para que deu no bichinho? 
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– Porque foi muito atrevido, 
Minha velha Umbelina, 
Ele buliu com pessoas 
Tão alta que nos domina 
Desejando ver as pernas 
Das moças da Pedra Fina! 
 
Se elas souberem disso 
Nos mandaria chamar, 
Nos metiam na prisão 
Ele mandava matar 
Eu só dei essas lapadas 
Para o exemplo ficar. 
 
Aí a velha zangou-se 
Começou logo a chorar: 
– Vamos para a casa meu filho 
Para seu pai não lhe dar, 
Inda a princesa sabendo, 
Não lhe manda degolar. (ATHAYDE, 2008, p. 183). 

 

Depois do ocorrido, José resolveu sair de casa e deixar a família, já que acreditava 

que ameaçava a vida de seus familiares, e, então, encontrou uma pedra de beleza 

inimaginável. Posteriormente, no mesmo rio que encontrara a pedra, salvou uma serpente que 

brigava com um leão, que acabou se transformando numa bela princesa. Foi na busca pela 

venda da pedra, que acabou encontrando outro tipo masculino que exercia seu poder com 

despotismo e abusos de toda ordem em relação aos seus plebeus: o rei. 

O rei, aconselhado por um barbeiro que sempre o acompanhava, acabou ordenando 

coisas inacreditáveis a José, que deveria sempre cumprir – do contrário, perderia a vida. E foi 

assim, até que a princesa resolveu aconselhar José a lograr o rei (fique claro que, ainda que a 

ideia seja toda da princesa, a ação somente é bem vista porque foi executada por José) e 

somente isso foi capaz de modificar a trajetória de José e fazer com que ele e seus familiares 

que, há muito não via, seguissem a vida, felizes. 

“A História da Princesa do Reino da Pedra Fina” desperta a atenção de seu público 

por contar com elementos mágicos (serpente que se transforma em princesa) e também por 

contar com alguns tipos comuns à produção cordelista da época, como reis, princesas, e etc. 
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Vale ressaltar, ainda, que o rei só representa mais pontualmente a “superioridade” e o 

“poder” do homem, em relação aos outros e às mulheres, porque está numa condição social 

também mais favorável – e não só de gênero –, mas, devemos também considerar que o pai e 

o diabo (quase sempre humanizado) também contam com o poder, e aqui, muito pelas 

relações de gênero que se estabeleceram nas sociedades patriarcais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção cordelista, em seu pioneirismo, possui muitos folhetos que serviram 

como “cartilhas” para o público do período, dado o seu caráter didático-moralizante, e, assim, 

diversas imposições eram feitas às mulheres que recebiam os cordéis, e também aos homens, 

que pelos poetas populares recebiam “instruções” sobre como agir e impedir a liberação 

feminina. 

Os cortes de cabelo, a depilação, as vestimentas adotadas na época, que mostravam o 

“cangote”, os tornozelos e até os joelhos, acabaram servindo para os poetas populares, como 

Leandro Gomes de Barros, como assunto para diversos folhetos cobertos de crítica às novas 

condutas femininas, que frequentavam a barbearia, por exemplo, local essencialmente 

masculino. 

Assim, encontramos a representação do feminino no imaginário cordelista sempre 

por meio de figuras recorrentes e que se estabeleciam por meio dos dois tipos já citados, Eva 

ou Virgem Maria. Dessa forma, a mulher Eva era falsa, manipuladora, ligada ao sexo e, 

consequentemente, ao “pecado original”, e perversa quando lograva algum homem (ao 

contrário do que ocorre quando os personagens masculinos como João Grilo usavam da 

“esperteza” para lograr os poderosos); e Maria, que geralmente era representada na figura da 

mãe, ou da donzela de boa conduta (aquelas que se encaixavam no padrão ético imposto pela 

sociedade patriarcal da época). 

Enquanto isso, a representação do masculino no imaginário dos poetas populares era 

mais ampla e extensa, embora, como já sinalizamos, alguns tipos comuns costumam aparecer 

como pai, rei e diabo, ainda que, ao contrário do que ocorre nos folhetos das sogras, e 

mulheres “sem honra”, nos folhetos sobre os tipos já referidos, sempre há alguma exaltação 
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das características comumente relativas à masculinidade, por mais cruéis e ríspidos que 

possam parecer os tipos retratados. 

Se na produção cordelista pioneira praticamente não contávamos com tipos 

femininos mais complexos e com características desvinculadas do maniqueísmo já retratado, 

na contemporaneidade encontramos folhetos que mostram figuras femininas com maior 

liberdade, inclusive sexual, o que era praticamente impensável nos cordéis da Primeira 

República. 

É preciso considerar que a literatura de cordel contemporânea sofreu diversas 

modificações. Mesmo que conserve características que servem aos ideais do patriarcalismo, 

essa produção não se desliga do contexto em que é produzida, e ainda na contemporaneidade 

contamos com uma sociedade machista e de pouca abertura no que se refere à emancipação 

feminina, embora tenhamos conseguido avançar consideravelmente. 

Em função disso, as questões de gênero aparecem com destaque na produção 

cordelista, principalmente a pioneira, porque o caráter social que a literatura de cordel 

assumiu ao longo dos tempos permite que diversas reflexões sejam elaboradas, não só como 

constatação do didatismo mais presente no pioneirismo que na contemporaneidade, mas para 

a compreensão das transformações atravessadas por essa produção, que se tornou menos 

localista e adquiriu abordagens mais diversificadas. 
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A mulher decadente no romance L’Ève future de Villiers de l’Isle-Adam 
 

 

Beatriz Moreira ANSELMO (Universidade Estadual de Maringá – UEM) 
 

RESUMO: O escritor francês Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889), ainda que não tenha 
participado do movimento simbolista, é considerado paradigma da estética dos símbolos. Sua 
aversão ao burguês, seu desprezo pelo estilo de vida da nova sociedade que se formava, seu 
culto a uma Arte Ideal influenciaram jovens autores e fortaleceram o comportamento daqueles 
que, assim como ele, assumiam a face de decadentistas inadaptados àquela realidade do final 
do século XIX. Reconhecido como um dos mestres da língua francesa em decorrência do 
estilo peculiar de sua linguagem literária, Villiers foi um inovador no que concerne à mistura 
de gêneros literários e à presença da linguagem poética nos gêneros pelos quais transitou. Ao 
lado de sua tendência em buscar o Ideal por meio de uma linguagem pura e nobre há também 
a preocupação em construir textos que são verdadeiras sátiras à sociedade burguesa e aos 
progressos tecnológicos, como pode-se ler em seu romance L’Ève future (1886). A partir da 
análise de tal romance, pretende-se evidenciar a representação das personagens femininas sob 
a ótica crítica do decadentismo.  
PALAVRAS-CHAVE: Villiers de L’Isle-Adam. Literatura Francesa. Simbolismo-
Decadentismo. Personagem feminina. 
 
RÉSUMÉ: L'écrivain français Villiers de L'Isle-Adam (1838-1889), même s’il n'a pas 
participé au mouvement symboliste, est considéré comme le paradigme de l’esthétique des 
symboles. Son aversion pour les bourgeois, son mépris pour le style de vie de la nouvelle 
société quise formait, son culte d'un Art Idéal ont influencé de jeunes auteurs et renforcé le 
comportement de ceux qui, comme lui, ont pris le visage de décadent inadapté à la réalité de 
la fin du XIXe siècle. Reconnu comme l'un des maîtres de la langue française en raison du 
style particulier de son langage littéraire, Villiers était un innovateur en ce qui concerne le 
mélange des genres littéraires et la présence du langage poétique dans les genres par 
lesquels il a transité.En même temps qu’il recherche l'Idéal à travers un langage pur et noble, 
il s’applique également à construire des textes qui sont de vraies satires de la société 
bourgeoise et du progrès technologique, comme on peut lire dans son roman L'Ève future 
(1886). A partir de  l'analyse de ce roman, on vise à mettre en évidence la représentation des 
personnages féminins sous l’optique critique du décadentisme. 
MOTS-CLÉS: Villiers de L'Isle-Adam. Littérature française. Symbolisme-Décadentisme. 
Personnage féminin. 
 

Se traçar características particulares de um movimento estético é trabalho árduo, 

quando se trata das manifestações artísticas do final do século XIX, momento do grand 

tourbillon des idées et des pensées, quando (contra) dizer é palavra de ordem, o dever se torna 

ainda mais delicado. Mas se é de delicadeza e sutileza que também se compreende o trabalho 

da crítica literária, cabe-nos aqui escrever algumas linhas com os princípios gerais daquele 
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que foi o movimento estético que cuidou de mudar os rumos da história da arte, o 

Simbolismo.  

O Simbolismo foi um movimento estético que abarcou não só a literatura, mas 

também a pintura e a música. Embora não tenha sido uma arte de simples compreensão e 

aceitação por parte da crítica e também do público, há, é fato, um grande número de obras-

primas produzidas segundo os princípios dessa estética, que ainda hoje não ganharam 

(re)conhecimento mundial. Muitas vezes, o conhecimento da existência dessas obras acaba se 

restringindo – não propositada, mas circunstancialmente – aos espaços acadêmicos. 

Para a estudiosa Anna Balakian (2000) o movimento simbolista surgiu na França, na 

segunda metade do século XIX, e está compreendido entre 1885 e 1895. Durante esse 

período, foi “um movimento literário de grande filiação, um cénacle que publicava 

manifestos, patrocinando revistas literárias, como La Revue Wagnérienne, La Vogue, Revue 

Indépendante e La Décadence, e atraindo para Paris poetas e literatos de todas as partes do 

Ocidente” (BALAKIAN, 2000, p. 11).  

No início, o Simbolismo ficou centralizado na França e explorava principalmente a 

poesia de cunho esotérico. Conforme Anna Balakian aponta em seu livro intitulado O 

Simbolismo (2000), o movimento não fora francês, mas, antes, parisiense, por conta de seu 

aspecto cosmopolita, que preparou um determinado clima internacional favorável aos futuros 

grupos de vanguarda: Cubismo, Futurismo, Dadaísmo e Surrealismo. 

Com o passar do tempo, o movimento ultrapassa as fronteiras francesas e se faz 

presente em todo o mundo ocidental a partir de interpretações das experiências, atitudes e 

convenções desenvolvidas no Cénacle. Daí que muito do que foi conhecido posteriormente 

como Simbolismo era, na verdade, inspiração e adaptação do que fora o Simbolismo francês.  

O movimento dos símbolos, segundo o poeta irlandês Yeats (apud WILSON, 2004, 

p. 46), é o único que diz coisas novas e que atinge a perfeição na Alemanha com Wagner, na 

Inglaterra com os pré-rafaelitas e na França com Villiers de L’Isle-Adam, Mallarmé e 

Maeterlinck.  

Herdeiro da filosofia e do pessimismo de Arthur Schopenhauer, dos pré-rafaelitas 

ingleses, de Swinburne e Swedenborg, do esoterismo presente no século XVIII e XIX, e, 

sobretudo, do Romantismo e das teorias de Edgar Allan Poe, o Simbolismo revolta-se contra 
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o materialismo do século XIX e expressa um sentimento de necessidade de evasão da 

realidade, dando um novo tom à voz do sujeito artista daquela época. 

A crítica de modo geral estabelece três importantes nomes de poetas da literatura 

francesa como precursores do Simbolismo. São eles: Charles Baudelaire (1821-1867) – com o 

universo das correspondências e sua preocupação com o abismo existencial; Stéphane 

Mallarmé (1842-1898) – e sua incessante busca por uma linguagem pura e autônoma; e 

Arthur Rimbaud (1854-1891) – e seu desejo de revolucionar o mundo por meio da poesia.  

Contudo, não se pode negar a importância de Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889) 

na formação dos ideais estéticos simbolistas que tanto influenciaram jovens poetas. Também 

não podem ser esquecidos outros dois nomes de peso para o Simbolismo: o do alemão 

Richard Wagner e o do poeta norte-americano Edgar Allan Poe. Sobre a influência e a 

importância deste último na literatura francesa, Ecília de Azeredo Grünewaldi (2001, p. 13) 

diz que “Baudelaire, Villiers e Mallarmé captaram o sentido mais amplo dos textos de Poe, e 

cada um à sua maneira dispôs-se a partir para a aventura do Novo”. Marcas fortes de Poe na 

literatura desses três autores são, sem dúvida, o apego à atmosfera de mistério, o gosto pelo 

irracional e pelo macabro e também o culto do artifício, preconizado em “A filosofia da 

composição”. 

Como poeta maldito que foi, Villiers de l’Isle-Adam era um homem fora de seu 

tempo, um inadaptado, um sonhador que buscava na imaginação e na escrita a passagem 

salvadora que lhe permitia transitar do mundo real para o Ideal. Acreditava que, ao tratar de 

qualquer tema em literatura, o escritor deveria fazer pensar, tratar de ideias que valorizassem 

a obra de arte e a distanciassem da superficialidade e da pobreza da arte comercial de seu 

tempo. Para Villiers, escrever literatura era, de certa maneira, discorrer sobre si mesmo, sobre 

suas experiências de vida. Ser ignorado e visto como um fracassado pela sociedade não seria 

para ele motivo para sentir-se derrotado, mas sim vitorioso por não se curvar à arrogância do 

saber positivista e por se negar a escrever uma literatura de senso comum.  

O conde Villiers de L’Isle-Adam é considerado um grande paradigma do movimento 

simbolista. Ainda que não tenha participado dele, exerceu fortes influências em autores seus 

sucessores. Suas influências foram tanto de ordem filosófica – no âmbito das ideias e 

pensamentos que cultivava e das atitudes que tinha – quanto de caráter linguístico. Sua 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

112 

   

aversão ao burguês, seu desprezo pelo estilo de vida da nova sociedade que se formava, seu 

culto a uma Arte Ideal serviram de exemplo aos jovens poetas simbolistas e fortaleceram o 

comportamento daqueles que não se sentiam adaptados à realidade do final do século XIX.  

Contra a aspereza com que era tratado pela sociedade parisiense, Villiers nutriu um 

ódio feroz que se manifestou em sua obra sob forma de uma ironia vingadora. Logo, ao lado 

de sua tendência a buscar o Ideal por meio de uma linguagem poética pura e nobre há também 

a preocupação em construir textos que são verdadeiras sátiras à sociedade burguesa.   

Sem o dinheiro dos novos ricos, mas com a imponência de um aristocrata, Villiers 

permanece distante dos românticos e dos naturalistas, fugindo a qualquer tentativa de 

enquadramento em escolas literárias e de classificação de sua obra. Ele próprio se dizia 

parnasiano, romântico e simbolista de uma só vez. 

Em seu romance L’Ève future (1886), Villiers mostra-se um grande criador de 

suspense e expectativas. Constrói a linguagem narrativa sem que ela desvende de imediato o 

suspense criado, deixando o leitor inquieto e a imaginar os finais possíveis à obra.  

Villiers cria em L’Ève future uma história que satiriza a burguesia e critica os 

progressos tecnológicos desmesurados. Traz à cena do seu romance, como personagens 

principais, Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada elétrica e do fonógrafo, e 

representante convicto da razão e do pensamento cientificista, e Hadaly, uma androide 

construída por Edson a partir do aspecto físico da bela, porém vazia, Alicia Clary. Hadaly 

representa a mulher perfeita, o ser Ideal, mas que, por ter alma e sentimentos próprios dos 

seres humanos, foge ao controle de seu criador, trazendo-lhe consequências imprevistas.  

A história, que é completamente atual, e, por isso, comprova o vanguardismo e o 

caráter profético de Villiers, foi publicada inicialmente em capítulos de folhetim, em jornais 

parisienses da época. Esses capítulos foram agrupados e deram origem a um romance dividido 

internamente em seis livros, cada qual contendo título apropriado à determinada passagem da 

história. 

Lorde Ewald, que no passado tinha sido mecenas do cientista Thomas Edison, 

apaixona-se pela bela atriz e cantora Alicia Clary. Prestes a tentar suicídio por causa da moça 

– e não motivado por uma paixão avassaladora, mas pela tristeza de saber que se casaria com 

um ser tão superficial –, Ewald, defensor da fidelidade conjugal, ainda que infeliz, procura 
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Edison e lhe confessa o desespero que sente diante daquela mulher que, para ele, mais se 

assemelha a uma estátua que a um ser humano. Aos olhos do nobre senhor, o que a atriz 

possui de beleza é proporcional a seu vazio de alma, mente e inteligência. Alicia é descrita e 

julgada por seu querido Lorde como a perfeita deusa burguesa: 

 

Miss Alicia tem apenas vinte anos. É esguia como o álamo prateado. Seus 
movimentos são feitos com lenta e delicada harmonia; – seu corpo oferece 
um conjunto de linhas que deixaria estupefatos os maiores escultores. Um 
calor pálido de tuberosa acompanha suas curvas. É, na verdade, a Venus 
Victrix feita mulher. Seus pesados cabelos castanhos têm a claridade de uma 
noite do sul. Quase sempre, ao sair do banho, caminha sobre essa cabeleira 
resplandecente, de que nem mesmo a água alisa as ondas, e joga-a para 
frente, balançando-a de um lado para o outro, as luxuriantes trevas como o 
tecido de um manto. O rosto é de um oval sedutor; a boca cruel desabrocha 
como um cravo sangrento, ébrio de orvalho. [...] As mãos são mais pagãs do 
que aristocráticas; os pés têm a mesma elegância dos mármores gregos. 
(VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2001, p. 89). 
 

Mais adiante, durante a conversa que tem com o cientista, Ewald confessa a 

verdadeira e ácida opinião que nutre sobre a atriz: 

 

Ela faz parte do imenso número dessas mulheres extremamente calculistas 
que significam para a honra o que a caricatura significa para a fisionomia, e 
que definiriam prazerosamente a honra por ‘uma espécie de luxo que só as 
pessoas ricas podem permitir-se e que é sempre lícito comprar atribuindo-lhe 
um preço’: o que significa que a delas sempre esteve no leilão, por mais que 
possam protestar. [...] Ela carece do sentido de pudor a ponto de fazer-me 
suportar tais confidências! Nem um resquício de tato feminino a adverte no 
íntimo que, mesmo do inconveniente ponto de vista do cálculo, ela acaba, 
assim, aniquilando em mim toda a simpatia e admiração. – Como! Essa 
beleza que tanto impressiona, está imbuída de tão misteriosa miséria 
moral!... Então renuncio a ela. Em suma, essa mulher é de uma candura tão 
cínica, que só posso desprezar sua inconsistência, afastando-me – já que não 
sou daqueles que aceitam possuir um corpo do qual recusam a alma. 
(VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2001, p. 98). 

 

Nem a perfeição de rosto e corpo de Alicia é suficiente para cativar o Lorde, que 

prefere a morte a ter de se casar com aquela mulher. 

Diante do martírio do amigo que se vê atormentado com o insólito gerado pela 

ambiguidade de Miss Alice e o desequilíbrio entre sua alma e corpo, Thomaz Edison – que 
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também sentia-se em débito com o seu mecenas, é importante dizer – decide lançar um 

desafio à natureza, criando uma androide à imagem e semelhança de Alicia Clary, porém 

dotada de uma inteligência, ainda que artificial, da qual a humana é desprovida. Hadaly, que 

em persa significa ideal, é o resultado da investida do cientista – e de Villiers! – em criar uma 

réplica de mulher perfeita, cuja natureza artificial supera as imperfeições humanas. A 

androide aparece como máquina para Ewald e para o público no “Livro quinto”, todo 

dedicado a ela, Hadaly, e à tentativa de humanização do robô. Edison apresenta ao Milorde 

Ewald todos os atributos inteligentes de sua criatura, assegurando-lhe que “Nela, o senhor 

poderá evocar a presença radiosa do amor único, sem temer desta feita, que ela destrua esse 

sonho!” (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2001, p. 243, grifo do autor). 

Hadaly representa tudo o que está acima da vida real. É a matéria que preenche o 

vazio de alma da pobre Alicia. Hadaly é a Mulher essencial que dá forma ao ideal de seus 

criadores – o autor e o engenheiro! – e, por isso, caminha para o Absoluto. Diante da relação 

entre essas duas máscaras que se completam, torna-se inevitável não pensar mais uma vez na 

incessante busca de Villiers de L’Isle-Adam, também em A eva futura, por uma representação 

de Amor Ideal na esteira da noção platônica de Amor Autêntico: louvável, bom e absoluto. 

Assim, o Amor Autêntico se opõe ao amor carnal, uma vez que este é o culto da beleza 

exterior, do corpo, e está ligado aos instintos sexuais do homem e não ao intelecto.  

Considera-se assim que amar as formas belas é amar o carnal, o mutável, o perecível 

e, consequentemente, é tornar-se perecível e mutável também. Para Platão, o perecível e o 

mutável são instâncias da esfera do sensível e, portanto, são sombras, cópias imperfeitas de 

um ser verdadeiro, imutável, imperecível, que é a ideia ou a essência da Beleza e do belo da 

alma. As almas belas possuem o que nelas é imperecível e eterno: o intelecto. 

O que seria, então, o amor? O amor é o desejo da perfeição imortal das belas formas, 

do que permanece vivo e idêntico, do que pode ser admirado pelos olhos. Mas o amor que, 

inicialmente, é o desejo pelo perecível, pelo sensível, passa pelo pensamento e torna-se amor 

pelo inteligível. Ao atingir a superioridade do mundo das ideias, ou seja, do pensamento, da 

inteligência, o amor deixa de ser sensível, toma parte do mundo das essências e converte-se 

no verdadeiro Amor Absoluto.  
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A fusão do amor com a mente é explicada pela filosofia, mas também tem sua 

representação na mitologia, na qual a mente ou o intelecto é tratado como sendo a alma. 

E foi, sem dúvida, a necessidade de viver um Amor Autêntico, mesmo que 

materialmente artificial, a principal motivação de Lorde Ewald a aceitar a experiência 

proposta por seu amigo Thomas Edison.  

“Atento” e, sobretudo, “cuidadoso” são dois adjetivos que caracterizam o 

relacionamento de Villiers de l’Isle-Adam com sua obra de arte. Dedicou-se a ela ao longo de 

toda a vida, ora como escritor de uma ironia mordaz, ora como o filósofo idealista que tinha 

as ideias como seres vivos. Perseguiu o projeto de uma obra de arte que fugisse às convenções 

realistas-naturalistas e à pieguice romântica, sempre em busca de uma existência Absoluta no 

Au-delà que preenchesse o vazio do real. Construiu uma obra esparsa, multifacetada; 

aventurou-se nos palcos com o seu teatro. Foi, sem dúvida, um contista exemplar, e consagrou 

esse gênero em seu tempo. Suas narrativas, a exemplo de A Eva futura, eram a arma que 

empunhava para dar tiros certeiros contra a sociedade moderna e seus costumes. 
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A questão da memória e do tempo em Marcel Proust: paralelos com Henri Bergson 

 

 

Carla CAVALCANTI E SILVA (UNESP – FCL/Assis) 

 

RESUMO: A obra Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust, é reconhecida, dentre 
outros aspectos, como uma obra da memória. Um dos episódios mais comentados do romance 
é quando a cidade de Combray, vila de infância do narrador-herói, emerge de uma xícara de 
chá de tília combinada com pedaços de um bolinho em formato de concha de São Tiago, 
nomeado madeleine. Tal episódio, contido no primeiro livro da Recherche – No caminho de 
Swann – vem acompanhado de outros de mesma temática desenvolvidos ao longo do 
romance, sobretudo no último volume – O Tempo Redescoberto. Deste modo, espaços e 
lembranças julgados esquecidos pelo protagonista, retornam a partir de sensações que 
envolvem o paladar, a audição e o tato. Essas passagens foram, durante certo tempo, 
relacionadas aos estudos sobre Tempo e Memória realizados pelo filósofo Henri Bergson. 
Sabemos que Proust frequentara o curso de filosofia de Bergson e estabelecera um diálogo 
com o filósofo, contudo, ao analisar com mais detalhe os estudos de Bergson e a literatura 
proustiana, percebemos diferenças significativas entre eles. O presente texto tem por 
finalidade discutir a questão de tempo e memória em Proust, contrastando-a com os escritos 
do filósofo, com o objetivo de mostrar como a literatura vem atualizar essas questões 
filosóficas e como ela propõe outra visão do tempo e da memória. 
PALAVRAS-CHAVE: Proust. Bergson. Tempo. Memória. 
 
RÉSUMÉ: L’œuvre À la recherche du temps perdu de Marcel Proust est reconnue, parmi 
d’autres aspects, comme une œuvre de la mémoire. L’un des épisodes les plus commentés du 
roman est celui de la ville de Combray, lieu d’enfance du narrateur-protagoniste, émergée 
d’une tasse de thé de tilleul combinée à des miettes d’un gâteau en forme de coquille Saint-
Jacques appellée madeleine. Cet épisode, apparu dans le premier volume de la Recherche – 
Du côté de chez Swann – vient avec d’autres de même thématique développés notamment au 
dernier volume – Le temps retrouvé. Ainsi, des espaces et des souvenirs jugés oubliés à 
jamais par le protagoniste reviennent à partir de sensations telles le goût, l’audition et le 
toucher. Pendant un certain temps, ces passages ont été mis en rapport avec les études sur le 
Temps et la Mémoire réalisées par le philosophe Henri Bergson. On sait que Proust avait 
fréquenté le cours de philosophie de Bergson et avait établi soit disant un dialogue avec lui, 
néanmoins, lorsqu’on analyse plus minutieusement les écrits bergsoniens et la littérature 
proustienne, on constate des différences significatives entre eux. Le présent texte a pour 
finalité la discussion de la question du temps et la mémoire chez Proust, pour la contraster 
avec les études de Bergson. Le but est de montrer comment la littérature actualise ces 
questions philosophiques et comment elle propose une autre vision de temps et de mémoire.  
MOTS-CLÉS: Proust. Bergson. Temps. Mémoire. 
 

O tema que proponho discutir no presente texto retoma uma das questões mais 

abordadas nos estudos da obra de Marcel Proust: o tempo e a memória. Grande parte dessas 
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análises recuperam a noção de tempo e memória no filósofo Henri Bergson para finalmente 

traçar paralelos entre as suas obras e a do escritor francês.    

Diversos estudos que se iniciam na década de 1930 buscaram discutir a Recherche1 à 

luz dos escritos filosóficos de Henri Bergson. Estudos como o de Léon-Pierre Quint (1935), 

Étienne Burnet (1929) e Henri Bonnet (1959), para citar apenas alguns, analisam o tema do 

tempo e da memória em Proust, partindo de escritos bergsonianos como Matière et Mémoire 

(1896), Essais données immédiates de la conscience (1889), La perception du changement e 

L’Évolution créatrice (1907).  

Destaco ainda que inúmeros trabalhos têm recolocado a questão, aproximando 

Bergson e Proust dos estudos fenomenológicos, tais como o texto de Kristeva (1994), Anne 

Simon (2000) e Nathalie Aubert (2003). 

Minha intenção não é discutir esses textos, mas abordar esse tema trazendo à tona o 

que o próprio Proust dizia a respeito dessa comparação. 

Em entrevista ao jornal Le Temps, na antevéspera de publicação do primeiro volume 

da Recherche, Proust (2006, p. 511) declara: 

 

Meu livro será talvez como um ensaio de uma sequência de “Romances do 
Inconsciente”: não teria vergonha nenhuma de dizer de “romances 
bergsonianos”, se acreditasse nisso [...]. Mas dizendo isso não seria exato, 
pois minha obra está dominada pela distinção entre a memória involuntária e 
memória voluntária, distinção que não somente não aparece na filosofia de 
Bergson, mas é até mesmo contradita por ela. 

                                                            

1 Nome que usarei para me referir à obra Em busca do tempo perdido (À la recherche du temps perdu) 
de Marcel Proust.  
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Embora aceite a aproximação, Proust se mostra reticente com relação a esse aspecto, 

e procura marcar, antes mesmo da publicação do seu livro, aquilo que os diferencia, ou, se 

quisermos, aquilo que lhe é próprio e original.  

Para adentramos o tema da memória propriamente dita, proponho primeiramente a 

explanação de algumas noções de Bergson, para, posteriormente, retomar algumas passagens 

do romance proustiano, a fim de estabelecer uma análise mais comparativa.  

Para tanto, é necessário fazermos um breve resumo das ideias bergsonianas a fim de 

verificar como elas são trabalhadas e modificadas no texto proustiano. 

A partir de relatos de sonhos e de estados de sonambulismo, Bergson detectou que 

muitas lembranças aparentemente esquecidas retornavam de maneira contundente, trazendo à 

tona uma gama de detalhes até então recalcados. 

Em seu livro Matière et mémoire (Matéria e memória), Bergson (1949, p. 168) 

afirma:  

 

Mais si notre passé nous demeure presque tout entier caché parce qu’il est 
inhibé par les nécessités de l’action présente, il retrouvera la force de 
franchir le seuil de la conscience dans tous les cas où nous nous 
désintéresserons de l’action efficace pour nous replacer, en quelque sorte, 
dans la vie du rêve... C’est un fait d’observation banale que l’ ‘exaltation’ 
de la mémoire dans certains rêves et dans certains états somnambuliques. 
Des souvenirs qu’on croyait abolis reparaissent alors avec une exactitude 
frappante; nous revivons dans tous leurs détails des scènes d’enfance 
intièrement oubliées. 

 

Podemos retirar desse excerto uma concepção altamente explorada pelo filósofo: a de 

que o sonho ou o estado de sonambulismo são ativadores da memória, do passado esquecido, 

que, por sua vez, só podem ser recuperados nesses momentos de total “entrega” ou inação.  

Para Henry Bergson, a ação volta-se sobremaneira ao presente e ao futuro e este 

último campo leva em conta somente aquilo que está ao alcance de nosso olhar. Estar atento à 

vida é, paradoxalmente, estar alheio às questões da própria vida, uma vez que ela estaria 

fortemente ligada com as experiências vividas, com o passado esquecido. 

A ação, para Bergson, não elimina o passado, pois ela o utiliza sempre. No entanto, a 

totalidade desse passado e toda sua riqueza são ignoradas: “Tout ce qu’il y a d’ample et de 

profond en nous est refoulé au fond de nous et dérobé au regard” (BERGSON apud 

POULET, 1988, p. 187).  
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Mas além desses estados referidos acima, há um outro, altamente destacado por 

Bergson, que é capaz de recuperar, em frações de segundos, toda uma durée vivida. É o caso 

das pessoas vítimas de sufocamento ou afogamento, que, na iminência da morte, veem passar, 

como num filme, imagens sucessivas de seu passado. Segundo o filósofo:  

 

Mais rien de plus instructif, à cet égard, que ce qui se produit dans certains 
cas de suffocation brusque, chez les noyés et les pendus. Le sujet, revenu à la 
vie, déclare avoir vu défiler devant lui, en peu de temps, tous les événements 
oubliés de son histoire, avec leurs plus infimes circonstances et dans l’ordre 
même où ils s’étaient produits. (BERGSON, 1949, p. 168).  

 

Segundo Poulet (1988, p. 167), a visão panorâmica dos morrentes revelou para 

Bergson “la preuve qu’aucun souvenir n’est définitivement enseveli dans l’oublie, et qu’il y a 

en chacun de nous, affleurant notre conscience, une sorte de mémoire totale qui, en de 

certaines circonstances, peut nous restituer intégralement le temps perdu”.  

Esse tempo perdido, restituído integralmente resvala na questão da durée pura para 

Bergson, que nada mais é do que esse “desfile” de acontecimentos, organizados de maneira 

sucessiva no flash-back daquele que quase expira. Reforçando essa temática, retomamos uma 

passagem de Matéria e memória: “La durée toute pure est la forme que prend la succession 

de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre” (BERGSON, 1949, p. 76). 

Após esses breves comentários sobre a questão da durée na obra de Bergson, seria 

pertinente analisarmos a abertura do Em busca do Tempo perdido, que inicia a narrativa a 

partir da insônia do narrador-personagem: 

 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie 
éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire: 
« Je m’endors. » Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de 
chercher le sommeil m’éveillait; je voulais poser le volume que je croyais 
avoir encore dans les mains et souffler ma lumière; je n’avais pas cessé en 
dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces 
réflexions avaient pris un tour un peu particulier; il me semblait que j’étais 
moi-même ce dont parlait l’ouvrage: une église, un quatuor, la rivalité de 
François ler et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques 
secondes à mon réveil; elle ne choquait pas ma raison mais pesait comme 
des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le 
bougeoir n’était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir 
inintelligible, comme après la métempsycose les pensées d’une existence 
antérieure; le sujet du livre se détachait de moi, j’étais libre de m’y 
appliquer ou non; aussitôt je recouvrais la vue et j’étais bien étonné de 
trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, 
mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme 
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une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment 
obscure. (PROUST, 1987, p. 3). 

 

Esse início curioso e interessante, que apresenta o personagem ou consciência central 

do romance às voltas com sua insônia, já coloca um embrião que será desenvolvido em toda a 

narrativa. A confusão do tempo, provocada por esse interstício entre sono e vigília, mostra-

nos que a questão temporal para o narrador proustiano é dada como algo fragmentado, 

obscuro. 

A obscuridade do quarto é metáfora para a obscuridade e confusão do próprio 

personagem. No momento descrito acima, temos o protagonista confundindo-se com o 

universo do livro que acabara de ler e confundindo-se no tempo que acabou de transcorrer, 

pois quer apagar a vela para dormir, mas se esquece de que já a havia apagado. 

Nesse episódio, as palavras que melhor o definem são “lembrança” e 

“esquecimento”. Lembra-se de que deve dormir, mas se esquece de que já começou a realizar 

a ação. 

Essa alternância não se dá somente no âmbito das tarefas que foram realizadas há 

pouco, ou seja, não é apenas a partir do passado recente que o personagem experimenta esse 

jogo de lembrar-esquecer. 

Essas primeiras páginas relatam a experiência do sono. Se lermos o tipo de lógica 

que se estabelece nesses trechos, vemos que, ao invés de apresentar a memória e o tempo 

como algo completamente racional e linear, Proust as mostra de forma desorganizada e 

vacilante. Segundo Roland Barthes (1984, p. 337), o interesse de passagem: 

 

[...] L’intérêt est cependant capital: il est d’ouvrir les vannes du Temps: la 
chrono-logie ébranlée, des fragments, intellectuels ou narratifs, vont former 
une suite soustraite à la loi ancestrale du Récit ou du Raisonnement, et cette 
suite produira sans forcer la tierce forme, ni Essai ni Roman.  
 

Em linhas gerais, é só com essa vacilação do tempo, com essa desorganização 

temporal que Proust pôde conceber um sistema narrativo que desse conta da Metáfora e da 

Metonímia, ou, em outros termos, do comentário e da interpretação, da narrativa. Enquanto 

um sujeito que diz “eu” se lembra de sua infância, o mesmo sujeito, já em outro tempo, narra 

e faz considerações que seriam improváveis vindas do pequeno garoto.  

Há que se lembrar que na época em que escreveu o romance, Proust havia sido aluno 

de Henri Bergson, seu primo distante, que havia desenvolvido uma teoria temporal que, em 
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alguns pontos, toca naquilo que Proust elaborou como desorganização temporal. Como visto 

anteriormente, na entrevista ao jornal Le Temps, Proust aproxima sua obra da de Henri 

Bergson menos para estabelecer possíveis paralelos do que para evidenciar uma opinião 

corrente na época e para, como era de seu feitio, marcar as diferenças, ou seja, sua 

originalidade com relação à obra do filósofo.  

Mais adiante na narrativa, vemos que essa confusão aumenta significantemente 

quando elementos do passado distante juntam-se ao presente, ou melhor, invadem esse 

presente, habitando, mesmo que por um instante, o pequeno espaço do quarto: 

 

Mais il suffisait que, dans mon lit même, mon sommeil fût profond et 
détendît entièrement mon esprit ; alors celui-ci lâchait le plan du lieu ou 
je m’étais endormi, et quand je m’éveillais au milieu de la nuit, comme 
j’ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant 
qui j’étais; j'avais seulement dans sa simplicité première, le sentiment 
de l’existence comme il peut frémir au fond d’un animal; j’étais plus 
dénué que l’homme des cavernes ; mais alors le souvenir - non encore 
du lieu ou j’étais, mais de quelques-uns de ceux que j’avais habités et ou 
j’aurais pu être - venait à moi comme un secours d’en haut pour me 
tirer du néant d’oú je n’aurais pu sortir tout seul. (PROUST, 1987, p. 
5). 

 

Esse excerto nos mostra com maior clareza que a experiência do sono pode, na 

maior parte do tempo, apresentar-se como desalentadora e aniquiladora da indentidade 

do sujeito. Como podemos observar, há um total desconhecimento de identidade do 

personagem, que teria apenas consciência de sua existência assim como qualquer outro 

animal e é a memória dos quartos passados que vem em socorro para tirá-lo dessa 

situação aniquiladora em que se encontra. 

Essa experiência, descrita neste momento como algo particular de um sujeito, é 

imediatamente deslocada para uma experiência humana, em terceira pessoa, recurso 

bastante recorrente em Proust, o que demonstra sua preocupação em estabelecer leis 

universais para explicar o humano, assim como faz a filosofia. Mas é importante 

destacar que essa passagem do “eu” ao “ele” também é um recurso narrativo bastante 

moderno, pois desestabiliza a ordem narrativa, confundindo o leitor e colocando-o quase 

na posição do dormente que acabara de acordar, como vemos na seguinte passagem: 

 

Un homme qui dort, tient en cercle autour de lui le fil des heures, 
l’ordre des années et des mondes. Il les consulte d’instinct en s’éveillant 
et y lit en une seconde le point de la terre qu’il occupe, le temps qui s’est 
écoulé jusqu’à son réveil; mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. 
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Que vers le matin après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train 
de lire, dans une posture trop différente de celle ou il dort 
habituellement, il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer 
le soleil, e à la première minute de son réveil, il ne saura plus l’heure, il 
estimera qu’il vient à peine de se coucher. Que s’il s’assoupit dans une 
position encore plus déplacée et divergente, par exemple apres dîner 
assis dans un fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les 
mondes désorbités, le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse 
dans le temps et dans l’espace, et au moment d’ouvrir les paupières, il 
se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. 
(PROUST, 1987, p. 5). 

 

O narrador proustiano afirma que todos aqueles que dormem estão rodeados por 

todas as horas, por todos os anos, por todos os mundos e espaços que percorreram. Na 

verdade, seria melhor dizermos que o dormente, por encontrar-se nesse estado, rompe 

com seu presente imediato e vivencia, ao acordar, esse rompimento fugaz.  

Poderíamos pensar, portanto, que esse episódio vai ao encontro das propostas 

bergsonianas de um passado emergindo num estado de sonolência. 

No entanto, vemos que ao invés de reconstituir uma duração ou um eu total, o 

despertar repentino faz com que o sujeito se desdobre em muitos “eus”, fazendo com 

que ele não se dê conta, por um instante que seja, onde ele está e em que tempo se 

encontra.  

O narrador nos apresenta uma memória totalmente fragmentada, que não é 

capaz de dar conta de toda uma duração vivenciada.  

Constatamos, portanto, que a memória proustiana difere radicalmente da 

concepção de durée bergsoniana. Não há duração na memória, sobretudo nos momentos 

de sono, pois ela não é capaz de fazer emergir todos os fatos vivenciados. O sujeito não 

é construído pela duração, mas pela fragmentação temporal e pelo esquecimento. 

Vemos surgir uma profusão de fragmentos que, segundo Bergson, indicaria uma 

falsa duração, pois esses fragmentos não permitem a sucessão dos acontecimentos. 

Vimos que tempo e memória são caracterizados pela fragmentação e pela 

vacilação e isso impossibilitaria o ser proustiano de contar sua experiência a partir da 

cronologia. 

Essa concepção parece condizer muito mais com a realidade da memória do que 

o que foi dito por Bergson, como vimos anteriormente. Espanta-nos pensar que um 

sonho ou um afogamento possa trazer uma riqueza de detalhes tão grande, uma vez que 

são, na maioria dos casos, fragmentos, pedaços de existência que emergem.   
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A memória, como se sabe atualmente, é também a faculdade de esquecer. O 

esquecimento de quem somos e de onde estamos, para o narrador proustiano, é 

provocado por esse interstício entre sono e vigília. Mas já nesses inícios do texto, temos 

uma concepção de memória altamente particular. 

O narrador nos apresenta uma memória totalmente fragmentada, que não é 

capaz de dar conta de toda uma duração vivenciada. Se nos lembramos de muitos fatos, 

certamente nos esquecemos de muitos outros. Talvez nos esquecemos mais do que nos 

lembramos.  

Essa construção narrativa, cujo personagem se nos apresenta de forma anônima, 

sem passado ou presente delimitados, bem como a vacilação do tempo e da memória 

advindos de uma desorganização temporal, todos esses elementos foram comentados por 

Barthes (1984, p. 338), que constata: 

 

Issue du sommeil, l’œuvre (la tierce forme) repose sur un principe 
provoquant: la désorganisation du Temps (de la chronologie). Or, c’est 
là un principe très moderne. Bachelard apelle rythme cette force qui 
vise à « débarasser l’âme des fausses permanences des durées mal 
faites », et cette définition s’applique très bien à la Recherche, dont tout 
l’effort, somptueux, est de soustraire le temps remémoré à la fausse 
permanence de la biographie. 
 

Todas essas subversões narratológicas que encontramos no romance não existem 

apenas para colaborar com um tipo de romance híbrido que Proust se propôs a escrever, e que 

Barthes chamou de “terceira forma”, mas  para romper igualmente com uma tradição 

narrativa, oriunda, sobretudo, do século XIX. 

Como afirma Jeanne Marie Gagnebin (2006, p. 541):  

 

Trata-se de um texto que desafia definições rígidas dos gêneros literários e 
os ultrapassa, criando uma nova unidade fundadora na escrita 
contemporânea: romance, autobiografia aparente que mascara sua 
impossibilidade, ensaio estético-filosófico, tratado de psicologia. 

 

O personagem-narrador não se apresenta, é um anônimo e tampouco se define como 

um experienciador consciente de suas vivências. Ainda conforme Gagnebin (2006, p. 544):  

 

A ausência de referências temporais precisas vem reforçada pela ausência de 
referências espaciais estáveis. As próximas páginas consistem em uma longa 
interrogação a respeito de diversos quartos em que o ‘eu’ adormeceu ou 
despertou, adormece ou desperta, sem que possa decidir em qual ele se 
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encontra atualmente. A tal ponto que esse ‘turbilhão’ sensorial coloca em 
questão a própria estabilidade das coisas ditas reais. 
 

Franklin Leopoldo, em seu artigo “Memória e Ontologia em Proust”, ao falar do 

tempo, observa que ele não é apenas uma condição formal da narrativa, um elemento a priori 

do romanesco, mas o instrumento e o objeto da narração.  

Nas palavras de Franklin Leopoldo e Silva “Tudo isso existe na medida em que 

Proust deforma o tempo cronológico. A questão é verificar o sentido que tais deformações 

possuem na reinvenção especificamente proustiana da afetividade e da ontologia sobre a 

cronologia” (SILVA, s/d, p. 40).  

Quando se deforma o tempo e o espaço, o narrador proustiano cria uma primazia do 

afetivo e do ontológico sobre o cronológico. Afetivo, pois seleciona momentos e lugares de 

importância relevantes na vida do herói, e ontológico porque essa seleção, dada no nível da 

narrativa pela memória, sobretudo involuntária, traz um autoconhecimento do personagem e 

determina aquilo que é essencial e que está invisível em meio ao que chamamos de realidade. 

Vimos que tanto tempo quanto espaço surgem de forma confusa, em profusão. O 

tempo da infância e o da idade adulta coexistem nos momentos de sonolência, mas estão 

isolados entre si. 

Os espaços, nesses momentos, também aparecem em demasia, invadem o espaço 

físico do presente, alternam-se, mas estão desconectados entre si. 

Se o instante entre o sono e a vigília traz à luz a fragmentação temporal e espacial, 

expõe a impossibilidade de uma narração a partir de uma memória cronológica, ele não pode, 

no entanto, trazer à tona a significação desses momentos e lugares. 

Pelo contrário, este momento é angustiante, pois cinde e desloca o sujeito, não 

trazendo o autoconhecimento. Para expressarmos melhor, esses momentos não permitem a 

interpretação e a compreensão daquilo que é essencial. 

Essa compreensão das essências se dará, no romance proustiano, em diversos 

momentos, mas os mais conhecidos são os chamados momentos privilegiados. 

Se o sono mostra a desorganização das instâncias espaço-temporais, os momentos 

privilegiados trazem-lhes uma grande significação. São momentos em que aquilo que estava 

desconectado passa a conectar-se na existência daquele que vivencia essas experiências. 

É com o episódio da madeleine que temos aquilo que Proust anunciou como 

sendo uma das principais diferenças entre ele e Bergson: a memória involuntária: 
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Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût c’était celui du petit 
morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce 
jour-là je ne sortais pas avant l’heure de la messe), quand j’allais lui dire 
bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé 
dans son infusion de thé ou de tilleul. [...] Et dès que j’eus reconnu le goût 
du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante 
[…], aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint 
comme un décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon, donnant sur le 
jardin, qu’on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan 
tronqué que seul j’avais revu jusque là); et avec la maison, la ville, la Place 
où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses 
depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, les chemins qu’on 
prenait si le temps était beau. [...] toutes les fleurs de notre jardin et celles 
du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du 
village et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout 
cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. 
(PROUST, 1987, p. 46). 

 

Obviamente, e grande parte da crítica proustiana resvala nesse campo, percebemos, 

nesse episódio, uma retomada de um tempo passado, que o herói acreditava perdido 

eternamente. 

Passamos de uma perspectiva truncada de sua história, onde apenas as noites de 

angústia e a ânsia pelo beijo materno eram destacadas, para um passado pleno de vivências, 

de relações familiares, de amores, de leituras, ou seja, situações que serão o ponto de partida 

da narração do romance. 

Entretanto, é flagrante a descrição exaustiva que o narrador faz dos espaços que 

emergem dessa experiência privilegiada. Todos os cantos, os jardins, as flores, as cores da 

casa, as ruas, bem como os passeios feitos pelo herói e seus pais, são postos à mostra.  

Não é apenas um tempo que ressurge, mas toda uma cidadela que sai da xícara de 

chá, tomando forma e se solidificando, tal qual a um jogo japonês, em que inúmeros 

papelinhos dobrados florescem e tomam forma em contato com a água, numa bela metáfora 

proustiana. 

Para reiterar com as palavras de Poulet (1988, p. 26-27), “Ce n’est pas seulement 

certaine période de son enfance, que l’être proustien voit sortir de sa tasse de thé; c’est aussi 

une chambre, une église, une ville, un ensemble topographique solide, qui n’erre plus, qui ne 

vacille plus”.  

Essa experiência permite que o narrador passe de um registro incerto e angustiante 

para um registro de enorme alegria e estabilidade. A reminiscência acarretada pela Madeleine 

não vacila, como as lembranças confusas vindas do sono.  
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A experiência do sono, como já vimos, é uma alternância entre lembrança e 

esquecimento, enquanto a experiência privilegiada traz a lembrança por excelência. 

Proust credita às sensações grande parte da ativação dessa memória até então 

esquecida, algo com o qual Bergson não lida. De fato, para Bergson, a memória espontânea 

nada tem a ver com a memória involuntária, ativada pelas sensações. A memória espontânea 

corresponde à imaginação e à criação e não ao passado, como desenvolve Proust.  

Para finalizar, citamos mais uma vez a entrevista concedida por Proust, na qual ele 

pontua essa diferença: 

 

Para mim, a memória voluntária, que é sobretudo uma memória da 
inteligência e dos olhos, não nos dá do passado, mais do que faces sem 
realidade. […] acredito que é apenas às lembranças involuntárias que o 
artista deveria requisitar a matéria prima de sua arte. […] atraídas pela 
semelhança de um minuto idêntico, elas são as únicas a possuir uma marca 
de autenticidade. (PROUST, 1987, p. 511-512). 

 

Proust escolhe narrar do ponto de vista da memória involuntária, marcando, dessa 

forma, uma diferença de visão com relação às noções de Henri Bergson. Ele busca falar de 

algo que sempre lhe foi muito caro, a primazia das sensações e a memória involuntária, 

únicos elementos capazes de reativar nosso passado. 

Sob esse aspecto, Proust parece se aproximar muito mais da concepção de tempo 

segundo Bachelard – paralelo já evocado por Barthes em trecho supracitado. Bachelard não 

desprezava a idéia de durée, mas percebeu que existem várias durações que estão aliadas a 

instantes significativos.  

Ele não concebia a ideia de continuidade e de plenitude; para o filósofo: “En 

examinant, feuillet par feuillet, les divers plans d’enchaînement du psychisme, on aperçoit les 

discontinuités de la production psychique” (BACHELARD, 1950, p. 7). Nada mais 

apropriado para refletirmos a respeito do personagem proustiano no início da Recherche.  

Enfatizando esse diálogo, todas as experiências privilegiadas que aparecem no 

romance proustiano, do qual o episódio da Madeleine é exemplo, versam sobre momentos ou 

instantes marcantes na vida do narrador. Para Bachelard (1950, p. 9), “Pour durer, il faut se 

confier à des rythmes, c’est-à-dire à des systèmes d’instants. Les événements exceptionnels 

doivent trouver en nous des résonances pour nous marquer profondément”.  

Essa belíssima passagem revela-nos que a questão do ritmo é essencial para a 

compreensão das experiências e condiz altamente com a concepção de intermitência tão cara a 
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Proust. A obra proustiana tinha como título inicial As intermitências do coração, temática que 

foi diluída na narrativa por meio das memórias involuntárias.  

Essa intermitência reside justamente nesses espisódios de memória involuntária, 

quando o narrador experimenta a mesma sensação em tempos e espaços completamente 

separados, revelando, desse modo, que há algo de intermitente que não foi tragado pelo 

esquecimento, nem pelo tempo. 

Após essas breves considerações, podemos afirmar, portanto, que a filosofia de 

Henri Bergson vem reverberar na obra proustiana, mas de forma bastante diversa. Notamos 

que Proust não adota inadvertidamente as ideias do filósofo, e se há uma semelhança entre 

eles, esta repousa no fato de que ambos estavam preocupados em discutir as questões da 

memória e do tempo humanos. 

Mas se para Bergson essa reflexão culminará na construção de conceito de durée, 

para Proust ela só poderá aparecer em forma de experiência privilegiada, essa experiência que 

conectará narrador e leitor e que se revelará no seio de uma poética do instante.  
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Memória e Sociedade:  
a presença da imprensa oitocentista portuguesa em O primo Basílio 
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RESUMO: Comentaremos acerca da produção jornalística oitocentista portuguesa presente 
no romance realista-naturalista O primo Basílio, de Eça de Queirós. A partir da percepção da 
grande quantidade de referências a periódicos inseridas neste romance, procuraremos pontuar 
como eses jornais integraram o panorama cultural e factual da segunda metade do século XIX 
português e sua inserção no enredo do referido romance. Os jornais em O primo Basílio são 
um importante elemento de marcação espaço-temporal de seu período de escrita, e por isso 
demandam tal atenção. A fim de teorizar tal percurso, nos valeremos dos posicionamentos de 
José Tengarrinha (1966), Carlos Reis (2001), Marlyse Meyer (1998) e Jorge Pedro Souza 
(2011), no que tange à imprensa oitocentista e à sua relação com os aspectos culturais e 
sociais do período Realista-Naturalista português. 
PALAVRAS-CHAVE: Imprensa oitocentista portuguesa. O primo Basílio. Eça de Queirós. 
 
ABSTRACT: Discuss about the nineteenth-century journalistic production in this realist- 
naturalist novel O primo Basílio, by Eça de Queirós. From the perception of the large amount 
of references to periodicals included in this novel, try to score as these newspapers have 
integrated cultural and factual overview of the second half of the XIX century portuguese and 
their insertion into the plot of this novel. The newspapers in O primo Basílio is an important 
element of their space-time on period of writing markup and therefore require such attention. 
In order to theorize this rout, will use the positions of José Tengarrinha (1966), Carlos Reis 
(2001), Marlyse Meyer (1998) and José Pedro Souza (2008), regarding the press nineteenth 
century and its relationship with the social and cultural aspects of Portuguese Realist - 
Naturalist period. 
KEYWORDS: Nineteenth-century portuguese press. O primo Basílio. Eça de Queirós. 
 

MEMÓRIA E SOCIEDADE: A IMPRENSA OITOCENTISTA PORTUGUESA 

 

Em O Primo Basílio, romance de Eça de Queirós, publicado em 1878, é possível 

reconhecer e estabelecer, por meio de elementos do cotidiano português do século XIX, uma 

preciosa fonte de informações que o inserem em seu espaço e tempo de escrita, confirmando, 

assim, tratar-se de uma obra que engloba o extratextual, por sua vez manifestado por 

elementos do contemporâneo, do dia a dia deste escritor e de seu leitor. Todas essas 

informações integram suas produções e contribuem para composição de sua ficção. Esses 

subsídios apresentam-se no intratexto do romance, articulando-se como parte significativa da 

narração e da representação do real, gerenciados por critérios de verossimilhança.  
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Vários elementos podem comprovar tal assertiva: a iniciar pela própria constituição 

da temática e estratégias discursivas do Realismo-Naturalismo queirosiano, que em sua base 

procurou centralizar suas observações em esferas da vida familiar, econômica, cultural e 

social de seu tempo. Ao abordar as estratégias narrativas do movimento Realista português, 

Carlos Reis (2001, p. 21)), em O Realismo e o Naturalismo: Ideologia, Temática, Estratégias, 

pontua que: 

 

A articulação de movimentos de narração com momentos de descrição 
permite alternar a representação de uma ação, quase sempre de implicações 
sociais, com a minuciosa descrição dos espaços em que esta ação decorre; na 
narrativa, a categoria personagem assume uma importância que permite, pela 
mediação da ficção literária, uma reflexão crítica sobre o homem e os seus 
problemas concretos [...]. Assim se estabelece uma conexão mais estreita 
ainda com o mundo real que em primeira estância preocupa o escritor 
realista, fazendo-se da personagem tipo, como escreveu Luckács, uma 
síntese original que reúne organicamente o universal e o particular, nele 
convergindo todos os elementos determinantes, humana e socialmente 
essenciais, de um período histórico. 

 

A partir das observações de Carlos Reis, pode-se entender como Eça, por meio de 

seu estilo e estratégias de escrita, lançou mão da articulação narrativa, construção de suas 

personagens e espaços para indicar, coordenar e estreitar em seus romances, em especial O 

primo Basílio, questões referentes ao momento histórico e sociocultural de sua produção. Para 

a confirmação de tal assertiva, discute-se um elemento importante a ser considerado na 

produção desse autor: a produção jornalística oitocentista presente em O primo Basílio, que 

pretende, pelo viés apontado por Reis (2001), ser lida como ponto de partida para a 

estruturação de relações entre memória e sociedade.  

Os jornais e folhetins registrados pelo escritor integraram, em parte, o panorama 

cultural e factual da segunda metade do século XIX português. Dentre eles, aparecem citados 

em O primo Basílio jornais como: O Diário de Notícias, O Diário de Governo; O Jornal do 

Comércio; Jornal do Século; A Nação e A Revista Ilustrada. Como forma de recorte para 

concentrar o estudo, apenas serão abordados o jornal Diário de Notícias e O Diário de 

Governo, importantes para se entender as nomeações e o espaço social e cultural ocupados 

por Jorge e pelo conselheiro Acácio.  

Ao estabelecer um enredo, no qual as minúcias, os detalhes, as questões relativas ao 

espaço social e cultural são partes integrantes e indispensáveis, chaves para compreensão da 

narrativa, Eça revela a sua arte de escritor realista, aquela na qual se acumula, segundo 
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Aniceta de Mendonça (1977, p. 10), em uma “[...] parafernália diegética que alicerça a 

construção romanesca queiroziana”. Desse modo, nada se esquiva do olhar atento de um 

observador “cuja retina fixa os mínimos pormenores, deles retirando os elementos com que 

vai tecendo um processo de relação entre a natureza e o homem, que caracteriza as suas ações, 

a sua cultura”. Nesse prisma, a relação do factual na ficção não pode ser menosprezada.  

Ao pensar em Eça de Queirós, mais precisamente no contexto histórico-social 

presente em sua vasta produção, deve-se, a princípio, atentar para a contemporaneidade e o 

mimetismo na obra do escritor de O primo Basílio, traçada por meio de uma “temporalidade 

única desse momento histórico vital, cultural, [que se faz] impressa, infiltrad[a] no tecido de 

sua ficção e alimenta como sangue escrito cada linha do seu texto” (LOURENÇO apud 

NERY, 2014, p. 168). Vê-se, a partir da constatação de Eduardo Lourenço, como o contexto 

histórico-social oitocentista alimentou e fez crescer os escritos do português e como Eça 

soube lançar mão desse conjunto de informações e índices simbólicos para propiciar 

verossimilhança e unicidade à sua massa narrativa.  

Consequentemente, os novos meios de comunicação, principalmente a imprensa, 

passam a ter também um crescimento a partir da segunda metade do século XIX. Um fator 

que contribuiu para o desenvolvimento e a expansão desses veículos foram algumas ações 

ligadas à política e à liberdade de expressão, já que por muito tempo os jornais foram regidos 

por pesada censura. Por volta de 1851, com o fim da repressão aos jornais e à liberdade de 

imprensa, um grande número de periódicos começa a se estabelecer e circular em Portugal, 

principalmente em Lisboa e Coimbra, os grandes centros portugueses do século XIX. Sobre 

esse aspecto, Carlos Reis, em História da Literatura Portuguesa (2001), confirma o 

desenvolvimento desse importante veículo de comunicação de massa, recorrendo às palavras 

de Tengarrinha:  

 

[...] em meados do século, os jornais proliferaram, em geral associados aos 
diversos quadrantes políticos; só na década de 1870 mais de meia centena de 
periódicos vieram a público, o que é revelador de sua influência crescente na 
sociedade (TENGARRINHA apud REIS, 2001, p. 128).  

 

A partir desse novo cenário, visionários portugueses ligados à imprensa começam, 

então, a perceber o periódico como grande fonte de renda, não somente pela venda unitária ou 

por assinatura, mas por meio da publicidade. Esse aspecto econômico se amplia a partir de 

novas maneiras de produção do jornal em grande escala, proporcionadas pelo avanço e 

desenvolvimento de técnicas de impressão, já que nas primeiras décadas do século XIX a 
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produção jornalística era feita quase em forma unitária, artesanal, devido a técnicas e 

maquinários ainda precários.  

Somado a esse período tecnológico está também o fortalecimento da economia 

agrária, que, regido pelo assentamento de uma classe emergente, favoreceu o crescimento da 

produção literária. Esse novo mercado passou, então, a adquirir mais bens culturais: jornais, 

revistas, romances, transformando-se num público significativo e lucrativo, que buscava nos 

jornais, cada vez mais noticiosos, na literatura, nos folhetins, a representação da realidade, as 

situações do cotidiano, da estrutura social, econômica, cultural e política. 

A preços acessíveis e em grandes tiragens, reinicia-se em Portugal uma expansão dos 

veículos ligados à imprensa, por meio dos jornais populares, habilmente direcionados para 

esse novo mercado consumidor, que produzidos em linguagem clara e acessível não 

promoviam nenhuma discussão, debate ou formação político-cultural. Nessa configuração 

desses primeiros jornais portugueses da segunda metade do século XIX, enfatizavam-se 

apenas fatos importantes ou simplesmente interessantes do cotidiano local ou estrangeiro, 

transfigurando-se em uma gazeta informativa, e, principalmente, noticiosa. 

A partir do que aponta Jorge Pedro Souza (2008, p. 30), com esses jornais, de que o 

“Diário de Notícias é o primeiro expoente, inaugura-se, em Portugal, a fase do jornalismo 

industrial (a imprensa é vista como um negócio, como uma indústria semelhante às demais), 

que dará a matriz para os tempos vindouros”. Por meio de um apanhado histórico, Souza, em 

sua pesquisa Uma história do jornalismo em Portugal até ao 25 de Abril de 1974, traça um 

percurso dos primeiros jornais que compuseram esta fase do jornalismo industrial em 

Portugal.  

Assinado pela Família Real, mas também lido pelo povo comum, o Diário de 

Notícias teve sua ascensão garantida “com uma tiragem inicial de cinco mil exemplares, 

passados cinco anos já tirava 17 mil, cerca de um terço dos 50 mil exemplares de jornais que 

todos os dias saíam para a rua em Lisboa” (CUNHA apud SOUZA, 2008, p. 38), recorde para 

os parâmetros de Portugal daquele período. Além do Diário de Notícias, outros jornais 

compõem a fase industrial/comercial da imprensa periódica do período. São eles:  

 

O Jornal do Comércio, como “o primeiro diário português que conseguiu 
manter-se dos seus próprios recursos e prolongar a existência”. Não é este, 
no entanto, o único exemplo de sucesso. São diversos os mencionados: o 
Comércio do Porto; A Revolta de Janeiro (jornal progressista saído em 
Junho de 1868 para celebrar a «Janeirinha», movimento de protesto contra 
os impostos); o Diário de Notícias (1865) que manteve o seu equilíbrio, 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

132 

   

sendo apenas noticioso, e inaugurou o sistema de anúncios acessíveis, o que 
deu óptimo resultado, [...] alheio a campanhas, continuou a atrair as atenções 
do público e a ser o preferido para a publicidade. (SOUZA, 2008, p. 41).  
 

Os jornais em O primo Basílio são um importante elemento de marcação espaço-

temporal de seu período, já que todos os citados no romance coexistiram e foram 

contemporâneos ao processo de escrita. Como bom observador e importante colaborador em 

diversos jornais, Eça lança mão dessa experiência e articula em seu romance vários momentos 

significativos da trama por meio desses periódicos, ilustrando, assim, o quão noticioso eles 

eram e a importante relação desse mecanismo na sociedade lisboeta do século XIX. Além 

disso, demarca, por intermédio desse veículo, a posição social e a divisão de classes, na qual a 

senhora burguesa preenchia o seu ócio com a leitura do jornal, enquanto a classe trabalhadora 

não teria à sua disposição essas horas para serem preenchidas, o que personifica as relações 

histórico-sociais, sugeridas pela indicação de quem naquela sociedade teria ou não acesso a 

esse bem de consumo. Vejamos como esses periódicos aparecem na narrativa e a importância 

para o seu desenrolar.  

 

A PRESENÇA DA IMPRENSA OITOCENTISTA PORTUGUESA EM O PRIMO BASÍLIO  

 

Como salientado, os jornais e folhetins registrados pelo escritor integraram o 

panorama cultural e factual do século XIX português, especificamente o período de escrita do 

romance, ocupando um papel de destaque na sociedade oitocentista portuguesa. Dentre eles, 

aparecem citados em O primo Basílio: O Diário de Notícias, O Diário de Governo, O Jornal 

do Comércio, A Nação, A Revista Ilustrada, O folhetim: a Verdade e o Jornal Século.  

A presença desses elementos culturais no romance, além de fortalecer a 

ficcionalização da realidade cultural daquele momento histórico, adquire também status de 

signo gerador de sentido, articulando-se como um objeto que participa da construção e 

formação do espaço sócio-cultural. Por esse prisma, recorre-se a Aniceta Mendonça (1977, p. 

23), que aponta a importância de objetos e pormenores na construção e significação de uma 

narrativa: 

 

Esses objetos, símbolos, como os que têm indiscriminadamente classificado, 
possuem missão semelhante a um narrador/narratário, organizam sistemas 
temporais na ação, balizam o tempo diegético dentro do tempo narrativo, 
falam do passado, do presente e marcam os lugares do futuro.  
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A partir desse pressuposto pode-se pensar que o uso da imprensa no romance foi um 

recurso lançado pelo escritor, articulador de causa e efeito, a fim de adquirir proporções 

definidas no conjunto narrativo, funcionando como um signo gerador de significado, um 

elemento importante no desenrolar do enredo, um diferenciador e definidor de 

comportamento, classe social e cultural. Um exemplo é a conversa informal entre o 

Conselheiro Acácio e seus amigos, em uma das reuniões de domingo na casa de Luísa, na 

qual a personagem afirma não querer honrarias e nem epitáfios em sua morte, mas, sim, 

esperar por mensagens veiculadas na imprensa de homenagens e tributos pelos seus préstimos 

em vida. Pela fala de Acácio: “Se meus amigos entenderem que eu fiz alguns serviços tem 

outros meios para comemorar: lá tem a imprensa, o comunicado, o necrológico, a poesia 

mesmo!” (QUEIRÓS, 1997, p. 41), a ênfase dada à imprensa, que aparece em primeiro plano, 

e os demais desdobramentos, demarcam, por assim dizer, o espaço de prestígio que os jornais 

ocupavam naquele momento histórico.  

Por meio da constatação de que a imprensa ocupa um importante papel no contexto e 

enredo de O primo Basílio, somos direcionados pelo narrador a vivenciar e compartilhar das 

notícias presentes nesses veículos ficcionais de comunicação de massa, que interferem de 

maneira significativa em alguns momentos da ação narrativa, demarcando, por assim dizer, 

momentos-chave. A interferência narrativa do jornal, pelo viés dos objetos pormenorizados, 

dinamiza o enredo e o insere na ação com um elemento caracterizador carregado de 

significação, contribuindo, assim, para a composição de um perfil psicológico, espaço-

temporal, cultural e social. O que acontece, por exemplo, com Luísa, ao nos ser apresentada, 

na primeira página do romance; o narrador insere, associado ao seu vestuário e 

comportamento, expresso por meio de gestos, um acessório importante para o desenrolar da 

narrativa e da própria estruturação da personagem: o jornal, mais precisamente a leitura do 

Diário de Notícias. A informação do jornal, e, consequentemente, a seção que ela 

habitualmente lia, o hábito da leitura, é um complemento para sua caracterização, atitudes e 

perspectivas: “Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão de manhã de 

fazenda preta [...]” (QUEIRÓS, 1997, p. 11).  

Vê-se que a opção do escritor pelo jornal não é gratuita. Os periódicos, como já 

salientado, ajudaram a compor e formar novos aspectos socioculturais da sociedade 

portuguesa oitocentista. No plano narrativo, o jornal Diário de Notícias inicia o percurso de 

leitura da personagem Luísa, porém, ele não está associado apenas a ela, está ligado à maioria 

das personagens do enredo, que, a partir de suas notas, informam-se ou são as próprias 
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notícias desses veículos. Como se pode perceber pelas palavras do Conselheiro Acácio: 

“Estive em Sintra, minha querida senhora. – e parando: – Não sabia? O Diário de Notícias 

especificou-o!” (QUEIRÓS, 1997, p. 231). 

Por meio da pesquisa realizada por Jorge Pedro Souza (2008), pode-se perceber que 

entre o período que compreende a narrativa de O primo Basílio – 1876 a 1877 –, O Diário de 

Notícias foi um dos jornais de destaque, não só pelo número de assinaturas e vendas, mas, 

também, pela expressiva quantidade de anunciantes. De fato, desde sua criação, diferenciava-

se dos outros, com sua proposta de trabalho, que já se fazia clara e objetiva. Sobre esse 

aspecto, Souza (2008, p. 30) confirma que esse jornal: 

 

Era diferente dos restantes jornais portugueses de então, nos conteúdos 
(noticiosos), no estilo (claro, conciso, preciso e simples), na forma, 
nomeadamente no aspecto (paginação a quatro colunas), na dimensão (que já 
era de jornal, sensivelmente semelhante aos atuais tablóides), e ainda no 
preço (dez reis por exemplar, menor ainda quando vendido por assinatura). 
A sua concepção era empresarial, buscando lucro nas vendas e na 
publicidade (logo no primeiro número, o jornal anunciava que se recebiam 
anúncios a vinte reis a linha).  
 

Outras inovações e novas propostas surgiram por meio do Diário de Notícias na 

imprensa portuguesa. A publicação de números especiais aos seus leitores foi uma delas, 

como, por exemplo, o primeiro exemplar, em 1864. Essa alternativa rendeu grande aceitação 

do público, o que possibilitou expressiva venda dos jornais, que crescia consideravelmente a 

cada ano. Outro elemento muito lucrativo, já implantado nos jornais europeus, foi a 

introdução do folhetim na imprensa lisboeta, que passa a configurar nesse jornal a partir dos 

anos de 1870, sendo O Mistério da Estrada de Sintra, de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, 

a primeira publicação. 

Esse novo espaço no jornal faz aumentar o público leitor, explorando assim uma 

grande parcela do mercado editorial: as mulheres. Percebendo esse considerável mercado 

consumidor, o espaço destinado ao folhetim cresce, amplia-se aos interesses ligados aos 

assuntos femininos, à literatura, à moda, ao entretenimento, e essas novidades passam a 

compor as páginas desse veículo. Segundo Marlyse Meyer (1996, p. 114), nesse novo espaço, 

 

[...] vale-tudo suscita todas as formas e modalidades de diversão escrita: nele 
se contam piadas, se fala de crimes e de monstros, se propõe charadas, se 
oferece receitas de cozinha ou de beleza; aberto às novidades, nele se 
criticam as últimas peças, os livros recém-saídos, o esboço do Caderno B, 
em suma. 
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A partir dessas informações é possível pensar o porquê de Eça lançar mão desse 

jornal para trazer as informações que circularam em O primo Basílio. Um exemplo que 

encaixa com o proposto pelo jornal é o retorno de Basílio de Brito a Portugal, e também a 

partida do banqueiro Castro para a França. Luísa tem acesso a essas informações por meio da 

leitura no jornal. É esse meio de comunicação que inicialmente possibilitará à personagem 

reviver lembranças de seu passado, por meio do retorno de sua paixão juvenil mal resolvida, 

Basílio, como também o embarque do banqueiro para Paris; estava, então, a escapar-lhe uma 

das últimas alternativas para a solução de seu problema de chantagem com a empregada. 

Nota-se, ao percorrer o livro, que as notícias veiculadas pelo jornal são carregadas de 

um caráter de polidez, de elogios, sendo breves, curtas, em uma linguagem estritamente 

acessível, caracterizando bem a intenção noticiosa do jornal. Em sua pesquisa, Souza 

apresenta notícias verídicas veiculadas pelo Diário de Notícias entre os anos de 1864 e 1867, 

informações estas que lembram as veiculadas na ficção. Por exemplo, ato de regresso ao país 

por alguma personalidade portuguesa, segundo o jornal: “Chegou ao Porto, vindo de Baião, o 

Sr. general Lobo d’Ávila, irmão do Sr. ministro da Fazenda, e do qual a imprensa tem-se 

ocupado ultimamente” (2008, p. 34). Também podem ser associadas às notícias da ficção os 

elogios a espetáculos, o grande sucesso de uma apresentação cultural no país ou no mundo, 

segundo o jornal: 

 

A Mocidade de Mirabeau, delicada produção do ilustre autor dramático 
francês o Sr. Aylie Langié, que tão aplaudida tem sido no teatro do 
Vaudeville, de Paris, acaba de ser representada com brilhante êxito no teatro 
Scribe, de Turim. À segunda representação, diz a Itália, assistiu a melhor 
sociedade daquela capital. Os artistas foram muito vitoriados. (SOUZA, 
2008, p. 33). 

 

A notícia verídica sobre a produção de Aylie Langié dialoga diretamente com a 

apresentada na ficção. Ao comentar sobre Ernestinho Ledesma e sua peça em cinco atos, 

intitulada Honra e Paixão, o narrador traz ao conhecimento do leitor a veiculação da crítica 

apresentada pela imprensa do período. Os jornais: Diário de Notícias e O Século, 

representantes importantes do jornalismo oitocentista, e o folhetim A Verdade, formatados no 

romance como os jornais portugueses da época, seguem a linha dos elogios e amabilidade, 

confirmando, desse modo, um fio condutor que aproxima e reflete na ficção os moldes da 

imprensa portuguesa do século XIX. 
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Assim tinham lido nos jornais. O Diário de Notícias dizia mesmo que o 
“autor chamado ao proscênio no meio do mais vivo entusiasmo, recebera 
uma formosa coroa de louros”. O Savedra do Século tinha-lhe dito: o amigo 
é o nosso Shakespeare! O Bastos da Verdade tinha afirmado: és o nosso 
Scribe! (QUEIRÓS, 1997, p. 418). 
 

Outro registro apontado por Eça, relacionado à imprensa oitocentista, é o livro 

oficial: Diário do Governo, que aparece três vezes ao longo da história. Esse informativo 

refere-se às folhas oficiais em que se registravam todas as informações pertencentes à 

administração daquele período histórico. Segundo Martins (1942, p. 37), foi em “1834, que a 

folha oficial denominou-se Diário do Governo”, ocupando-se então “da publicação das leis” e 

nomeações e honrarias governamentais. Um exemplo é a nomeação do Conselheiro Acácio: 

“Foi por esse tempo que, num sábado, o Diário do Governo publicou a nomeação do 

Conselheiro Acácio ao grau de cavaleiro da ordem de S. Thiago atendendo aos seus grandes 

merecimentos literários [...]” (QUEIRÓS, 1997, p. 323).  

Ao tratar de assuntos ligados à aristocracia, ao controle, o conselheiro Acácio 

novamente recorre ao Diário do Governo para manter-se informado: “De manhã certificara-se 

com regozijo no Diário do Governo, que a família real passava sem novidade [...]” 

(QUEIRÓS, 1997, p. 440). Associado à austeridade, o Diário do Governo aparece, na 

narrativa, no escritório de Jorge. Os exemplares empilhados, somados a outros elementos 

presentes no gabinete, sugerem ao ambiente um certo grau de formalidade, poder e controle. 

Esse informativo está veiculado ao universo masculino, já que só é mencionado na presença 

de Jorge e Acácio. 

Desse modo, as representações de jornais e imprensa associadas ao século de escrita 

do romance, incluindo também os hábitos culturais alimentados pelo mercado livreiro, os 

gabinetes de leitura do século XIX, na ficção representados pela assinatura de romances feita 

por Luísa: “Era Dama das Camélias. Lia muitos romances; tinha uma assinatura, na Baixa, ao 

mês” (QUEIRÓS, 1997, p. 17), além da menção da coleção Biblioteca das Damas, ajudam a 

assinalar e legitimar o tempo e espaço percorrido pelo conjunto narrativo de O primo Basílio. 

Pode-se destacar dentre eles: O Diário de Notícias, percorrido pelas mãos de Luísa, Jorge, 

Conselheiro Acácio, Castro, Leopoldina; O jornal O Século e o escritor Savedra nos muitos 

elogios a Ernestinho e sua produção; O Diário de Governo e a relação com Jorge e Acácio; 

todos, transfigurados em objetos ficcionalizados ao integrarem as teias narrativas do romance, 

e pela linguagem de Eça, articulados por meios de suas características e propriedades reais, 
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verídicas, auxiliam na verossimilhança e unicidade narrativa. Trançados no enredo como um 

fio de verossimilhança e contemporaneidade, os mecanismos de comunicação de massa 

representam, entre outras coisas, a delineação espaço-temporal da escrita queirosiana, 

confirmando, assim, o talento e precisão do escritor português, que conseguiu adequar vários 

elementos significativos de seu contexto histórico-social à necessidade da ação narrativa. 
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Zélia Gattai: as memórias de uma menina atrevida 

 

 

Cátia Inês Negrão Berlini de ANDRADE (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: A escritora Zélia Gattai (1916-2008), filha de imigrantes italianos, ficou 
conhecida e firmou-se como escritora a partir de sua prosa memorialista. Seu primeiro livro, 
Anarquistas, graças a Deus, publicado em 1979, aborda as memórias da infância e juventude 
da autora e, já a partir do título, apresenta a irreverência e o desprendimento tão presente em 
suas narrativas memorialistas. Assim, a partir de suas lembranças a escritora inicia um longo 
percurso memorialístico no qual estão presentes a memória individual e a memória coletiva, 
extrapolando os limites de suas casas, da Alameda Santos, a casa de sua infância, e da famosa 
casa do Rio Vermelho, na qual viveu com Jorge Amado, para o mundo, seja recordando e 
recontando as histórias de seus antepassados e a saga de vários imigrantes que chegaram ao 
Brasil em busca de vidas e dias mais promissores, seja contando suas idas e vindas ao lado do 
marido famoso pelo mundo. Tal escrita é marcada, acima de tudo, pelo tom coloquial e 
despojado, e, algumas vezes, até cômico, a qual transmite ao seu leitor a ideia de uma 
escritura despretensiosa de quem objetiva contar ou recontar uma história apenas pelo prazer 
de contar, de dividir suas memórias e a de seus antepassados ajudando a construir um 
panorama sobre o período histórico abrangido. Assim, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar algumas características da escrita de Gattai, que se apresenta como uma grande 
trama em que se mesclam contínua e incessantemente a vida privada e a pública.  
PALAVRAS-CHAVE: Zélia Gattai. Memórias. Mêneros híbridos. 
 
ABSTRACT: The writer Zélia Gattai (1916-2008), daughter of Italian immigrants, became 
known and stablished himself as a writer through her memorialist prose. Her first book, 
Anarquistas, graças a Deus, published in 1979, approaches her childhood and youthful 
memories and already from its title presents the irreverence and extrication that are always 
present in the writer’s memorialist narratives. So, from her memories the writer begins a long 
memorialist path in which are present the individual memory and the collective memory 
extrapolating her houses limits, of Alameda Santos, her childhood home, and the famous 
house in Rio Vermelho, in which she lived with Jorge Amado, to the world, be it remembering 
and retelling the history of her ancestry and the saga of the many immigrants that arrived in 
Brazil looking for the promise of a better life, be it telling her comes and goings beside her 
husband, famous throughout the world. Such writing is marked, above all, by the colloquial 
and stripped tone, sometimes even comical, and transmits to its reader the idea of an 
unpretentious scripture of someone that aims to tell a story just for the pleasure in telling it, 
in sharing memories, hers and of her ancestry, helping to build a panorama about the 
historical period covered in the stories. Thus, the present work has as objective to evidence 
some characteristics of Gattai’s writing that shows itself as a great plot in which are mixed 
continuously and constantly the private and the public life.  
KEYWORDS: Zélia Gattai. Memories. Hybrid genres. 
 

Como é de conhecimento geral, a escritora Zélia Gattai, nascida na cidade de São 

Paulo, em 1916, iniciou sua carreira literária com a publicação de um livro escrito a partir de 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

140 

   

suas lembranças da infância e juventude, transcorridas na então provinciana cidade de São 

Paulo, cidade que à época nem vislumbrava tornar-se uma das cidades mais importantes 

econômica e culturalmente do país. Anarquistas, graças a Deus, publicado pela primeira vez 

em 1979, o livro que aborda tais memórias, já revela, a partir do título, a irreverência, o tom 

de anedota e o desprendimento tão presentes nas narrativas memorialistas da escritora. 

Assim, Zélia inicia um longo percurso memorialístico no qual estão presentes a sua 

memória individual e a memória coletiva, extrapolando os limites de suas casas, da Alameda 

Santos, a casa de sua infância, e da famosa casa do Rio Vermelho, na qual viveu com Jorge 

Amado durante várias décadas, para o mundo. Seja recordando e recontando as histórias de 

seus antepassados e a saga de vários imigrantes que chegaram ao Brasil em busca de vidas e 

dias mais promissores, seja contando suas idas e vindas pelo mundo ao lado do marido 

famoso. Desse transitar contínuo e das histórias familiares surge, como a própria autora 

declara, uma narrativa carregada de liberdade e emoção.   

O universo narrativo de Zélia gravita em torno das histórias e “causos” ocorridos em 

sua família e em seu convívio com os amigos. Basta nos lembrarmos que a iniciativa de se 

tornar escritora partiu de uma sugestão da filha Paloma Amado, que incentivou a mãe a 

“colocar no papel” uma história da infância da menina Zélia que foi contada repetidamente no 

decorrer dos anos pela escritora. Segundo Eneida Leal Cunha (2002, p. 86), “o texto de Zélia 

seduz o leitor – enquanto modo de narrar –, porque guarda vasta semelhança com a tradição 

oral, por sua formulação clara e imediatamente acessível, orientada pela busca de uma 

comunicabilidade instantânea”.  

A partir dessas memórias a obra de Zélia Gattai nos dá material para várias 

abordagens e pesquisas, seja de cunho político, social, histórico, antropológico, seja sobre a 

imigração, não apenas de italianos, no Brasil, e, obviamente, literário. Maria Luiza Tucci 

Carneiro, em “Memórias de uma jovem anarquista” (2002, p. 58) evidencia essa pluralidade 

de temas e esse amplo retrato, apresentado por Gattai, da cidade de São Paulo e do Brasil, 

afirmando que as lembranças de Zélia e seu percurso de vida ultrapassam “o universo de 

menina rebelde, filha de imigrantes italianos”, uma vez que “sugerem caminhos para a 

pesquisa histórica, somando informações com os documentos produzidos pelos grupos 

anarquista, comunista e policial”. 

Nossa pesquisa, no entanto, aborda essencialmente o caráter e a importância da obra 

de Gattai enquanto documento literário e, mais especificamente, acerca do gênero das escritas 

de si, e, neste caso específico, as memórias registradas pela escritora em seus livros 
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Anarquistas, graças a Deus (2009) e Città di Roma (2012), que são narrativas que têm como 

foco, principalmente, a história da autora e de seus familiares italianos.  

Iniciaremos nosso percurso pelo livro de memórias Città di Roma, publicado em 

2000, publicado 21 anos depois de Anarquistas, graças a Deus, o qual recua para um tempo 

anterior àquele narrado no primeiro livro, abordando fatos cotidianos que traçam, ao mesmo 

tempo, a história das famílias Gattai e Dal Col contemporaneamente à do Brasil, desde o fim 

do Império até o Estado Novo. Dos serões de leituras da casa da Alameda Santos, das 

histórias contadas pela mãe e pelo tio paterno mais velho, Guerrando, surge a narrativa desse 

livro.  

Tal como Anarquistas, graças a Deus, o Città di Roma é estruturado em partes 

pequenas, menores que um capítulo, quase como crônicas e principalmente escritas ao sabor 

das crônicas. É possível perceber, acima de tudo, que o fator determinante para narrar os 

episódios, nos dois livros em questão, é o fluxo da memória, do ir e vir das lembranças, que, 

não sem esforço, são colocadas uma após outra em uma disposição que procura manter certa 

ordem cronológica para que os leitores consigam desenhar, estruturar o grande quadro 

panorâmico apresentado pela narradora.  

Città di Roma, assim como o primeiro livro da escritora, começa com a história de 

uma criança, a tia caçula por parte de pai, da escritora, chamada Hiena, morta aos dois anos, 

logo após a chegada ao Brasil. A partir da história dessa criança, ainda que muito triste, Zélia 

recupera as histórias de família e imprime à narrativa um tom despojado, conforme podemos 

perceber no trecho abaixo:  

 

– “Como foi que o senhor disse? Que nome quer dar à sua filha?” – 
perguntava o escrivão sem poder acreditar em seus ouvidos. 
– “Hiena. Escreva aí, não vou repetir outra vez” – disse o pai da criança. 
– “Por que o senhor quer dar à sua filha o nome de um animal tão 
repugnante? Por quê?” 
– Francesco Arnaldo soltou a frase já pronta para escapulir. 
– “Se o papa pode ser Leão, por que minha filha não pode ser Hiena?” 
O funcionário ficou sem resposta, não discutiu mais, registrou a criança. 
(2012, p. 14). 

 

Esse tom despojado e algumas vezes até cômico, que já aparecera em Anarquistas, 

graças a Deus, passa ao leitor a ideia de uma escrita despretensiosa de quem objetiva contar 

ou recontar as histórias apenas pelo prazer, com o intuito de perpetuá-las, bem ao gosto da 

definição benjaminiana de que “contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo” 

(BENJAMIN, 1987, p. 205). Desse modo, ao eternizar e compartilhar suas memórias e a de 
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seus antepassados a escritora constrói, ao mesmo tempo, um panorama sobre o período 

histórico abrangido. Essas crônicas familiares, tal como uma colcha de retalhos, vão se unindo 

em uma grande trama em que se mesclam contínua e incessantemente a vida privada e a 

pública.  

Città di Roma, referência ao nome do navio que partiu do porto de Gênova em 

fevereiro de 1890, narra principalmente, ainda que não exclusivamente, a vida das famílias 

dos avós maternos e paternos da escritora, que tinham histórias “muito parecidas mas 

completamente diferentes” (GATTAI, 2012, p. 27), segundo o patriarca da família Da Col. A 

família Gattai, anarquista, aderiu à ideia da viagem com o intuito de ajudar a fundar, no estado 

do Paraná, em terras doadas pelo imperador D. Pedro II, a Colônia Cecilia. A família Da Col, 

por sua vez, foi atraída ao Brasil pelas propagandas feitas por fazendeiros de café interessados 

na mão de obra dos imigrantes. Esperançosos, acreditaram nas promessas e na ideia de que o 

país era um paraíso, a famosa ideia da mitológica cocanha, e embarcaram rumo ao porto de 

Santos para depois irem trabalhar em Cândido Mota, no interior do estado de São Paulo.  

As semelhanças e diferenças das duas famílias são expostas, no livro, pela voz do 

avô materno da escritora:   

 

Somos, nós e eles, italianos, não somos? Só que eles são toscanos e nós, 
vênetos. Muito diferentes, não é? Eles eram anarquistas e nós católicos. Mais 
diferente impossível. A viagem deles teve uma finalidade política. Queriam 
reformar o mundo. A nossa, econômica. Queríamos ganhar dinheiro. Nem 
eles reformaram o mundo nem nós ganhamos dinheiro. Viajamos no mesmo 
navio. Tínhamos cinco filhos, eles também tinham cinco filhos. Nonno 
Eugenio fez uma pausa, a voz embargada, falou: “Essa viagem nos roubou 
uma filha, roubou uma deles também: Hiena e Carolina. (GATTAI, 2012, p. 
27). 

 

As histórias ainda foram semelhantes em virtude de as famílias terem visto seus 

planos iniciais fracassados no Brasil, os Da Col eram obrigados a trabalhar na fazenda de café 

horas a fio, inclusive as crianças, fato que frustou as expectativas do patriarca. Assim, depois 

da malfadada experiência na fazenda de café, e ansiosos por uma vida mais digna, 

abandonaram Cândido Mota e foram morar na capital, no Brás, bairro operário que via surgir 

dia após dia chaminés e mais chaminés das principais fábricas da cidade. Ali não faltou 

serviço, segundo as palavras da neta, “ao competente serrador de Perarolo – no Brasil 

transformado em carpinteiro, trabalhador como poucos” (GATTAI, 2012, p. 43).  

Os Gattai, por sua vez, depois do fracasso da Colônia Cecilia, também vão para São 

Paulo em busca de outras oportunidades e modos de ganhar a vida. Em São Paulo, Francesco 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

143 

   

Gattai, a partir de seus conhecimentos, abriu uma oficina de consertos, consertava um pouco 

de tudo: bicicletas, gramofones e armas de fogo. Algum tempo depois de perder a mulher 

“nonno Gattai” resolveu voltar para a Itália e, mais uma vez, impulsionado pelo seu espírito 

visionário, foi em busca de uma novidade: o carro a motor. Quando retornou, as bicicletas 

foram deixadas de lado e São Paulo ganhava uma das primeiras oficinas mecânicas do país.  

Ao contar e recontar as histórias e os caminhos trilhados por todas essas pessoas a 

escritora elege como fio condutor a exposição de pequenos quadros, cada qual com um título, 

nos quais narra as micro-histórias dos avós, pais, tios, irmãos, primos, apresentando, ainda 

que sinteticamente, um perfil detalhado desses entes queridos. Assim, Zélia narra em Città di 

Roma o percurso de seus avós, tios, primos e amigos, todos envolvidos com a luta diária pela 

sobrevivência.  

Percebemos que o que move essa narrativa, como dito anteriormente, é o prazer de 

recuperar e compartilhar as anedotas, as pequenas histórias prosaicas, os causos que 

construíram a identidade das famílias paterna e materna. Uma dessas histórias demonstra 

muito bem o modo como seus parentes adaptados ao Brasil vão formando um novo povo, 

mesclando culturas e costumes. Um dos exemplos mais evidentes, que ganha, inclusive, ares 

de comicidade na descrição de Zélia, é sobre os relacionamentos do tio materno mais velho 

com mulheres brasileiras. Em um desses relatos somos informados pela escritora que quando 

menina ela assistiu a uma sessão espírita comandada por uma das companheiras do tio Gigio 

(GATTAI, 2012, p. 49): 

 

Com a mesma voz da médium, a mesma fala caipira, vovó disse: “Minha 
netinha... eu to oiando por vosmicê”... 
Oiando por vosmicê? Decepção! Nunca a nonna Pina ia dizer oiano... 
vosmicê... jamais! Se ela tivesse falado pela boca da cabocla como eu estava 
acostumada a ouvi-la, com sua fala veneta, a voz suave: tesoro mio, Stella... 
bella ... cara. Aí sim eu não ia duvidar que fosse ela, não pensaria duas vezes 
[...]. 

 

Assim, toda a sorte de história é recuperada pela escritora e o repertório vai desde o 

estabelecimento das famílias na cidade de São Paulo, da difícil adaptação à nova vida, ao 

início dos namoros, às festas, aos casamentos até as receitas de família. Embalada pelos 

cheiros e sabores da infância a escritora recupera receitas e lembranças das várias tias venetas 

ou toscanas. É importante destacar que, como sabemos, a escrita é realizada depois de tantos 

anos, no entanto, ao lermos temos diante de nós a Zélia que foi a menina atrevida e a Zélia 
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escritora brasileira, memorialista filha de italianos. O Eu de ontem retorna e com a inocência e 

alegria da infância preenche as linhas da memória.  

Em meio a esse repertório surgem aqui e acolá notícias e dados sobre a cidade de São 

Paulo, o Brasil e sobre fatos políticos e sociais que interferiram na vida cotidiana das famílias. 

Um desses eventos foi a Revolução de julho de 1924, que, por seu caráter bélico, trouxe 

mortes e destruição, modificando a rotina dos habitantes da cidade. De acordo com Carneiro 

(2002, p. 56) é possível identificarmos na escrita de Gattai  

 

[...] conflitos sociais e políticos que marcaram a trajetória de inúmeras 
famílias de imigrantes italianos que, como tantos outros estrangeiros, foram 
transformados em ‘indesejáveis do regime’. Ao registrar os ressentimentos, 
medos e frustrações de um ou outro personagem, Zélia recupera situações 
inéditas do cotidiano político-social paulistano. 

 

Assim, notamos que a partir da descrição de fatos políticos, narrados nos episódios 

intitulados “A Lista”, “Desaparecido” e “Transferência”, a escritora traz à tona um dos 

maiores dissabores sofridos pelas famílias Dal Col – Gattai: a prisão de Ernesto Gattai durante 

o governo de Getúlio Vargas, após a Intentona de 1935, e a decretação do Estado Novo em 

1937. Nesse período, a narrativa não especifica datas precisas, Ernesto é preso e torturado, 

tendo sido considerado pelo governo como uma pessoa “perigosa” e subversiva. É perceptível 

visualizar, portanto, por meio desses episódios, que a história coletiva invade a vida privada 

transformando-a para sempre. 

Logo após narrar sobre a morte do pai a escritora começa a finalização de Città di 

Roma refletindo rapidamente sobre o passar dos anos e o desmembramento do núcleo familiar 

Ernesto-Angelina. Antes de colocar o ponto final Zélia faz ainda um parêntese para falar de 

seus filhos e netos. Assim, esse livro, por meio desses fragmentos de memória, percorre três 

gerações, da chegada do navio, que dá nome ao livro, no estado de São Paulo no ano de 1890, 

até a cidade de Salvador, na famosa Casa do Rio Vermelho, no ano de 2000, momento no 

qual Gattai (2012, p. 181) conclui a narrativa com as seguintes palavras:   

 

Resgato aqui, ao escrever essas páginas, todo um século de gente e de 
acontecimentos. Resgato e trago à vida, não apenas minha família mas 
também amigos, acontecimentos importantes, fatos e detalhes por vezes 
corriqueiros, insignificantes.  
Na companhia de meus pais e irmãos, voltei à infância, revivendo, 
emocionada, as travessuras da menina atrevida, achando graça e, às vezes, 
até me surpreendendo ao relembrá-las.  
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Anarquistas, graças a Deus, apesar de ser uma narrativa com um número maior de 

páginas do que Città di Roma, abrange um período menor da vida das famílias Gattai – Dal 

Col, concentrando-se nas histórias da menina Zélia desde seu nascimento. A narrativa começa 

exatamente com a descrição do Casarão da Alameda Santos, no qual a escritora nasceu, 

percorrendo as atividades do núcleo familiar Ernesto-Angelina, de amigos, também 

imigrantes, de várias nacionalidades, mas principalmente italianos, e o desenvolvimento dela 

e de seus irmãos até o casamento da irmã mais velha e a posterior saída, do restante da 

família, da querida casa da Alameda Santos.  

Assim, a escrita, que privilegia uma forma mais despojada e um tom mais coloquial e 

irreverente, dá vazão às lembranças, a partir da infância, narrando episódios dos vários 

períodos de sua vida, transformando em personagens todos os membros de sua família. Esse 

livro, pertencente aos gêneros das escritas de si, é uma narrativa híbrida na qual é possível 

perceber traços da autobiografia, dado que há a presença da famosa tríade: autor-narrador-

protagonista, na qual existe a coincidência entre as três identidades, tal como definida por 

vários estudiosos do gênero, entre eles, Elizabeth Bruss (1974) e Philippe Lejeune (2008). 

Além disso, é estruturada em entradas, à maneira dos diários, que versam cada qual sobre um 

tema, uma pessoa da família e também sobre fatos políticos e sociais.  

Prevalecem, no entanto, características dos textos memorialistas, uma vez que a 

narrativa não aborda exclusivamente o percurso de vida da autora, a história de sua 

personalidade, ainda que gravite em torno de suas lembranças e experiências, a narrativa de 

sua vida “é contaminada pela dos acontecimentos testemunhados” (MIRANDA, 2009, p. 36). 

O limite entre as memórias e a autobiografia é muito tênue, mesmo possuindo características 

específicas “o mais comum é a interpenetração dessas duas esferas” (MIRANDA, 2009, p. 

36), principalmente pela 

 

[...] impossibilidade da narrativa restringir-se exclusivamente à focalização 
do eu que narra, este, ao desencadear a retrospecção, olha não apenas para si 
e para os outros eus que com ele interagiram, e com os  quais estabeleceu 
relações recíprocas, mas também para um determinado contexto histórico-
geográfico, que pode ser objeto de  maior ou menor atenção. (MIRANDA, 
2009, p. 37, grifo da autora). 

 

Assim, Anarquistas, graças a Deus, constitui-se como um livro misto de 

autobiografia e memórias que aborda as particularidades do percurso de vida da autora e, ao 

mesmo tempo, apresenta fatos históricos e eventos políticos que foram testemunhados por 
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Gattai. Acompanhamos, desse modo, pelas palavras de Zélia, a construção de uma memória 

coletiva permeada pelo filtro do olhar inocente de uma menina que cresce junto com a cidade 

em que nasceu. Dessa maneira, o leitor descobre, a partir de episódios prosaicos, como se deu 

a formação da menina Zélia e a de seus irmãos. Importa para a narradora a exposição de fatos 

e histórias que são, em suma, muito mais do que registros históricos, registros familiares. 

Zélia, a partir das memórias longínquas da infância, transforma os pais, irmãos, 

amigos e mesmo a cidade de São Paulo em grandes e importantes personagens. Temos, assim, 

diante de nós o “retrato” de cada um desses entes queridos que são expostos à medida que a 

escritora relata algum episódio ocorrido com cada um deles, tal escolha também é usada, 

como vimos na narrativa de Città di Roma. Ainda que possamos perceber a importância de 

todos na narrativa de Anarquistas, graças a Deus, é possível constatar que um dos maiores 

orgulhos da menina são os pais e o respeito pelo modo como, dentro de suas possibilidades, 

educaram e criaram os filhos naquela cidade iluminada pelos lampiões a gás, cidade que é 

testemunha das descobertas, dos primeiros bailes, dos primeiros namoros da escritora, dos 

casamentos das irmãs, das festas das comunidades de imigrantes, das idas aos cinemas e aos 

parques aos domingos.  

A admiração e o respeito pela luta constante dos pais percorre toda a narrativa. Do 

personagem do pai vemos destacada a sua grande paixão pelos automóveis e sua maneira de 

ver o mundo que, mesmo com o passar dos anos, se moldava nos ideais anarquistas. O pai é 

apresentado aos leitores, pela narradora, como um herói capaz de salvar a todos e resolver 

todos os problemas. Inúmeras vezes a escritora descreve as boas ações do pai praticadas em 

prol da tranquilidade e do bem-estar da família e dos amigos.  

A personalidade da mãe, tal como a do pai, é extremamente forte. Dona Angelina 

possuía, ela também, suas paixões: a música e a leitura. Sua figura nos é apresentada com 

respeito e deliciosa alegria pelos olhos da menina Zélia. Uma das histórias de infância da 

escritora, como já vimos, é a responsável pelo nascimento da Zélia escritora. Esse episódio, 

narrado no livro, com o título de “Serenata de Schubert”, demonstra a paixão de Dona 

Angelina pela música. Os desdobramentos desse episódio, já no final da narrativa, dão 

mostras do caráter cômico impresso pela escritora em suas memórias e tão presente em 

Anarquistas, graças a Deus.  

Merece atenção a descrição, feita por Zélia, do parco vocabulário que a mãe 

dominava, tanto em italiano como em português, fato esse, no entanto, que não impediu Dona 
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Angelina de se posicionar dentro da família e conquistar o respeito e admiração de parentes e 

amigos. Segundo Zélia, por conta desse vocabulário reduzido, a mãe usava  

 

[...] o termo ‘atrevimento’ para tudo: coragem, audácia, heroísmo, destemor, 
obstinação, irresponsabilidade e atrevimento mesmo. Somente conhecendo-a 
bem se poderia interpretar seu pensamento, saber de sua intenção. Se 
elogiava ou ofendia. (GATTAI, 2009, p. 14). 

 

Dona Angelina, apesar do pouco letramento, era leitora assídua de Dante, Eça de 

Queirós, Victor Hugo, Zola e, para surpresa do marido, de romances em fascículos. A leitura 

desses fascículos era feita na sala da casa da família e em volta de Dona Angelina estavam 

sempre presentes as filhas e as comadres, vizinhas, que aproveitavam o momento para 

fazerem tricô e crochê. Vemos, desse modo, a partir das lembranças da escritora os costumes 

da época e a lida diária com a educação dos filhos.  

Segundo Marlyse Meyer, no ensaio “Dona Angelina Gattai lê romances de folhetim” 

(2002), esses “serões da ‘brava gente’ remetem a longas tradições” das “figuras femininas de 

contadeiras de histórias”. A estudiosa define a mãe de Zélia como uma pessoa que transmite a 

cultura oral, ao contar/recontar histórias, e a cultura escrita, ao incentivar a leitura de 

clássicos. Além disso, ao participar avidamente da “leitura coletiva em voz alta dos fascículos 

dos folhetins, como ouvinte ou como leitora”, “com sua prática da oralidade” (MEYER, 2002, 

p. 32), incentiva e valoriza mais um tipo de cultura, eternizando-se como uma verdadeira 

“contadeira de histórias”. Percebemos, a partir das memórias de Zélia, registradas nos livros 

aqui abordados, que ela, tal como a mãe, tornou-se uma exímia contadora de histórias.  

Os dois livros reúnem, como pudemos observar, a história das famílias Gattai – Da 

Col que imigraram para o Brasil em busca de um futuro melhor para seus filhos. Encontraram 

aqui, segundo o que nos relata Zélia Gattai, muitas dificuldades e passaram por várias 

privações e sofrimentos. Por outro lado, souberam e conseguiram vencer os obstáculos e 

criarem seus filhos de acordo com suas convicções e crenças. A união de Ernesto Gattai e 

Angelina Da Col dá continuidade à luta dos pais e, instalados na cidade de São Paulo, os dois 

criam os cinco filhos em meio à agitação das várias comunidades de estrangeiros de várias 

nacionalidades que, ao final, vindos de diversas partes do mundo, tornaram-se todos 

brasileiros.  

A estrutura narrativa dos dois livros, como vimos, é muito similar: Zélia opta por 

descrever os vários episódios em uma ordem preferencialmente cronológica; tal ordem, no 

entanto, não interfere no fluxo das memórias, no vaivém das lembranças resgatadas a partir 
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das histórias dos avós, pais e tios. A preocupação maior é contar, relembrar, registrar tempos 

passados que se foram, mas que se mantêm vivos justamente pelo registro seja oral, nas rodas 

de conversas da família, seja escrito pelas mãos da escritora, que privilegia sempre a alegria e 

a leveza, imprimindo o famoso tom de crônica às narrativas. As famílias Gattai – Dal Col 

viverão para sempre a partir das lembranças e das palavras da atrevida Zélia, que assim 

escreveu em Città di Roma:  

 

Aos 83 anos, dona de imensa experiência de vida, de alegrias e tristezas, 
sucessos e decepções, chego a uma conclusão: só morrem, desaparecem de 
vez, as pessoas que não foram amadas, pessoas que, por terem sido más, não 
deixaram saudades na terra, não são lembradas. Dessas, mesmo em vida, 
esqueço seus nomes. (2012, p. 180). 

 

REFERÊNCIAS: 
 
BENJAMIN, W. O narrador. In: ______. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 
197-221. 
 
BRUSS. E. W. L’autobiographie considerée comme acte littéraire. Poétique, Paris, n. 17, p. 
14-26, 1974.  
 
CARNEIRO, M. L. T. Memórias de uma jovem anarquista. In: FRAGA, M. Seminário Zélia 
Gattai – Gênero e Memória. Salvador: FCJA; Museu Carlos Costa Pinto. 2002, p. 55-77. 
  
CUNHA, E. L. Cartas do mundo. In: FRAGA, M. Seminário Zélia Gattai – Gênero e 
Memória. Salvador: FCJA; Museu Carlos Costa Pinto. 2002, p. 81-88. 
 
GATTAI, Z. Anarquistas, graças a Deus. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
 
______. Città di Roma. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
 
LEJEUNE, P. O pacto autobiográfico de Rosseau a internet. Trad. Jovita Maria G. Noronha e 
Maria Inês C. Guedes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.  
 
MEYER, M. Dona Angelina Gattai lê romances de folhetim. In: FRAGA, M. Seminário Zélia 
Gattai – Gênero e Memória. Salvador: FCJA; Museu Carlos Costa Pinto. 2002. p. 13-37.  
 
MIRANDA, W. M. A ilusão autobiográfica. In: ______. Corpos escritos. São Paulo: EDUSP, 
2009. p. 25-41. 
 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN:978-85-66060-17-1 

 

Memória em fragmentos: 
a sombra das guerras mundiais na atual poesia de Rui Pires Cabral 
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RESUMO: "Poemas-colagem" é como o poeta Rui Pires Cabral denomina suas mais recentes 
produções artísticas; a aproximação de imagem e texto não é algo inédito, entretanto, não 
estamos diante de uma mera citação de técnica, mas da retomada de determinadas tradições 
artísticas, como, por exemplo, o surrealismo, agora, a técnica da colagem é utilizada, junto ao 
poema, com as cores contemporâneas e tingida, ainda, com as sombras de um passado que, ao 
que parece, não passou totalmente. Serão centrais duas obras: Broken e Oh! Lusitania, 
lançadas em 2013 e 2014, respectivamente. Através delas, se buscará compreender quais as 
contribuições (est)éticas desta "nova fase" do trabalho do poeta e, além disso, situar este 
"novo" momento dentro de sua própria produção artística, bem como analisar a relevância e a 
insistência em um tema, à primeira vista, antigo, como as duas Guerras Mundiais. Em suma, 
nosso objetivo é investigar sua atualidade e atualização. 
PALAVRAS-CHAVE: Poesia contemporânea. Poema-colagem. Guerras Mundiais. 
Fragmento. 
 
ABSTRACT: “Collage poem” is the term the poet Rui Pires Cabral uses to name his more 
recent works; the act of join image and text is not a novelty, however, we are not facing a 
case of mere technical citation, but a case of usage of a certain tradition, colored, now, with 
the colors of our contemporaneity, which is contains aspects from the past that seem not to 
have completely passed. The books Broken and Oh! Lusitani, published in 2013 and 2014, 
respectively, will help us try to figure out what are the (est)ethical contributions of this “new 
phase”, as well as to situate it in the poet’s own artistic production. Investigating what’s is 
the relevance of such a theme, World Wars, to our contemporaneity. 
KEYWORDS: Contemporary poetry. Collage-poem. World Wars. Fragment. 
 

APRESENTAÇÃO 

 
 

Este é tempo de partido, 
tempo de homens partidos   

[...] 
Este é tempo de divisas, 
tempo de gente cortada. 

(“Nosso tempo” – Carlos Drummond de Andrade). 
 

No ano de 2012, Rui Pires Cabral, poeta português contemporâneo, autor até então 

de oito títulos de poesia, lançou Biblioteca dos Rapazes, livro que apontava para um passo 

outro, mas já direcionado em Oráculos de Cabeceira (2009), em seu percurso poético; o livro 

era composto por poemas-colagem, que consistem em fragmentos de imagens “de natureza e 

proveniência muito variadas: revistas e postais antigos, fotografias de anónimos, velhas 
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enciclopédias juvenis, calendários, monografias fotográficas de cidades estrangeiras, além de 

estampas e ilustrações dos livros acima referidos” (CABRAL, 2012, p. 5), associados a versos 

recortados desses mesmos livros “acima referidos”, que são “velhos romances de aventuras e 

exemplares diversos de literatura juvenil, em sua maioria editados entre as décadas de 30 e 70 

do século passado” (CABRAL, 2012, p. 5). Os versos foram, segundo o poeta – fora aqueles 

desenvolvidos pelo próprio poeta –, retirados dos romances, digitados em computador, 

impressos e recortados, colados por sobre as imagens selecionadas e fragmentadas. Iniciava-

se assim a incursão de Rui Pires Cabral pelo universo do poema-colagem, que veio a se firmar 

em sua obra desde então. 

Após Biblioteca dos Rapazes (2012), foram publicados Broken (2013), Stardust 

(2013), Álbum (2013) e, recentemente, Oh! Lusitania (2014), que seguem técnicas um pouco 

diversas entre si, mas todos trabalham poesia e colagem – uns, de forma sobreposta, outros, 

paralelamente. O presente artigo tem como objetivo a análise, ainda que breve, de dois desses 

títulos, a saber, Broken e Oh! Lusitania, por aquilo que os une: são os dois primeiros livros de 

uma “trilogia em curso, de inspiração náutica” (CABRAL, 2014, p. 7), e ambos trazem à tona 

a sombra das Guerras Mundiais, este a da Primeira, aquele a da Segunda. Através da análise 

formal das obras e de seus respectivos poemas-colagem, buscar-se-á compreender a 

importância da obra do poeta na atualidade e também qual seria a relevância de tratar de um 

tema, à primeira vista, que é falso nesse caso, antigo e sem maiores consequências para nossa 

contemporaneidade. 

 

OH! LUSITANIA 

 

Oh! Lusitania é o quinto livro em que Rui Pires Cabral aproxima a poesia da 

colagem, ou, antes, cria uma obra de poemas-colagem, que não se interessa por fazer 

distinção de técnicas criativas. O livro é constituído por três partes, a saber: The common 

difficulties, Circling shadows e The sunken room, subtítulos que já adiantam e muito a 

atmosfera e o tom da obra, toda ela cheia de entraves, sombras, repetições, paralisia e sentidos 

submersos. A composição dos poemas-colagem se dá através da junção de fragmentos de 

fotografias colados à página em contraste com um fundo ora vermelho, ora negro; os versos 

foram recortados, literal e literariamente, do livro The Last Voyage of the Lusitania, de A.A. 

Hoehling e Mary Hoehling, que conta a história de um navio inglês que levava muitos 
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passageiros norte-americanos de Nova York a Liverpool, e que foi afundado por um torpedo 

lançado por um submarino alemão.  

No que toca ao livro em questão, há a confirmação de uma tendência na poética de 

Rui Pires Cabral, e também na de alguns de seus pares, da migração da forte influência 

anteriormente exercida pela arte de origem francesa para a arte de língua inglesa. Rosa Maria 

Martelo (2007) constata que a partir de meados dos anos setenta houve um “deslocamento das 

referências de leitura, maioritariamente francesas nos poetas dos anos 1950 e 1960, para o 

universo da poesia anglo-americana”. (2007, p. 46).  

Em Rui Pires Cabral, especificamente, é interessante e revelador notar a influência 

grande de literaturas e músicas em língua inglesa; em relação às obras literárias, é curioso o 

fato da grande presença em sua obra da intertextualidade entre seus poemas e textos em prosa, 

em especial, autobiografias, o que sugere uma grande aproximação desse poeta com esse 

modo de fazer literatura, refletindo em seus poemas, fortemente narrativos e com traços 

autobiográficos, ao menos nas obras publicadas até 2009 e também em Broken, já nos 

poemas-colagem de Oh! Lusitania, embora a influência da língua permaneça, a biografia e a 

narratividade são menos aparentes e estão menos presentes, esta quando aparece, é 

fragmentada. 

Desde já e adiantando um pouco o que será retomado em página futura, podemos 

notar a participação desse poeta no seu tempo; sua poesia, longe de ser apologética, pois não 

faz, nos dois livros aqui em estudo, um hino à guerra e à bravura do homem-soldado, nem ao 

seu tempo contemporâneo, busca resistir sim, porém não por meio de uma tentativa de ignorar 

ou de buscar pôr abaixo o sistema social-cultural-político-estético de seu tempo e lugar, mas, 

justamente, através da participação a um só tempo muito próxima e com certo distanciamento 

(AGEMBEN, 2009) nos dias de hoje, sofrendo, assim, todas as imposições dessa época, o que 

não quer dizer submetendo-se a elas. É de dentro do sistema que o poeta põe em questão o 

próprio sistema e sua lógica. 

Se a utilização do idioma inglês comprova antes a participação, que a recusa, do 

poeta, que sabe ser parte e não estar à parte da sociedade, e de sua obra em um mundo em que 

a (pre)dominância cultural, e, portanto econômica e política, como nos ensina Jameson 

(2005), é norte americana. A utilização dos fragmentos de imagem é também bastante 

sintomática da estrutura de sentimento que se configura, e configura, nosso tempo, dito tempo 

do capitalismo tardio (JAMESON, 2005). Guy Debord, ao descrever a sociedade do 

espetáculo em 1967 – descrição ainda muito válida e reveladora, apesar da idade –, nos 
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mostra, entre muitas coisas, a supremacia da “imagem autonomizada” (DEBORD, 2013, p. 

13). O autor afirma que “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas a relação social 

entre pessoas, mediadas por imagens” (DEBORD, 2013, p. 14), e que “o espetáculo, como a 

sociedade moderna, está ao mesmo tempo unido e dividido. Como a sociedade, ele constrói 

sua unidade sobre o esfacelamento” (DEBORD, 2013, p. 37). Jameson, seguindo a linha de 

pensamento de Debord, chega a conclusões similares quando trata da fragmentação das 

narrativas: 

 

What happens here is that each former fragment of a narrative, which was 
once incomprehensible without the narrative context as a whole, has now 
become capable of emitting a complete narrative message in its own right. It 
has become autonomous, not in the formal sense I attributed to modernist 
processes, but rather in its newly acquired capacity to soak up content and 
to project it in a kind of instant reflex-whence the vanishing away of affect in 
the postmodern. The situation of contingency or meaninglessness, of 
alienation, has been superseded by this cultural renarrativization of the 
broken pieces of the image world. (JAMESON, 2005, p. 272). 

 

As citações servem para que possamos perceber como a fragmentação tem sido a 

forma organizadora da produção (cultural e industrial), da formatação social, política e 

mesmo subjetiva de nossos dias. Rui Pires Cabral, ao utilizar estruturas e aspectos marcantes 

da realidade em que produz seus poemas, e não por questão de genialidade romântica, mas 

por uma impossibilidade de figurar a experiência de modo não fragmentário/fragmentado, 

uma vez que “the real world has already been suffused with culture”, a americana sendo o 

modelo hegemônico, “and colozined by it, so that it has no outside in terms of which it could 

be found lacking” (p. 273), ou seja, fingir uma arte fora do mundo, “[s]eparate from and 

above the life of the author and reader, as well as separate from its social context and from 

everyday language” (BENNET; ROYLE, s.d.).  

Essa arte “celeste” seria não apenas uma inocência, no mau sentido, mas também 

uma forma de manter tudo como está, pois não pôr em questão é aceitar os termos do 

contrato; nesse contexto, a arte aceitaria o mundo tal qual este se oferece, ou nos é oferecido, 

e passa a falar em abstrato, o que nos parece ser de pouco interesse e/ou proveito. Não 

queremos dizer que a arte tenha obrigação de criticar o mundo, mas acreditamos que ela deve 

ser capaz de figurar as contradições de seu tempo através de sua forma, “conteúdo sócio-

histórico decantado”, segundo Adorno (ANO), que nos torna capazes de refletir sobre esse 

mesmo tempo, sobre o espaço em que está inserida e sobre nós mesmos, que somos seres 

histórica, espacial e temporalmente situados, o que nos parece ser de maior interesse, por seu 
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poder de revelação de estruturas da vida real, pouco aparentes, muitas vezes, na própria 

realidade. 

Sendo assim, Rui Pires Cabral reedita a seu modo e de maneira bastante atual e 

efetiva, com grande poder de revelação, o gesto que fez de Baudelaire e Machado de Assis 

grandes nomes das literaturas francesa e brasileira, respectivamente. O poeta francês, ao 

assumir o ponto de vista hegemônico da sociedade burguesa, o da classe dominante, revela a 

face real e o modus operandi de classe, e, com isso, o mecanismo de funcionamento da 

própria sociedade, como muito bem nos mostra Dolf Oehler (2004) em seus ensaios em 

Terrenos Vulcânicos.  

Machado de Assis, por sua vez, tornou-se o grande escritor brasileiro do século XIX 

ao realizar a famosa “viravolta”, muito bem notada e anotada por Roberto Schwarz (2012), 

que foi quando o autor parece ter entendido que pela forma, não tanto pelo conteúdo de crítica 

social e moral que utilizava até esse momento de virada, ele conseguiria, como de fato o fez, 

captar com maestria os mecanismos de funcionamento da dominação de classe no Brasil de 

então. O poeta português – e aqui não entra em discussão se melhor ou pior que Baudelaire e 

Machado – revela as tensões, principalmente subjetivas, vividas e vivenciadas por uma 

parcela média da população dos grandes centros urbanos; a dificuldade de estabelecer as 

classes sociais não sugere a desaparição delas, mas a própria dificuldade de defini-las e 

separar com precisão. Ao tratar dessa parcela da sociedade, o poeta passa a revelar as 

“common difficulties” daqueles que coabitam nas grandes e, por vezes, nem tão grandes 

assim, cidades e estão completamente assimilados, como produtores também, mas, 

principalmente, como consumidores, pela lógica cultura do capital financeiro (JAMESON, 

2005).  

*** 

“On may 8, 1915, Americans awoke to find an era abruptly ended. Something had 

happened which would affect their immediate future and the destiny of the world”, assim 

começa o prólogo que abre o livro The Last Voyage of the Lusitania. É sabido que o naufrágio 

do Lusitania ofereceu aos Estados Unidos uma razão a mais para que entrassem na I Guerra 

Mundial; a entrada do país na guerra traria consequências mundiais, pois a nação, após as 

duas grandes guerras e após a Guerra Fria, veio a se estabelecer como a grande, e 

praticamente única potência cultural e política, mudando os destinos da história e 

possibilitando aquilo que veio a denominar-se “globalização” tal e qual a conhecemos, bem 

ou mal, hoje. Desse modo, as memórias, tanto da primeira, quanto da segunda guerra, são 
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marcantes e relevantes para entendermos não apenas o passado, mas, inclusive, e 

principalmente, o nosso presente, e não apenas por conta de as guerras ainda existentes hoje 

em dia, embora muitos sites educacionais celebrem que não há mais guerras hoje em dia e que 

“[o] fim do conflito [2ª guerra] provocou, de certa forma, a Guerra Fria, que nunca eclodiu.”, 

faltou avisar o Vietnã, por exemplo.  

Rui Pires Cabral, ao ativar essa memória, emprestada, uma vez que nem era nascido, 

figura muitas de nossas tensões e dificuldades contemporâneas, herdeiras desse mundo “pós-

guerras”, como se houvessem cessado de todo, reforçando aqui o lembrete; os fragmentos que 

compõem os poemas-colagem significam cada um autonomamente; entretanto, significam 

também em conjunto, assim como cada dia ou fato histórico pode ser percebido, aliás, tende a 

ser atualmente, como fatos isolados. Ao realizar o esforço de vê-los em conjunto, temos um 

mapa mais amplo do todo, no e do qual podemos captar mecanismos mais profundos. 

Pedaços de corpos, principalmente mãos e cabeças, abundam em Oh! Lusitania. 

Multidões anônimas e cidades destruídas se avizinham; os significados do conjunto vão se 

mesclando e um acaba, inclusive, por “contaminar” o outro; superficialmente, podemos ler 

como uma alusão clara ao(s) desastre(s) ocorrido(s) durante as guerras, nesse caso com o 

navio, pois os pedaços de imagens entremeiam-se ao vermelho ou ao negro, cores do navio, o 

negro sendo a parte visível, o vermelho, aquela parte que fica submersa, portanto, não visível, 

que vem a ter por nome, sugestivamente, “calado”.  

Além dessa leitura, em que pedaços compõem com as partes do navio, em que os 

significados visíveis e não visíveis são postos em tensão, as aproximações entre coisas 

disparatadas sugere ainda a tendência homogeneizadora bastante característica de nossos dias. 

Conforme propõe Guattari (1996, p. 293), “as diferenças entre as pessoas e o estado das 

coisas [atenuam-se] cada vez mais, pois como nos ensina, novamente, Jameson (2005, p. 

125), “the fundamental precondition of capitalism, that all forms of human labor can be 

separated out from their unique qualitative differentiation as distinct types of activity [...] and 

all universally ranged under the commom dominator of the quantitative, that is, under the 

universal exchange value of money”, o que ocorre também com as pessoas, nós, enquanto 

consumidores em potencial, com isso,  

 

In a world in which everything, including labor power, has become a 
commodity, ends remain no less undifferentiated than in the production 
schema-they are all rigorously quantified, and have become abstractly 
comparable through the medium of money, their respective price or wage-
yet we can now phrase their instrumentalization, their reorganization along 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

155 

   

the means/ends split, in a new way by saying that by its transformation into a 
commodity a thing, of whatever type, has been reduced to a means for its 
own consumption. It no longer has any qualitative value in itself, but only 
insofar as it can be "used": the various forms of activity lose their immanent 
intrinsic satisfactions as activity and become means to an end. The objects of 
the commodity world of capitalism also shed their independent "being" and 
intrinsic qualities and come to be so many instruments of commodity 
satisfaction: the familiar example is that of tourism. (JAMESON, 2005, p. 
125). 
 

Se nos lembrarmos que o navio Lusitania era um transatlântico destinado também ao 

turismo, essas questões se colocam com muito vigor; a reificação do ser humano, a perda de 

uma identidade mais autêntica, assuntos esses nada ultrapassados, mas o pão de cada dia de 

nossas vidas. Em um dos poemas, temos fragmentos de pessoas com roupas elegantes de 

época, e os seguintes versos: “all/passangers/shall//craw/and/comply with// the status of 

‘junk’.” As pessoas, transformadas em passageiros, consumidores, portanto, de antemão têm 

um futuro quase fatal, o que nos é sugerido pelo uso do modal verb “shall”, que indica 

inevitabilidade ou predestinação, não poder não consumir, no extremo, com a reificação, 

tornam-se objetos e não sujeitos do consumo, estão sujeitos a se tornar (quase) produtos e a 

“comply with”, cumprir com o, “status of ‘junk’”, uma vez que o fim de muitos produtos, cada 

vez mais de uma vida útil de curta duração, é ser descartado, virar lixo. O poema-colagem, 

aparentemente singelo, ao misturar essas realidades chama a atenção para um aspecto 

fundamental da nossa sociedade espetacular: a descartabilidade das coisas e do próprio ser 

humano. 

Por esse poema já podemos perceber o tom que perpassa o livro como um todo, 

sendo ele de um forte pessimismo; Oh! Lusitania é um livro cheio de sombras, nas imagens e 

nos próprios termos usados, sendo alguns deles “night”, “dark mirror”, “a white city 

changed to grey”, “Clouds grew darker”. Se o passado era aterrador, o presente não chega a 

ser menos, presente que desmente a falsa promessa de um progresso feliz.  

Em outro poema-colagem, vemos uma cidade em ruínas, escombros e ferro 

retorcido, os versos são os seguintes: “a white/ city/changed to grey.//asphalt, gasoline,/the 

taint of/noise, and//Money/atop the corpse of/beauty//everywhere/everywhere”. O progresso 

levou, com o asfalto, que civiliza o chão “bruto” de terra, com gasolina, a dar energia e 

movimento (além de ótimo para a combustão, já guardando em si construção e destruição) o 

dinheiro, à destruição, oposto da promessa de construir aquele tal futuro melhor. A ruína se 

espalha e domina todos os lugares, “everywhere/everywhere”, conseguindo, por fim, sepultar 
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uma certa “beleza” ela mesma já morta, pois não se trata de “the body of beauty”, mas de “the 

corpse of beauty”. A beleza surge aqui não como um saudosismo arcádio-romântico de um 

momento pré-capitalista em que a vida no campo era bela, boa e sem traumas, mas como uma 

alegoria daquilo que já não temos mais a capacidade sequer de imaginar, e que por esse 

mesmo motivo não deve ser abandonado, pois, segundo Jameson (2005, p. 287), “[s]till, even 

if, we cannot imagine the productions of such na aesthetic, there may, nonetheless, as with the 

very Idea of Utopia itself, be something positive in the attempt to keep alive the possibility of 

imagining such a thing”; é exatamente nessa tentativa de manter essa possibilidade viva que a 

beleza aparece, ainda que soterrada.  

O progresso, sendo as guerras parte dos meios pelos quais, pretensamente, 

chegaríamos a ele, não entregou o que prometeu; o que a produção e o modo de vida baseado 

no consumo acelerado e na equivalência geral nos legaram, fora os benefícios, que também 

são prováveis, foi “haste”, além de desperdício, “waste”, o fim do processo de progresso fica 

sendo o monte de roupas sem dono, abandonadas, como o fragmento de imagem de outro 

poema sugere, e a poesia, nesse mundo corre o risco de se calar, mas por alguma razão, não o 

faz: “haste,/waste//and despair//will/shock//all the/muses//to/silence.” 

 

BROKEN 

 

Broken é constituído por uma única parte, composta por dez poemas em preto e 

branco, com fragmentos de imagens com recortes retos e regulares, diferenciando-se assim de 

Oh! Lusitania, em que os rasgos são brutos, feitos à mão, aparentemente, sem a utilização de 

régua ou instrumento similar, utilizado naquele. Trata-se de um livro com poemas recortados 

de uma autobiografia de um ex-comandante do submarino HSM Unbroken, Alastair Mars, 

contando fatos vividos por ele no comando do submarino durante a 2ª Guerra Mundial. 

O tom geral do livro também é de desalento, o presente se revela pouco acolhedor, 

menos propício ao encontro que ao isolamento, mostrando o lado escamoteado das, tão em 

moda hoje, redes e associações defendidas com muito otimismo pelos entusiastas convictos 

da globalização, otimismo esse que não é falso, apenas parcial, o que quer dizer, nesse 

contexto, incompleto. Broken mostra a parcela, também muito real, de isolamento que 

acomete os indivíduos dominados pela “tristeza [que] / era o silêncio em torno, / uma água 

imprópria / que a solidão vazava” (CABRAL, 2013, p. 11); esse mesmo sujeito constata em 

outro poema-colagem que não tem muito a ensinar e que embora busque, nos outros, 
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companhia, “irmãos, que posso eu / mostrar-vos?”, o que aprendeu foi que “[e]stamos sempre 

sós/ Esquecemos, partimos// e é já outro tempo/ lá fora, no mundo// secreto e igual”.  

A busca frustrada pelo outro mostra também em Oh! Lusitania que a comunhão 

possível parece ser mais provável pela via da solidão, fator comum capaz ainda de unir, a vida 

espetacular não mente ao afirmar que junta os isolamentos, “[o] espectáculo reúne o separado, 

mas reúne-o enquanto separado” (CABRAL, 2013, p. 23), com lembra novamente Guy 

Debord. Um poema em que um homem de costas aparece apenas do peito pra cima, traz na 

parte inferior, toda preta, os versos: “some day we shall/climb the stairs to/the far side 

of/loneliness”. 

Outra característica marcante na obra poética de Rui Pires Cabral é a constatação de 

que o sujeito perdeu a direção e que vaga pelo mundo sem certeza de onde vai, pois o 

caminho é turvo. Em “Fotografias” lemos os seguintes versos: “Fomos expulsos dos grandes 

palácios/da alegria? Onde estão os mapas que nos guiavam/lá dentro, exactos como o 

instinto?//[...] O caminho turva-se: são as incertezas/da maturidade” (CABRAL, 2003, p. 11). 

Em Broken essa temática recorrente na obra do poeta se mantém; o caminho a ser 

percorrido é, além de incerto, escuro, e o rumo que, por ventura, se sabia antes, como parecem 

propor os versos supracitados, está perdido. Alguns versos deixam isso bem claro: 

“Cidades/da perda, //áspero/ludibrio, //funda/madrugada- //comoretomar //ao nosso/primitivo 

//rumo?”; “Entretanto, eu conhecia //dias submersos/e amigos mais tristes //no lodo da época. 

//Doía-me o peito/de tanto esperar, //descrente/e perdido //no meio do mar.”; “Cedo escurecia. 

Fechei os olhos e vi//uma espécie de morte/na orla mais extrema/do dia.//Fitou-me.//Era fria e 

hábil/porque o jogo terminara.//Tanto melhor.//O tempo corria/para o lugar de onde viera”. 

Sentimento que permanece em Oh!Lusitania: “Sadness/boarded early/with a full 

crew//holding/a dark mirror/over the/waves//to set/all souls//adrift.”    

Entretanto, se não há mais certeza de qual o caminho a seguir, há de se optar por 

algum, ainda que precário no poema e na vida, caso contrário, haverá só silêncio submisso, as 

musas se calarão, como já vimos em um poema na parte anterior. Rui Pires Cabral parece 

optar seguir por onde (ainda) é possível, agora através da forma poema-colagem, que, ao 

aproximar técnicas “distintas”, coloca em questão a própria divisão e segmentação já 

normalizadas e “naturais” para nossos olhos e subjetividades já treinados para perceber as 

coisas assim, herança legada pela divisão do trabalho de orientação taylorista e fordista. E só 

o futuro vai poder nos mostrar onde acabou dando o caminho percorrido, impossível, por sua 

vez, de figurar enquanto ainda não é passado: “Agora reconheço/o ponto de destino.//Verso a 
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verso decidi/o precário curso,/mal alumiado//por vozes já mortas//e um perdido toque/de 

clarim.//Acontece que cheguei/por outro atalho//ao lugar de sempre,/refúgio ou prisão,//tanto 

importa.” 

E no fim, o sujeito sente que não chegou a lugar nenhum, sintomático também de 

nosso tempo, o que mostra não ser coincidência que no fim dos anos 80, no Brasil, o mesmo 

sentimento aparecia cifrado nos versos da canção “Século XXI”, de Raul Seixas e Marcelo 

Nova; cantavam assim os músicos baianos: “Se você correu, correu, correu tanto e não 

chegou a lugar nenhum, baby, oh, baby, bem-vinda ao século XXI”. Se é fato ou ilusão, 

chegar ou não em algum (outro) lugar, tanto importa, bastante é perceber essa estrutura de 

sentimento captada pelo poeta português, percebida também anos antes na música popular 

brasileira. 

Conforme vimos em poema de Broken, é recorrente também a presença de uma 

ambientação em que a junção da água a outros elementos acaba por ter um resultando que 

passa a conotar negativamente; se vivemos nos tempos da modernidade líquida, termo de 

Bauman (2001), o contato dessa liquidez com outros elementos acaba levando a “dias 

submersos”, “lodo”, “espuma”, “água imprópria”, as próprias ondas são “vagas”; em Oh! 

Lusitania temos um poema exemplar nesse sentido: “mud/at the very mouth/of hope://my 

homeland”. 

Embora as restrições sejam muitas, o caminho truncado, lodoso, as dificuldades 

enormes, os sentidos fragmentados, e esses fragmentos passaram a significar por si, o poeta e 

a poesia podem escolher vários caminhos, entre eles, o da alienação estética, o do silêncio 

complacente ou o do buscar “[p]or entre ruínas um rasto de beleza que nos possa salvar. Sem 

optimismo nenhum. E todavia, procura. Se assim não fosse não seria poesia.” (MARTELO, 

2007, p. 105). Rui Pires Cabral não desistiu, ainda busca produzir, ou encontrar, sentidos 

dentro das possibilidades dadas, sem se esquecer das dificuldades de seguir em frente: “how 

strange//sometimes//to continue” (CABRAL, 2014, s. p.). Há várias menções a maneiras 

possíveis de se “continuar”, de impor uma resistência, no mais das vezes, alegorizadas por um 

som, que revela a fragilidade dessa resistência, o poeta resiste escrevendo, agora colando, 

versos. Suas criações figuram esses pequenos entraves, mínimos, às vezes quase inúteis, que 

tentam se não parar a roda dia, diminuir sua marcha. Essa resistência se apresenta ora como 

um grito submarino, “youth./a presentment of/rain.//darkening/fields and/farewell letters,//the 

idea of/screaming//under water”, ora como um grito fragmentado, ao mesmo tempo 

imortalizado e contido de um homem fragmentado, nos versos “Get out.” 
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A poesia de Rui Pires Cabral é, ela mesma, um canto que continua, ainda, apesar, ou 

por conta, dos choques, da efemeridade das coisas e das relações, do desespero e da 

desesperança, como a voz anônima de um poema de Broken: “Ao longe as colinas/ de outra 

idade.//Regressarei?/Quem sabe.//São tão escuros os caminhos,/é tão estranha//a própria 

vida.//Algures uma voz/caiu a um poço.//E canta ainda.”, tudo isso sobre o fragmento de uma 

pessoa que caminha anônima numa paisagem rural. Embora pareça já ser tarde demais, como 

figura um poema de Oh!Lusitania: “no heart/to change//too late/to try”.  

Portanto, fica evidente que o poeta segue buscando, como propõe Jameson, a 

possibilidade de imaginar a possibilidade de uma vida outra, apesar dos muitos poços para se 

cair durante o percurso.   

 

APONTAMENTOS FINAIS 

 

Segundo Bauman (2001, p. 149),  

 

[...] os homens e mulheres do presente se distinguem de seus pais vivendo 
num presente ‘que quer esquecer o passado e não parece mais acreditar no 
futuro’. Mas a memória do passado e a confiança no futuro foram até aqui os 
dois pilares em que se apoiavam as pontes culturais e morais entre a 
transitoriedade e a durabilidade, a mortalidade humana e a imortalidade das 
realizações humanas, e também entre assumir a responsabilidade e viver o 
momento.  
 

Rui Pires Cabral figura em seus poemas essa ausência da crença em um futuro 

promissor, “He could/ hear/ the language of/ fear// ripping the/ flags of the/ future” 

(CABRAL, 2014, p. 13). Ao retomar a memória das duas guerras, ditas grandes, o poeta 

volta-se para o passado e nos lembra da importância da historicidade para que possamos 

compreender melhor nosso próprio momento, que não é um período isolado dos que passaram 

e dos que virão; e é através da forma fragmentada, da destruição, inclusive física dos livros 

que utilizou, que Cabral chama a nossa atenção para a importância da ação no momento 

presente, sem esperança de que tudo se resolva deus ex machina, mas mantendo uma 

esperança, ainda que ínfima, de que: “mistaken for dead//music/will find you//again.”. 

À guisa de uma conclusão parcial e aberta, passamos a tratar exatamente dessa 

aparição de tantos pseudo-mortos, mortos ou quase, que passam a habitar Oh! Lusitania quase 

obsessivamente. Além do poema citado acima, há outros dois: sobre a imagem de rostos de 

homens, lemos: “sir,//it’s too late/for singing//the long night/is done//and those/left 
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behind//who did not survive//are waiting for you/in your/cabin.”; no outro poema-colagem: 

“No, he said, I will/fight for my life; and/I will be someone else,/in another room/on a 

different/Sunday//I will/sleep there all night/among the dead and the dying/and I’ll dream 

up/their voices/anew.” 

Esse último poema é emblemático. A negação que o abre traz em si uma afirmação, 

um empenho em agir e retomar o rumo da própria vida, buscando uma mudança, num mundo 

em que mudar parece algo quase impossível; a vontade de mudança é radical, buscar ser outra 

pessoa, “someone else”, em outro lugar, “in another room”, em um tempo diverso, “on a 

different Sunday”. E nesse cenário, o sujeito passará a estar entre os mortos e moribundos, 

para “dream up their voices anew”. Esse poema nos remete quase diretamente ao que Eric 

Cazdyn (2012) percebeu e teorizou em The already dead. Cazdyn propõe que uma vez que já 

não há fora do sistema capitalista em que estamos inseridos, como afirma Jameson, há de se 

buscar os espaços in-between, sendo que uma das categorias que dão forma a essa 

descontinuidade possível dentro do próprio sistema é a de “already dead”, que representaria 

uma possibilidade não de mudança, mas de reaprendermos a sonhar com a mudança, com 

outros caminhos, pois como Jameson também nos faz ver, já perdemos a própria capacidade 

de imaginar uma realidade radicalmente diferente da nossa (2005, p. 287). Cazdyn (2012, p. 

204) assinala: 

 

The already dead do not desire to be who they are: they become, against 
their Will, the already dead. The already dead learn how to let go while still 
holding on. They let go of the fear of dying. And they reclaim the fear for 
themselves. Death and dying might always be terrifying, but it is a terror 
that does not need to be defined by state. The already dead also let go of the 
hysterical desire for salvation and cure. And they reclaim it. The desire for 
redemption, for reparation, for the impossible cure, might very well be our 
fatal flaw (that desire leading us back to prison), but to let go of these 
desires seems to open up the very possibility of their coming into being. This 
riddle, however, cannot be outsmarted in advance, but can only be solved 
without knowing it, in an entirely different realm that most closely resembles 
the utopia of praxis. It is for this reason that the already dead should not be 
fetishized or celebrated, but only recognized as a profound flash – and thus 
the possibility – of a radical future that already is.   
 

Portanto, parece ser através desses “já-mortos” ou desses “mortos-(redi)vivos”, dessa 

disjunção entre a morte a vida, da qual a morte seria a disjunção final, “among the dead and 

the dying”, que o poeta procura “dream up”, que pode ser traduzido como “inventar”, o que 

implica atividade e não passividade, as vozes desses mortos, ou seja, abrir um espaço, e um 

tempo, de possibilidades outras de dentro da própria realidade em ruína. A proposição não é 
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retomar com saudosismo as vozes passadas; não se trata aqui de “dream up” essas vozes 

again, mas “anew”, termo em que a própria grafia intui e sugere uma in-betweeness entre os 

termos again, ou seja, o passado retomado, e o new, o totalmente novo, ou seja, a-gain+new= 

anew. São esses espaços intermediários, a que chamamos aqui espaços “in-between”, que 

permitem ao poeta cantar e à poesia prosseguir, relevantemente. 
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Memórias paulistanas 
 

 

Cristiane Prando Martini TOLEDO (PUC-SP – Capes) 
 

RESUMO: O objetivo do trabalho é centrar o olhar na ironia utilizada em crônicas (“Ruas de 
São Paulo antigo”, “Paulistana”, “Terra essencialmente agrícola”, “Subsídios para a História 
da Independência”) extraídas da obra Cavaquinho e Saxofone (1940, póstuma), de António de 
Alcântara Machado, autor modernista participante do movimento que pregava a ruptura com o 
convencionalismo literário. Alcântara Machado utiliza uma linguagem leve e bem-humorada, 
espontânea e comunicativa, resultado, possivelmente, de sua atuação como jornalista. Trata-se 
de uma obra que ocupou os rodapés dos jornais (Saxofone) e posteriormente ganhava 
destaque em página do jornal (Cavaquinho). Repleta de flashes e cortes que possibilitaram 
uma comunicação fácil e direta com o público, Alcântara Machado inscreve nesta obra sua 
linguagem de maneira irônica, instaurando a ruptura que propõe acabar com o estilo 
rebuscado que até então marcava certa literatura da época. Uma criação poética, um estilo 
inovador, de cuidadosa elaboração de elementos retirados do jornal. Este estudo observará a 
maneira divertida e irônica de se referir ora aos acontecimentos históricos, ora aos políticos ou 
sociais que permitem que os artifícios empregados pelo autor evidenciem a identificação com 
o movimento modernista; num resgate da memória da cidade de São Paulo, e a coloca sob os 
holofotes, digna de ser observada com um fluxo notável de intertextualidade que o autor tece 
em recortes que permitem visualizar a cidade dos arranha-céus. 
PALAVRAS-CHAVE: Cavaquinho. Saxofone. Memórias paulistanas. Modernismo. 
 
ABSTRAT: The main purpose of this paper is to look at the irony used in chronicles ( “Old 
São Paulo streets”, “Paulistana”, “Primarily agricole land”, “Subsidies for history of 
Independence”) excerpted from literary work Cavaquinho e Saxofone (1940, posthumous) 
from António de Alcântara Machado, modernist author who participated in the moviment that 
proclaimed a disruption to the literary conventionalism. Alcântara Machado uses a mild and 
cheerful language, spontaneous and communicative, as result of, probably, his work as 
journalist. It is a work that, at first, appeared on newspapers’ footers (Saxofone) and then it 
would stand out as the main headline of the jornal (Cavaquinho). The work is full of flashes 
and cuts which allowed an accessible and objective communication with the audience, 
Alcântara Machado inscribes his language through irony, establishing the disruption that 
would propose ending the exquisite style that characterized some of the literature of his time. 
A poetic creation, a innovative style, of a careful elaboration with elements taken of the 
newspaper. This study will look for an entertaining and ironic way of referring, either to 
historical events, or to political or social ones, that enable an identification with the 
modernism through the artifices employed by the author; in a retrieval of the memory of the 
city of São Paulo and place it under the holofotes, worthy of being observed with a 
remarkable flow of intertextuality that the author weaves in cutouts that allow to visualize the 
city of skyscrapers. 
KEYWORDS: Small guitar. Saxophone. Paulistanas memories. Modernism. 
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Os verdadeiros sábios não têm outra missão que aquela de nos fazer rir por 
meio de seus pensamentos e de nos fazer pensar por meio de seus chistes. 

Octavio Paz 
 

A obra que este estudo propõe como análise é Cavaquinho e Saxofone (1940), de 

António de Alcântara Machado, autor modernista participante do movimento que pregava a 

ruptura com o convencionalismo literário. Alcântara Machado utiliza uma linguagem leve e 

bem-humorada, autêntica, espontânea e comunicativa, resultado, possivelmente, de sua 

atuação como jornalista. Trata-se de uma obra que ocupou os rodapés dos jornais (Saxofone) 

e posteriormente ganhava destaque em página do jornal (Cavaquinho), repleta de flashes e 

cortes que possibilitaram uma comunicação fácil e direta com o público. Alcântara Machado 

inscreve nesta obra sua linguagem de maneira irônica, instaurando a ruptura que propõe 

acabar com o estilo rebuscado que até então marcava certa literatura da época. Uma criação 

poética, um estilo inovador, de cuidadosa elaboração de elementos retirados do jornal.  

Este estudo observará a maneira divertida e irônica de se referir ora aos 

acontecimentos históricos, ora aos políticos ou sociais, que permitem com que os artifícios 

empregados pelo autor evidenciem a identificação com o movimento modernista, num resgate 

da memória da cidade de São Paulo e a coloca sob os holofotes, digna de ser observada com 

um fluxo notável de intertextualidade que o autor tece em recortes que permitem visualizar a 

cidade dos arranha-céus.  

Os textos que constituem essa obra são muitas vezes indissociáveis, pois ora são 

críticas teatrais que parecem crônicas ou contos, ora são contos que parecem crônicas. No 

entanto, para esse momento a escolha foi de “Ruas de São Paulo antigo” , que, no meu 

entender, constitui um ensaio. Texto que estabelece um diálogo com o literário. Leiamos: 

 

As ruas de São Paulo não envelhecem. Não têm tempo de envelhecer. 
Nenhuma existe como existiu há trinta anos. Vamos dizer vinte. Vamos dizer 
mesmo dez. O que deve desanimar os turistas: têm de se contentar com o 
Butantã, a Penitenciária, o Parque da Água Branca. Inutilmente procurarão 
entrar em contacto com o passado numa dessas ruas mais que centenárias, 
estreitas, frias, cheirando a mofo, como possue toda cidade européia que se 
preza. Aquí, as casas vivem menos do que os homens. E se afastam para 
alargar as ruas. Nem há nada acabado, definitivo. [...] Por tudo isso as ruas 
de S. Paulo não têm fisionomia definida e atestam nas placas uma confusão 
de valores inacreditável. (MACHADO, 1940, p. 13-14). 
 

O texto começa com a descrição da rua quando a noite já chegou, pois o autor afirma 

que “À noite é que ela deve ser vista” (MACHADO, 1940, p. 9). Uma contradição, mas 
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muitas observações e descrições estão contidas e não devem ser desprezadas. Por vezes nos 

deparamos com imagens que revelam um instante fotográfico e outras imagens em 

movimento que, veladas ou não, têm como estopim letras que tecem imagens “De dia a 

atenção se perde no bonde que passa, na casca de banana, no pregão dos vendedores 

ambulantes, nuns olhos, num palavrão, num anúncio. A gente vê perto e vê baixo. [...]” 

(MACHADO, 1940, p. 14). 

Imagens da cidade que muitas vezes são imagéticas, já que o olhar de hoje não é 

mais real: “Na cidade distanciada de sua história mesmo recente quase nada fala à lembrança 

da gente. Não há evoca-la senão através da imaginação... Para rever é preciso fechar os 

olhos.” (MACHADO, 1940, p. 16). 

Precisão, admiração e contemplação. Assim o autor descreve a cidade noturna, livre 

de perigos, de aglomerações, de barulho. Hora de vivenciar a cidade “ e a rua: postes, árvores, 

jardins, fachadas. Os homens dormem: a rua vela” (MACHADO, 1940, p. 14) e nos 

encantamos, mesmo sem fechar os olhos, com o que virá: “O próprio transeunte na sua 

solidão ganha outro relevo, uma certeza melhor da sua realidade” (MACHADO, 1940, p. 14). 

Essa travessia pelas ruas de São Paulo a ‘la Alcântara’ mereceu um capítulo na tese 

de Eduardo Benzatti do Carmo (2004), na qual ele revela o olhar fotográfico do autor que 

buscou a observação atenta das ruas de São Paulo, muito provavelmente portando caneta e 

anotações que pudessem deslindar informações minuciosas e precisas aos leitores. 

Tal análise se valeu da crônica intitulada “Noturno de São Paulo”, em que Machado 

descreve aspectos da cidade observados durante um passeio noturno. No entanto, não são os 

elementos concretos que mais chamam a atenção, mas sim o olhar nas luzes dos faróis dos 

automóveis e nos anúncios publicitários, o que na visão de Carmo (2004, p. 27) 

desmaterializa a paisagem e oferece um relato onírico, quase irreal: 

 

Do largo do Paisandú a vista da gente descendo à toda a avenida São João 
até a praça do Correio toma impulso para subir os vinte e tantos andares do 
casarão Martinelli. Aí pelas nove e meia da noite os automóveis correm para 
pegar a segunda sessão dos cinemas e é bonito ver as luzes indo e vindo 
pertinho do asfalto enquanto outras fogem trepando pelos prédios e são 
anúncios de sapatos, gramofones, vermífugos, terrenos a prestações, 
dentifrícios, tantas cousas precisadas pelo povo. Parece que as luzes 
estouram, se esborracham no fundo escuro. Tudo fica enorme e se prolonga 
na noite. E a gente tem vontade de subir também. (MACHADO, 1940, p. 7). 
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Apesar da descrição pouco demorada do lugar, notamos que há uma movimentação 

logo no início: transeuntes pelo largo, automóveis que passam. Cenário que nos permite 

imaginar uma fotografia, uma criação mental de uma imagem do local. São como planos que 

se congelam e, capturados, revelam a intertextualidade e a fusão de linguagem por meio dos 

anúncios e tantas outras “cousas precisadas pelo povo” (MACHADO, 1940, p. 11). 

Notamos que apesar de a emblemática cidade de São Paulo ser conhecida como a 

“cidade que não para”, Machado, ainda que na São Paulo antiga, mas moderna, consegue 

parar e caminhar pela cidade e ver beleza. É quando a quintessência aristotélica ressurge e 

ganha espaço em uma metrópole pouco conhecida pelos leitores, afinal, “a rua é mais do que 

isso, a rua é um fator da vida das cidades, a rua tem alma!” (RIO, s.d., p. 1). 

Por ser a crônica um gênero textual híbrido, consideraremos a intersecção entre o 

Jornalismo e a Literatura, que se entrecruzam e resultam na obra Cavaquinho e Saxofone 

(solos) 1926-1935. 

Como a crônica tem o caráter transitório do real e ficcional, o noticioso e o literário, 

o autor fica razoavelmente à vontade para exprimir seus pensamentos. É nesse instante que a 

crônica surge como uma intersecção entre o Jornalismo e a Literatura, já que é um gênero que 

permite uma outra maneira de narrar os fatos cotidianos, enquanto a notícia apenas possibilita 

as informações de dados objetivos imparciais. 

O cronista é também um historiador, intérprete que vai apresentar e recriar, com 

imaginação, um fato, um acontecimento, alguém que narra e que vive sob o primado da 

narrativa. Benjamin (1985) afirma que, além de colecionador de cacos perdidos da – e na – 

memória imperecível, e do narrador circunstancial, cabe ao cronista refletir sobre sua inserção 

no fluxo insondável das coisas. 

O gênero crônica assume no Jornal do Commercio um espaço opinativo, por meio da 

crítica direta ou apoiada na sátira, na ironia, na paródia e no humor. Assim é feita a crítica ao 

governo, às instituições públicas e privadas (RIBEIRO, 2007, p. 86). 

A questão da autenticidade da linguagem, e, no seu âmago, o processo de 

representação da modernidade por meio de cortes estão afinados nos textos que serão 

analisados. A sistematização da linguagem literária em Alcântara Machado propicia a leitura 

crítica de uma época em que a cidade de São Paulo recebia um grande polo cultural e 

econômico. 

O autor de Cavaquinho e Saxofone ressalta sobretudo a face conservadora do homem 

e das coisas do país, algo que ele fazia com humor e ironia por vezes cortantes, para melhor 
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conscientizar os leitores quanto ao momento em que viviam – divisor de águas entre a 

tradição, que morria, e a renovação, que firmava seus passos. O autor consagrou-se como um 

dos escritores brasileiros de maior sensibilidade para compreender os conflitos e os anseios 

das pessoas comuns vivendo em uma cidade grande. 

A obra aqui analisada de António de Alcântara Machado é eminentemente 

paulistana, pois assinala adequadamente o fenômeno que gerou o Modernismo em São Paulo, 

preocupada com os problemas e costumes da cidade grande, tendo como núcleo temático a 

inusitada técnica de ligar literatura e cinema ao envolvimento jornalístico, ao captar 

instantaneamente a vida na cidade. É relevante que o autor tenha escolhido a linguagem 

telegráfica e a rapidez da frase curta como a manifestação básica para dimensionar a 

fragmentação, o caos social paulista e mesmo assim dar conta de expor uma identidade da 

cidade. Mesmo que o autor não tenha escrito sobre cinema, seus escritos anteriores na seção 

Theatro e Música no Jornal do commercio, não denotam essa preocupação, a técnica por ele 

empregada, inovadora e típica de manifestos de vanguarda, se assemelha muito à técnica 

cinematográfica. 

Paulista por nascimento, António de Alcântara Machado abordou a sua cidade no 

desenrolar do cotidiano, reflexo do processo vivido pelas transformações advindas da 

imigração, industrialização e urbanização. O seu testemunhar confere autenticidade: pioneiro 

em captar “flashes” da Pauliceia em transição que ele mesmo vivenciou. 

A rebeldia moderna captada em Cavaquinho e Saxofone que este trabalho pretendeu 

demonstrar é de valor documental de uma época de mudanças aceleradas e um esforço de 

superação do conflito engendrado pela modernidade. 

Assim é que Alcântara Machado engaja-se ao grupo modernista, se for considerado 

como linha de ação do movimento a ruptura das subordinações acadêmicas; a destruição do 

espírito conservador e conformista; e a perseguição permanente ao direito à pesquisa estética, 

à atualização da inteligência artística brasileira, à estabilização de uma consciência criadora 

nacional.  

Sobre o movimento modernista, diz Alcântara Machado (1926, p. 328-329): 

 

O grande bem do movimento moderno foi justamente humanizar a nossa 
literatura. Humanizando o literato primeiro. Antes dele o homem se escondia 
bem lá no fundo do artista. De bobo e medroso. Agora não. Perdeu a 
vergonha e o medo. Diz com franqueza e simplesmente o que pensa dos 
outros e de si mesmo, do mundo que vê e do mundo em que vive [...]. 
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Coragem de afirmar a sua brasilidade e a sua modernidade. Coragem de se 
afirmar em suma. 
 

Desse modo, Alcântara Machado utiliza-se do riso, da ironia, do pitoresco e do 

exacerbado de maneira peculiar para traduzir suas ideias, e, como homem crítico e intelectual 

consciente de sua penetração na vida moderna, nunca fugiu de seus propósitos. Transportou 

para seus textos literários as situações que envolviam os mais diferentes tipos da Pauliceia, 

com a intenção de dosar seus textos com um estilo leve, solto, cheio de humor. 

Os conceitos de ironia que norteiam este trabalho compreendem primeiramente a 

menção que Alcântara Machado (1940, p. 309) faz sobre o humor: 

 

Enfim todas essas manifestações do passadismo nacional divertem bastante a 
gente. E isso é que é essencial. O resto vem depois. 
Um dos maiores benefícios que o movimento moderno nos trouxe foi 
justamente esse: tornar alegre a literatura brasileira. Alegre quer dizer: 
saudável, viva, conciente de sua força, satisfeita com seu destino. 
Até então no Brasil a preocupação de todo escritor era parecer grave e 
severo. O riso era proibido. A pena molhava-se no tinteiro da tristeza e do 
pessimismo. O papel servia de lenço. De tal forma que os livros esprimidos 
só derramavam lágrimas. Se alguma ideia caía vinha num pingo delas. [...] . 
 

Dentre tantas teorias sobre ironia, humor, riso, centralizei nas diversas possibilidades 

elencandas por Propp (1992) para falar do riso e assim justificar na obra momentos que 

propiciam o riso fácil, sem pensar numa crítica mais ferrenha. Momentos de sarcasmo temos 

muitos em Cavaquinho e Saxofone e são eles que possibilitaram uma análise de base teórica 

sobre a História do Riso e do Escárnio, de Georges Minois. 

Numa tentativa de análise sobre a teoria da ironia, que são muitas e todas pertinentes, 

o avanço se deu com a leitura de Muecke (1995) e suas considerações na obra Ironia e o 

irônico, que revela o quanto o leitor é qualificado diante da obra que está em análise: os mais 

desatentos ou desinformados muitas vezes esgotam a leitura em análises pouco profundas e 

deixam de descobrir o que constitui a essência da obra: a construção da ironia numa 

perspectiva realista e moderna. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

ANDRADE, Oswald de. Obras completas. A utopia antropofágica. Editora Globo, 2011, SP. 
 
BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. Companhia de Bolso, 2013, SP. 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

168 

   

 
BOPP, Raul. Vida e morte da Antropofagia. José Olympio Editora, 2006, RJ. 
 
BORELLI, Simões; HELENA, Silvia. Ação, suspense, emoção. Literatura e cultura de massa 
no Brasil. São Paulo: EDUC, 1996. 
 
BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. Editora Cultrix, 1984, SP. 
 
BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifônica. Editora Unicamp,1996, Campinas. 
 
CANDIDO, Antônio; CASTELLO, J. Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira. São 
Paulo: Difusão Européia do Livro, 1968. 
 
CANDIDO, Antônio (Org.) A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. 
In: ______. A vida ao rés do chão. Campinas: Editora Unicamp, 1992. 
 
______. Tese e Antítese. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971.  
 
______. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 5. ed. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1975.  
 
______. Literatura e Subdesenvolvimento. ______. In: A Educação pela noite e outros 
ensaios. São Paulo: Ática, 1987. 
 
CARMO, Eduardo Benzatti. A obra ficcional e jornalística do escritor Antonio de Alcântara 
Machado: letras e imagens. Tese de doutorado. Ciências Sociais, PUC-SP, 2004. 
 
FERREIRA, Antonio Celso; MAHL, Marcelo Lapuente (Org.). Letras e Identidades. São 
Paulo no Século XX, Capital e Interior. São Paulo: AnnaBlume, 2008. 
 
LARA, Cecília. Antonio de Alcântara Machado: experimentação modernista em prosa. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Tese de Livre docência, 1981. 
 
KIERKEGAARD, Soren A. O conceito de ironia. Rio de Janeiro: Vozes, 2013. 
 
MACHADO, Antônio de Alcântara. Cavaquinho e Saxofone. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1940.  
 
______. Prosa preparatória e Cavaquinho e Saxofone. v. 1. Rio de Janeiro:  Civilização 
Brasileira, 1984. 
 
______. Pressão afetiva & aquecimento intelectual. Cartas de Antonio de Alcântara Machado 
a Prudente de Moraes Neto. São Paulo: EDUC, 1997. 
 
______. Intelectuais na encruzilhada. Correspondências de Alceu Amoroso Lima e Antonio 
Alcantara Machado, ABL, 2001. 
 
MACHADO, Luís Toledo. Antonio de Alcântara Machado e o Modernismo. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1970. 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

169 

   

 
MARQUES, Emery. Mapas, cartilhas e referendum: imagens da vida em António de 
Alcântara Machado. Dissertação de mestrado, UNESP, Assis, 1995. 
 
MELO, José Marques de. A crônica. In: CASTRO, Gustavo de; GALENO, Alex (Org.) 
Jornalismo e Literatura: a sedução da palavra. 2. ed. São Paulo: Escrituras, 2002. 
 
MINOIS, Georges. História do Riso e do escárnio. São Paulo: Editora Unesp, 2003. 
 
MOISÉS, Leyla Perrone. Texto, Crítica, Escritura: ensaios. São Paulo: Ática, 1978. 
 
MOISÉS, Massaud. A criação literária: prosa. São Paulo: Cultrix, 1987. 
 
MUECKE, D. C. Ironia e o irônico. Trad. Geraldo Gerson de Souza. São Paulo: Perspectiva, 
1995. 
 
OLIVEIRA, Valdevino Soares de. A linguagem de Alcântara Machado, uma vertente 
modernista. Dissertação de mestrado, USP, 1980. 
 
PINTO, Maria Inez Machado Borges. Crônica cinematográfica do cotidiano: Alcântara  
Machado e os impasses do Modernismo, Revista Varia História, Belo Horizonte, n. 24, jan. 
01. 
 
PROPP, Vladimir. Comicidade e riso. São Paulo: Ática, 1992. 
 
RIBEIRO, José Alcides. Transdisciplinaridade. Literatura Brasileira e Jornalismo. Jornal do 
Commercio. São Paulo: Fernando Bilah. 2007. 
 
______. Imprensa e ficção no Século XIX. São Paulo: Editora Unesp, 1996. 
 
RIO, João do. A Alma encantadora das ruas. Fundação Biblioteca Nacional do livro. 
Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action&co_obra=2
051>. Acesso em: 05 set. 2014. 
 
RUFFINELLI, Jorge; ROCHA, João Cezar de Castro. Antropofagia hoje?  São Paulo: É 
Realizações, 2011. 
 
SILVEIRA, Santa Maria Nogueira. António de Alcântara Machado: na prática jornalística, a 
busca da renovação. Dissertação de mestrado, USP, 1986. 
 
SCLIAR, Moacyr. Jornalismo e Literatura: a fértil convivência. In: CASTRO, Gustavo de; 
GALENO, Alex (Org.). Jornalismo e Literatura: a sedução da palavra. 2. ed. São Paulo: 
Escrituras, 2002. 
 
TESORO, Luci Léa Lopes. A obra de Antônio de Alcântara Machado: flashes de SP. 
Dissertação de mestrado em História, PUC-SP, 1984. 
 
TINHORÃO, José Ramos. Os sons que vêm da rua. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2005. 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

170 

   

 
VÉRAS, Maura Pardini Bicudo. Divercidade: territórios estrangeiros como topografia da 
alteridade em São Paulo. São Paulo: EDUC, 2003. 
 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN:978-85-66060-17-1 

 

Memória e corpo feminino em “A stroke of good fortune” 
  

 

Débora Ballielo BARCALA (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de Mestrado, ainda em seu estágio 
inicial, denominada “O grotesco e a personagem feminina em Flannery O’Connor”, e 
pretende apresentar uma análise do conto “A Stroke of Good Fortune”, de Flannery 
O’Connor. O enfoque principal é a análise da personagem Ruby Hill, que, ao subir as escadas 
de seu prédio com muita dificuldade, começa a lembrar-se da mãe e, em especial, do parto de 
seu irmão mais novo. A partir dessas lembranças, Ruby reflete sobre sua própria vida, sua 
relação com o seu corpo e com o gênero masculino. Halbwachs (apud BOSI, 1987) defende 
que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. Para Ecléa Bosi 
(1987), por mais que a memória coletiva seja importante, é o indivíduo que recorda, já que a 
memória se desenvolve a partir da convivência familiar, escolar e profissional. Segundo 
Prown (2001), a gravidez, que pode ser considerada a expressão corporal mais visível da 
feminilidade, serve como punição para as personagens de O’Connor, talvez devido a sua 
relação com uma tentativa das mulheres de vivenciar a própria sexualidade. Assim, o objetivo 
da análise é oferecer reflexões a respeito da memória individual de Ruby e sua relação com a 
construção de sua identidade de gênero e com a gravidez que insiste em negar.   
PALAVRAS-CHAVE: Flannery O’Connor. Personagem feminina. Memória. 
 
ABSTRACT: The present work is part of a Masters research, still in its early development 
stage, called “The grotesque and the female character in Flannery O’Connor” and proposes 
to present an analysis of the short story “A atroke of good fortune”, by Flannery O’Connor. 
The main focus is on the analysis of the character Ruby Hill, who, while climbing the stairs of 
her building with great difficulty, starts to remember her mother and specially her brother’s 
birth. Because of these memories, Ruby reflects about her own life, her relationship to her 
body and with the male gender. Halbwachs (apud BOSI, 1987) states that each individual 
memory is a point of view about the collective memory. To Ecléa Bosi (1987), even though the 
collective memory is important, it is the person that remembers, since memory develops from 
family, school and professional life. According to Prown (2001), pregnancy, which can be 
considered the most visible corporal expression of femaleness, works as punishment to 
O’Connor’s characters, maybe due to its relation to an attempt of these women to experience 
their own sexuality. Therefore, the aim of this analysis is to offer considerations regarding 
Ruby’s individual memory and its relation with the construction of her gender identity and 
with the pregnancy she insists in denying.  
KEYWORDS: Flannery O’Connor. Female character. Memory. 
 

Flannery O’Connor é considerada, por muitos críticos literários, uma das maiores 

escritoras americanas da modernidade. Seu estilo e sua competência literária têm sido muitas 

vezes comparados aos de nomes consagrados da literatura estadunidense como Mark Twain e 

Scott Fitzgerald. De acordo com Jordan (2005, p. 50, tradução nossa): 
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O Oxford Companion to Women’s Writing in the United States afirma que 
“O’Connor atrai a atenção crítica de mais acadêmicos a cada ano do que 
qualquer outra escritora americana do século vinte”. Em outras palavras, ela 
é a equivalente feminina do grande escritor do Mississippi, e seu 
companheiro sulista William Faulkner.  

 

No entanto, apesar de sua indiscutível relevância no cenário da literatura norte-

americana, O’Connor ainda é pouco estudada no Brasil, mesmo por acadêmicos da área das 

Literaturas Estrangeiras Modernas. Parte disso deve-se à publicação tardia de traduções de sua 

obra no país – a obra Contos Completos só foi publicada em 2008. É esta tradução, muito bem 

executada pelo poeta e tradutor Leonardo Fróes, que será utilizada no decorrer deste artigo. 

Além de pouco estudada no Brasil, a obra Flannery também não é objeto de muitos 

estudos de crítica feminista, talvez porque, em sua escrita, O’Connor tenha se ocupado muito 

de temas religiosos e ligados à tradição patriarcal. Sobre o conto que é objeto deste artigo, por 

exemplo, O’Connor (1988, p. 85, tradução nossa) afirma em uma carta: 

 

Vocês estavam certos sobre “A Stroke of Good Fortune”. Tampouco me 
agrada e eu realmente não queria que ele estivesse lá [na coletânea] mas 
Giroux [editor] achou que devia estar. Ele é, à sua maneira, católico, sendo 
sobre a rejeição da vida na sua fonte, mas é muito próximo da farsa para 
suportar o peso. 

 

Apesar do desejo da autora de que seu conto fosse interpretado como uma história 

católica sobre a rejeição da vida, pretendemos demonstrar, através deste trabalho, como esta 

seria uma leitura redutora de “A Stroke of Good Fortune”, pois neste conto (publicado pela 

primeira vez em 1949 sob o título “A Woman on the Stairs”) narram-se os conflitos de uma 

personagem que constantemente se debate com as lembranças da mãe e seu desejo de romper 

com a tradição patriarcal e conquistar sua autonomia perante a sociedade em que está inserida. 

 
“UM GOLPE DE SORTE” E A MEMÓRIA 
 

Em “A stroke of good fortune”, traduzido no Brasil por Leonardo Fróes como “Um 

golpe de sorte” (2008), narra-se a história de Ruby Hill, uma mulher que chega ao seu prédio 

com uma sacola de compras para seu irmão e hóspede, mas que, por morar no quarto andar de 

um prédio sem elevadores, opta por deixar as compras no térreo para seu marido subir depois, 

e tenta subir as escadas. No entanto, para Ruby é incrivelmente difícil subir degraus; após 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

173 

   

apenas cinco ela já se sente cansada e falta-lhe o fôlego. Ruby acredita que isto seja 

decorrente de uma doença cardíaca.  

Durante esta subida, a personagem rememora sua infância e adolescência e a 

lembrança mais marcante é a de sua mãe envelhecida, aos trinta e quatro anos, após passar por 

oito gestações das quais nem todos os filhos sobreviveram:  

 

Lembrava-se de sua mãe nessa idade – já com uma cara envelhecida de maçã 
amarela, enrugada e azeda, a cara azeda que ela sempre tivera, de quem 
nunca parecia satisfeita com nada. E comparou seus trinta e quatro aos trinta 
e quatro da mãe. A mãe então já estava com o cabelo grisalho – e o dela 
agora, apesar de o ter pintado, não estava. Aquela penca de filhos, oito, foi o 
que deu cabo da mãe: dois já nascidos mortos, um morto no primeiro ano de 
vida, outro esmagado por uma ceifadeira. A cada filho que se ia, morria a 
mãe mais um pouco. E por que tudo aquilo? Porque ela não tinha informação 
sobre nada. Pura ignorância. A mais pura e completa ignorância! 
(O’CONNOR, 2008, p. 131-132). 

 

A memória e as lembranças de Ruby têm papel fundamental no andamento deste 

conto, pois somente a partir das memórias da personagem sobre sua mãe é que o leitor pode 

compreender sua situação e sua visão sobre a feminilidade. O trecho acima já deixa claro que 

Ruby via a mãe como uma “maçã muito madura”, isto é, como uma mulher envelhecida e 

entristecida, que tivera sua energia vital sugada por oito gestações e pelo sofrimento de perder 

seus filhos. Assim, para Ruby, a maternidade (expressão máxima da feminilidade no contexto 

sócio-histórico da personagem) não poderia trazer consequências positivas para a mulher, 

apenas morte da individualidade e esgotamento. Daí a afirmação da personagem de que 

gravidez é fruto de falta de informação. 

Ruby lembra-se particularmente do parto demorado de seu irmão mais novo, a quem 

culpa como responsável por “tornar sua mãe cada vez mais morta” (O’CONNOR, 2008, p. 

139):  

 

Lembrava-se de quando sua mãe teve Rufus. Foi a única dos filhos que não 
aguentou ficar lá e, para se livrar da gritaria, andou mais de quinze 
quilômetros, no sol quente, até o cinema em Melsy, onde assistiu a dois 
westerns, a um filme de horror e a um seriado, e só depois entrou em casa, 
fazendo de novo a pé todo o caminho de volta, para constatar que a confusão 
ainda estava no início, o que a obrigou a escutá-la noite adentro. E tudo, todo 
aquele sofrimento por Rufus, que agora mostrava ter menos fibra do que um 
esfregão de cozinha! Podia vê-lo antes de ter nascido, um nada em lugar 
nenhum, e ainda assim já esperando, esperando sempre, para fazer sua mãe 
com apenas trinta e quatro anos de idade, uma velha decrépita. 
(O’CONNOR, 2008, p. 132). 
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Mais uma vez, Ruby recorda-se da figura de sua mãe com trinta e quatro anos 

(mesma idade que a personagem) e descreve-a, agora, como uma “velha decrépita”. Neste 

trecho, no entanto, evidencia-se a associação que a personagem faz entre o definhamento da 

mãe e seu irmão mais novo, Rufus, que causara tanto sofrimento à mãe em um parto 

longuíssimo, sofrimento este que Ruby considerava vão, pois Rufus não tinha “fibra”. 

Portanto, ela culpa o irmão pelo estado de envelhecimento precoce físico e psicológico da 

mãe.  

Ainda neste trecho, percebemos que a Ruby adolescente preferia caminhar por horas 

debaixo do sol para assistir a filmes de horror do que presenciar um parto na família, 

comportamento que não seria o esperado para uma menina de seu meio social, visto que foi a 

única dos filhos que não quis estar presente neste momento. Logo, vemos que, desde a tenra 

idade, a personagem não enxergava o nascimento e o parto de uma criança como o “milagre 

da vida”, como o restante da família, pois para ela um feto era “um nada em lugar nenhum”, 

pelo qual não valia a pena submeter-se a tanto sofrimento.  

Antes de chegar a seu apartamento, Ruby faz uma pausa no terceiro andar para 

conversar com sua amiga Laverne, que pode ser considerada um estereótipo da mulher 

solteirona que se ocupa apenas de homens e sapatos. Ao notar o cansaço da amiga, Laverne 

começa a fazer brincadeiras insinuando que Ruby está grávida, o que esta acredita ser 

impossível. Ruby zanga-se com a amiga, pois esta, por ser solteira, não poderia saber do que 

estava falando, “apenas ela tinha engordado” (O’CONNOR, 2008, p. 142). Apesar de sair do 

apartamento de Laverne furiosa, Ruby não pôde deixar de olhar para sua barriga e refletir 

sobre seus sintomas até deixar-se convencer de que estava realmente grávida. Essa 

constatação deixa Ruby desolada, pois, para ela, não poderia haver pior destino para uma 

mulher do que engravidar: 

 

Não, não podia ser um filho. Não teria uma coisa a esperar dentro dela para 
torná-la cada vez mais morta. De jeito nenhum. Impossível Bill Hill ter dado 
uma escorregadinha. Ele disse que era seguro, tinha funcionado bem, todo 
esse tempo, e assim portanto não podia... não, não podia ser. Ela, 
estremecendo, tapou a boca com a mão. Sentiu seu rosto repuxar-se 
enrugando: dois já nascidos mortos, um morto no primeiro ano de vida, 
outro esmagado, que nem maçã amarela e seca, e a pessoa, com trinta e 
quatro anos apenas, já velha. Ah, não! Madame Zoleeda [vidente] não tinha 
dito que tudo terminaria em secura. Madame Zoleeda disse que haveria 
finalmente um tremendo golpe de sorte! (O’CONNOR, 2008, p. 142). 
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Neste trecho, além de reiterar-se a relação estabelecida entre a memória da 

personagem e a visão de Ruby sobre a maternidade e a gravidez, notamos que a personagem 

interpreta as lembranças que tem da mãe como uma previsão do que sucederá a ela mesma se 

engravidar, pois os planos do presente (ação da narrativa) e da memória (lembrança da mãe) 

se misturam e Ruby acredita que tudo terminará em secura para ela.  

Apesar de sua aversão à gravidez, é possível inferir do texto que a responsabilidade 

de evitar a concepção recaía sobre Bill Hill, marido de Ruby, demonstrando como, apesar de 

ter fortes opiniões a respeito de sua independência sobre o próprio corpo, o poder de decisão 

sobre uma gravidez ainda estava nas mãos do homem. Ruby não pode decidir sobre o próprio 

corpo e sente-se traída pelo marido, pois este, apesar de garantir que o método que utilizava 

era seguro, “sem saber por que, ele até que ficava mais contente” (O’CONNOR, 2008, p. 141) 

ao ver que ela andava engordando nos últimos tempos. Bill Hill usara o corpo de Ruby para 

conseguir o filho que queria, sem o seu consentimento.  

Halbwachs (apud BOSI, 1987) defende que cada memória individual é um ponto de 

vista sobre a memória coletiva. Embora o conto traga apenas lembranças que compõem a 

memória individual da personagem, como exemplificado pelos trechos acima comentados, 

podemos interpretar que a memória de Ruby representa um ponto de vista sobre a memória 

coletiva das mulheres americanas do período pós-Segunda Guerra Mundial. Esse período foi 

marcado pela luta das mulheres por uma maior independência e pelo poder de decisão sobre 

suas próprias vidas no que se referia à profissão, à escolaridade, à sexualidade e à 

maternidade. Em suma, as mulheres lutavam por um papel social diferente daquele ocupado 

por suas mães e avós e, apesar de não ser propriamente uma militante dos direitos das 

mulheres, Ruby compartilha do desejo de tomar suas próprias decisões sobre seu destino e de 

viver uma vida onde possa exercer sua sexualidade de uma maneira diferente de sua mãe, isto 

é, não marcada pela maternidade. 

Ecléa Bosi (1987), reiterando o que afirma Halbwachs, defende que por mais que a 

memória coletiva seja importante, é o indivíduo que recorda, já que a memória se desenvolve 

a partir da convivência familiar, escolar e profissional. Essas relações entre memória 

individual e memória coletiva são estreitas e aparecem de forma mais ou menos evidente ao 

longo da narrativa de O’Connor. Ruby representa todo um coletivo de mulheres que questiona 

o papel e a visão tradicional da gravidez e da maternidade, revendo, assim, as relações de 

gênero e o que é ser mulher nesta sociedade. No entanto, a personagem faz esse movimento a 

partir de um lugar de memória individual, construída através da experiência familiar e da 
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interação com os membros da família. Essa interação é um pouco conflituosa, para Ruby, pois 

“só ela, em sua família, tinha saído diferente, só ela tinha uma certa classe” (O’CONNOR, 

2008, p. 130). Ela se enxerga em contraste em relação a seus familiares, especialmente em 

relação à sua mãe e suas irmãs (que estavam todas casadas e cada uma tinha quatro filhos).  

Todavia, é necessário compreender que, mesmo que a personagem recorde, essas 

lembranças não devem ser tratadas como fatos documentais, pois toda memória é também 

uma recriação, ou como afirma Ecléa Bosi (1987, p. 340):  

 

Mal termina a percepção, as lembranças já começam a modificá-la: 
experiências, hábitos, afetos, convenções vão trabalhar a matéria da 
memória. Um desejo de explicação atua sobre o presente e o passado 
integrando suas experiências, nos esquemas pelos quais a pessoa norteia sua 
vida.  
 

Esse desejo de explicação sobre o passado perpassa todas as lembranças de Ruby, 

pois, ao mesmo tempo que recorda, ela emite suas opiniões na tentativa de explicar e 

compreender como adulta aquelas memórias vividas por uma adolescente de uma cidade do 

interior que nem existe mais. Sabemos que sua interpretação dos fatos parte de um tempo 

presente e reflete muito mais a mulher adulta que mora em uma cidade grande e não tem 

filhos, do que reflete a visão de Ruby sobre os fatos quando eles ocorreram. No entanto, isso 

não invalida o papel dessas memórias como formadoras da noção de identidade da 

personagem. 

 

SIMBOLOGIA E GÊNERO 

 

Oposto ao lugar da memória e das raízes de uma pessoa, está o não-lugar, definido 

por Marc Augé (1994, p. 36) como “tanto as instalações necessárias à circulação acelerada 

das pessoas e bens [...] quanto os próprios meios de transporte ou os grandes centros 

comerciais, ou ainda os campos de trânsito prolongado”. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

os corredores e as escadas do prédio por onde Ruby transita e onde se passa a maior parte da 

narrativa de “A Stroke of Good Fortune” é um não-lugar, ou o lugar público.  

Esses não-lugares foram historicamente considerados espaços masculinos até pouco 

tempo e, portanto, podemos ver nessa imagem de Ruby, vivendo seus dilemas e reflexões 

sobre sua identidade como mulher em um não-lugar, uma representação do movimento (que 

se intensificava à época da publicação do conto) das mulheres do espaço privado doméstico (o 
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lar) para o espaço público do não-lugar (a rua), reiterando, assim, a ideia de que, apesar de 

tratar da história particular de Ruby Hill, o conto resvala também na história de toda uma 

classe de mulheres que ganhava voz e espaço no período pós-Segunda Guerra.  

Mas as escadas têm ainda outro significado neste conto e a autora Flannery 

O’Connor (2008, p. 132) escreve um parágrafo de uma única linha apenas para chamar 

atenção para este detalhe: “Eram vinte e oito degraus – vinte e oito – em cada lance da 

escada”. Portanto, os degraus que antagonizam a personagem tão fortemente são 

representativos do ciclo menstrual regular. Note-se que os degraus, na narrativa, são o 

principal obstáculo que Ruby enfrenta e que, na realidade, não consegue vencer, pois o conto 

termina com Ruby sentada nos degraus do último lance de escadas que deveria subir e 

olhando para baixo, porém sem conseguir chegar a seu apartamento, numa imagem clara de 

que este ciclo menstrual está interrompido para ela, devido à gravidez.  

É também nos degraus que Ruby decide sentar-se para descansar e se depara com 

uma arma de brinquedo:  

 

Mas foi sentar-se e dar um pulo, porque logo sentiu alguma coisa por baixo. 
Puxou para ver que troço era, com a respiração em suspenso: era a pistola de 
Hartley Gilfeet, o garoto do quinto andar. Um palmo e meio de uma lata 
barata, mas que perigo! (O’CONNOR, 2008, p. 132-133). 

 

Essa cena, logo no início da narrativa, já nos antecipa a constatação que virá no 

decorrer do conto, de que Ruby está grávida, pois havia sido “penetrada” pela arma de 

brinquedo de um menino; um claro símbolo fálico. A personagem não suporta a figura do 

menino – neste conto um dos símbolos da autoridade masculina –, bem como seu marido Bill 

Hill e os médicos, que também odeia e evita desde a infância: 

 

“A médico é que não vou. Não e não. Mas de jeito nenhum”. Teria de perder 
os sentidos, primeiro, porque só mesmo carregada é que iria. 
Automedicando-se, durante todos esses anos, até que ela se deu muito bem – 
não teve nada de grave, não teve filhos, não perdeu nenhum dente, e tudo por 
conta própria. (O’CONNOR, 2008, p. 133). 
 

Nota-se aqui mais uma vez o desejo de Ruby de tomar as decisões sobre seu próprio 

corpo, e de não relegá-las à autoridade masculina, representada pela figura do médico. Ela não 

compreendia como suas irmãs haviam se submetido a tantas gestações – quatro cada uma –, 

sabendo que seriam examinadas intimamente por médicos e seus aparelhos. É por esse motivo 

que a personagem se esforça tanto para não engravidar, pois isso significaria abrir mão do 
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controle de seu próprio corpo, conforme afirma Katherine Prown (2001, p. 48, tradução 

nossa): 

 

Seu espaço físico interior foi tomado por uma força que foge de seu controle: 
o “pequeno pacote” que Bill Hill plantou dentro dela jaz “em repouso e à 
espera, na plenitude do tempo” (trad. Leonardo Fróes, 2008) para forçar 
Ruby a renunciar a posse de seu corpo e se submeter às forças da autoridade 
masculina representada por seu marido, por Hartley Gilfeet, e pelo médico 
que ela tenta tanto evitar. 
 

CONCLUSÕES 
 

Em seu livro Revising Flannery O’Connor: Southern Literary Culture and the 

Problem of Female Authorship (2001), Katherine Prown defende que a obra publicada de 

Flannery O’Connor é, em muitos momentos, muito mais relacionada com as estéticas 

masculinas. Ela defende que, na literatura de O’Connor, “Se as mulheres tentam aproveitar 

sua sexualidade fora dos limites do patriarcado, ou se elas permanecem dentro dos limites da 

autoridade masculina, elas permanecem sujeitas às mesmas forças punitivas – forças 

centradas principalmente no corpo” (PROWN, 2001, p. 48-49, tradução nossa). Dessa forma, 

os destinos desoladores dados pela autora a suas personagens mulheres seriam resultado de 

uma identificação de O’Connor com a escrita masculinista do Sul dos Estados Unidos. Assim, 

o fato de “A stroke of good fortune” terminar sem que Ruby tenha de fato uma boa sorte seria 

uma escolha intencional da autora em demonstrar que as mulheres não devem exercer sua 

sexualidade plenamente. Para Prown (2001, p. 6), em O’Connor: 

 

Embora as mulheres figurem em vários contos, elas frequentemente servem 
como exemplo cômico de formas de comportamento peculiarmente 
femininas e irracionais que as deixam invariavelmente vulneráveis ao 
ataque. Rara é a personagem feminina adulta que desfruta de respeito 
narrativo ou que sobrevive intacta.  

 

De acordo com ela, isso seria característico de uma estética que é diferente da 

masculina, porém está longe de ser considerada feminista.  

Esse ponto de vista, entretanto, é bastante discutível, haja vista a obra de Elaine 

Showalter (apud XAVIER, 1999). Showalter divide as etapas da literatura de autoria feminina 

em feminine (caracterizada pela imitação da tradição dominante), feminist (protesto contra a 

tradição, defesa das minorias e reivindicação de uma maior autonomia) e female (busca da 

identidade). Ao retomar estes conceitos para discutir a literatura brasileira, Xavier (1999) 
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inclui na segunda fase a obra de Clarice Lispector, não porque os destinos dados a suas 

personagens sejam de esperança e sucesso, mas porque há em sua literatura uma forte 

contestação dos valores patriarcais e das relações de gênero. Portanto, o que diferencia a fase 

feminine da fase feminist é a representação do conflito, não necessariamente a apresentação de 

uma solução.  

Assim, a obra de O’Connor não pode ser apressadamente excluída da segunda fase 

definida por Showalter, visto que, como demonstramos neste artigo, a tônica do conto “A 

Stroke of Good Fortune” é o questionamento dos valores tradicionais de feminilidade e 

maternidade, e do papel da mulher. Embora O’Connor não se considerasse militante das 

causas feministas, ela deixou transparecer, em parte de sua obra, os conflitos vividos pelas 

mulheres dentro da sociedade patriarcal, de forma que, mesmo que a totalidade de sua obra 

não possa ser considerada engajada, não se pode desconsiderar a sobreposição das fases 

feminine e feminist em sua obra.  

“A Stroke of Good Fortune” mostra uma relação entre as mulheres e seu próprio 

corpo/gênero, que foge da visão tradicional. A partir da construção subjetiva de sua memória, 

Ruby torna-se a mulher que rejeita a ideia gravidez como uma forma de submissão à 

autoridade patriarcal. Apesar de não ser bem sucedida em seu intento de nunca engravidar, 

Ruby luta – em uma esfera individual – contra o comportamento e a visão de mundo que se 

esperava de uma mulher como ela, rejeita a visão tradicional, questiona os valores patriarcais 

e pode, nesse sentido, ser considerada feminista.  
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Relatos de prisão no contexto soviético 

 

 

Denise Regina de SALES (UFRGS) 

 

RESUMO: Na literatura russa, os relatos de prisão ocupam lugar importante e estão ligados a 
nomes famosos, como é o caso de Fiódor Dostoiésvki e Anton Tchékhov. Quando tratamos 
dos relatos de prisão da literatura soviética, o escritor mais conhecido no ocidente é Aleksandr 
Soljenítsyn, vencedor do prêmio Nobel de 1970, pela “força ética com que tem seguido as 
tradições indispensáveis da literatura russa” e porta-voz dos prisioneiros dos campos de 
trabalhos forçados. Menos conhecido e, exatamente por isso, mais relevante para este 
trabalho, é o poeta e contista Varlam Chalámov, cuja obra principal são os Contos de Kolimá 
(2014). 
PALAVRAS-CHAVE: Relatos de prisão. Literatura soviética. Varlam Chalámov. Aleksandr 
Soljenítsin. 
 
ABSTRACT: In the Russian literary process the literature of prison is a key topic, which 
includes important names, such as that of Fiodor Dostoevsky and Anton Chekhov. Dealing 
with Soviet prison-camp narratives, the most distinguished writer in the West is Aleksandr 
Solzhenitsyn. In 1970 he won the Nobel prize for “the ethical force with which he has pursued 
the indispensable traditions of Russian literature”. Solzhenitsyn is considered the first one 
who exposed worldwide the conditions of Soviet camps. Not so famous, the poet and prose 
writer Varlam Shalamov deserves special attention, specially relating to his masterpiece The 
Kolima Tales (2014). 
KEYWORDS: Literature of prison. Soviet literature. Varlam Shalamov. Aleksandr 
Solzhenitsyn. 
 

Para tratar dos relatos de prisão no contexto soviético, tema do presente trabalho, 

retrocedemos ao século XIX com o objetivo de levantar alguns elementos característicos de 

duas obras essenciais. A primeira delas intitula-se Ilha Sacalina e foi publicada em 1895 por 

Anton Pávlovitch Tchékhov (1860-1904). O famoso contista e dramaturgo atravessou toda a 

Rússia, numa viagem de três meses, até a ilha Sacalina, no extremo leste do país, para 

investigar e documentar a situação dos presos na então colônia de degredo e trabalhos 

forçados. Estamos falando da segunda metade do século XIX, do começo da década de 1890, 

da Rússia monarquista, do reinado de Alexandre III. Embora esteja fora do período soviético, 

essa obra, em comparação com os relatos dos campos de trabalhos forçados soviéticos, ajuda-

nos a refletir sobre os limites formais do texto documental e da literatura de testemunho. 

Numa revisão da discussão do conceito de testemunho na crítica literária, Jaime 

Ginzburg (2008, p. 2) refere-se a duas condições: 
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A origem da noção de testemunho é jurídica, e remete etimologicamente à 
voz que toma parte de um processo, em situação de impasse, e que pode 
contribuir para desfazer uma dúvida. Além disso, o termo testemunho se 
associa na tradição com a figura do mártir, o sobrevivente de uma provação 
[...]. Em ambas as condições, trata-se de indicar uma fala em tensão com 
uma realidade conflitiva.  
 

De acordo com a noção jurídica, Ilha Sacalina pode ser considerada um relato de 

testemunho, tendo o próprio escritor assumido a tarefa de dar uma contribuição à ciência, de 

ajudar a resolver a questão do sistema prisional no Império Russo. Ao voltar da colônia de 

trabalhos forçados, Tchékhov levou cinco anos para compilar todo o material coletado e 

concluir a redação do livro. Os capítulos são abertos com a enumeração de temas. No 

primeiro capítulo, por exemplo, aparecem como subtítulos: A cidade de Nikoláievsk-no-Amur 

– O vapor “Baikal” – O cabo Prongue e a entrada no Liman – A península de Sacalina – La 

Pérouse, Broughton, Krusenstern e Nevelskoi – Os exploradores japoneses – O cabo Djaore – 

A costa da Tartária – De-Kastri. No Capítulo 23: Morbidade e mortalidade na população 

degredada – Sistema médico – Hospital de Aleksandrovsk.  

Entretanto, o estilo do texto lembra mais o jornalismo do que a ciência, enquadra-se 

melhor na categoria de material de popularização científica do que na categoria de dissertação 

ou tese. Além disso, alguns capítulos são pura literatura. Por exemplo, quando Tchékhov 

conta a história de um preso condenado injustamente. O preso é uma pessoa simples e 

Tchékhov transmite o relato numa linguagem coloquial, sintaticamente desarticulada.  

Reforçando a ideia das duas condições, Tchékhov não é uma testemunha no sentido 

daquele que é impelido a contar um fato da sua experiência de vida, algo que ele próprio 

sofreu, como propõe Giorgio Agamben (2008, p. 27):  

 

Em latim, há dois termos para representar a testemunha. O primeiro, testis, 
de que deriva o nosso termo testemunha, significa etimologicamente aquele 
que se põe como terceiro (terstis) em um processo ou em um litígio entre 
dois contendores. O segundo, superstes, indica aquele que viveu algo, 
atravessou até o final um evento e pode, portanto, dar testemunho disso.  
 

Anton Tchékhov empreendeu a sua viagem, passou três meses no campo de trabalhos 

forçados da Ilha Sacalina, por vontade própria. Estaria, portanto, na categoria de terceiro, de 

observador: aquele que pode julgar porque não é nem o encarcerado nem o encarcerador. 

Outra é a situação da obra Memórias da casa dos mortos (2011), de Fiódor 

Dostoiévski (1826-1881). Reconhecidamente, o escritor conta a própria experiência na 
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colônia de trabalhos de Omsk, de 1850 a 1854. Entretanto, embora o tema seja autobiográfico 

e o relato venha de alguém que “viveu algo, atravessou até o final um evento”, Dostoiévski 

prefere abrir o livro com uma introdução em que o responsável pela publicação diz ter 

encontrado o relato entre os papéis de Alieksandr Pietróvitch Goriântchikov, nobre e 

proprietário, depois presidiário comum: 

 

Era uma descrição, embora incoerente, dos dez anos de vida de presídio que 
Alieksandr Pietróvitch sofrera. [...] Reli várias vezes esses passos e fiquei 
quase convencido de que tinham sido escritos por um louco. [...] Todo esse 
mundo completamente novo, desconhecido até agora, algumas observações 
particulares a respeito desses homens perdidos, seduziram-me e inspiraram-
me uma certa curiosidade. É claro que posso estar enganado. Para 
contrapova escolhi, no princípio, dois ou três capítulos. O público julgará. 
(DOSTOIÉVSKI, 2011, p. 11-12).  

 

Temos, portanto, um autor outro, que não Dostoiévski, e um editor que decide 

publicar a obra, mas isso não impede que classifiquemos o autor como superstes. 

 

NO CONTEXTO SOVIÉTICO 

 

Aleksandr Issáievitch Soljenítsyn (1918-2008), com Arquipélago Gulag (1975), é o 

representante primeiro do relato de prisão no período soviético. Ao ser agraciado com o 

prêmio Nobel de Literatura em 1970, tornou-se a voz de denúncia mais conhecida no exterior. 

Detido em 1945, Soljenítsyn foi acusado de atividades contrarrevolucionárias, recebeu uma 

sentença de oito anos de trabalhos forçados, seguidos de degredo até o fim da vida. 

Há em seu livro a dor de ter sobrevivido para contar e o ímpeto de contar para ser 

porta-voz de todos os outros. A abordagem é mais documental, o autor declara que vai falar 

da própria experiência nos campos de trabalhos forçados stalinistas, colocando-se, ele próprio, 

como representante dos silenciados por decisão ou por necessidade. Por isso, na abertura de 

Arquipélago Gulag, antes do início do romance, Soljenítsyn (1975, p. 5) escreve três trechos 

distintos (a ordem deles na tradução é diferente daquela do original): 

 

Foi com o coração oprimido que me abstive, durante anos, de publicar este 
livro, já há muito concluído: o dever perante os vivos prevalecia sobre o 
dever perante os mortos. Agora, porém, que as forças de segurança do 
Estado dele se apoderaram, nada mais me resta a fazer senão publicá-lo 
imediatamente. Setembro de 1973.  
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Juntamente com esse respeito e consideração pelos vivos, pelos sobreviventes, há um 

compromisso com a verdade que se exprime neste trecho, anterior ao início da história 

propriamente dita:  

 

No presente livro não há personagens imaginárias, nem acontecimentos 
imaginários. Pessoas e lugares são mencionados pelos seus próprios nomes. 
Quando os mencionarmos por iniciais, isso deve-se a considerações de 
ordem pessoal. Se não forem referidos de maneira alguma, isso se deve 
simplesmente ao fato de a memória humana não ter retido os seus nomes. 
Mas tudo se passou exatamente assim. (SOLJENÍTSIN, 1975, p. 6). 

 

E um terceiro trecho: “Dedico este livro a todos aqueles a quem a vida não bastou 

para o relatar. Que eles me perdoem não ter visto tudo, não ter recordado tudo, não ter 

percebido tudo” (SOLJENÍTSIN, 1975, p. 9). 

Preocupado em registrar e documentar, no início de Arquipélago Gulag, Soljenítsin 

faz referência a outros relatos de prisão – “Nos anos de trabalho que decorreram até 1967, fui 

tomando conhecimento, gradualmente, das Narrativas de Kolimá, de Varlam Chalámov, e das 

memórias de D. Vitkóvski, E. Guinsburg e O. Adámova-Sliozberg” (SOLJENÍTSIN, 1975, p. 

11). O primeiro deles, Narrativas (ou Contos, como será citado aqui) de Kolimá, difere 

essencialmente do livro do ganhador do Nobel.  

Varlám Tíkhonovitch Chalámov (1907-1982) foi preso pela primeira vez em 1929, 

como “cidadão socialmente perigoso”, com pena de três anos em campos de concentração. 

Voltou para Moscou em 1932. Foi preso novamente em 1937, por “atividades trotskistas 

contrarrevolucionárias”, e solto em 1954. Ao todo foram quase 20 anos de cárcere, entre 

prisões e campos de trabalhos forçados. Sobre a experiência prisional, Chalámov escreveu um 

ciclo de poemas e a sua obra mais famosa, a coletânea de seis volumes de contos, chamada 

Contos de Kolimá, que é também o título do primeiro volume.  

Além de descrever a experiência prisional, Chalámov levantou questões sobre a 

representação do mundo do crime e a romantização da figura do bandido. No ensaio “Sobre 

um erro da literatura de ficção”, ele questiona Victor Hugo e Fiódor Dostoiévski, criticando o 

retrato que ambos fizeram dos criminosos: 

 

A literatura ficcional sempre representou o mundo dos contraventores com 
compaixão, por vezes com subserviência. A literatura ficcional cercou o 
mundo dos ladrões de uma auréola romântica [...] Por capricho da história, 
os mais expressivos profetas da consciência e da honra, por exemplo, Victor 
Hugo, empregaram não poucas forças na exaltação do mundo do crime. A 
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Victor Hugo parecia que o mundo do crime é uma parte da sociedade que 
protesta de modo firme, decidido e claro contra a falsidade reinante. [...] 
Dostoiévski não recorreu a uma representação correta dos ladrões. [...] Pelo 
visto, no campo de trabalhos forçados de Dostoiévski não havia essa 
“categoria”. (CHALÁMOV, 1998, tradução nossa). 
 

Boris Schnaiderman, em Tradução, ato desmedido (2011), diz ser Chalámov “o 

maior dos escritores russos que abordaram o tema do Gulag”. Há, realmente, em seus contos 

sobre o tema de Kolimá, uma força, uma intensidade extrema, em comparação com os textos 

citados anteriormente, algo que choca e angustia o leitor de modo concentrado. Há, em 

primeiro lugar, a escolha da forma “conto”, às vezes bem curto, menos de uma página, às 

vezes longo, com mais de 20, 25 páginas.  

Não há na coletânea nenhum tipo de apresentação, desculpa, agradecimento. O autor 

não se apresenta, não diz querer falar em nome de todos os que sofreram como ele. 

Entretanto, durante relatos específicos, homenageia colegas de cárcere. É o que acontece, por 

exemplo, em “O encantador de serpentes”, que nos coloca subitamente no ambiente do campo 

de trabalhos forçados, sem preâmbulo: 

 

Estávamos sentados num lariço enorme, abatido pela tempestade. Na região 
eternamente congelada, as árvores mal se mantêm de pé na terra inóspita e a 
tempestade facilmente as arranca com raízes, jogando-as ao chão. Platónov 
contava-me a história da sua vida local, a nossa segunda vida neste mundo. 
Fiquei carrancudo quando ele mencionou a lavra ‘Djankhará’. Eu próprio 
estivera em locais terríveis e difíceis, mas a fama assustadora de ‘Djankhará’ 
ressoava por toda parte. (CHALÁMOV, 2014, p. 97, tradução nossa). 
 

Em seguida, o narrador diz que Platónov queria escrever um conto e, inclusive, já 

havia imaginado um título: “O encantador de serpentes”. 

 

– Se sair vivo, escreverei um conto sobre isso. Até já tenho o título: “O 
encantador de serpentes”. É bom? 
– É bom. Só precisa viver. Isso é o mais importante. 
Andrei Fiódorovitch Platónov, roteirista de cinema na sua primeira vida, 
morreu três semanas depois dessa conversa, morreu como morreram muitos, 
brandiu a picareta, oscilou e caiu de rosto na pedra. [...] Eu gostava de 
Platónov e tentarei agora escrever o seu conto “O encantador de serpentes”. 
(CHALÁMOV, 2014, p. 98, tradução nossa). 
 

Em termos de função, esse “tentarei agora escrever o seu conto” equipara-se à 

apresentação, à dedicatória e à abertura do primeiro capítulo de Soljenístin, indica a função de 

testemunha que representa todo um conjunto de pessoas que não conseguiram falar, que 
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foram silenciadas para sempre. Entretanto, a inclusão dessa declaração no interior do próprio 

conto aumenta o seu efeito. Aqueles que não conseguiram falar não são um grupo anônimo, 

mas uma pessoa específica, com profissão, desejos e planos. Falar por ela é muito mais 

comovente, cria muito mais tensão, do que falar por todos “a quem a vida não bastou para o 

relatar”.  

Na coletânea de Chalámov, entramos de chofre no mundo prisional com o conto 

“Pela neve”. Em cada conto subsequente, haverá, de modo semelhante, o mergulho em uma 

realidade específica dos campos de trabalhos forçados: o jogo de cartas da bandidagem com 

trágico final do assassinato de um dos presos; a excursão noturna e clandestina para retirar as 

roupas de um defunto enterrado no alto da montanha; uma tentativa de suicídio malograda. 

Chalámov consegue reproduzir, no texto, a sensação de abandono e 

imprevisibilidade do sistema prisional dos campos de trabalho forçados soviéticos. O leitor, 

assim como o autor, enfrenta situações extremas e, antes do seu advento, dificilmente tem 

condições de prevê-las. Um fator importante para essa sensação de participação é o modo 

como se descreve o espaço. 

Do ponto de vista da biografia do autor, há inicialmente o deslocamento de um 

ambiente familiar, cotidiano para um espaço arbitrário desconhecido. No caso dos intelectuais 

reprimidos por governos autoritários, o relato da experiência de prisioneiro transforma-se em 

testemunho contestador do regime. A narrativa de uma experiência pessoal definida com 

precisão tanto no tempo quanto no espaço adquire caráter nacional e amplia-se, inclusive, para 

o âmbito universal, transformando-se em documento da condição humana em quaisquer lugar 

e época.  

No caso de Chalámov, houve um deslocamento involuntário, do espaço aberto e livre 

da vida cotidiana ao espaço carcerário. Ele saiu da parte européia da Rússia, mais 

desenvolvida, mais civilizada e, portanto, mais livre para o Extremo Norte gelado, inóspito e, 

portanto, coercivo. Foi obrigado a viver num ambiente geográfico extremamente diferente 

daquele do lugar em que residia antes. Por isso, estão presentes descrições de paisagens, 

vegetação, relevo, na tentativa de deixar bem clara a situação de viver num outro mundo. 

Tendo optado pela forma do conto para seu relato, Chalámov reproduz a 

fragmentação da vida prisional. As histórias são isoladas, têm títulos dedicados em geral a 

algum detalhe do episódio narrado, acontecem em lugares diferentes, em épocas do ano 

diferentes, sem encadeamento cronológico. É a sensação de desorientação sentida pelo 

encarcerado nos campos de prisioneiros. O futuro mais distante era o final do dia, não havia 
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cálculo além de 24 horas. O autor frisa isso o tempo todo: o preso não pode planejar nada, 

nem mesmo a volta à vida normal, pois qualquer incidente ocasional é capaz de levar ao 

aumento da pena, fato que sucedeu mais de uma vez com o próprio escritor.  

Além disso, ambientes e objetos familiares tornam-se estranhos e inóspitos. No conto 

“Dominó”, vigésimo sétimo da coletânea analisada aqui, o personagem-narrador encontra-se 

na enfermaria. Os sanitaristas tiram-no da balança: “Suas mãos frias e vigorosas não me 

deixaram encostar no chão. – Quanto? – gritou o médico, molhando a pena com uma batida 

no tinteiro. – Quarenta e oito.” (CHALÁMOV, 2014, p. 150, tradução nossa). Em seguida, 

medem a temperatura: 

 

Esses movimentos estudados, trabalhados, eu entendi depois: para todo o 
hospital, para uma centena de leitos, havia um só termômetro. O vidrinho 
mudava de valor, de dimensão, cuidavam dele como de uma preciosidade. 
Apenas a doentes graves e reincidentes era permitido ter a temperatura 
medida por esse instrumento. (CHALÁMOV, 2014, p. 151, tradução nossa). 

 

Imediatamente o leitor se vê, junto com o narrador, em um espaço diferente, regido 

por outras leis, pelas leis do espaço prisional, e não pelas leis do mundo dos homens, daqueles 

que ainda têm direito à humanidade. 
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O Morro dos Ventos Uivantes: obra literária e filme 
 

 

Edmara ALMEIDA (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é estudar as relações intertextuais que se estabelecem 
entre o romance O Morro dos Ventos Uivantes (Wuthering Heights), de Emily Brontë, e o 
filme homônimo, de 1992, dirigido por Peter Kosminsky. Obra clássica da literatura inglesa, 
O Morro dos Ventos Uivantes foi escrito originalmente em 1847, após a publicação de um 
livro de poesias em parceria com a irmã Charlotte, mas que foi um fracasso. Emily faleceu um 
ano após a publicação deste único romance, aos 30 anos de idade. O romance rendeu várias 
versões cinematográficas. A primeira delas foi uma americana, feita em 1939, mas que cobria 
apenas a primeira geração dos personagens, apresentando pouca semelhança com o enredo do 
romance. A mais recente versão, originada no Reino Unido, veio a público em 2011, dirigida 
por Andrea Arnold. Como o objetivo deste trabalho é observar o procedimento intertextual 
empregado pelo diretor Kosminsky quando elaborou sua versão cinematográfica do romance 
brontiano, utilizaremos como embasamento teórico em nossa análise, entre outras, as obras de 
João Batista de Brito (2006), Thais Flores Nogueira Diniz (1999) e Renato Cunha (2007), 
além da teoria sobre intertextualidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Intertextualidade. Filme. Romance. 
 
ABSTRACT: The objective of this work is the study of the intertextuality between the novel 
Wuthering Heights by Emily Brontë and the movie under the same title, directed by Peter 
Kosminsky and launched in 1992. Wuthering Heights is a classic piece of the English 
literature, which was written in 1847 by Emily Brontë after a unsuccessful publishing of a 
poetry book in partnership with her sister, Charlotte Brontë. Emily died a year after the 
publishing of Wuthering Heights, which was her only novel ever written. She was thirty years 
old at the time. Wuthering Heights had several movies adaptations. The first one was an 
American version in 1939 which only tells the story of the first generation of characters. 
series was produced in 1978 and it was probably the most similar to the original story. Lastly, 
the most recent version was a British production, launched in 2011 and directed by Andrea 
Arnold. With the intent to study the intertextuality process used by the director Kosminsky 
with the Brontee's novel, we will use as references the following authors: João Batista de 
Brito (2006), Thais Flores Nogueira Diniz (1999), Renato Cunha (2007) and some others 
about intertextuality theory. 
KEYWORDS: Intertextuality. Film. Novel. 
 

A AUTORA 

 

Emily Brontë nasceu na província de Yorkshire, na Inglaterra, em 30 de julho de 

1830, em um lugar isolado, onde vivia com seus irmãos Maria, Elizabeth, Anne, Charlotte e 

Patrick, e seu pai, o reverendo Patrick Brontë. Suas duas irmãs mais velhas, Maria e 

Elizabeth, morreram jovens, de tuberculose. Sua mãe morreu quando Emily tinha apenas três 

anos, assim ela foi criada pelo pai muito austero e por uma tia materna. Desde cedo ela e suas 
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irmãs escreviam histórias sobre reinos imaginários, Gondal e Angria, que eram fantásticos 

mundos de triunfos e derrotas, amores e lutas. Aos 18 anos, Emily trabalhou por pouco tempo 

como professora em Law Hill, e nesta época escreveu seus primeiros poemas, muito 

melancólicos, mostrando a saudade que sentia de seu lar. Não suportou ficar afastada de casa 

por muito tempo. Quando de volta a Yorkshire com sua família, sua irmã Charlotte descobre 

os poemas de Emily e pede para publicá-los junto com os dela e de sua outra irmã Anne.  

Em 1846 Poemas foi publicado usando pseudônimos das três irmãs, pois naquela 

época a autoria de obras literárias eram prioridade do sexo masculino. A publicação de 

Poemas foi um fracasso. Um ano depois, as irmãs publicaram seus romances Agnes Grey, de 

Anne Brontë, Jane Eyre, de Charlotte Brontë e, finalmente, O Morro dos Ventos Uivantes, de 

Emily. Mas a obra de Emily foi extremamente criticada quando lançada, considerada inferior 

a Jane Eyre. Este foi o seu único romance, pois Emily faleceu um ano após a sua publicação, 

aos 30 anos de idade, de tuberculose. Sua irmã Charlotte, depois da morte de Emily, escreve 

uma introdução a O Morro dos Ventos Uivantes, engrandecendo o trabalho de Emily e seu 

talento literário, rebatendo assim todas as críticas feitas à obra e mostrando o quanto os 

críticos foram injustos em sua análise: "Críticos falharam em lhe fazer justiça. A imaturidade 

mais os poderes bastante reais revelados em O Morro dos Ventos Uivantes quase não foram 

reconhecidos; a sua importância e natureza não foram compreendidas." (BRONTË, 2000, p. 

XXV, tradução nossa). 

 

A OBRA 

 

Escrito em 1847, O Morro dos Ventos Uivantes, como toda a literatura romântica 

inglesa do século XIX, é uma obra dramática, mas com uma história extremamente original. 

Apesar das críticas depois de sua primeira publicação, tornou-se uma obra aclamada, sendo 

hoje um clássico da literatura inglesa. Segundo Virginia Woolf (apud BRONTË, 2000, p. 

422-3, tradução nossa), 

 

Emily foi inspirada por uma concepção mais geral. O impulso que a 
persuadiu a criar não foi o seu próprio sofrimento, ou suas próprias feridas. 
Ela enxergava um mundo dividido em uma desordem gigante e sentia dentro 
dela o poder de uni-lo em um livro. A sua enorme ambição é sentida através 
do romance – uma batalha meio perdida, mas de uma convicção suprema 
para expressar algo através das vozes dos seus personagens, que não é 
simplesmente "Eu amo" ou "Eu odeio", mas "nós, toda a raça humana" e 
"vocês, os eternos poderes..." a sentença permanece inacabada. Não é 
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estranho que deveria ser assim; o mais propriamente chocante é que ela 
consegue nos fazer sentir o que tinha para nos dizer. [...] É como se ela 
pudesse acabar com tudo que sabemos sobre os seres humanos, e preencher 
estas transparências irreconhecíveis com uma ideia de vida que transcende a 
realidade.  
 

O nome O Morro dos Ventos Uivantes ilustra o lugar onde a história se passa: uma 

casa de campo espaçosa, isolada, em uma região montanhosa da Inglaterra, onde venta muito. 

O som do vento tem uma conotação de tristeza, de choro, pois o cenário é um lugar 

melancólico, triste. E a personagem Cathy, depois de morta, vem visitar o seu amor Heathcliff 

todas as noites, e o uivar dos ventos simboliza a sua voz chamando-o, chorando.  

Os personagens principais são dois órfãos de classes sociais muito distintas: Cathy e 

Heathcliff. Cathy é uma menina rica que mora em O Morro dos Ventos Uivantes com seus 

pais, seu irmão mais velho e os criados. Heathcliff, um menino abandonado pela família e 

miserável que o pai de Cathy encontra mendigando nas ruas, numa viagem que faz a 

Liverpool. Mr. Earnshaw, o pai de Cathy, o leva para casa e decide adotá-lo, criando-o como 

um de seus filhos. Cathy e Heathcliff crescem como irmãos e se tornam inseparáveis, mas o 

irmão de Cathy, Hindley, fica muito enciumado, e não aceita a presença de Heathcliff como 

membro da família, perseguindo-o violentamente e humilhando-o desde criança.  

Enquanto Mr. Earnshaw era vivo, ele protegia Heathcliff e o tratava como se fosse 

um de seus próprios filhos, mas, com a sua morte, Hindley, por ser o filho mais velho, tomou 

o lugar de seu pai como chefe da casa e colocou Heathcliff como empregado da família, 

tratando-o pior do que tratava os criados. Heathcliff, assim, foi privado de qualquer tipo de 

educação, formal ou informal, tornando-se uma pessoa extremamente rude, hostil e violenta. 

Por outro lado, Cathy continuou sempre muito próxima de Heathcliff; ela mesma com uma 

personalidade rebelde, nunca saiu de seu lado, e assim cresceram juntos criando um mundo 

próprio, isolado dos outros membros da casa. Eles desenvolveram uma cumplicidade contra 

as asperezas e injustiças de Hindley, e cultivaram um amor muito grande um pelo outro. Por 

isso, mesmo depois de mortos, continuaram inseparáveis. 

Analisando a obra, podemos dizer que ela tem vários índices 

autobiográficos, uma vez que podemos ver muito presente a sua vida na obra. Como 

exemplo, podemos destacar que a casa onde se passa a trama fica numa área rural 

isolada nos campos ingleses, assim como era a casa de Emily Brontë e sua família. O 

irmão de Cathy era uma pessoa que vivia uma vida de jogatinas e bebedeiras, sem 

uma profissão, criando com isso dívidas para a família, como aconteceu com Patrick, 
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o irmão de Brontë. E como sua mãe morre quando ela tinha apenas três anos, as presenças 

fortes em sua vida foram de seu pai, irmãos e de uma ama, além de sua tia materna. A mãe de 

Cathy também não tem voz nenhuma no romance, nem a sua morte é mencionada na história, 

diferente de seu pai, que tem um papel muito importante, como também a criada Nelly, que é 

o narrador principal da história, participando como um dos personagens principais. Ela pode 

ser relacionada com Tabby, uma criada que participou da criação dos irmãos Brontë. 

A religião também é muito presente no enredo, já que as crianças estudavam a Bíblia 

como forma de educação formal e iam todos os domingos à igreja. O pai de Brontë era um 

reverendo, então a religião também tinha uma importância grande na vida da família da 

autora. Podemos associar o criado José ao pai de Brontë, um leitor assíduo da Bíblia, e que 

estava sempre mencionando fragmentos do livro para reprovar o comportamento de seus 

patrões.  

Quanto à narração, o romance é uma obra que começa de trás para frente, ou seja, 

começa pela história da segunda geração, que são os filhos de Hindley, Cathy e Heathcliff, e 

depois volta ao passado para que a narradora possa contar a história dos personagens. O 

romance viaja pelo presente e passado continuamente, e na parte final continua do presente 

até o desfecho no futuro. É envolvente essa maneira de narração que Brontë usa, fazendo com 

que o leitor se prenda à trama, querendo entender o porquê do destino dos personagens.  

Além disso, a narração inicia-se em primeira pessoa, primeiramente por Lockwood, 

um personagem que tem o papel de contar e ao mesmo tempo de ouvir a história principal, 

que é contada por um outro narrador, Nelly, a criada que participa ativamente da vida de 

todos os personagens das duas gerações. Vejamos alguns exemplos: "Acabo de voltar de uma 

visita à minha propriedade, a única que me poderá causar inquietações. Esta região daqui é, na 

verdade, maravilhosa! [Lockwood] (BRONTË, 1979, p. 7); "Antes de eu vir morar aqui – 

começou ela, sem esperar novo convite para contar sua história –, estava quase sempre em O 

Morro dos Ventos Uivantes, porque minha mãe tinha criado o Sr. Hindley Earnshaw, que era 

o pai de Hareton, ..." [Nelly] (BRONTË, 1979, p. 37). 

 
VERSÕES CINEMATOGRÁFICAS 

 
A primeira versão cinematográfica é americana, e foi feita em 1939, mas cobre 

apenas a primeira geração dos personagens, tendo pouca fidelidade à história original da obra 

literária. Depois desta, foi produzida uma versão mexicana em 1953, mas com um título 

diferente do romance, Abismos de Pasión, dirigida por Luis Buñuel. A história se passa no 
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México e a intertextualidade entre filme e romance acontece apenas em relação ao enredo 

principal.  

Uma nova versão americana foi produzida em 1970, também cobrindo apenas a 

primeira geração de personagens. Assim também, em 1978 surgiu uma série para a TV 

britânica, e esta foi talvez a mais fiel à obra de Brontë. Mais duas obras filipinas foram 

produzidas em 1991 e 2012, e em 1992 um novo filme, com coprodução americana e inglesa. 

Em 2009, foi produzida nos EUA uma série bem completa em relação ao enredo do romance, 

para a TV americana PBS, que foi ao ar dividida em 2 episódios. Finalmente, em 2012 a 

última adaptação britânica cinematográfica foi criada. 

O objetivo deste trabalho é estudar alguns aspectos da intertextualidade entre a obra 

literária original e a obra cinematográfica de O Morro do Ventos Uivantes produzida em 1992 

e dirigida por Peter Kosminsky, estrelada por Juliette Binoche no papel de Catarina e Ralph 

Fiennes no de Heathcliff.  

 
INTERTEXTUALIDADE ENTRE ROMANCE E FILME 

 
Existe ainda um preconceito quando uma obra literária é adaptada para o cinema. A 

obra cinematográfica é muitas vezes vista como uma cópia inferior da obra original literária 

porque, muitas vezes, não é considerado o aspecto de que são duas obras distintas, com 

características muito próprias. O filme possui uma linguagem muito distinta da literatura, na 

qual a imagem é o principal meio de comunicação. Quando o cineasta deseja mostrar uma 

paisagem, por exemplo, basta uma cena mostrando o cenário, e uma sonoplastia para ilustrar 

os sentimentos que o cineasta deseja transmitir ao público. Já na obra literária, o trabalho do 

autor tem que dar conta de tudo isso através das palavras, no intuito de levar o leitor a 

imaginar o cenário, que tem uma liberdade muito maior em criar a sua própria imagem dentro 

do contexto, usando as suas experiências particulares: "Para descrever uma paisagem, o 

escritor necessita de milhares de palavras enquanto, em cinema, uma só tomada pode efetuar a 

descrição inteira." (BRITO, 2006, p. 12). 

No caso de O Morro dos Ventos Uivantes e a adaptação cinematográfica de 1992 

estudada, podemos dizer que foi utilizado o procedimento de redução entre a obra literária e o 

roteiro adaptado. As cenas em geral são encurtadas, passadas mais rapidamente em relação ao 

romance, e os anos entre as gerações também passam com maior velocidade que no romance. 

Por exemplo, no romance, a vinda de Heathcliff para a casa dos Earnshaw, e os anos entre a 

sua chegada e a morte do pai, são mais detalhadamente ilustrados do que são no filme, 
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mostrando com mais informações como Cathy e Heathcliff desenvolveram o seu 

relacionamento ao longo dos anos de convivência. No filme, estas cenas são mostradas muito 

mais rapidamente, com sentido mais informativo do que ilustrativo, mesmo porque o filme 

ficaria extremamente longo se fosse diferente. No filme, a ênfase é dada ao romance que 

acontece entre Cathy e Heathcliff, mais do que à história propriamente dita. Esse processo em 

que informações, ou mesmo partes da história do romance, são omitidas no filme, é chamado 

por Brito (2006, p. 11-12) de "redução": 

 

Com efeito, de um modo geral, há coisas que estavam no romance e não 
estão mais no filme (redução), há coisas que estão no filme e que não 
estavam no romance (adição), e finalmente, há coisas que estão nos dois, 
porém, de modo diferente (deslocamento, transformação). [...] Por razões 
óbvias, a redução deve ser, estatisticamente falando, o procedimento mais 
frequente no processo adaptativo. Normalmente, um romance é 
quantitativamente maior que um filme, não apenas porque se gasta mais 
tempo que as duas horas médias de uma projeção para ler um livro, mas 
sobretudo, porque a linguagem verbal é mais extensa, prolixa, analítica, que 
a icônica. 

 

O tipo de narração entre o filme e o romance também difere. O romance, como 

mencionado anteriormente, possui dois narradores principais, Lockwood e Nelly. Já no filme, 

uma personagem que não existe no romance, surge no início e começa a contar a história, 

como se ela pudesse imaginar como foi a vida dos personagens que viveram nas terras 

daquela região. Esta personagem feminina é quem narra ao público a história dos 

personagens, desde o passado até o presente. Ela é uma jovem que passa pela casa do Morro 

dos Ventos Uivantes, que já não é mais habitada, e assim começa narrando a história, como se 

estivesse imaginando como foi a vida daquelas pessoas. A inclusão dessa nova personagem 

no filme é chamada por Brito de adição: "quando, ao invés de cortar, o cineasta acrescenta ao 

romance." (BRITO, 2006, p. 14). 

Também uma diferença grande entre as duas obras pode ser observada nos objetivos 

com relação ao leitor e ao público. No romance, podemos perceber que o objetivo de Brontë 

não era só contar uma história de amor, mas sim narrar o drama de uma família e mostrar as 

tragédias humanas ilustradas dentro de diversos tipos de relacionamentos, até mesmo além da 

morte. É uma obra muito trágica e dramática, que conta sobre um amor impossível e muito 

sofrido entre os personagens principais, como era comum nos romances ingleses do século 

XIX.  
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No filme, a história é mais romanceada, focada principalmente no amor entre 

Heathcliff e Cathy, não dando tanta ênfase à história do drama familiar em si, como acontece 

no romance. Além disso, existe uma conotação de terror no filme em virtude do aparecimento 

do espírito de Cathy, com o objetivo de deixar o espectador com medo, o que não acontece no 

romance. Neste, o espírito de Cathy revive e acompanha Heathcliff, mas não com a intenção 

de amedrontar, e sim de demonstrar o sofrimento das duas almas que foram separadas 

fisicamente pela morte. No filme, quando Lockwood chega ao Morro dos Ventos Uivantes e 

passa a noite porque não consegue ir embora por causa de um temporal, ele dorme no quarto 

que foi de Cathy. Naquela noite, ele vê e chega a tocar no fantasma de Cathy, numa cena que 

é assustadora. No romance, esta cena também é importante para ilustrar a presença de Cathy 

mesmo depois de morta na casa, mas é uma narração muito mais amena, feita em formato de 

sonho de Lockwood, não tendo o objetivo de assustar o leitor como no filme, mas de 

dramatizar e de mostrar o sofrimento de Heathcliff e Cathy por estarem separados pela morte 

dela. 

Uma interessante perspectiva com relação à adaptação de romances para filmes é que 

ela pode ser vista como tradução, entendendo-se que uma obra traduz a outra. Qualquer 

tradução feita entre duas línguas é uma interpretação, pois as palavras e expressões têm 

sentido apenas relacionadas àquela língua. Portanto, para se traduzir as ideias de uma 

linguagem para outra é necessária uma adaptação, levando em conta todas as nuances das 

duas línguas e, principalmente, das duas linguagens. 

Pode-se dizer o mesmo em relação a um texto teatral e um texto fílmico. Nesse 

sentido, dois textos considerados como tradução um do outro, um filme e uma peça de teatro, 

são obras inteiramente independentes, sui generis, mas, ao mesmo tempo, intimamente 

relacionadas. Como resultado do processo transformacional, surge uma estrutura totalmente 

nova. E o texto tem de ser visto como uma obra autônoma que não pode ser adequadamente 

compreendida e julgada, se tomada apenas como uma transformação da outra. Não se pode, 

entretanto, negar que está intimamente ligada ao outro, pois funciona como seu intérprete. 

(DINIZ, 1999, p. 32-33). 

A narrativa do romance e a do cinema possui uma diferença principal, que é a 

imagem visual. No cinema, a imagem pode por si só narrar uma cena, o que não acontece na 

literatura. No romance, o narrador tem que descrever a cena com muitas palavras, para fazer 

com que o leitor possa viver em sua própria imaginação o cenário que o narrador quer ilustrar. 

Em O Morro dos Ventos Uivantes, a versão cinematográfica tem uma vantagem grande em 
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relação ao livro, pois a produção do filme pôde viajar até a região inglesa e mostrar ao público 

as paisagens originais que inspiraram Emily Brontë em sua obra. O visual cinematográfico faz 

com que o público possa ver as belezas da terra onde se passa a história, e, combinadas com o 

áudio, pode criar emoções relacionadas às dos personagens. 

Sabe-se que a ideia de cinema está diretamente ligada à de imagem em movimento e 

que é essa imagem em movimento que estrutura o campo narrativo cinematográfico. Não é 

correto, todavia, confundir imagem em movimento com movimento na imagem, que, apesar 

de ser recorrente no cinema, não é um precedente para que o discurso cinematográfico se 

realize. É a sucessão de imagens, sejam elas com ou sem movimento interno, que constrói o 

narrar (CUNHA, 2007, p. 27). 

Concluindo, a obra literária e a cinematográfica são distintas, contendo linguagens 

diferentes, pois são meios de comunicação diferentes. Mas estas também podem ser 

complementares, pois o leitor pode enriquecer a sua leitura assistindo ao filme e analisando 

sua versão cinematográfica de maneira crítica. O importante é entender que podemos 

compará-las, compreendendo a influência que uma obra exerce sobre a outra, mas de uma 

maneira enriquecedora, e não pejorativamente. Como afirma Brito (2006, p. 21), 

 

[...] ao contrário da crença comum, o filme adaptador, se bem realizado, não 
depende do texto literário adaptado. Se porventura a comparação pode lançar 
luz sobre os dois – e esse é o pressuposto neste ensaio e neste livro – por 
outro lado, cada um, texto literário e filme, constitui uma obra autônoma que 
funciona, ou deveria funcionar, sem a muleta do outro. 
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Produção juvenil e cultura clássica: uma análise da obra La Traviata,  
adaptada por Lee Gyeong Hye e ilustrada por Aurelia Fronty 
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RESUMO: Objetiva-se, neste texto, apresentar uma análise da obra La Traviata, adaptada por 
Lee Gyeong Hye (2012) e ilustrada por Aurelia Fronty, a partir de ópera clássica homônima 
de Giuseppe Verdi. Esta obra compõe a coleção Música clássica em cena, da editora FTD, 
cujo objetivo é apresentar ao público jovem histórias de importantes libretos considerados 
como clássicos no campo musical. O livro foi premiado em 2013, com “Altamente 
Recomendável”, pela FNLIJ, na Categoria Tradução/Adaptação Criança. Mais 
especificamente, pretende-se neste texto verificar, a partir dos princípios bakhtinianos, como 
se efetiva a dialogia entre a produção de Verdi e a obra adaptada de Lee Gyeong Hye. Para a 
consecução dos objetivos, pretende-se neste texto apresentar uma reflexão fundamentada pela 
Estética da Recepção acerca do que propicia o prazer na leitura e quais elementos determinam 
o papel do leitor implícito. Constrói-se, neste texto, a hipótese de que a estratégia de Lee 
Gyeong Hye de resgatar uma ópera clássica e adaptá-la sob a forma de narrativa ilustrada para 
o jovem leitor, tanto lhe faculta contato com um texto atraente, lúdico e crítico que o 
conduzirá à reflexão, quanto amplia seus conhecimentos, por meio do resgate da memória 
cultural. A apropriação de uma produção cultural clássica, mas adaptada à linguagem 
narrativa e direcionada ao jovem, pode atuar como fator de valoração da identidade deste 
leitor. Por meio dela, ele é capaz de elevar sua autoestima, pois percebe que é considerado 
como receptor de uma produção, ao mesmo tempo em que se reconhece como herdeiro de um 
patrimônio cultural tradicional. 
PALAVRAS-CHAVE: Ópera. Estética da Recepção. Cultura clássica. 
 
ABSTRACT: This text aims to show an analysis of the work La Traviata, adapted by Lee 
Gyeong Hye (2012) and illustrated by Aurelia Fronty, from classic eponymous opera by 
Giuseppe Verdi. This work composes collection Classical music on the scene, the publisher 
FTD, whose aim is to introduce young audiences stories of important librettos considered 
classics into the music field. The book was awarded in 2013, with “Highly Commended”, by 
FNLIJ in Category Translation/Adaptation for Child. More specifically, we intend to verify 
this text, from bakhtinian principles, as effective as a dialogy between the production of 
Verdi's work and adapted from Lee Hye Gyeong. To achieve the objectives, this text is 
intended to provide a reasoned by the Aesthetics of reception of what provides the pleasure in 
reading and which factors determine the role of the implied reader reflection. It builds, in this 
text, the hypothesis that the strategy of Lee Gyeong Hye rescuing a classic opera and adapt it 
in the form of illustrated narrative to the young reader, so it provides contact with an 
attractive, playful and critical text that will lead to a reflection, as expands their knowledge 
through the rescue of cultural memory. The appropriation of a classic cultural production, 
but adapted to narrative language and targeted at the youth, can act as a valuation factor of 
the identity of this player. Through it, he is able to raise their self-esteem, because he 
perceives that it is considered as a production receiver, while it is recognized as the heir of a 
traditional cultural heritage. 
KEYWORDS: Opera. Aesthetics of reception. Classical culture. 
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COMEÇA O ESPETÁCULO 

 

A obra La Traviata (2012) apresenta, sob a forma de conto ilustrado em cores, uma 

adaptação da escritora coreana Lee Gyeong Hye (1960-), inspirada na ópera homônima de 

Giuseppe Verdi (1813-1901). Desse modo, a partir de um espaço de intersecção cultural e 

estética, as relações entre ópera e literatura se estabelecem, em especial, na construção 

espacial de cenários e na exploração do imaginário de Giuseppi Verdi. Em ambas prevalece o 

tema do amor impossível que resulta em narrativa trágica, contextualizada em cenário 

patriarcal opressivo e preconceituoso, no qual a cortesã é vista como a “La traviata”, a 

“Senhora desencaminhada”. Vale destacar que, em geral, a obra de Hye (2012) se revela 

como uma adaptação fiel à ópera de Verdi, além de dialogar, como esta, com o romance A 

dama das camélias, de Alexandre Dumas Filho, escrito em 1848. 

O livro, com tradução de Heloísa Prieto e ricas ilustrações de Aurelia Fronty, 

recebeu, em 2013, o Prêmio FNLIJ de “Altamente Recomendável”, na categoria 

Tradução/Adaptação Criança e pertence à coleção Música clássica em cena, da editora FTD. 

Esta coleção é composta por histórias de importantes libretos, recontadas especialmente para 

o público infantil e juvenil, e sua classificação direciona-se a leitores a partir do 4º ano do 

Ensino Fundamental, mais precisamente, com 9 ou 10 anos. Cada livro da coleção vem 

acompanhado de um CD de áudio com algumas faixas de reconhecidas óperas para serem 

apreciadas. Apesar disto, não aparecem nesse CD ou nos anexos explicativos do livro quem 

são os intérpretes das óperas. 

Justifica-se, neste texto, que consideremos a obra mais indicada ao jovem leitor, de 

12 a 14 anos, pelas temáticas do julgamento social, do preconceito social, do altruísmo, do 

amor impossível, do triângulo amoroso, da traição e da vingança, as quais se revelam como 

atraentes para esse público, pelo teor trágico e crítico que as acompanha. Durante a leitura de 

La Traviata, esse leitor pode acompanhar e se apaixonar pela trágica história de amor 

impossível entre o jovem e ingênuo Alfredo, e a bela cortesã parisiense Violeta. Esta jovem 

mulher, embora abandone seu palacete em Paris, bem como um estilo de vida social 

requintado, repleto de luxo e festas, ao lado de amigos e admiradores, para viver um grande 

amor em sua casa de campo ao lado de seu jovem amado, pelo seu passado, está condenada à 

morrer na solidão.  
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As ilustrações, dispostas em folha dupla na obra, em geral, são simbólicas e 

metonímicas, na reconstrução de cenários com atmosferas distintas. Elas atuam como meio de 

ampliação dos significados do texto verbal, pois avançam em relação a este. Além disso, são 

dialógicas em sua configuração, pois remetem, pelo simbolismo e pela sobreposição de 

elementos geométricos diversos e detalhados em suas formas, utilizados para a constituição de 

cenários e texturas, aos quadros de Gustav Klimt (1862-1918). Em sua configuração, os 

cenários da obra dividem-se em dois: no centro da sociedade parisiense, durante a noite; e 

fora deste centro, durante o dia.  

O enredo inicia-se em cenário noturno, composto por tons escuros de azul, preto, 

lilás, cinza, vermelho, e tons de verde e ocre. Assim, cria-se a atmosfera social parisiense, em 

que transita a cortesã, cercada por admiradores que a ela entregam seus corações, atados em 

um mesmo tênue fio que, se os aproxima, também dista, pois representa tanto a esperança de 

conquista, quanto a existência de rivalidade entre eles. Essa cena, por sua vez, situa-se dentro 

de uma moldura circular margeada por inúmeros finos traços e por camélias (HYE, 2012, p. 

4-5). Desse modo, lê-se nas ilustrações um retrato de uma época, seus costumes, bem como a 

marca registrada de sua heroína: a flor que entregava a seus pretendentes.  

Como se pode notar, essa cena também dialoga com o romance A dama das 

camélias, de Alexandre Dumas Filho, em especial pela presença do fio, como se vê no 

seguinte trecho do romance, em que Marguerite afirma a Armand, de forma metafórica, a 

dificuldade, aliás, impossibilidade de viverem plenamente seu romance de forma a ser aceito 

socialmente: “– Você me ama, tenho certeza, mas não sabe como é frágil o fio que prende ao 

coração o amor que se tem por moças como eu. Quem sabe?” (DUMAS FILHO, 1996, p. 

146). Tanto neste romance, quanto na obra adaptada de Hye (2012) e na ópera de Verdi, as 

heroínas conscientizam-se de que a redenção do passado, na concretização de um amor pleno 

e devotado, é impossível. 

A opulência em que vive Violeta, na obra de Hye (2012), avulta tanto em suas 

vestimentas, como na maquiagem, no cabelo elaborado e na joia que traz ao pescoço. Seus 

trajes, bem como os dos cavalheiros que a circundam na cena de folha dupla, remetem a 

roupas de festas do século XIX (HYE, 2012, p. 4-5). Esse cenário amplia o imaginário do 

leitor e dialoga com as representações operísticas dramáticas. O tom dramático, por sua vez, é 

acentuado na tuberculose que a cortesã esconde e a abate. Justamente, em uma sofisticada 

festa, Violeta descobre que é amada por Alfredo e, ao entregar-lhe uma camélia, junto 

também lhe oferece sua simpatia, embora tenha medo de magoá-lo, por se sentir incapaz de 
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abrir mão de sua liberdade e de sua vida devotada à “[...] busca da beleza e da alegria”. (HYE, 

2012, p. 12). 

O cenário em que predomina o dia aparece quando Violeta decide viver longe da 

sociedade parisiense, no campo, com seu amado. Neste espaço, há predomínio da cor verde, 

representando a natureza e a vida simples dos amantes. Contudo, como predomina o 

dramático e o realismo na trama, mesmo a vida campestre aparece, em sua segunda 

representação cênica, marcada por tons escuros, pois retrata o momento em que Alfredo 

descobre que sua amada vende seus bens para custeá-los. Assim, embora possua predomínio 

de verde e dourado, conotando o idílio, no caso, o paraíso dos enamorados, a cena já passa a 

ser permeada de tons mais escuros pela presença do realismo, da evidência de que há um 

custo para este estilo de vida que está ameaçado pela ausência de recursos financeiros (HYE, 

2012, p. 16-17).  

A cena em que o pai de Alfredo, aproveitando da ausência deste, convence Violeta a 

abandoná-lo, para não manchar a honra da família do jovem e, assim, impedir que sua irmã se 

case, embora ocorra no espaço campestre, é marcada pelo fundo na cor preta (HYE, 2012, p. 

18-19). Esta cor remete à crueldade desse pai – Germont –, que acusa Violeta de manter 

relações por interesse com o jovem. Ela, então, mostra-lhe todos os recibos dos bens que 

vendera para custear a vida no campo ao lado de seu amado. Germont, mesmo envergonhado, 

não se dá por vencido, apela ao coração da moça para que, em nome da reputação da família 

de Alfredo, o abandone, se de fato o ama.  

Já a cena em que Violeta decide abandonar seu amado e retornar a Paris, configura-a 

chorando, de olhos fechados, deitada, como que flutuando, pois dotada de asas e em direção 

contrária à que aparece Alfredo (HYE, 2012, p. 20-21). Essa cena com fundo em azul-escuro 

remete tanto ao altruísmo da jovem que a aproxima da pureza de um anjo, quanto à presença 

de águas escuras e profundas, no fundo das quais vê-se mergulhado o reflexo da essência de 

Violeta, com um coração em vermelho intenso, remetendo à sua dor. O mesmo não aparece 

na sua imagem, marcada pela contenção e dissimulação de seus sentimentos. 

Em seu retorno à casa de campo, Alfredo encontra uma carta da amada, repleta de 

mentiras. Essa cena possui fundo vermelho intenso, pois marca o sentimento da dor se 

sobressaindo (HYE, 2012, p. 22-23). Com Violeta de volta a Paris, prevalecem as cores 

noturnas, em especial: os tons escuros de azul, pois ela retoma sua vida de cortesã ao lado do 

seu maior admirador, o barão Douphol. Dá-se início à farsa da jovem de que não ama mais 

Alfredo. Este, ofendido e enraivecido, realiza performances de vingança que a magoam 
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profundamente, justamente por isto, Violeta, que já possui a saúde bem debilitada pela 

tuberculose, não resiste, prostrando-se no leito. Germont, ao acompanhar uma discussão entre 

seu filho e Violeta, percebe a “[...] profundidade do amor” (HYE, 2012, p. 26) da jovem por 

Alfredo. Assim, arrependido do que fizera, revela a farsa para Alfredo. Embora este corra até 

sua amada, ela já se encontra à beira da morte. 

O livro se encerra com anexos, acompanhados de fotos, que explicam quem foi 

Giuseppe Verdi, compositor da ópera, e como este se sentiu motivado a criá-la ao assistir a 

uma representação teatral de grande sucesso, baseada no romance francês A dama das 

camélias, escrito por Dumas Filho. Nota-se, então, que a intertextualidade não é um vetor da 

pós-modernidade somente, ela existe desde que se contou a primeira história. Para Sandra 

Nitrini (2010), nas produções dialógicas, a originalidade perde essa característica de ser 

iluminação, transformando-se numa metamorfose ou alquimia. Basta refletir, entretanto, se há 

mediadores aptos a trabalhar com produtos culturais tão híbridos e dialógicos com a obra La 

Traviata, de Hye (2012). 

Neste texto, analisa-se o dialogismo discursivo interno, no âmbito do texto, das vozes 

que falam e polemizam nele, reproduzindo o diálogo com outros textos (BARROS, 1999). 

Acredita-se que a explicitação da dialogia entre obras permite que a leitura se torne mais 

interessante e saborosa para o leitor, pois, conforme Eco (2003, p. 212), ele percebe a 

“piscadela do texto”, a citação intertextual presente no jogo ficcional. Para Rodrigues (2003), 

o dialogismo enaltece o papel do outro na constituição do sentido, por meio dele, pode-se 

reconhecer que a palavra não pertence a um “eu” exclusivo, antes traz em si a perspectiva de 

outra voz (BAKHTIN, 1995).  

Desse modo, buscamos analisar a obra de Hye tanto em seu caráter artístico, quanto 

em sua historicidade, pela relação dialógica que estabelece com o leitor. Essa relação, 

conforme a Estética da Recepção, decorre da presença de vazios que solicitam do leitor um 

papel na composição literária: o de organizador e revitalizador da narrativa. Assim, o texto, 

por supor necessariamente um recebedor, possui uma estrutura de apelo que invoca a 

participação de um indivíduo na feitura e acabamento: é seu leitor implícito (ISER, 1999). Os 

vazios, nos textos ficcionais literários, de acordo com Iser (1999, p. 143-4), são absolutizados 

para que, pela leitura, o leitor descubra as suas próprias projeções. Todavia, vale destacar que 

uma obra híbrida e dialógica, como a de Hye, solicita tanto a mediação, quanto o emprego da 

memória transtextual para que ocorra o reconhecimento da intertextualidade com a ópera de 

Verdi e o romance de Dumas Filho. 
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No anexo “História” (HYE, 2012, p. 34-35) dessa obra, pode-se saber que Verdi 

produziu La Traviata em três atos, com libreto de Francesco Maria Piave. Contudo, sua 

estreia em 1853, em Veneza, na Itália, revelou-se um grande fracasso, pois fora rejeitada pelo 

público que, habituado a “[...] histórias bíblicas ou narrativas antigas”, não aceitou um tema 

de seu tempo (HYE, 2012, p. 34). Giuseppe Verdi retoma, em 1854, essa ópera e, segundo 

Bourne (2008, p. 81), obtém grande sucesso, pois coloca um elenco de primeira grandeza. 

Aliás, para este estudioso, o fracasso, em 1853, adveio dos três cantores principais que 

estavam muito abaixo do nível que seus papéis exigiam. No século XX, conforme o anexo de 

La Traviata (HYE, 2012, p. 35), a grande soprano Maria Callas foi considerada a melhor 

intérprete da personagem Violeta “[...] de todos os tempos”.   

O penúltimo anexo (HYE, 2012, p. 32-33) elucida que a ópera narra, por meio de 

belíssimas árias, a história de amor entre uma bela mulher e um tímido e inocente jovem, e 

convida o leitor a ouvir seis peças musicais que compõem o CD disposto no encarte: “Cantiga 

do brinde” (Alfredo, Violeta e coro); “Será que ele é o meu amor?” (Violeta); “Do meu 

espírito apaixonado” (Alfredo); “Em Provença” (Germond); “Assim termina uma triste 

história” (Violeta); e “Nós deixaremos Paris” (Alfredo e Violeta). Essas árias são comentadas 

e alguns de seus trechos mais significativos aparecem escritos em versos em itálico. Também, 

são acompanhadas de uma cena ilustrada correspondente ao enredo do livro. O último anexo 

afirma ao leitor que existem duas formas de usar a música para narrar uma história em uma 

peça teatral, por meio de uma ópera ou de um musical. Seu enfoque recai sobre o musical, 

suas origens e os mais famosos, revelando como este se compõe enquanto espetáculo. As 

biografias da adaptadora, da ilustradora e da tradutora, dispostas ao final do livro, conferem-

lhes discurso de autoridade pela formação cultural que receberam, bem como pela citação e 

enaltecimento de seus outros trabalhos. 

Justifica-se a eleição de La Traviata como objeto de estudo pelo seu projeto gráfico-

editorial bem elaborado, pela qualidade de seu texto verbal e imagético, pela linguagem 

adequada ao público jovem e pela sua dialogia com a cultura. Objetiva-se, na análise dessa 

obra, adaptada a partir de ópera clássica homônima de Giuseppe Verdi, verificar como se 

efetiva a dialogia entre música e literatura. Para tanto, pretende-se apresentar uma reflexão 

fundamentada pela Estética da Recepção acerca do que propicia o prazer na leitura e quais 

elementos determinam o papel do leitor implícito.  

Neste texto, constrói-se a hipótese de que a estratégia de Lee Gyeong Hye de resgatar 

uma ópera clássica bem popular e adaptá-la sob a forma de narrativa ilustrada para o jovem 
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leitor, tanto lhe faculta contato com um texto atraente, lúdico e crítico que o conduzirá à 

reflexão, quanto amplia seus conhecimentos, por meio do resgate da memória cultural. A 

apropriação de uma produção cultural clássica, mas adaptada à linguagem narrativa e 

direcionada ao jovem, pode atuar como fator de valoração da identidade deste leitor. Por meio 

dela, ele é capaz de elevar sua autoestima, pois percebe que é considerado como receptor de 

uma produção, ao mesmo tempo em que se reconhece como herdeiro de um patrimônio 

cultural tradicional. 

 

MÚSICA E LITERATURA EM HARMONIA 

 

A ópera é considerada uma arte plural, pois, pela sua composição e manifestação 

artística, dialoga com a literatura (a poesia), o teatro, a música, a dança e as artes plásticas (no 

cenário). Justamente, por isso associa-se à literatura da música. Trata-se, enfim, de um poema 

dramático musicado e representado de forma teatral, com o concurso do canto e de 

acompanhamento orquestral, incluindo também a dança e a composição cenográfica como 

elementos. A base de sua concepção operística é o libreto – texto poético a ser cantado ou 

recitado, em alguns trechos – e a música. 

Para Carlos Magno Gomes (2012, p. 173), a “[...] ópera apresenta completude 

artística, uma vez que reúne a literatura de ficção, a poesia, a arte visual, o drama musical, por 

isso tem um alcance artístico praticamente ilimitado”. Em síntese, ela promove a orquestração 

de artes. Nessa orquestração, segundo Gomes (2012), o trabalho de Verdi destaca-se pela 

genialidade com que traduziu os problemas de sua época. Ele produziu, entre 1839 e 1893, 

vinte e oito óperas variadas em forma e conteúdo. Como músico, Verdi, ao representar dramas 

humanos e realistas, foi um dos mais excepcionais em termos de atualização e popularização 

da ópera. Além disso, empregou a intertextualidade em suas produções, pois estas “[...] 

trazem uma releitura de grandes clássicos europeus”. (GOMES, 2012, p. 173). 

Deve-se lembrar que a ópera também dialoga com a tragédia, aliás aquela é a 

evolução orgânica das tragédias da Antiguidade clássica. Tanto a ópera, quanto a tragédia, 

diferindo da épica em que o aedo recitava para os ouvintes, em suas manifestações 

dramáticas, utilizam-se da voz. Assim, o poeta narrador desaparece e o público depara-se com 

os atores, investidos de seus personagens, os quais falam diretamente para este que os assiste, 

produzindo efeito de cumplicidade. O que define o tema das tragédias clássicas é a 

apresentação do homem em conflito, exposto dramaticamente, diferenciando-se, por exemplo, 
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do personagem épico, retratado em narrativa como um herói dotado de qualidades quase 

divinas e que enfrenta e supera as muitas dificuldades encontradas (MACHADO, 1994).   

A tragédia, como representação dramática em versos, desenvolvida no período áureo 

da cultura grega, teve suas origens no ditirambo, por isto compõe-se de personagens que se 

movimentam em cena, participando da ação, e usam o verso para exprimirem suas falas. 

Como a ópera, a tragédia divide-se em atos, cada ato, por sua vez, divide-se em cenas, as 

quais são reconhecidas pela alteração de personagens. A mudança de cena é notada com a 

alteração de personagens, ou seja, com a mudança de voz. Assim, para Irene Machado (1994, 

p. 181), a voz é o limite da cena. Na tragédia, o herói ultrapassa os limites de um ser mortal, 

tentando-se equiparar aos deuses, mesmo que inconscientemente. Com isso, ele comete uma 

violência contra si mesmo, uma hybris, provocando toda a desgraça.  

A história, o mito, o enredo nas tragédias eram transmitidos mediante a musicalidade 

dos versos antigos, acompanhados de instrumentos musicais, com a presença do coro e da 

orquestra, com suas evoluções rítmicas e coreográficas. Na ópera, os próprios personagens 

revelam seus dramas através do canto característico dessa apresentação, com todo o aparato 

cênico. Das tragédias antigas para a ópera, houve uma grande evolução, mas o homem 

continua sendo o mesmo ser conflituoso, posto em provação. Na ópera, o núcleo é sempre o 

drama do homem, porém com novos elementos, como o amor impossível entre os 

protagonistas. 

Em um estudo comparado entre a ópera de Verdi, a obra adaptada de Hye e o 

romance de Dumas Filho, pode-se notar que prevalece no comportamento das protagonistas – 

Violeta e Marguerite –, em seus deslocamentos, os sentidos da fuga. Assim, elas fogem do 

centro urbano, em que vivem às escuras, para o campo, a fim de viver às claras, em plenitude 

diária, seu amor proibido. Trata-se de uma crítica aos valores da sociedade patriarcal 

parisiense que, embora solicite a figura da cortesã em suas margens e noites, também a 

repudia quando esta “desencaminhada” deseja adentrar seu centro, seu cotidiano, seu dia a 

dia.  

Pelo comportamento do pai de Alfredo, em La Traviata, de Verdi e de Hye, os 

mesmos valores da sociedade parisiense, a que o pai de Armand, de A dama das camélias, de 

Dumas Filho, pertence, prevalecem na sociedade italiana que Germont representa. Segundo 

Gomes (2012), avulta na produção de Verdi sua habilidade em contextualizar temas 

estrangeiros, franceses, ao contexto social italiano de sua própria época. Desse modo, pôde-se 

notar que, tanto na ópera de Verdi, quanto no livro de Hye (2012), e no romance de Dumas 
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Filho, o espaço social destacado é opressor e excludente, já que não há lugar para a cortesã 

viver plenamente seu amor e de forma digna, às claras. Especificamente, essas protagonistas 

partem em busca de outros espaços sociais que podem ser considerados utópicos, para 

fugirem dos lugares opressores em que são excluídas.  

Assim, o deslocamento de Violetta, de La Traviata, de Hye e Verdi, e de Marguerite, 

de Dumas Filho, que se refugiam, exilam-se de seus amados – Alfredo e Armand – para 

proteger as famílias destes de um escândalo social, convida o leitor a refletir sobre questões 

éticas associadas a comportamentos em sociedade. A eleição dessas heroínas pelo exílio 

forçado encaminha o enredo ao fim inevitável: a morte como desejo coletivo de extermínio 

daquela que é a indesejada. Cabe destacar que o romance de Dumas Filho difere em seu final 

do enredo de Hye e da ópera de Verdi, pois Armand não consegue encontrar-se com a mulher 

amada em tempo hábil a dialogar em seus últimos suspiros. Ele deve se contentar com as 

missivas que Marguerite deixa e com o bem que esta fez à sua família, em especial, à sua 

doce e pura irmã, ao se sacrificar. 

No caso da obra La Traviata, de Hye, a personagem principal é uma cortesã famosa, 

contudo tuberculosa. Em uma sociedade preconceituosa, encontra-se sempre martirizada por 

sentimentos antagônicos entre o desejo de viver uma relação amorosa em que é correspondida 

e o afastamento voluntário para proteger seu amado e sua família de escândalos sociais. Este é 

seu conflito, seu desafio a ser resolvido: atender aos pedidos do seu coração e expor o amado, 

bem como sua família, ao escrutínio público ou fugir, sacrificando seus próprios sentimentos.  

Tanto Verdi, quanto Dumas Filho e Hye, ao explorarem personagens marginalizadas 

em deslocamento, trazem reflexões sobre sociedades preconceituosas e tradicionais, nas quais 

não há espaço para mulheres livres. Assim, o deslocamento de suas protagonistas – Violeta e 

Marguerite – nos remete a diversas reflexões sobre a importância desse movimento espacial 

que pode significar fuga de um castigo ou a busca da paz interior. Na ópera, no livro de Hye e 

no romance de Dumas Filho, essa fuga busca metaforicamente o perdão social, pois suas 

protagonistas tentam se salvar pelo amor. Todavia, ambas são julgadas e sentenciadas à morte 

e à solidão. 

Como Violeta, em La Traviata, de Hye e de Verdi, opta pela fuga, prevalece o 

profundo sofrimento: pathos. Este produz no leitor o mesmo efeito da tragédia: temor pelo 

destino destas jovens e compaixão pela sua dor. Para Aristóteles (2006), esses sentimentos 

provocados pela tragédia tinham por objetivo provocar no espectador a purgação, ou seja, a 

purificação das emoções, a catarse.  
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Para Aristóteles (2006), a grande tragédia apresenta: hybris; clímax; anagnórise; 

pathos; e anankê. Na obra La Traviata, de Hye e de Verdi, e em A dama das camélias, de 

Dumas Filho, pode-se notar os elementos da ação complexa que, para Aristóteles (2006, p. 

47), compõe-se de: peripécias, reconhecimento e acontecimento patético ou catástrofe. As 

protagonistas, como na tragédia, acompanham a mudança de sua felicidade – resultante do 

reconhecimento de que é correspondida pelo amado –, para o infortúnio, em decorrência de 

seu passado que as condena a serem marginalizadas, sendo forçadas (peripécia) a mentir e 

trair. Esta atitude das protagonistas representa uma violência contra si mesmas (hybris) que 

determina o acontecimento patético – a catástrofe, pois suas ações levam-nas à própria morte. 

Embora a opção dessas cortesãs em atender ao pedido do patriarca seja contrária aos seus 

desejos, suas escolhas são verossímeis, pois advêm do fato de serem “traviatas”, 

“desencaminhadas”. Assim, seu destino determina que coloquem acima de seus próprios 

interesses os da sociedade a que pertencem.  

O clímax da narrativa acontece quando o homem enamorado – Alfredo ou Armand – 

descobre toda dissimulação, pois reconhece que a mulher amada correspondia ao seu 

sentimento, sendo inclusive muito superior, pois altruísta e abnegada em suas decisões – 

anagnórise, opta pelo afastamento, mesmo que este a leve à morte. O desfecho da trama, 

marcado pela ilustração da mulher amada já morta nos braços do amado, embora trágico, 

conduz o leitor à catarse, pois a forte tensão é substituída por um momento de alívio, em que 

este se sente purificado do terrível mal-estar. 

Pela análise das ilustrações e do projeto gráfico-editorial da obra de Hye, pode-se 

notar que a atmosfera de luxo que caracteriza os prazeres noturnos de Paris é assegurada. O 

plano imagético é cativante para o jovem leitor, pela apresentação de cenas em um livro de 

capa dura e dimensão de álbum, com 26 cm por 33,5 cm, dotado de ricas ilustrações e 

cenários dispostos em folha dupla. As eleições pela folha dupla e pela ilustração narrativa, ou 

seja, a que capta as personagens em movimento, remetem a uma cena teatral e asseguram a 

dialogia com o espetáculo próprio da ópera. Além disso, prevalecem, nas ilustrações, detalhes 

que avultam graças ao trabalho cuidadoso dos traços e da eleição de cores, constituindo assim 

cenários de opulência que remetem à Paris do século XIX, pelos tons dourados.   

O drama, por sua vez, configura-se na obra, no plano imagético, pelas expressões 

faciais e corporais tensas das personagens, sempre preocupadas em esconder suas reais 

intenções e emoções. O plano verbal, por meio das descrições psicológicas das personagens e 

de suas angústias, dissimulações, desconfianças, inconformismos e mentiras, enfatiza esse 
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aspecto. Pode-se notar que o texto supõe um leitor implícito participativo, capaz de 

estabelecer analogias entre obras e, pela leitura das imagens, realizar deduções e preencher os 

espaços vazios, por meio da projeção imaginativa. 

Como a trama advém de representações sociais do que é aceitável e inaceitável, 

gerando conflitos existenciais, traições, mentiras e dissimulações, inevitavelmente, seus 

protagonistas estão fadados a um trágico fim. Embora o leitor consiga prever este desfecho, 

seu interesse é capturado justamente pela curiosidade quanto ao destino dos protagonistas e 

por suas performances diante dos dilemas que o destino lhes impõe. Para o jovem leitor, a 

trágica história da cortesã, que se sacrifica em nome da moral, do amor e dos bons costumes, 

que se sente acuada entre cumprir suas obrigações para com a sociedade ou se entregar ao 

amor que dedica a Alfredo, é cativante.  

A obra La Traviata, de Hye, na mediação em sala de aula, permite ampliar o debate 

acerca dos gêneros textuais, dramáticos, imagéticos e verbo-vocais: canto, conto, ópera, 

teatro, ilustração, entre outros. Além dos tipos textuais: narração, descrição, argumentação. 

Em um trabalho comparativo, o mediador pode explorar a dialogia entre a ópera de Verdi e o 

texto de Hye, justamente, no plano estrutural da narrativa, na configuração dramática e 

realização imagética. Por sua vez, em um desdobramento dialógico, pode remeter ao tema do 

amor impossível em A dama das camélias, de Dumas Filho, e Romeu e Julieta, de 

Shakespeare, entre outros textos. 

O mediador, na exploração do livro de Hye (2012), pode levar os alunos a ouvirem 

as árias que compõem o CD, disposto no encarte final do livro, auxiliando-os na formação ou 

recuperação da memória cultural. A possibilidade do mediador de apresentar em sala de aula a 

ópera na íntegra, usando de recursos áudio-visuais, ou de levar a turma a assistir uma ópera 

curta, certamente, enriquece o debate e democratiza o acesso à cultura clássica.  

 

FINAL DO ESPETÁCULO 

 

Pela análise da obra, pode-se notar que La Traviata possui projeto gráfico-editorial 

bem elaborado. Sua linguagem é adequada ao público jovem, bem como seus recursos 

linguísticos asseguram o teor dramático à trama. Além disso, suas ilustrações dialógicas 

ampliam os significados do texto verbal. O professor, ao trabalhar uma obra contemporânea 

como La Traviata, oferece aos alunos a oportunidade de conhecerem as belas criações 
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artísticas do homem através dos séculos, despertando neles o interesse e o gosto pelas 

diferentes artes, ampliando seus horizontes culturais. 

A dialogia entre a ópera e a obra, e entre ambas e o romance de Dumas Filho, se 

efetiva de forma bem-sucedida. Além disso, essa dialogia, pela instauração de lacunas no 

texto, ao convocar a projeção imagética do leitor em seu preenchimento, assegura a 

comunicabilidade, tornando a obra atraente na leitura, pois considera seu leitor implícito 

como inteligente e interativo.  

Pelo exposto, é válida a hipótese de que Hye realiza sua adaptação facultando ao 

jovem leitor contato com um texto atraente, lúdico e crítico, capaz de conduzi-lo à reflexão e 

ampliar seus conhecimentos, por meio do resgate da memória cultural. Assim, pela leitura e 

mediação, o jovem apropria-se de uma produção clássica que sempre lhe pertencera, pois 

resultante da cultura. Ao se enxergar como herdeiro de um patrimônio cultural, sente-se 

valorizado em sua identidade de leitor, elevando assim sua autoestima. 
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Absorção e transformação: a relação intertextual entre Virgínia e Inocência 

 

 

Elisa dos Santos PRADO (UNESP – FCL/Assis) 

 

RESUMO: Conceber a literatura como um constante diálogo de textos permite afirmar que 
essa forma de arte nasce dela própria. Nesse sentido e a partir da conceituação de 
intertextualidade, este artigo visa analisar algumas das relações discursivas existentes entre as 
obras Paulo e Virgínia (1787) e Inocência (1872), apontando aproximações e distanciamentos 
entre os romances, sobretudo entre as protagonistas. Partindo da crítica de fontes, apoiando-se 
na literatura comparada e utilizando a intertextualidade, são discutidos e ressignificados 
conceitos passadistas que procuravam apenas filiar escritos literários, estabelecendo juízos de 
valores e rotulando determinadas obras e autores como menores. A abordagem intertextual 
permite afirmar que o texto francês participa da produção brasileira, mas é absorvido, 
reelaborado e recuperado como forma de conservação da memória literária; memória que faz 
parte do processo mnemônico de Taunay. 
PALAVRAS-CHAVE: Paulo e Virgínia. Inocência. Intertextualidade. Memória. 
 

RESUMEN: Concebir la literatura como un constante dialogo de textos permite afirmar que 
esa forma de arte nace de ella misma. En ese sentido, y a partir del concepto de 
intextextualidad, este artículo visa analisar algunas de las relaciones discursivas existentes 
entre las obras Paulo e Virgínia (1787) e Inocência (1872), indicando aproximaciones y 
distanciamentos entre las novelas, sobre todo entre las protagonistas. A partir de la crítica de 
fuentes, apoyándose en la literatura comparada y utilizando la intertextualidad, son 
discutidos y resignificados conceptos pasadistas que buscaban solo filiar escritos literarios, 
estableciendo juicios de valores y clasificando determinadas obras y autores como menores. 
El abordaje intertextual permite afirmar que el texto francés participa de la producción 
brasileña, pero es absorbido, reelaborado y recuperado como forma de conservación de la 
memoria literaria; memoria que forma parte del proceso mnemónico de Taunay. 
PALABRAS CLAVES: Paulo e Virginia. Inocência. Intertextualida. Memoria. 
 

Este estudo surge em decorrência da leitura de Sílvio Romero (1905) sobre Taunay, 

quando o crítico o rotula como um autor menor, preso à realidade observada, de pouca 

imaginação, mas com elevado sentimento de paisagem. Refere-se à “encomiada” Inocência 

como um “romance bem feito, com enredo bem tecido e desdobrar da fábula singelamente 

arquitetado” (ROMERO, 1905, p. 203), aponta a mesma ausência de vigor e palidez de estilo 

de outras obras do mesmo autor e acrescenta: “É um livro do gênero dos de Bernardin de 

Saint-Pierre, [...], em Paulo e Virgínia, [...]; porém quão pallido é ele diante dos deuses 

incomparáveis mestres da paisagem e da pintura das almas ingênuas!” (ROMERO, 1905, p. 

203-204). 
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Diante do exposto, pretende-se demonstrar como Inocência dialoga com Paulo e 

Virgínia, considerando as diferenças temporais, autorais e locais.  

Muitas seriam as possiblidades, mas optou-se por abordar esse diálogo entre as 

personagens, que no romance estão entre os três elementos centrais do desenvolvimento 

novelístico. A personagem é o elemento mais atuante, mais comunicativo, da arte novelística 

moderna, mas só adquire pleno significado no contexto.  

Assim como a personagem precisa do contexto da obra para adquirir significado, as 

obras envolvidas neste estudo também precisam ser contextualizadas. Paulo e Vírgínia é um 

clássico da literatura universal escrito em 1787 pelo francês Bernardin de Saint-Pierre. Narra 

a história de um amor impossível e foi traduzido para diversos idiomas. Sainte-Pierre foi à 

Martinica com doze anos de idade e seu romance revela um autor viajante, apaixonado pelo 

exótico. Ambientada na Ilha Maurício, antes Ilha da França, a história é contada por um 

velho, a um viajante. Trata-se de uma pastorale, um romance campestre, cuja ideia dominante 

é a procura de refúgio em um mundo natural, idealizado, protegido dos conflitos da sociedade 

urbana, civilizada. Ao pregar essa forma de primitivismo, de retorno ao paraíso, ao Éden, 

apresenta uma sociedade ideal na qual a felicidade dependeria do respeito aos direitos 

humanos e baseia-se nos moldes rousseaunianos do mito do bon sauvage. 

De modo extremamente resumido, pode-se dizer que o romance expõe a história de 

duas crianças, de famílias diferentes, sem pais, criadas como se fossem irmãs, em contato 

direto com a natureza: Paulo e Virgínia, sujeitos de um amor fraternal, cultivado pela amizade 

existente entre as mães: 

 

A vista dos filhos, duplicava a amizade que sentiam uma pela outra. Sentiam 
prazer em dar-lhes banho juntos, em deitá-los no mesmo berço. 
Frequentemente, trocavam entre elas o seu leite. [...] cada uma de nós terá 
dois filhos e cada um de nossos filhos terá duas mães [...], assim aqueles dois 
garotinhos, provados de todos os parentes albergavam dentro de si 
sentimentos mais ternos do que os de filho e filha, de irmão e irmã quando 
eram trocados de seio pelas duas amigas que lhes tinham dado a vida. [...] 
Com efeito, nada se comparava ao afeto que eles testemunhavam já um pelo 
outro. Se o Paulo vinha queixar-se, mostravam-lhe a Virgínia; e, ao vê-la, ele 
sorria e acalmava-se. Se a Virgínia sofria eram advertidos pelos gritos de 
Paulo. [...] Nunca aqui cheguei que não os visse, aos dois, todos nus, 
segundo o costume da ilha, dando ainda seus primeiros passos, amparando-
se um ao outro... (SAINT-PIERRE, s. d., p. 6-7). 

 

Chegando a adolescência, desabrocham os corpos e começam a surgir sentimentos 

diferentes: “Virgínia só tinha doze anos, mas já a sua configuração física estava meio 
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formada; longos cabelos louros cingiam-lhe a cabeça; e os seus olhos azuis e os seus lábios 

rubros resplandeciam na frescura do rosto, com o mais terno brilho.” (SAINT-PIERRE, s. d. 

p. 8). Também há mudanças no comportamento da jovem:  

 
Entretanto, Virgínia mostrava-se, há algum tempo, agitada por um mal 
desconhecido. Os seus lindos olhos azuis tinham reflexos sombrios; a sua tez 
tornava-se macilenta; uma languidez total abatia-lhe o corpo. A serenidade já 
não lhe brilhava na fronte, nem o sorriso lhe brilhava nos lábios. Vimo-la, de 
repente, alegre sem alegria e triste sem tristeza. Fugia das suas brincadeiras 
inocentes, dos seus doces trabalhos e da convivência com a sua bem amada 
família. Vagueava aqui e ali, pelos lugares mais solitários da casa, 
procurando em toda a parte repouso e não o encontrando em nenhum sítio. 
Por vezes, ao avistar Paulo, dirigia-se para ele, gracejando; depois, de 
repente, um vivo rubor espalhava-se lhe pelas faces pálidas e os seus olhos 
não se atreviam a pousar nos dele. Paulo dizia-lhe: 
– A verdura cobre aqueles rochedos, os nossos pássaros cantam quando te 
vêem; tudo em teu redor está alegre, só tu pareces triste. E procurava animá-
la, beijando-a, mas ela mal desviava a cabeça e fugia, a tremer. 
Paulo não conseguia compreender estes caprichos tão novos e tão insólitos. 
(SAINT-PIERRE, s. d., p. 29-30). 

 
A mãe de Virgínia percebe o que poderia ser o motivo dessas mudanças: o amor 

fraternal estaria se transformando em amor carnal, sexual. Mas, graças à Providência, que 

nunca os abandona, recebe uma carta de uma tia rica, que, com medo de morrer solitária, lhe 

pede que vá à França ou lhe envie Virgínia, pois estava disposta a oferecer-lhe educação, um 

lugar na corte e, posteriormente, a doação de todos os seus bens. Diante da desconfiança que a 

acometia, a mãe de Virgínia envia sua filha, garante a estabilidade econômica de todos na ilha 

e a afasta desse possível mal.  

O contato de Virgínia com a civilização é marcado por desajustes e sofrimento, tanto 

por parte dela quanto de Paulo, que chega a planejar fazer fortuna na Europa no intento de 

reconquistá-la. Quando menos se espera, mais uma vez age a Providência: Virgínia envia uma 

carta à mãe informando-a de que a tia quisera casá-la contra a vontade, a deserdara e a 

enviaria de volta para a ilha. A viagem de volta ocorre na época dos furacões e ela acaba 

morrendo por conta de um naufrágio na costa da ilha. Paulo morre dois meses depois e as 

mães também acabam falecendo, o que já se esperava durante o enredo. 

É dessa forma que se concebe o universo ficcional do paraíso terrenal, por meio da 

construção de personagens que preferem a “vida digna” às paixões: “devemos preferir as 

vantagens da Natureza às da fortuna”. (SAINT-PIERRE, s. d. p. 34), personagens que são 

obedientes e castos: “é forçoso que eu obedeça aos meus parentes, ao meu dever” – afirma 

Virgínia. Só buscam e sabem fazer o bem. É justamente por ser tão obediente e por pensar 
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mais nos outros do que em si mesma que Virgínia obedece sua mãe e vai para a França. Ela 

não poderia voltar à ilha, pois lá a esperava Paulo, e, caso os dois se encontrassem, a trama 

seria toda perdida, a verossimilhança quebrada. 

Bernardin de Saint-Pierre utilizou estratégias para reinventar a realidade, transportou 

sua visão de mundo ao leitor, fazendo, por meio dessa ilusão, com que o destinatário de seu 

texto se reportasse à realidade. O narrador em primeira pessoa, sendo também personagem, 

cúmplice, testemunha dessa história de vidas narradas, cria para o leitor a ilusão da existência 

de espaços e das personagens. O leitor só “enxerga” sob a ótica do narrador. 

As personagens foram construídas de forma a representar uma realidade exterior ao 

texto, justamente como uma resposta ao contexto histórico-social da época em que o autor 

vivia, no intento de sensibilizar o leitor. Conclui-se, portanto, que esse romance é moralizante, 

católico e busca instruir por meio da religião; por isso as personagens não podem e nem 

devem surpreender tomando atitudes inesperadas e que não condigam com a obediência à 

Providência. É um trabalho de linguagem desenvolvido pelo autor, que criou um mundo 

ficcional que espelha e aponta para uma realidade exterior ao texto. 

Assim como a pastorale francesa, Inocência obteve sucesso editorial graças à 

tradução para diversos idiomas e às muitas edições brasileiras, por isso é uma das obras mais 

famosas de Alfredo d’Escragnolle Taunay. Publicado no século XIX, um momento histórico e 

literário significativo para o país, que vivia uma profusão de novos ideais, buscando sua 

identidade, é um romance de estética romântica, mas apontado por alguns críticos como 

romance de transição romântico-realista. 

Taunay é oriundo de família de artistas franceses e teve vida social intensa. Em seus 

escritos literários, nota-se a presença do militar viajante, apaixonado pela paisagem brasileira. 

Inocência é um romance campestre, regionalista, que narra a história de um amor impossível, 

e está ambientado no Brasil central, mais especificamente no Mato Grosso. Retrata costumes 

regionais, a fala e o modo de pensar do sertanejo, bem como a condição da mulher numa 

sociedade ainda machista e patriarcal. Nesse enredo, Inocência, filha de Pereira, já está 

prometida em casamento ao sertanejo Manecão. Certo dia a jovem fica doente e seu pai a 

deixa sob os cuidados de Cirino, um médico prático que passava por ali. Os dois se 

apaixonam, mas a promessa de seu pai e o peso da palavra naquele momento e lugar acabam 

impedindo a realização amorosa dos jovens, que morrem em nome desse amor impossível. 

A temática do amor impossível é recorrente na literatura mundial, pertence ao chão 

cultural da humanidade e se vê retomada nessa obra que, de maneira superficial, pode ser lida 
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somente por este viés; talvez muito pouco a se considerar sobre uma obra elaborada e 

concebida poro seu criador para se projetar na história literária nacional. 

Ainda há possibilidades de enfoque para Inocência, uma vez que o texto literário não 

se esgota diante de apenas uma leitura, mas opta-se aqui por mostrar e realçar a presença da 

personagem Inocência, a protagonista, pelo curioso fato de que ela quase não “apareça” e 

quase não tenha voz. Ela é apresentada ao leitor por meio de outras vozes, todas masculinas, 

que defendem suas posições a respeito da condição da mulher e de sua emancipação. Para 

explicar melhor a complexidade do processo imaginativo de formação da personagem 

Inocência se recorre a Carla Cristine Francisco, em seu artigo As vozes de Inocência (2008), 

em que analisa as relações discursivas em torno da temática da emancipação feminina no 

romance e constata a presença de elementos polifônicos, segundo a teoria do romance 

polifônico de Mikhail Bakhtin. 

Francisco associa o século XIX e o processo criativo de Taunay a elementos que 

revelam importantes escolhas, mais ou menos conscientes, de uma identidade discursiva. As 

mulheres estavam à margem do processo discursivo e dialógico, o que fica claro e 

representado na fala de Inocência a Cirino, no capítulo XIX, quando ela mesma se define 

como uma mulher do meio rural, limitada e iletrada: 

 
Sou filha dos sertões, nunca li em livros, nem tive quem me ensinasse coisa 
alguma... Se eu o magoar, desculpe, será sem querer... Lembra-me que, há já 
um tempão, pararam aqui umas mulheres com uns homens e eu perguntei a 
papai por que é que ele não as mandava entrar cá para dentro, como é de 
costume com famílias... O pai me respondeu: 
– Não, Nocência, são mulheres perdidas, de vida alegre. Fiquei muito 
assombrada. – Mas, então, melhor; se são alegres, hão de divertir-me. – 
Aquilo é gente atirada, sem-vergonha, secundou ele. (TAUNAY, 1999, p. 
127-128, grifo do autor). 

 
Pela condição marginal da mulher, não havia como Inocência manifestar seus 

enunciados e ideologias: o universo machista e patriarcal limitava a representação feminina 

aos discursos masculinos sobre a mulher, representada aqui pela ingenuidade de Inocência. 

Tal questão nos remete ao fazer criativo de Taunay, que, como afirma Antonio Candido 

(1975), valia-se de impressão e da lembrança para a produção de seu discurso mimético da 

realidade, observada e transposta para a literatura após receberem tratamento estético. 

Francisco (2008) afirma ainda que nesse romance não há um acabamento entre a 

relação do autor e do narrador, constatando uma confluência de vozes no enredo. Segundo ela, 

o autor é contemplador e dá livre expressão às consciências de suas personagens. O enredo 
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mimetiza, dessa forma, o que diz a sociedade: a mulher é vista sob a ótica dos outros. Essas 

posições ideológicas são divididas pela pesquisadora em quatro visões. A primeira é a 

patriarcal, personificada por Pereira e Cesário; a visão científica das relações de gênero fica a 

cargo do narrador e de Meyer; a recepção às ideias reformistas sobre emancipação feminina é 

mostrada por Cirino e a vontade de se emancipar vem de Inocência. Cada personagem 

defende um ponto de vista, todos representantes das mudanças pelas quais a sociedade 

brasileira passava, ou então pelas quais o autor, com suas ideias à frente de seu tempo, julgava 

necessário que passasse, que fossem repensadas e discutidas. 

Apresentadas as duas obras, ainda que brevemente, pode-se discorrer agora sobre as 

aproximações e distanciamentos observados entre Virgínia e Inocência, utilizando as 

contribuições da literatura comparada e da teoria da intertextualidade, para a conclusão da 

leitura. 

Estudos que abordam relações entre duas ou mais literaturas pertencem ao âmbito da 

literatura comparada e podem ser realizados sob vários enfoques. Essa abordagem, conforme 

afirma Leyla Perrone Moisés em Literatura comparada, intertexto e antropofagia (1990, p. 

94), admite e comprova que: 

 

A literatura se produz num constante diálogo de textos, por retomadas, 
empréstimos e trocas. A literatura nasce da literatura; cada obra nova é uma 
continuação, por consentimento ou contestação, das obras anteriores, dos 
gêneros e temas já existentes. Escrever é, pois, dialogar com a literatura 
anterior e com a contemporânea. 

 

Remete-se dessa forma à ideia de comunidade textual, explicada por Tania Franco 

Carvalhal (2003): os textos literários têm elementos comuns, que identificam sua natureza, no 

entanto, esses elementos não uniformizam a literatura. Pode haver diálogos internos na obra, 

assim como também podem se estabelecer diálogos de uma obra com outras; as literaturas 

nacionais fazem parte de um conjunto ainda maior, que constituem a literatura mundial; 

assim, constantemente, alguns temas podem e são retomados. Isso não significa dizer que se 

trate de cópia, de falta de inventividade e/ou de submissão de uma literatura a outra(s). 

Essa noção do texto literário como global faz com que originalidade (de onde 

proveio) e propriedade percam seu sentido da época em que se utilizava apenas a crítica de 

fontes para dar espaço a um novo conceito, de dialogismo, elaborado por Bakhtin ao analisar 

o romance do século XIX: o dialogismo, que exprime essa capacidade de diálogo interno 

numa mesma obra ou entre obras. 
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Julia Kristeva (1974) retoma o conceito bakhtiniano, concebe e nomeia a teoria da 

intertextualidade: o trabalho constante de cada texto em relação aos outros, num imenso e 

interminável diálogo que constitui a literatura. Assim, reitera a ilusão da crença na pureza de 

qualquer obra verbal, reafirmando a linguagem como um campo de trocas incontroláveis e 

imprevisíveis, estabelecendo uma rede de sentidos. 

O objetivo dos estudos intertextuais é examinar esse processo de troca e por isso 

corresponde aos objetivos deste artigo, que, partindo de uma afirmação de Sílvio Romero, 

busca examinar de que modo o texto de Bernardin de Saint-Pierre participa da produção do 

texto de Taunay. De modo mais específico, como Virgínia se relaciona com Inocência. 

Em primeiro lugar, concebendo a literatura como sistema de trocas, não há mais 

interesse na questão da propriedade; cai por terra o que parecia ser o único interesse de 

Romero, que, talvez, por conta da época, filiava Inocência a Paulo e Virgínia, enfatizando a 

menoridade do autor brasileiro. 

Há confluência de temas nos dois romances: ambos tratam da impossibilidade da 

realização amorosa. O assunto é o mesmo, mas as circunstâncias de cada texto, autor, época e 

país em que viviam são diferentes, conforme abordado em itens anteriores. Taunay aspirava 

ver Inocência partilhar da sorte de Paulo e Virgínia, de seu sucesso, mas o texto brasileiro é 

um anti Paulo e Virgínia. 

Apesar de os dois textos serem narrativas campestres, não defendem a mesma tese. 

Paulo e Virgínia revela ideais filosóficos rousseaunianos, pretendendo moralizar, educar na fé 

católica. Aponta a sociedade como fonte dos males e a natureza como o único refúgio seguro 

ante a sociedade que corrompe o ser que nascera bom. Apresenta categorias estanques de Bem 

e Mal. 

A visão de mundo de Inocência é um pouco mais complexa, assim como a 

personagem. O intento do romance não está voltado à instrução moralizante, mas à reflexão 

acerca da sociedade brasileira daquela época. Segundo Francisco Maciel Silveira, em prefácio 

à quinta edição do romance, lançada pela editora FTD em 1999, a compreensão do romance 

está na “Inocência do título” e na “Nocência que nomeia a heroína”. 

Taunay dedica em sua obra atenção especial ao vernáculo. Preocupado em retratar o 

mais fielmente possível a língua do sertanejo, como recurso mnemônico de composição, o 

escritor também coloca em seu romance o modo como a personagem era chamada pelo pai: 

“Nocência”; além de notas explicativas de termos utilizados pelo sertanejo. 
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Para uma análise que se pretenda completa, deve-se considerar o conjunto textual, 

envolvendo os elementos paratextuais, como epígrafes, prólogos, prefácios e o título do 

romance. Esse último requer atenção, haja vista que é o nome da personagem. 

Na etimologia dos dois vocativos utilizados para e heroína romântica encontramos os 

termos a seguir, explicados pelo Dicionário Eletrônico Houaiss (versão 3.0) da seguinte 

maneira: 

 

Inocência: substantivo feminino que provém do latim (innocentia, -ae). 
1. Estado, caráter daquilo que é inocente; 
2. Qualidade de quem é incapaz de praticar o mal, estado daquele que não é 
culpado de uma determinada falta ou crime; 
3. Ingenuidade excessiva, ignorância; 
4. Ignorância das coisas de amor, virgindade, donzelice. 

 

Exatamente o que se pode notar após uma primeira leitura do romance, em que se 

percebe a personagem como inocente: incapaz de praticar o mal; trata-se daquela que não é 

culpada pelo “crime” de ter se apaixonado por Cirino. Ao mesmo tempo, é uma moça do 

campo, ingênua quanto às coisas do amor e até mesmo da sociedade. 

O sentido desse primeiro termo, ainda segundo Francisco Maciel Silveira, é 

exatamente o antônimo do vocativo utilizado pelo pai: a. Nocência: também do latim 

(nocentia, -ae), mas diametralmente oposto em sentido, visto que denota aquilo que faz mal, 

nocivo, algo danoso e prejudicial.  

Fica claro o que querem dizer o nome da moça e o título do romance, destarte. À 

vista do pai e dos valores da época, a “pobrezinha” e “coitadinha” do narrador no capítulo 

XVIII é nociva. A visão negativa da mulher se reafirma na epígrafe retirada de Menandro 

(poeta cômico grego), do capítulo V: “Onde há mulheres, aí se congregam todos os males a 

um tempo”, e também nas falas, principalmente de Pereira, que considera as mulheres 

perigosas: 

 

Nocência fez dezoito anos pelo Natal e é rapariga que pela feição parece 
moça da cidade, muito ariscazinha de modos, mas bonita e boa deveras... 
Coitada, foi criada sem mãe, e aqui nestes fundões. [...]  
– [...], quando vi a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la. 
– Ah! É casada? Perguntou Cirino? 
– Isso é e não é. A coisa está apalavrada. 
[...] 
– Agora, está ela um tanto desfeita; [...]. tem cabelos compridos e finos 
como seda de paina, um nariz mimoso e uns olhos matadores. 
[...] 
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Hi, meu Deus, mulheres numa casa, é coisa de meter medo... São redomas de 
vidro que tudo pode quebrar. [...] Com gente de saia não há que fiar... Cruz! 
Botam famílias inteiras a perder, enquanto o demo esfrega um olho. 
(TAUNAY, 1999, p. 52-53, grifo do autor). 
 

Dessa forma, a Inocência do título não se refere apenas ao nome da personagem, que, 

aliás, não é tão ingênua assim. Atente-se para o destaque dado aos olhos desse ser fictício 

dúbio que, pela ótica do pai, eram “matadores”. Por isso ele pede e adverte a Cirino: “veja só 

a doente e não olhe para Nocência” (TAUNAY, 1999, p. 54). 

Essa personagem dialoga com Virgínia, mas de forma a contestá-la: “É uma menina 

esquisita...” (TAUNAY, 1999, p. 56). A seguir, um exemplo para comprovar o quanto 

Inocência exclui Virgínia. Pereira conta histórias sobre sua filha: 

 

– Nem o senhor imagina... Às vezes, aquela criança tem lembranças e 
perguntas que me fazem embatucar... Aqui havia um livro de horas da minha 
defunta avó... Pois não é que um belo dia ela me pediu que lhe ensinasse a 
ler?... Que ideia!... Ainda há pouco tempo me disse que quisera ter nascido 
princesa... Eu lhe retruquei: E você sabe o que é ser princesa? Sei, me 
secundou ela com toda a clareza, é uma moça muito boa, muito bonita, que 
tem uma coroa de diamantes na cabeça, muitos lavrados no pescoço e que 
manda nos homens... Fiquei meio tonto. (TAUNAY, 1999, p. 56). 

 

Será que uma resposta dessas, envolvendo desejo de emancipação, superioridade em 

relação aos homens e o desejo material poderia sair dos lábios de Virgínia? Sendo ficção, 

pode-se até imaginar que sim, mas não seria verossímil, soaria incoerente com a construção 

da personagem e o mundo ficcional criado por Saint-Pierre. Virgínia é a inocência em suas 

acepções primeiras, sempre obediente, casta, pura.  

Para finalizar, mais uma diferença entre as duas protagonistas: a capacidade de 

dissimulação presente em Inocência e que não se vê em Virgínia. A primeira situação ocorre 

quando Cirino vai até a janela do quarto de Inocência no intento de vê-la, durante a noite; os 

amantes já não se encontravam mais porque o estado de saúde dela havia se restabelecido: 

 

Depois de breve tempo, que para Cirino pareceu um século, descerrou-se a 
medo a janela, e apareceu a moça, toda assustada, sem saber porque razão ali 
estava nem explicar tudo aquilo.  
Parecia-lhe um sonho.  
Quis, entretanto, dar qualquer desculpa à situação e, fingindo-se admirada, 
perguntou muito baixinho e a balbuciar: 
 – Que vem... mecê... fazer aqui? ... Eu, já... estou boa. (TAUNAY, 1999, p. 
120). 
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Convém aqui enfatizar o uso da expressão “dar qualquer desculpa à situação”, do 

verbo “fingindo-se” e também o fato de ela não entender o que Cirino fora fazer ali. O 

adjetivo “esquisita”, que Pereira atribui a sua filha, poderia tranquilamente ser substituído por 

“ardilosa”, “esperta”. Quando ela se lembra do casamento com Manecão, confessa a Cirino 

que seu interesse estava na “novidade... porque ele me disse que me levava para a vila...” 

(TAUNAY, 1999, p. 123). 

O maior exemplo de astúcia se dá quando Inocência, certa do sentimento por Cirino, 

chega a inventar ao pai que sonhara com a mãe advertindo-a de que não deveria se casar com 

Manecão, pois seria infeliz. Tudo no intuito de tentar ganhar tempo enquanto Cirino se 

deslocava até a casa do padrinho da amada na tentativa de desfazer o combinado do 

casamento arranjado: 

 

–  É porque eu... não devo... 
–  Não deve o quê? 
–  Casar. 
Arregalou Pereira os olhos e de espanto abriu a boca.  
– Quê? perguntou ele levantando muito a voz. 
Compreendeu a pobrezinha que a luta ia travar-se. Era chegado o momento. 
Revestiu-se de toda a coragem.  
–  Sim, meu pai, este casamento não deve fazer-se...  
– Você está doida? observou Pereira com fingida tranquilidade. 
Prosseguiu então Inocência com muita rapidez, as faces incendiadas de 
rubor: 
– Conto-lhe tudo, papai... Não me queira mal... Foi um sonho... outro dia, 
antes deste homem chegar, estava sesteando e tive um sonho... Neste sonho, 
ouviu, papai? minha mãe vinha descendo do céu... Coitada! estava tão 
branca que metia pena... vinha bem limpa, com um vestido todo azul... leve, 
leve! 
– Sua mãe? Balbuciou Pereira tomado de ligeiro assombro. 
– Nhor sim, ela mesma... 
– Mas você não a conheceu! Morreu, quando você era pequetita... 
– Não faz nada, continuou Inocência, logo vi que era minha mãe... Olhava 
para mim tão amorosa!... Perguntou-me: Cadê seu pai? Respondi com medo. 
– Está na roça; quer mecê, que ele venha? – Não, me disse ela, não é preciso; 
diga-lhe a ele que eu vim até cá, para não deixar Manecão casar com você, 
porque há de ser infeliz... muito!... muito! 
– E depois? perguntou Pereira levantando a cabeça com o ar sombrio e 
girando os olhos. 
– Depois...disse mais: ... Se esse homem casar com você, uma grande 
desgraça há de entrar...nesta casa...e sem mais palavras, sumiu-se 
(TAUNAY, 1999, p. 160, grifo do autor). 

 

Logo após, desconfiado, o pai lhe pergunta qual era o sinal que a mãe tinha no rosto. 

Inocência fica sem resposta, começa a chorar e assume a mentira. 
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Mais uma vez retoma-se Paulo e Virgínia, mas não se pode, nem se consegue 

imaginar Virgínia tomando a mesma atitude quando sua mãe lhe diz que seria enviada à 

França. Ela simplesmente aceita, obedece e atribui tudo à vontade de Deus, que deve ser 

cumprida. Nesse sentido, Virgínia revela-se uma personagem muito mais plana, visto que se 

constrói em torno de uma única ideia, que não se altera no decorrer do enredo; ela é 

previsível. 

Já Inocência pode apresentar uma curva em direção à personagem esférica, pois 

apresenta duas dimensões: a inocente e a nociva, a ardilosa que, em nome do sentimento, 

chega a mentir para o pai, tentando ganhar tempo; o que, de certa forma, chega a surpreender 

o leitor, que diante de uma jovem do sertão, tão recatada, não esperaria esse engenho e 

ousadia. Ela não chega a ser esférica porque não surpreende o leitor levando sua invenção às 

últimas consequências, é uma personagem que está no caminho de ser mais complexa, mas 

ainda não logra êxito total em sua constituição e caracterização.  

Com essa breve análise, comprova-se que no romance de Taunay a inocência não se 

refere apenas à protagonista, mas também a um pensamento, dentro de um contexto maior, 

que precisa ser repensado: Bem e Mal não se resolvem tão simplesmente, fugindo da 

civilização para viver apenas em contato com a natureza; são categorias que estão 

relacionadas a atos, dogmas, formas de pensamento na sociedade. Ingênuos são aqueles que 

veem o mundo e os seres de forma única e maniqueísta, quando a mesma já representa a 

fragmentação em seus seres e comportamentos. 

A ausência de simplicidade e inocência no romance também pode ser expressada 

pela escolha das epígrafes e das relações de empréstimo e exclusão com o enredo. No entanto, 

essa seria uma nova leitura, e um novo trabalho. 

Conclui-se assim que os textos de Bernardin de Saint-Pierre e de Visconde de 

Taunay dialogam entre si e também com a literatura universal no que concerne à temática. 

Mas as circunstâncias de produção, os processos de elaboração do enredo, do foco narrativo e 

das personagens são diferentes. 

No que tange mais especificamente às personagens femininas, Virgínia e Inocência 

se diferenciam mais do que se aproximam, o que se comprova com a literatura comparada: o 

texto estrangeiro tem participação no texto brasileiro, mas foi absorvido e transformado pelo 

poder inventivo de outro autor, de outra época, de diferente formação e com outros interesses. 

A contribuição do conceito de intertextualidade é, portanto, visível e essencial para 

os estudos de literatura comparada; modifica leituras sobre modos de apropriação, absorções e 
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transformações textuais; altera o entendimento deste ir e vir de elementos literários e substitui 

as noções de influência e fontes, coletivizando as obras. Não se afirma, no entanto, que a 

noção de fontes deva ser abandonada, mas esse é apenas o primeiro passo de um trabalho que 

deve ir além para que se chegue ao como e em que medida a apropriação desse outro texto foi 

feita na outra obra. 
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Ideias precursoras no século XXIII:  
considerações críticas de Denis Diderot acerca da fantasia e da poesia 

 

 

Evaneide Araújo da SILVA (UNESP – FCL/Araraquara) 
 

RESUMO: O trabalho concentra-se em fazer uma análise das concepções críticas do escritor 
e filósofo francês Denis Diderot (1713-1784). Para os intelectuais de seu tempo, Diderot era 
um desajustado que pensava na contracorrente das ideias, em especial quando se tratava de 
arte e literatura. Se a elite intelectual do século XVIII via nas posições do Enciclopedista um 
amontoado de proposições descabidas, o tempo mostrou que na verdade ele era um precursor, 
pois suas considerações inovadoras sobre pintura, poesia, romance e arte de modo geral mais 
tarde se tornaram os pilares das teorias e procedimentos artísticos da Modernidade. Diderot 
pode ser considerado um precursor do ponto de vista teórico e crítico, no sentido de que suas 
ideias sobre composição literária antecederam os fundamentos da teoria e da crítica moderna. 
Assim, tomaremos como base um texto crítico do Enciclopedista, o “Ensaios sobre a pintura” 
(1766), escrito para integrar um dos Salons, o de 1765. Nesse ensaio, Diderot reflete sobre o 
papel do artista, o uso da imaginação e da racionalidade no momento de criação artística, 
considerando não apenas a pintura e o desenho, mas a arte de maneira geral.  
PALAVRAS-CHAVE: Denis Diderot. Crítica de arte. Crítica literária. 
 
ABSTRACT: This work intends to analyze the critical concepts of the French writer and 
philosopher Denis Diderot (1713-1784). For the intellectuals of his time, Diderot was a misfit 
who thought in countercurrent of ideas, especially when it came to art and literature. In fact 
Diderot was a precursor, because his innovative considerations on painting, poetry, novel 
and art in general later became the pillars of the theories and artistic procedures of 
modernity. Diderot can be considered a precursor of critical and theoretical point of view, in 
the sense that his ideas on literary composition before the foundations of the modern theory 
and criticism. So, we shall take as a basis a critical text of the Encyclopedist "Essays on 
painting" (1766), written to integrate one of the Salons, from 1765. In this essay, Diderot 
reflects on the role of the artist, the use of imagination and rationality in the moment of 
artistic creation, considering not only the painting and drawing, but the art in general.  
KEYWORDS: Denis Diderot. Art criticism. Literary criticism. 
 

DENIS DIDEROT: DE ESCRITOR A CRÍTICO DE ARTE 
 

Denis Diderot (1713-1784) sempre foi conhecido como um dos filósofos 

responsáveis pelas ideias iluministas reunidas e editadas na Encyclopédie (1985). É provável 

que qualquer aluno que tenha completado o Ensino Médio seja familiarizado com o nome de 

Diderot, apesar de muitos não saberem qual a sua real contribuição para o pensamento 

intelectual desenvolvido a partir do século XVIII e que embasa a organização social moderna. 

Em geral, o nome de Diderot surge associado a de outros filósofos do Iluminismo, como 

d’Alembert e Voltaire. No século XVIII, tais filósofos foram responsáveis por revolucionar o 
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pensamento intelectual, colocando em evidência o predomínio da razão humana como guia 

para o desenvolvimento, razão esta que deveria ser guiada pela natureza.  

O que o grande público ignora é que Denis Diderot não exerceu apenas atividades 

intelectuais relacionadas ao Iluminismo: o filósofo possui uma extensa produção crítica ligada 

às artes: música, teatro, literatura, artes plásticas. Essa produção engloba cartas, ensaios, 

textos sobre estética, poética, crítica de arte, textos didáticos e produções literárias variadas, 

como romance, conto e teatro. Pelo exposto, vê-se que Diderot, no século XVIII, “dominou a 

cena intelectual”, nas palavras de Jacob Guinsburg (2000, p. 9). Segundo o autor 

(GUINSBURG, 2000, p. 9),  

 

Se o Enciclopedista constituiu uma espécie de ícone da cultura da Ilustração, 
ele o foi não apenas pelas ideias expressas em sua filosofia da ciência e na 
sua crítica política. Sua concepção do belo, seu discurso sobre as artes 
(pintura, escultura, literatura e teatro) e sua veia de criador não são menos 
integrantes de seu universo de pensamento e de seu imaginário artístico.  

 

Nesse sentido, Diderot alterna reflexões críticas sobre arte com atividade artística e 

em muitos casos seus ensaios sobre arte contêm lapsos artísticos do escritor, que 

declaradamente se diz um apaixonado pela arte. Como literato, Diderot tem uma vasta 

produção que inclui contos, ensaios, peças de teatro e romances. Entre os textos de crítica de 

arte mais famosos estão aqueles escritos para compor os Salons (2008), uma série de nove 

ensaios feitos para compor suas correspondências literária e crítica. É a partir da composição 

dos Salons que o filósofo inicia de forma efetiva sua atividade como crítico de arte, colocando 

em foco uma série de ideias inovadoras.  

No século XVIII, o enciclopedista, enquanto escritor literário, sempre foi uma figura 

no mínimo estranha para o seu tempo: seus textos eram comumente vistos como confusos e 

fora dos padrões literários da época. O exemplo maior talvez seja seu romance mais 

conhecido, Jacques le fataliste et son maître. Guinsburg (2000, p. 10) diz que “Os 

comentadores filosóficos enxergavam em Diderot um escritor ‘pesado e monótono’, pela 

obsessão de uma só ideia [...]”. Talvez porque Diderot fosse um racionalista que mostrava 

interesse, tanto em suas produções literárias quanto em suas reflexões filosóficas, por uma 

produção artística que oferecesse ao leitor um panorama vívido da sociedade europeia do 

século XVIII, fazendo passear uma galeria de tipos, costumes e situações para abordar 

problemas da moral e dos bons costumes de seu tempo.  
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Para os intelectuais de seu tempo, Diderot era um desajustado que pensava na 

contracorrente das ideias, em especial quando se tratava de arte e literatura. Se a elite 

intelectual do século XVIII via nas ideias do Enciclopedista um amontoado de proposições 

descabidas, o tempo mostrou que na verdade ele era um precursor, pois suas considerações 

inovadoras sobre pintura, poesia e arte de modo geral mais tarde se tornaram os pilares das 

teorias e concepções artísticas da modernidade.  

Muito do que hoje se considera como princípios fundamentais em composição 

poética, por exemplo, Diderot já havia abordado no século XVIII, tanto em seus textos de 

crítica de arte quanto em algumas de suas produções literárias. Neste trabalho, procuraremos 

abordar de que forma Diderot pode ser considerado um precursor do ponto de vista teórico e 

crítico, no sentido de que suas ideias sobre composição poética e princípios de produção 

artística antecederam os fundamentos da teoria moderna. Para tanto, tomaremos como base 

um texto crítico do Enciclopedista, o “Ensaios sobre a pintura” (1766), escrito para integrar 

um dos Salons, o de 1765. Esse foi um dos primeiros textos que Diderot escreveu para a 

Correspondance Littéraire de seu amigo Grimm.  

O conteúdo do “Ensaios” gira em torno de considerações críticas acerca da pintura, 

do desenho, do uso das cores, dos efeitos de luz e sombra no processo de composição 

pictórica, mas, para além das ideias específicas sobre pintura e desenho, Diderot reflete sobre 

o papel do artista, o uso da imaginação e da racionalidade no momento de criação artística, 

considerando não apenas a pintura e o desenho, mas a arte de maneira geral. São essas 

considerações gerais sobre arte que procuraremos descrever como ideias precursoras, visto 

que nelas Diderot antecede os princípios da modernidade poética. 

 

PRELÚDIOS TEÓRICOS: A CRÍTICA DE DIDEROT 

 

Friedrich (1978) destaca que Diderot, ao lado de Rousseau, forma uma dupla 

responsável por “prelúdios teóricos no século XVIII”. Isso porque, segundo Friedrich (1978, 

p. 23), “Na segunda metade do século XVIII, começaram a aparecer fenômenos na literatura 

europeia que, considerados a partir da lírica posterior, podem ser interpretados como seus 

prelúdios”. Diderot e Rousseau estão entre esses fenômenos. Em Rousseau encontramos, 

segundo o crítico, uma tensão entre a agudeza intelectual e a excitação afetiva, entre o pendor 

à sequência lógica do pensamento e a submissão às utopias do sentimento. Assim, o filósofo 
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iluminista seria “um caso particularmente sedimentado da dissonância moderna” 

(FRIEDRICH, 1978, p. 23).  

Ainda segundo Friedrich, Rousseau rompe com a tradição, apesar de ser herdeiro 

dela. O que lhe interessa é estar só consigo mesmo e com a natureza. É nesse sentido que ele é 

considerado um precursor da Modernidade: “Em sua atitude autista, ele encarna a primeira 

forma radical de ruptura moderna com a tradição”. (FRIEDRICH, 1978, p. 23). Para 

Rousseau (apud FRIEDERICH, 1978), a fantasia é o que satisfaz nossas necessidades 

interiores; não devemos julgar o seu produto com a “legitimidade objetiva e lógica”. A 

fantasia é absoluta.  

Ainda de acordo com Friedrich (1978), Diderot também concede um papel 

independente à fantasia, apesar de suas considerações serem diferentes das de Rousseau. Para 

Diderot, a fantasia está ligada ao “gênio” criativo: todo artista deve manter um equilíbrio entre 

inspiração e trabalho intelectual. Assim, o gênio é desadaptado, pois sua grandeza espiritual 

chega a ser considerada uma imoralidade pela sociedade que não o compreende. O gênio, para 

Diderot, é incompreendido, pois ele pode cometer erros que só um gênio tem direito. Aí está, 

segundo Friedrich, um dos pensamentos mais ousados de Diderot, considerando o contexto do 

século XVIII, pois ele antecede o que, no século XIX, seria considerado o princípio da 

Modernidade poética, adotado por poetas fundadores como Baudelaire e Rimbaud.  

Nesse sentido, Friedrich (1978, p. 26) diz que, de acordo com as concepções do 

Enciclopedista,  

 

[...] o gênio semeia equívocos esplêndidos; arrebatado pelo voo da águia de 
sua ideia, ele constrói casas nas quais a razão não iria habitar, suas criações 
são livres combinações que ele ama como uma poesia; sua capacidade é 
muito mais um produzir do que um descobrir [...].  

 

Vê-se, portanto, que Diderot concede à fantasia, à capacidade de criar e de ser 

diferente, a força maior que guia o gênio. Com essas ideias, o filósofo antecede, segundo 

Friedrich, um princípio básico da lírica moderna: o poder ditatorial da fantasia sobre a poesia. 

Das muitas ideias críticas inovadoras de Denis Diderot, aquelas presentes nos textos 

dos Salons são talvez as mais relevantes. Para este trabalho, destacaremos alguns princípios 

de teoria e crítica de arte apontadas por Diderot no texto “Ensaios sobre a pintura”, de 1766. 

Nesse ensaio, o autor de Jacques le fataliste faz considerações acerca da pintura e do desenho 

produzidos em sua época, enfatizando através de exemplos como um artista pode produzir 

uma obra levando em conta o que é essencialmente natural, sem distinguir o bonito do feio, 
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considerando apenas o princípio artístico do belo, já que, segundo Diderot (apud 

GUINSBURG, 2000, p. 17), “a natureza não faz nada incorreto”. Ao considerar os quadros e 

os desenhos, o ensaísta chama a atenção para o uso das cores e dos traços em pintura e em 

desenho. Se o traço é que dá forma, a cor é que dá vida à obra. Assim, não basta ser um bom 

desenhista, pois deste já há muitos; é preciso também ser um bom colorista, o que exige mais 

do que técnica: exige também inspiração e disposição interior. Nesse sentido, Diderot (apud 

GUINSBURG, 2000, p. 168) considera que:  

 

[...] um pintor se mostra em sua obra tanto ou mais do que um literato na 
sua. Acontecer-lhe-á uma vez de sair de seu caráter, vencer a disposição e o 
pendor de seu órgão. É como o homem taciturno e mudo que alça uma vez a 
voz: efetuada a explosão, recai em seu estado natural, o silêncio. O artista 
triste, ou nascido com um órgão fraco, produzirá uma vez um quadro 
vigoroso na cor; mas não tardará a retornar ao seu colorido natural.  
 

Em suas considerações sobre técnicas de pintura e desenho, Diderot frequentemente 

compara pintura, poesia e literatura, estabelecendo assim um entrelaçamento de ideias e 

análises que abrangem tanto a pintura quanto a literatura, e de forma mais específica a poesia. 

Segundo Friedrich (1978, p. 26), essas comparações feitas pelo filósofo delineiam uma 

“aproximação entre a reflexão sobre a poesia e a reflexão sobre arte plástica, aproximação 

essa, especificamente moderna, que retorna em Baudelaire e durará até o presente”. Ainda 

segundo Friedrich (1978, p. 26), “nos Salons, surge uma visão de procedimentos poéticos que 

era naquele tempo, quando muito, comparável aquela de G.B. Vico, mas Diderot não 

conhecia o pensador italiano”.  

Segundo Friedrich (1978, p. 26), para Diderot, a poesia é “movimento emocional 

obtido por meio da criação de metáforas a quem é permitido ‘lançar-se aos extremos’, 

valendo-se de tonalidades, da mesma forma, extremas”. De acordo com Friedrich (1978, p. 

27), Diderot anuncia “uma decisiva preeminência da magia linguística sobre o conteúdo 

linguístico, da dinâmica das imagens sobre o significado das imagens”. Nestas considerações, 

o Enciclopedista se aproxima das concepções baudelerianas, no sentido de que poesia é 

essencialmente trabalho com a linguagem, posto que os significados não estão lá, eles são 

criados através da linguagem.  

Desse modo, Diderot faz parte da modernidade, visto que suas ideias integram a 

tentativa de desvendar, segundo Berardinelli (2007, p. 22), o “enigma da modernidade”. Suas 

reflexões demostram que a poesia passaria por uma profunda modificação. Ainda segundo 
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Berardinelli (2007, p. 22), “Desde o final do século XVIII, os sintomas de uma profunda 

modificação da cultura artística se multiplicam e ganham impulso graças a uma reflexão nova 

sobre o conceito de fantasia e de língua poética”.  Diderot fez parte dessas novas reflexões, a 

partir do momento em que seus ensaios tentam demostrar que a poesia não deve ser apenas 

um meio pelo qual o poeta deve se expressar. Para além disso, a poesia deve ser um 

monumento surpreendente, algo que existe por si próprio.  

Pressagiando o que seria um princípio essencial da lírica moderna a partir de 

Baudelaire, em “Ensaios” Diderot salienta que todo jovem artista não deveria se importar com 

o que ele chama de “oficina da maneira”, ou seja, o artista deve buscar inspiração nos lugares 

mais comuns, como igrejas, praças, nas cenas públicas, enfim: 

 

Ide aos Chartreaux; e vereis lá a verdadeira atitude da piedade e da 
compunção. Hoje é véspera da grande festa: ide à paróquia, zanzai em redor 
dos confessionários e vereis lá a verdadeira atitude do recolhimento e do 
arrepender-se. Amanhã, ide a uma tasca e vereis a ação verdadeira do 
homem encolerizado. Procurai as cenas públicas: sede observadores nas 
ruas, nos jardins, nos mercados, nas casas, e colhereis aí ideias justas do 
verdadeiro movimento nas ações da vida. (DIDEROT apud GUINSBURG, 
2000, p. 166-167). 

 

Ao propor que o artista abandone a “oficina da maneira”, Diderot destaca a ruptura 

com a tradição: o artista não deve seguir modelos, mas imitar a natureza: “O modelo vem do 

mestre, da academia, da escola e mesmo do antique” (DIDEROT apud FRIEDRICH, 2000, p. 

167); deve, portanto, ser rejeitado, dando lugar à inspiração e à fantasia. É a recusa da 

tradição, própria da poesia moderna, como bem disse Berardinelli (2007). 

Pelo fato de a arte ser inspiração e fantasia aliadas ao trabalho com a linguagem, para 

Diderot ela deve evitar sempre a imitação de modelos, de modo que o trabalho e o gênio se 

unam. Assim, de acordo com Diderot, a imitação dos antiques desfavorece o gênio e cria 

obras pouco surpreendentes. Ao contrário, em suas palavras, “É necessário às artes da 

imitação alguma coisa de selvagem, de bruto, de surpreendente e de enorme” (DIDEROT 

apud GUINSBURG, p. 165). 

Para Baudelaire, no século XIX, o poema poderia nascer a partir da percepção do 

sujo, do disforme, do que não é perfeito, do artificial, do bizarro. Essa atitude baudeleriana 

tornou-se depois um dos pilares da poesia moderna, que rejeitava posições clássicas de que 

em poesia havia temas e expressões impróprias. Em “Ensaios”, Diderot (apud GUINSBURG, 

p. 202), de certa maneira, antecede essa concepção baudeleriana ao dizer que “A polidez, essa 
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qualidade tão amável, tão doce, tão estimável no mundo, é maçante nas artes da imitação”. 

Para Diderot, a técnica deve aparecer, mas ela não pode sacrificar o gênio, a expressão. A arte 

deve assombrar, fazer o espectador chorar, indignar-se, intrigar-se. Em contrapartida, o poeta 

ou artista não deve ser guiado somente pela loucura, pelo improviso: “Eu perdoo ao poeta, ao 

pintor, ao escultor, ao filósofo mesmo, um instante de verve e de loucura; mas não quero que 

se molhe sempre lá o pincel, que se perverta o alvo das artes” (DIDEROT apud Guinsburg, 

2000, p. 197).  

Outra questão fundamental em relação ao processo de composição poética é aquela 

que diz respeito ao trabalho com a linguagem aliado ao pensamento criativo ou inspiração. 

Desde que se escreve teoria e crítica de poesia, essa questão sempre renasce: afinal, o bom 

poeta é aquele que é guiado essencialmente pela inspiração no momento de compor o seu 

poema, ou aquele que prima pelo trabalho rigoroso com a linguagem, escolhendo e estudando 

minuciosamente as palavras, as metáforas, as imagens que serão utilizadas em seu texto? Um 

bom poema é fruto mais da inspiração do que do trabalho, ou vice-versa?  

Para os antigos, o poeta era um profissional e o papel da poesia era ensinar, elevar os 

espíritos dos cidadãos. Logo, a poesia tinha um compromisso social e era pensada no sentido 

de transmitir um ensinamento didático. Já no século XVIII, depois da decadência do 

pensamento clássico, essa perspectiva começa a mudar, no sentido de que a poesia não tem a 

obrigação de ensinar e não firma pacto com o social; ao contrário, a poesia torna-se um jogo 

simbólico, distante de fins didáticos; ela tem um fim em si mesma, enquanto monumento 

artístico. A partir do século XIX, com os movimentos vanguardistas e o início da 

modernidade, a poesia afasta-se cada vez mais do social. Para Baudelaire, a composição 

poética firma pacto com a artificialidade, com as ideias, e a poesia deve se aproximar da 

ciência e da filosofia. Logo, o trabalho com a linguagem ganha uma importância grande. A 

poesia do século XIX torna-se uma entidade autônoma, desvinculada da realidade.  

Ítalo Calvino (1990), no capítulo que trata da exatidão em literatura, utiliza uma 

interessante metáfora para se referir à dualidade no processo de criação poética: ou o poeta é 

guiado pela fantasia/inspiração, ou dá prioridade ao rigor criativo no trabalho com a 

linguagem. Exemplificando essa dualidade, Calvino coloca o cristal como símbolo da 

preferência pela perfeição, por uma literatura artificial, pensada quase cientificamente do 

ponto de vista linguístico. Exemplos de poetas do partido do cristal seriam Poe, Mallarmé e 

Buadelaire. Já para aqueles poetas que preferem a imaginação, o impulso, a inspiração 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

230 

   

poética, Ítalo Calvino coloca a chama como símbolo desse processo, na medida em que esta é 

comparável à desordem, ao impensado, ao imperfeito.  

Calvino se coloca como adepto do partido do cristal, pois sua obsessão por uma 

linguagem trabalhada, precisa do ponto de vista do léxico, pode traduzir de forma mais 

perfeita as nuanças do pensamento e da imaginação. No entanto, a chama tem um grande 

valor “enquanto modo de ser, forma de existência” (CALVINO, 1990, p. 85). Para ele, a 

composição poética sempre demonstrou uma tensão entre racionalidade geométrica e 

emaranhado das existências humanas. Assim, a escrita oscila entre racionalidade 

desincorporada e o não-disível. No entanto, o ideal para Calvino é que o escritor mantenha um 

equilíbrio: “Assim também gostaria que todos os que se consideram sequazes da chama não 

perdessem de vista a serena e difícil lição dos cristais” (CALVINO, 1990, p. 86).  

As ideias e metáforas utilizadas por Ítalo Calvino exemplificam questões-chave das 

discussões modernas sobre teoria e crítica de poesia. Diderot, como dissemos, antecipa, 

mesmo sem um método específico de análise, essas questões colocadas na modernidade. Já 

fizemos referência a algumas de suas ideias nesse sentido, quando ele diz que faz parte do 

processo artístico o poeta/pintor utilizar a técnica, mas ser guiado também pela loucura. Ora, a 

técnica dita por Diderot é semelhante à ideia do cristal proposta por Calvino, assim como a 

loucura pode ser comparada à chama.  

Mais reveladoras ainda são as considerações finais de “Ensaios sobre a pintura”, 

quando Diderot trata especificamente da poesia. Nelas, o Enciclopedista demostra de forma 

definitiva seu pioneirismo em relação aos princípios modernos de teoria literária. Suas ideias 

sobre trabalho com a racionalidade e o gênio literário são inovadoras e revelam, para o 

momento histórico do século XVIII, um pioneirismo que se reflete também em suas 

composições literárias. Nesse sentido, Diderot (apud Guinsburg, 2000, p. 199) diz: 

 

Pretendeu-se que a ordenação era inseparável da expressão. Quer me parecer 
que pode haver ordenação sem expressão e que nada mesmo é tão comum. 
Quanto à expressão sem ordenação, a coisa me parece mais rara, sobretudo 
quando considero que o menor acessório supérfluo prejudica a expressão, 
ainda que seja apenas um cão, um cavalo, um topo de colina, uma urna. A 
expressão exige imaginação forte, uma verve ardente, a arte de suscitar 
fantasmas, de animá-los, de engrandecê-los; a ordenação, em poesia assim 
como em pintura, supõe um certo temperamento de julgamento e de verve, 
de calor e de sabedoria, de ebriedade e de sangue-frio, cujos exemplos não 
são comuns na natureza. Sem este equilíbrio rigoroso, conforme o 
entusiasmo ou a razão predomine, o artista é extravagante ou frio.  
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Nestas considerações percebemos que as ideias de Diderot são não só inovadoras 

para o século XVIII. Elas representam um importante pioneirismo do ponto de vista crítico e 

teórico, visto que muito do que o filósofo colocou em seus ensaios críticos sobre arte depois 

foi retomado por importantes nomes da crítica e da teoria literária. No trecho acima, Diderot 

antecipa de forma bastante evidente as proposições sobre o equilíbrio em literatura, colocado 

por importantes estudiosos da literatura na modernidade, como Compagnon, Calvino e 

Antonio Candido. Como diz Hugo Friedrich (1978, p. 27), em relação às ideias de Diderot,  

 

Tudo isto são modernismos assombrosos que resplandecem num espírito 
cuja riqueza de ideias, de pressentimentos e de estímulos, fez com que ele 
fosse muitas vezes comparado com os elementos do fogo e água, com um 
vulcão, com Prometeu e, até mesmo, com uma salamandra. Na verdade, a 
hora de suas ideias só chegou quando ele foi esquecido de novo, pois ele, há 
muito, estava transformado em outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diderot pode ser considerado um precursor, e não apenas do ponto de vista crítico e 

teórico, mas também no que toca à criação literária. Em teoria e crítica porque, antes dele, a 

atividade crítica no século XVIII se limitava a questões de gosto e bom senso. Logo, os 

críticos de arte daquele período baseavam suas análises em impressões pessoais, estabelecidas 

dentro de um bom gosto que respeitava os preceitos do antique, da tradição.  

Não é exagero dizer que, na França do século XVIII, Diderot foi um dos primeiros a 

fazer crítica de arte com algum rigor metodológico, deixando de lado o que a tradição pregava 

e procurando estabelecer novos paradigmas, tanto para a poesia, quanto para o romance e a 

pintura. Seus ensaios, em especial aqueles que compõem os Salons, são um rico material de 

análise crítica que revelam ao leitor de hoje o quanto suas ideias são inovadoras e importantes 

para entendermos que o século XVIII foi mesmo a época das grandes transformações, não 

apenas sociais e políticas, mas também intelectuais, conceituais e metodológicas. Ao contrário 

do que diziam seus opositores, Diderot não é um crítico pesado e monótono. Suas ideias são 

libertadoras para o contexto do século ao qual pertenceu. 
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A narrativa de extração histórica de Laura Esquivel:  
Como agua para chocolate (1989) e Malinche (2005) em perspectiva  
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RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar reflexões sobre os romances Como agua 
para chocolate (1989) e Malinche (2005), da escritora mexicana Laura Esquivel (1950-), 
partindo da constatação de que ambos correspondem a narrativas de extração histórica que, 
conforme a concepção de Trouche (2006), cumprem o papel de problematizar a relação da 
ficção com a história, não com o objetivo de anular o que foi dito pela história, mas de 
apresentar um espaço novo em que se permitem novas interpretações do passado. Esquivel 
tem se destacado na literatura mexicana por produzir romances que trazem à tona a voz antes 
silenciada da mulher e que estabelecem um diálogo produtivo com a história mexicana, nos 
quais são utilizados recursos como a intertextualidade, a ficcionalização de personagens 
históricos e, principalmente, a releitura crítica da história, com a intenção de oferecer ponto(s) 
de vista diferente(s) daqueles instaurados pela historiografia. Os romances em análise são 
também exemplos de narrativas híbridas, pois entrelaçam literatura e história ao mesmo 
tempo em que dialogam com os estudos de literatura e mulher, e focalizam a história de 
mulheres em meio a uma sociedade que vive períodos de guerras e de transformações, 
representados por momentos históricos importantes – a Revolução Mexicana em Como agua 
para chocolate e a Conquista do México em Malinche. Assim, pretendemos apresentar e 
refletir sobre a visão que os romances em estudo oferecem da história mexicana. 
PALAVRAS-CHAVE: Laura Esquivel. Literatura hispano-americana. Narrativa mexicana 
contemporânea. Crítica feminista. História. 
 
ABSTRACT: The present work brinks out reflections about the novels Como agua para 
chocolate (1989) and Malinche (2005), by Mexican writer Laura Esquivel (1950-), from the 
verifying that both deal with narratives of historical extraction that, as according to 
Trouche’s (2006) conception fulfill the role of becoming problem the relation of the fiction 
with the history, not with the objective of nullifying what was introducing a new space in 
which it is permitted new interpretations from the past. Esquivel has become detached in 
Mexican literature for producing novels that bring on the surface the voice before silent front 
the woman and that stablish a productive dialogue with the Mexican history in which are 
applied resources as the intertextuality, the fictionalization of historical characters and, 
mainly the critical reading of the history, with the intention of offering distinct viewpoint(s) 
from those established analysis, are also examples of hybrid narratives, for interlace 
literature and history at the same time in which dialogue with the studies of literature and 
woman, and focalize the women’s history in the middle of one society that lives periods of 
wars and of transformations, represented by important historical moments – the Mexican 
Revolution – in Como agua para chocolate and the Conquest of Mexico in Malinche. So, we 
intend to present and to reflect about the view that the novels, in study, offer from the 
Mexican history. 
KEYWORDS: Laura Esquivel. Hispano-American literature. Contemporary Mexican 
narrative. Feminist criticism. History.  
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LITERATURA, HISTÓRIA E CRÍTICA FEMINISTA  

 

Em meados do século XX, a narrativa hispano-americana destacou-se no panorama 

da literatura mundial, entre outros aspectos, por apresentar o questionamento da representação 

da realidade e preservar ou recuperar a(s) identidade(s) da América. Nesse cenário, um dos 

subgêneros narrativos que ganha repercussão é o romance histórico, por problematizar a 

reinterpretação do passado latino-americano.  

O romance histórico foi primeiramente teorizado por Lukács (1885-1971), em seu 

trabalho La novela histórica (1938), elaborado a partir das obras do escritor escocês Walter 

Scott (1771-1832). Segundo Lukács (1977), a história se torna um telão de fundo no qual se 

movem as personagens e é descrita conforme a visão positiva que predominava na Europa do 

século XIX; as personagens históricas são apresentadas como eram vistas pela história, 

ocupando o segundo plano do enredo, e as personagens principais são fictícias, mas atuam 

conforme o momento histórico resgatado, e a trama pode trazer uma história de amor cujo 

desfecho pode ser feliz ou não. Lukács apresenta, também, vários autores europeus que, ao 

longo do século XIX, já rompem com algumas características do modelo scottiano.  

Na América Hispânica, a visão otimista da história é superada ao longo do século 

XIX e início do século XX, e, a partir da década de 1950, o romance histórico começa a 

ocupar um espaço importante na literatura hispano-americana. O questionamento da visão 

hegemônica instaurada pela história e a reinterpretação do passado americano impulsionam os 

escritores do continente a procurarem recursos literários que traduzam a memória e a 

interpretação da história que possuem. Assim, esse subgênero narrativo diferencia-se em 

vários aspectos do romance histórico clássico (assim é denominado o modelo scottiano por 

Lukács), com a presença da intertextualidade, da ficcionalização dos personagens históricos – 

que se tornam protagonistas da trama narrativa – e, principalmente, da releitura crítica da 

história, com o intuito de oferecer pontos de vista diversos daqueles instaurados pela 

historiografia.  

Diversos críticos estudaram esse tipo de narrativa na América Latina e vários deles 

nomeiam de formas distintas esse subgênero narrativo: novo romance histórico (Aínsa, 1991, 

e Menton, 1993), metaficção historiográfica (Hutcheon, 1988), ficção histórica (Weinhardt, 

1994), narrativa histórica (Cunha, 2004) e narrativa de extração histórica (Trouche, 2006.). 

Neste estudo utilizaremos a denominação “narrativa de extração histórica”, de André Trouche 
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(2006, p.  43), para quem a narrativa hispano-americana, desde seu princípio, “[...] tomou a 

memória, a história e o legendário oral como signos contíguos e não-excludentes, 

compartilhando a mesma perplexidade e o mesmo projeto de autoconhecimento, a começar do 

diálogo com a história”.  

A narrativa de extração histórica cumpre, ainda, o papel de problematizar e de 

redefinir a relação da ficção com a história, não com o objetivo de anular o que foi dito por 

esta, mas sim de apresentar, dentro da narrativa, um espaço novo em que se permitem 

diversos tempos, várias versões e outros discursos que possibilitam múltiplas interpretações 

do passado. Nessa esteira, Magdalena Perkowska (2008, p. 42) destaca: 

 

[…] los novelistas dibujan un nuevo mapa para el concepto de la historia y 
su discurso. Vista desde esta perspectiva, la novela histórica 
latinoamericana no cancela la historia sino que redefine el espacio 
declarado como “histórico” por la tradición, la convención y el poder, 
postulando y configurando en su lugar las historias híbridas que tratan de 
imaginar otros tiempos, otras posibilidades, otras historias y discursos. 

 

Gloria da Cunha (2004) destaca que o caminho traçado pelas escritoras da América 

Latina em relação às narrativas de extração histórica segue o mesmo processo dos romances 

escritos pelos homens e que, atualmente, ambos problematizam a representação do passado a 

partir de uma perspectiva crítica, oferecendo novas leituras para as versões oficiais que a 

historiografia legitimou. 

Dentro desse panorama da narrativa de extração histórica, destaca-se a Crítica 

Feminista, que desponta na década de 1970, no contexto do feminismo, propiciando o 

surgimento de uma tradição literária feminina até então ignorada pela história da literatura. De 

modo geral,  

 

Historicamente, o cânone literário, tido como um perene e exemplar 
conjunto de obras-primas representativas de determinada cultura local, 
sempre foi constituído pelo homem ocidental, branco, de classe média/alta; 
portanto, regulado por uma ideologia que exclui os escritos das mulheres, 
das etnias não bancas, das chamadas minorias sexuais, dos segmentos sociais 
menos favorecidos etc. Para a mulher inserir-se nesse universo, foram 
precisos uma ruptura e o anúncio de uma alteridade em relação a essa visão 
de mundo centrada no logocentrismo e no falogocentrismo. (ZOLIN, 2005, 
p. 275). 

 

A crítica literária feminista contemporânea concentra seus esforços no sentido de 

desmascarar os princípios que têm fundamentado o cânone literário, seus pressupostos 
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ideológicos, seus códigos estéticos e retóricos, tão marcados por preconceitos de cor, raça, 

classe social e sexo, para, então, desestabilizá-lo, reconstruí-lo. Assim, em decorrência do 

feminismo, a mulher passa a ocupar um novo lugar na sociedade: de um lado, a crítica 

literária, antes de domínio quase exclusivo masculino, passou a ser praticada por mulheres; de 

outro, estas passam a escrever mais como literatas, livres dos temores da rejeição e do 

escândalo. Em síntese,  

 

Ao se dedicar a esse trabalho de resgate e reavaliação de obras de autoria 
feminina, o feminismo crítico [...] revisita as categorias instituídas da crítica 
literária a fim de ampliar as perspectivas de análise; submetê-las a um outro 
olhar, um olhar capaz de detectar e de desnudar particularidades a que a 
convenção masculina nunca esteve atenta. (ZOLIN, 2005, p. 276). 

 

Considerando o contexto latino-americano, os textos de autoria feminina encontram-

se duplamente à margem, dada a condição de desfavorecimento da América Latina em relação 

à cultura europeia, no que concerne à língua, ao discurso e à identidade. No âmbito específico 

da literatura hispano-americana, é no século XVII que se faz ouvir a primeira voz feminina de 

destaque, na poesia, no drama e na autobiografia: a expressiva escritora mexicana Sor Juana 

Inés de la Cruz (1648?-1695). Depois, nos livros de história da literatura hispano-americana 

geralmente encontramos poucas menções a escritoras, já das primeiras décadas do século XX, 

algumas das quais são as uruguaias Delmira Agustini (1886-1914) e Juana de Ibarbourou 

(1892-1979), a argentina Alfonsina Storni (1892-1938) e a chilena Gabriela Mistral (1889-

1957) (SANTOS, 1999).  

Portanto, até a primeira metade do século XX há um número reduzido de mulheres 

escritoras na América Hispânica. Mas, a consciência da desigualdade, associada à percepção 

da diferença e à modernização do discurso, propiciou, durante os seis primeiros decênios do 

século XX, a expansão da voz feminina na literatura hispano-americana. Na década de 1960 

começa a crescer o número de obras publicadas por mulheres, e, a partir da década de 1970, e, 

sobretudo, de 1980, a voz feminina adquire maior destaque e algumas escritoras alcançam 

níveis semelhantes de popularidade em relação aos escritores consagrados. Dentre elas estão a 

chilena Isabel Allende (1942), a argentina Clara Obligado (1950), a cubana Zoé Valdés 

(1959), a uruguaia Carmen Posadas (1953) e a mexicana Laura Esquivel (1950), que nos 

interessa particularmente neste trabalho.  

Ainda que por vezes os ambientes narrativos usados por essas escritoras sejam os 

considerados pela sociedade patriarcal como femininos – a própria casa ou determinadas 
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partes desta, como a cozinha, o quarto etc. –, e que seus discursos sirvam para mostrar as 

características próprias da mulher pós-colonial e para denunciar a sua discriminação, estas 

escritoras são conscientes de que estão apresentando uma alternativa aos cânones consagrados 

e de que suas narrativas configuram um novo espaço, pois falam a partir de outro lugar: o 

feminino (SANTOS, 1999, p. 123).  

Na obra de Laura Esquivel chamam atenção, dentre outras características, elementos 

como a abordagem de temas em torno da mulher; a estrutura, que por vezes se entretece a 

partir da mescla de diversos gêneros textuais; a reivindicação de voz – antes silenciada – da 

mulher e o diálogo produtivo com a história mexicana. Esse diálogo ocorre de modo enfático 

nos romances Como agua para chocolate (1989) e Malinche (2005), nosso foco de reflexão 

aqui. 

É interessante notar também que Como agua para chocolate e Malinche são 

narrativas híbridas que entrelaçam literatura e história, além de permitirem discussões do 

âmbito dos estudos de literatura e mulher. Ambos os romances focalizam a história particular 

de mulheres numa sociedade que vive um período de guerras e transformações, representados 

por momentos históricos importantes: a Revolução Mexicana (1910-1940) em Como agua 

para chocolate, e a Conquista do México em Malinche. 

 

DESCONSTRUINDO BARREIRAS SOCIAIS: COMO AGUA PARA CHOCOLATE (1989)  

 

Como agua para chocolate traz a história da jovem Tita, que vive num rancho do 

norte mexicano com a mãe Elena e as irmãs Rosaura e Gertrudis, nas primeiras décadas do 

século XX, época da Revolução Mexicana. Viúva, Elena comanda o rancho e a família com 

extrema rigidez, exigindo a sujeição de todos. Aos quinze anos, Tita se apaixona por Pedro e é 

correspondida; no entanto, Elena impede a filha de casar-se, condenando-a a cumprir uma 

tradição familiar segundo a qual a filha caçula deveria permanecer solteira para cuidar da 

mãe. Elena oferece a mão de Rosaura a Pedro, que, para ficar próximo de Tita, aceita. Logo 

após o casamento, Elena ordena que Tita passe a cozinhar para a família e a comida, por 

diversas vezes, causa nos comensais efeitos inusitados e intensos, como alegria, tristeza e 

paixão. Percebendo que o amor entre Tita e o cunhado ainda se mantinha, Elena manda Pedro 

e Rosaura viverem no Texas. Algum tempo depois, e após uma série de conflitos, Elena 

adoece e morre. Pedro e Rosaura voltam ao rancho com a filha Esperanza, a quem Tita ajuda 
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a criar. Tita e Pedro iniciam um caso amoroso com a permissão de Rosaura, sob a condição de 

que seu casamento seja mantido diante da sociedade.  

Reproduzindo a postura de Elena, Rosaura exige que Esperanza fique solteira, para 

cumprir a tradição familiar. No entanto, Tita, que já havia sido vítima da mesma tradição, 

contesta a irmã, com quem trava uma verdadeira batalha. Anos depois, Rosaura morre e 

ocorre o casamento de Esperanza, representando a ruptura da tradição familiar castradora. 

Tita e Pedro, que então podiam viver livremente seu amor, morrem num incêndio ocorrido no 

rancho, logo depois do casamento de Esperanza. O incêndio destrói todo o rancho, restando 

somente um livro de cozinha escrito por Tita e herdado por Esperanza, que é usado anos 

depois pela filha desta, para recuperar a história de sua tia-avó Tita.  

O romance é estruturado em doze capítulos, correspondentes aos meses do ano, que 

levam, cada um, o nome de uma receita, explicada e preparada ao longo da narração dos fatos 

a ela associados. A despeito dessa aparente simplicidade, a narrativa, marcada por uma 

multiplicidade discursiva, se constrói de forma híbrida, englobando em sua composição 

diversos gêneros textuais sugeridos pelo subtítulo do romance: “novela de entregas 

mensuales, con recetas, amores y remedios caseros”. María Elena de Valdés (1996, p. 97) 

assinala que esse subtítulo permite a leitura do romance de Esquivel como uma paródia da 

literatura mexicana do século XIX dedicada às mulheres:  

 

[...] la novela y, en menor grado, la película trabajan como parodia de un 
género. El género es la versión mexicana de literatura de mujeres publicada 
en entregas mensuales, junto con recetas, remedios caseros, patrones de 
costura, poemas, exhortaciones morales, ideas para decorar el hogar y el 
calendario de fiestas religiosas. 

 

No bojo dessa estrutura, a construção da personagem Tita se dá, basicamente, em 

torno do amor e da cozinha, que serão os principais eixos da trajetória da protagonista, 

caracterizada por um movimento de inconformismo e anseio pela ruptura da tradição familiar 

que oprimia as mulheres. Tita nasce na sociedade patriarcal de fins do século XIX e passa sua 

juventude – a que correspondem onze dos doze capítulos da narrativa – em meio aos 

acontecimentos da Revolução Mexicana e sob o jugo de uma tradição familiar à qual 

questiona, mas com a qual é obrigada a conviver por quase toda a sua vida.  

A ação do romance se desenvolve no norte do México, campo primordial da atuação 

de Pancho Villa (1878-1923), um dos principais chefes da Revolução Mexicana. Nesta região, 

a população não só assistiu como vivencia intensamente os acontecimentos da revolta. A 
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primeira referência à Revolução acontece no segundo capítulo do romance, no contexto do 

casamento de Pedro e Rosaura, e evidencia as dificuldades acarretadas à população: 

 

Realmente habían tenido suerte en haber podido conseguir seda francesa en 
esas épocas de inestabilidad política. La revolución no permitía que uno 
viajara de manera segura por el país; así que, de no haber sido por un 
chino, que se dedicaba al contrabando, no les hubiera sido posible 
conseguir tela, pues Mamá Elena no habría permitido que ninguna de sus 
hijas se arriesgara yendo a la capital a comprar lo necesario para el vestido 
y el ajuar de Rosaura. (ESQUIVEL, 2009, p. 33). 

 

Também se destaca no romance o fato de Gertrudis, irmã de Tita, fugir com um 

revolucionário do exército villista e tornar-se uma generala: 

 

[...] había triunfado en la vida. Era generala del ejército revolucionario. 
Este nombramiento se lo había ganado a pulso, luchando como nadie en el 
campo de batalla. […] una corte de admiradores la tenía rodeada, 
asediándola con preguntas sobre su participación en la revolución. 
Gertrudis, con gran soltura, mientras fumaba, les narraba fantásticas 
historias de las batallas en las que había participado. […] los tenía con la 
boca abierta contándoles cómo había sido el primer fusilamiento que 
ordenó […]. (ESQUIVEL, 2009, p. 155-156, grifo da autora).  

 

A passagem transcrita confirma a relação direta dos personagens de Como agua para 

chocolate com a Revolução, além de destacar o inusitado fato de uma mulher ocupar, dentro 

do processo revolucionário, um posto de comando, que, na época, era exclusivo dos homens. 

Dessa forma, a narrativa apresenta a subversão de valores impostos por uma sociedade de 

base patriarcal. 

Em linhas gerais, a narrativa se inicia em 1910, compreende a etapa armada da 

Revolução Mexicana (1910-1920) e chega a 1934, ou seja, se desenvolve do ano inicial do 

conflito até o início do governo de Lázaro Cárdenas (1895-1970), que muitos historiadores 

consideram como a conclusão do movimento revolucionário, uma vez que só então as 

propostas da Revolução começaram a ser postas em prática.  

Nesse sentido, é interessante destacar que a revolução pessoal de Tita, em busca da 

ruptura da tradição, acompanha cronologicamente a Revolução social: começa em 1910, 

quando a mãe a impede de casar-se; se desenvolve ao longo de aproximadamente duas 

décadas, período em que a protagonista vive diversas situações de enfrentamento com a mãe e 

a irmã mais velha – personagens que representam o elemento opressor –; e se conclui em 

1934, quando Tita presencia a ruptura da tradição familiar, simbolizada pelo casamento de sua 
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sobrinha. Por esse viés, verificamos que o romance apresenta uma leitura da Revolução 

Mexicana a partir da transformação pessoal e familiar de Tita. 

Sob esse prisma, podemos dizer que, assim como o processo de transformação social 

do México foi longo e complexo, custando ao país uma Revolução, a ruptura da tradição 

familiar custou a Tita uma revolução pessoal. Como resultado, ambos os movimentos 

delineados no romance geram benefícios: a Revolução Mexicana, na execução de algumas de 

suas propostas, e a revolução pessoal e familiar de Tita, na conquista da autonomia feminina, 

legada não somente às futuras gerações de mulheres da família da protagonista, mas à mulher 

de um modo geral.   

Sendo assim, observamos que em Como agua para chocolate prevalece uma imagem 

positiva do processo revolucionário nas esferas pessoal e social, o que valoriza a 

transformação e a ruptura com o antigo e opressor, e deixa a ideia de esperança – não por 

acaso o nome da sobrinha de Tita – por una época de maior liberdade e paz.  

 

DESCONSTRUINDO MITOS NACIONAIS: MALINCHE (2005) 

 

Malinche, último romance escrito por Esquivel até o momento, resgata a figura 

histórica desta mulher, de origem nahua. O nome da personagem histórica provavelmente era 

Malinalli ou Malintzin (1505-1529); após o batismo cristão, foi nomeada de doña Marina, 

mas o nome que a tornou conhecida foi Malinche. Em princípio, o nome “Malinche” foi 

atribuído a Hernán Cortés (1485-1547), o “conquistador do México”, e posteriormente 

associado à indígena. 

Quando Hernán Cortés chegou em terras mexicanas em 1518, Malinalli era uma 

escrava maia e, assim, falava o idioma de seus donos. Ela lhe foi entregue como parte de um 

tributo do povo Tabasco que a escravizava e rapidamente aprendeu o castelhano, tornando-se, 

assim, guia e intérprete do conquistador espanhol, além de sua amante. 

Segundo González Hernández (2002), a interpretação da figura de Malinche 

transforma-se ao longo dos séculos, convertendo-se em mito de traidora de sua pátria e mãe 

simbólica do México a partir do século XIX, e em paradigma da mestiçagem mais adiante. 

Tal arquétipo foi institucionalizado pelo Estado mexicano e utilizado amplamente, desde o 

ensino na escola e o discurso histórico até a literatura. 

A história de Malinalli é registrada primeiramente pelos cronistas da conquista da 

América, especialmente Bernal Díaz del Castillo (1492-1595), em sua Historia Verdadera de 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

241 

   

la Conquista de la Nueva España, de 1632. Nessa obra, o cronista conta a história de 

Malinalli – a quem ele nomeia de doña Marina, seu nome cristão –, dizendo que ela era filha 

de caciques e que seu pai faleceu quando era pequena e sua mãe casou-se com outro, a quem 

deu um filho homem. Para que seu irmão fosse o cacique, a mãe e o padrasto de Malinalli 

fingiram sua morte e a entregaram aos índios Xicalango, que, por sua vez, deram-na para os 

Tabascos. 

Por diversas vezes, o cronista se refere à Malinalli como “doña Marina, la lengua” 

ou “nuestra lengua”. Nesse sentido, podemos verificar qual seria a importância da índia ao 

lado dos conquistadores: a comunicação que pode ser estabelecida entre espanhóis e indígenas 

a partir de sua função de intérprete junto aos primeiros. Se na historiografia oficial temos a 

história de Malinalli por meio da voz dos cronistas, no romance de Esquivel o destaque será a 

própria voz da personagem, bem como seus questionamentos e sentimentos, além da 

conscientização do poder de sua palavra, ao nomear o Novo Mundo para fazê-lo conhecer-se 

aos espanhóis. 

Por se tratar de uma narrativa escrita por uma escritora feminista, a representação da 

personagem Malinalli terá características específicas, como uma consciência nítida sobre sua 

condição de mulher dentro da sociedade, bem como a intenção de modificar a situação de 

opressão em que vive. Como os pensamentos e sentimentos de Malinalli são o foco do 

enredo, o romance propõe, através desse recurso, um questionamento do mito de traidora de 

sua pátria. Assim, por meio da ficção, o narrador oferece uma versão da vida de Malinalli que 

não está contemplada na história oficial: 

 

Malinalli estaba en total desacuerdo con la manera en que ellos [los 
indígenas] gobernaban, se oponía a un sistema que determinaba lo que una 
mujer valía, lo que los dioses querían y la cantidad de sangre que 
reclamaban para subsistir. Estaba convencida de que urgía un cambio 
social, político y espiritual. (ESQUIVEL, 2006, p. 24). 
 

Dessa maneira, o romance problematiza duas questões ao mesmo tempo: a função da 

narrativa de extração histórica e o papel da representação da mulher na sociedade. 

Trouche (2006, p. 44) já declarava que o romance latino-americano de tema 

histórico promove o diálogo com a história de forma “transgressora”. Sob essa perspectiva, 

podemos entender que a intenção do romance Malinche não é simplesmente recontar a versão 

dos cronistas ou reafirmar o mito de traidora de sua pátria, conforme os discursos 

nacionalistas do século XIX. Ao contrário, a narrativa tem como finalidade apresentar uma 
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interpretação diferente para a história da personagem, desconstruindo os discursos 

apresentados ao longo dos séculos. 

Para alcançar tal objetivo, o narrador apresenta as convicções de sua personagem 

sobre os espanhóis e o seu desejo de liberdade: 

 

A Malinalli le urgía tanto el regreso del señor Quetzalcóatl – principal 
opositor de los sacrificios humanos – que hasta estaba dispuesta a creer que 
su dios tutelar había elegido el cuerpo de los recién llegados a estas tierras 
para que ellos le dieran forma a su espíritu. (ESQUIVEL, 2006, p. 24). 
 

Para superar a dupla opressão sofrida – de ser mulher e de ser escrava –, Malinalli 

começa a acreditar que os espanhóis são os (enviados dos) deuses que o povo indígena 

esperava. Se ela estivesse certa, eles trariam a libertação para o seu povo. Assim, a narrativa 

começa a justificar a atitude de Malinalli em ser a informante dos espanhóis, pois ela estaria 

servindo aos deuses e nada lhes podia negar nem ocultar. 

O romance enceta, então, a desconstrução do mito de traidora da pátria atribuído a 

Malinche, pois, segundo Holmes (2005), muitas tribos indígenas não conheciam o conceito de 

pátria e queriam ser livres da dominação asteca. Nesse sentido, Malinche pode ser vista como 

uma mulher que soube aproveitar o momento vivido para conseguir subverter a ordem 

patriarcal. 

A narrativa descreve também que Malinalli, durante o convívio com os espanhóis, 

vai adquirindo a consciência de que eles não são os (enviados dos) deuses que ela e seu povo 

tanto aguardavam, mas preferiu calar, conforme o trecho a seguir, quando soube dos temores 

de Moctezuma, o imperador dos astecas, sobre o fim de seu império: 

 

Malinalli podía impedir que esto sucediera, podía proclamar que los 
españoles no eran enviados de Quetzalcóatl y en un segundo serían 
destruidos…, pero ella sería asesinada junto a ellos, y no quería morir como 
esclava. Tenía muchos deseos de vivir en libertad, de dejar de pasar de 
mano en mano, de llevar una vida errante. (ESQUIVEL, 2006, p. 74). 
 

Em termos gerais, a intenção do romance Malinche não é simplesmente recontar a 

versão dos cronistas ou reafirmar o mito de traidora de sua pátria, conforme os discursos 

nacionalistas do século XIX. Ao contrário, a narrativa tem como finalidade apresentar uma 

nova interpretação para a história da personagem, desconstruindo os discursos apresentados 

ao longo dos séculos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito deste trabalho foi apresentar algumas reflexões sobre os romances Como 

agua para chocolate e Malinche, de Laura Esquivel, partindo da constatação de que ambos 

são narrativas de extração histórica que, ao cumprir o papel de problematizar a relação da 

ficção com a história por meio da voz feminina, propiciam novas interpretações do passado 

através da perspectiva da mulher na história. É nesse sentido que a autora estabelece a 

releitura crítica da história ao apresentar um novo prisma do passado do México. Assim, foi 

possível observar nos romances de Esquivel o destaque à voz da mulher, concomitante à 

instauração de um diálogo produtivo com a história mexicana, do qual emergem pontos de 

vista diferentes no tocante à historiografia.  

Tendo em vista que as narrativas de extração histórica “encetam o diálogo com a 

história, como forma de produção de saber e como intervenção transgressora” (TROUCHE, 

2006, p. 44), podemos dizer que Como agua para chocolate e Malinche são transgressores no 

sentido de mostrar a mulher como participante da transformação nacional a partir de sua 

(r)evolução pessoal.  

Nesse sentido, as narrativas proporcionam um novo olhar para o passado histórico, 

abrindo diálogo para o debate do papel da mulher na sociedade hispano-americana e 

recuperando parte da identidade da América. 
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A destruição da figura despótica em Memorial do Convento 

 

 

Fernando da Silva NEGREIROS (CLCA-UENP/CJ) 
Luciana BRITO (CLCA-UENP/CJ) 

 

RESUMO: Memorial do Convento é um romance histórico de 1982 ambientado no século 
XVIII. A narrativa coloca em xeque a figura do rei de Portugal, Dom João V, que encarnava 
tudo que um chefe de estado não deveria ser. Por meio do riso uma série de questionamentos 
são colocados em pauta sobre a figura do monarca, envolvendo questões relacionadas às 
relações sociais e à vida popular. Esse artigo se utiliza de importantes teóricos do riso como: 
Bakhtin (2013), Pirandello (1996), Bergson (1983), dentre outros, para desvelar os 
significados das passagens irônicas e humorísticas que vão destruindo a figura do governante 
autoritário, mostrando um universo de injustiças, explorações e absurdos que dialoga muito 
com diversas problemáticas contemporâneas. 
PALAVRAS CHAVE: Romance histórico. Carnavalização. Riso. Literatura Portuguesa. José 
Saramago. 
 
ABSTRACT: Memorial do Convento is a historical novel from 1982 set in the XVIII century. 
The narrative quests the king of Portugal, Dom João V, who was everything that a head of 
state should not be. By the laugh, many questions are put in discussion about the monarch’s 
picture, social relationships and popular life. This article uses important theorists about the 
laugh as Bakhtin (2013), Pirandello (1996), Bergson (1983) and others with the finality to 
reveal the meaning of ironic and humorous parts that destroy the picture of authoritarian 
governor, and show an unfair universe that dialogs with contemporary problems. 
KEYWORDS: Historical novel. Carnivalization. Laugh. Portguese Literature. José 
Saramago. 
 

O rei, durante séculos, foi a figura do bom patriarca que deveria liderar um povo com 

sua sapiência e força. Todavia, com a ascensão da burguesia e de governos democráticos, a 

autoridade do rei foi se enfraquecendo até desaparecer ou se reduzir a um poder simbólico, 

como acontece em vários países da Europa. 

Por causa da perda de poder e importância na sociedade, a figura do rei é um alvo 

perfeito para um processo de carnavalização e destronamento. Com o advento cada vez maior 

dos ideais republicanos, a existência de um rei vai se tornando absurda e sem sentido; assim, o 

próprio contexto exige o destronamento. Bakhtin (2013) diz que carnavalização é um 

processo pelo qual algo elevado é rebaixado e humilhado até ficar no nível comum das coisas. 

No romance histórico Memorial do Convento, é desenvolvido o processo de 

carnavalização do rei Dom João V, que prometeu levantar um convento franciscano na cidade 

de Mafra, caso a rainha Dona Maria Ana gerasse sucessores. Sucessores o rei teve, e o 

convento mandou erigir. Para tanto, o rei retira o povo de seus ofícios, dos quais o povo 
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retirava o sustento de si próprio e do país, e o emprega na construção do convento. Entre os 

trabalhadores estava Baltazar Sete-Sóis, um ex-soldado que perdeu a mão esquerda na guerra 

da sucessão espanhola e agora estava comprometido no estafante trabalho do convento. Ele se 

casou com Blimunda, uma mulher de personalidade forte que tinha o dom misterioso de 

enxergar a essência de todas as coisas. Conforme a narrativa se desenvolve em torno do 

convento, o rei passa a tomar decisões cada vez mais despóticas e a sacrificar o reino em 

torno de interesses mesquinhos. 

Apesar de toda essa atmosfera de sofrimento que envolve a trama, Saramago se 

apropria do riso como a pedra fundamental na desconstrução da figura do rei. Ele é sempre 

colocado em situações que transparecem o seu caráter carnal e humano: 

 

Enfim, el-rei abriu os olhos, escapou, não foi desta, mas fica com as pernas 
frouxas, as mãos trêmulas, o rosto pálido, nem parece aquele galante homem 
que derruba freiras com um gesto, e quem diz freiras diz as que o não são, 
ainda o ano passado teve uma francesa um filho da sua lavra, se agora o 
vissem as amantes reclusas e libertas não reconheceriam neste murcho e 
apagado homenzinho o real e infatigável cobridor. (SARAMAGO, 2012, p. 
110). 
 

Não existe nada mais humano do que ficar doente, fazer sexo e procriar. Todavia, o 

rei governava por direito divino, sendo quase um semideus de perfeição, ao menos nas 

aparências. Por serem conflitantes, essas duas imagens são risíveis, pois o rei que está no alto 

é colocado no plano material e corporal, e isso está completamente errado. Dessa maneira, o 

riso surge como uma ferramenta de expurgação e correção das coisas erradas que existem no 

mundo. Os orifícios por onde o rei defeca, urina, come e faz sexo, antes escondidos pela áurea 

épica de perfeição, agora são revelados e ganham destaque, para que haja o rebaixamento do 

monarca. 

Lukács (2012) diz que o gênero épico é fechado, perfeito e com respostas para todas 

as perguntas, enquanto o gênero romance faz o caminho inverso, abrindo o mundo para 

infinitos questionamentos e sempre o envolvendo num processo de construção, destruição e 

reconstrução. O mundo sempre está incompleto. Mais do que simplesmente destruir o caráter 

épico que envolve o rei, uma série de situações faz com que se questione a legitimidade de 

seu governo. O fato de o rei ser mostrado como uma figura contraditória é engraçado por si 

só. Segundo Pirandello (1996, p. 169), “O humorismo consiste no sentimento do contrário, 

provocado pela especial atividade da reflexão”. No trecho citado, são mostradas todas as 

coisas que o rei não deveria fazer, incompatíveis com seu posto. Em todo o livro, 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

247 

   

características elevadas e rebaixadas, como a fertilidade e a impotência sexual, o divino e o 

humano, são postas lado a lado e criam um ótimo efeito humorístico. 

A contradição da figura de Dom João V é desenvolvida por Saramago ao 

contrabalancear no personagem uma face do rei politicamente correto, bom católico e bom 

soberano, e outra do homem prepotente e sonhador, que se relaciona com as freiras às 

escondidas e trata mal a esposa. Em essência, ele tem todos os defeitos que um rei não deveria 

ter, enquanto nas aparências estrela um excelente espetáculo para o povo, inaugurando o 

convento, participando de festividades, sendo presença certa nos rituais católicos e 

distribuindo dinheiro. 

Minois (2003) diz que os políticos contemporâneos interpretam uma comédia para os 

seus eleitores sendo divertidos, fazendo discursos engraçados, satirizando seus concorrentes, 

fingindo=se de membros do povo, etc. Dom João V, por sua vez, representava o gênero 

trágico, encenando ser um comandante sério, piedoso, justo e católico para as massas. Apenas 

suas atitudes extraoficiais eram cômicas, pelo fato de o povo não saber das proezas secretas 

do rei. Seja o gênero dramático dos governantes a comédia ou a tragédia, o povo, ao longo 

dos tempos, sempre quis ver um bom espetáculo.   

O show de Dom João V tem um script a ser seguido, pois, por trás de todo grande 

déspota, existe um discurso despótico. Ao longo da história o discurso dos comandantes 

autoritários se repete, sem nem mesmo mudar os argumentos. Vejamos uma fala do rei a título 

de exemplificação: 

 

Ordeno que a todos os corregedores do reino se mande que reúnam e enviem 
para Mafra quantos operários se encontrarem nas suas jurisdições, sejam eles 
carpinteiros, pedreiros ou braçais, retirando-os, ainda que por violência, dos 
seus mesteres, e que sob nenhum pretexto os deixem ficar, não lhes valendo 
considerações de família, dependência ou anterior obrigação, porque nada 
está acima da vontade real, salvo a vontade divina, e a esta ninguém poderá 
invocar, que o fará em vão, porque precisamente para serviço dela se ordena 
esta providência, tenho dito. (SARAMAGO, 2012, p. 282). 
 

Marcado pelo autoritarismo, seu pronunciamento ignora qualquer noção moral, ética 

ou de bem comum, pois “nada está acima da vontade real”. Esse tipo de situação era comum 

no século XVIII porque os governos eram absolutistas, sendo centradas no rei as funções de 

fazer justiça, governar, legislar e cuidar dos assuntos religiosos. Estado e religião se 

confundiam pela razão de o rei ser considerado o representante divino entre os homens e, por 

isso, todas as suas ordens serem acatadas. Inclusive a construção do convento é justificada por 
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ser supostamente proveniente da vontade divina. Assim, a Igreja Católica, em troca de 

dinheiro e status, usava Deus para justificar todas as atitudes do rei, por mais absurdas que 

fossem. 

A reprovação do narrador fica evidente contra esse tipo de postura, então ele se 

utiliza da ironia para desconstruir o discurso do rei. Segundo Muecke (2010), a ironia é um 

discurso em que a pessoa nega para afirmar algo ou afirma para negar. No trecho anterior, 

algumas palavras, como “todos”, “nenhum”, “nada”, “em vão”, “retirando”, “violência”, 

“obrigação” e “precisamente”, têm a função de exagerar o caráter autoritário dessas ordens, 

lhes tornando grotescas e lhes destronando num processo de carnavalização. Essas palavras 

sinalizam para o leitor que a verdade está invertida. Apesar de o rei não desejar revelar as 

reais intenções de suas ordens, a própria fala dele funciona como uma contra-argumentação 

eficiente a ele, passando as reais intenções de seu discurso. É o que Muecke (1995) classifica 

como ironia autotraidora. 

Exagerado e destronado, o discurso se torna bivocal com o narrador, que se utiliza da 

voz do rei para afirmar, negando suas atitudes. A fala contém a própria argumentação que a 

desconstrói; quando Dom João V ordena que se use da violência e não se respeite a família, e 

diz que a motivação das obras do convento é divina, o autor declara o contrário, que a 

violência é absurda e desnecessária, que a família deve ser respeitada e que a construção do 

convento possui motivações mesquinhas.  

Bakhtin, no livro A cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de 

François Rabelais, diz que o grotesco na Idade Média exagerava e deformava os defeitos de 

alguém ou de algo no sentido de oferecer uma nova visão sobre aquilo, de forma a fortalecer e 

renovar aquele objeto e o mundo que o cerca. Saramago, durante toda a narrativa, também se 

serve da estética grotesca, porém completamente desprovida do caráter renovador; a intenção 

não é afirmar o poder do rei, mas questionar e fazer uma destruição total dessa figura e do que 

ela representa. Não há espaço para o riso alegre que renova o mundo, nem para a sátira, 

porque todo satirista precisa, obrigatoriamente, negar uma coisa para afirmar outra. Apesar de 

o livro possuir críticas ácidas à figura despótica e uma argumentação contundente, ele nada 

opõe comparativamente ao rei. 

A falta de solução para esses problemas mostra o caráter humorístico da narrativa. 

Como dito anteriormente, o humor acontece quando se constata a contradição, e o 

desenvolvimento narrativo de Memorial do Convento nada mais é que uma sucessão de 

atitudes incompatíveis do rei, da Igreja, da elite e até mesmo da vida miserável e injusta do 
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povo.  Essa série de opostos leva à construção de um mundo completamente absurdo, no qual 

nunca se tem certeza de nada. Esse riso triste de impotência frente ao movimento da vida é a 

essência do humor no romance de Saramago.  

Além do humor, outro tipo de riso dominante na narrativa que podemos ver no 

parágrafo citado é a ironia. A arma do riso amargo destrói o mundo e as ideias que o regem, 

todavia sem propor uma solução para os problemas denunciados, despreocupada em 

reconstruir o que foi destruído. Isso porque o ironista em nada crê, não se compromete e tudo 

trai. 

Nenhuma solução é apontada para as diversas injustiças apresentadas no romance, 

por simplesmente não haver solução para elas; não há lógica em se reconstruir algo quando 

não se acredita no novo objeto construído. Mesmo abertamente se dizendo comunista, o autor 

não propõe uma forma de governo melhor em relação ao absolutismo, por ao mesmo tempo 

ser pessimista e acreditar que nada pode melhorar o mundo. Só resta mostrar suas 

contradições e tragédias para delas rir.  

A literatura contemporânea tem como característica os finais infelizes, porque o vilão 

e as más ações não são punidos, uma vez que os conceitos de felicidade e virtude em que se 

baseavam as narrativas anteriores vêm sendo destruídos. O último parágrafo da narrativa 

corrobora essa linha de raciocínio: 

 

São onze os supliciados. A queima já vai adiantada, os rostos mal se 
distinguem. Naquele extremo arde um homem a quem falta a mão esquerda. 
Talvez por ter a barba enegrecida, prodígio cosmético da fuligem, parece 
mais novo. E uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então 
Blimunda disse, Vem. Desprendeu-se a vontade de Baltasar Sete-Sóis, mas 
não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda. (SARAMAGO, 
2012, p. 347).  

 

O fogo, que simboliza a renovação da natureza, nesse trecho está completamente 

desprovido de sua força renovadora, mantendo somente seu significado de morte. Tal 

elemento deveria fazer a permutação entre o alto e o baixo, mas, como o parágrafo mostra, ali 

não existe céu nem inferno, superior nem inferior. Baltazar e todas as pessoas pertencem à 

terra, mas apenas no sentido de superfície terrestre. Portanto, podemos depreender do texto 

que só existe o aqui e o agora; a vida e a morte. Não existe esperança de dias melhores para o 

povo. O próprio fato de o personagem ser morto por sua criação é muito significativo. Assim 

como Baltazar e sua passarola, o povo construiu o convento à custa de muitas mortes, ambas 

as situações financiadas pelo rei. O povo, que trabalha muito para construir o convento, só 
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ganha a morte, enquanto ao rei, o grande vilão da história, nada acontece. O texto possui 

inúmeras passagens irônicas, porém esse fato é o que transforma ele todo numa grande ironia: 

o criador é morto por sua invenção, enquanto um aproveitador, que não cria coisa alguma, 

pode usufruir dela. Saramago é um escritor irônico por excelência, a exemplo de outras obras 

suas, como O evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a cegueira e As intermitências 

da morte; e Memorial do Convento não foge disso. 

Enquanto o povo morre de trabalhar, literalmente, nada de ruim sofre o rei, que é 

inatingível. A figura do déspota é destruída aos poucos durante a narrativa, mas o déspota em 

si é indestrutível. Durante a narrativa, o rei sacrifica o povo português na construção do 

Palácio de Mafra, todavia ele não sofre nenhuma punição por assim proceder. 

O governante autoritário é absoluto, não existe alguém para questioná-lo. Minois 

(2003) diz que na Idade Média os bobos da corte eram populares por divertirem os reis e os 

nobres, mas também faziam críticas, por meio do riso, à sociedade e ao próprio monarca. O 

bobo, por ser tachado de louco, não era levado a sério e nem era punido, porém, suas críticas 

davam ao rei uma visão diferenciada do reino e de si próprio, não o deixando afastar-se da 

realidade, de forma a poder governar com mais sabedoria. Dom João V não tinha opositores, 

nem bobos da corte ou qualquer outro tipo de contrapoder; portanto, ficava completamente 

desligado da realidade, tomando decisões absurdas: 

 

No dia seguinte, D. João V mandou chamar o arquiteto de Mafra, um tal 
João Frederico Ludovice que é alemão escrito à portuguesa, e disse-lhe sem 
outros rodeios, É minha vontade que seja construída na corte uma igreja 
como a de S. Pedro de Roma, e, tendo assim dito, olhou severamente o 
artista. Ora, a um rei nunca se diz não, e este Ludovice, que enquanto viveu 
na Itália se chamou Ludovisi, assim já por duas vezes abandonando o nome 
familiar de Ludwig, sabe que na vida, para ser bem-sucedida, haverá de ser 
conciliadora, sobretudo por quem a viva entre os degraus do altar e os 
degraus do trono. Porém, há limites, este rei não sabe o que pede é tolo, é 
néscio, se julga que a simples vontade, mesmo real, faz nascer um Bramante, 
um Rafael [...]. (SARAMAGO, 2012, p. 270). 
 
[...] Saiba vossa majestade que, haver, havemos cada vez menos, e dever, 
devemos cada vez mais, Já o mês passado me disseste o mesmo, E também o 
outro mês, e o ano que lá vai, por este andar acabamos vendo o fundo do 
saco, majestade, Está longe daqui o fundo dos nossos sacos, um no Brasil, 
outro na Índia, quando se esgotarem vamos sabe-lo com tão grande atraso 
que poderemos então dizer, afinal estávamos pobres e não sabíamos, Se 
vossa majestade me perdoa o atrevimento, eu ousaria dizer que estamos 
pobres e sabemos, Mas, graças sejam dadas a Deus, o dinheiro não tem 
faltado, Pois não, e a minha experiência contabilística lembra-me todos os 
dias que o pior pobre é aquele a quem o dinheiro não falta, isso se passa em 
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Portugal, que é um saco sem fundo, entra-lhe o dinheiro pela boca e sai-lhe 
pelo cu, com perdão de vossa majestade... (SARAMAGO, 2012, p. 274). 

  

Como se pode perceber no trecho, o rei era inquestionável, mesmo fazendo pedidos 

absurdos, mas isso não impedia que alguns personagens procurassem conscientizá-lo. O 

arquiteto Ludovice e o guarda-livros tentam reconduzi-lo à realidade, dizendo ser impossível 

construir uma basílica igual a São Pedro de Roma e continuar a gastança no reino da maneira 

como estava. O rei ignorava qualquer advertência ou aviso e sua vontade sempre deveria ser 

acatada, nem que para isso fosse preciso dobrar o salário do guarda-livros ou ampliar o 

convento e torná-lo uma construção monumental. 

A fim de não atrapalhar seus planos, o rei finge ser ignorante quanto à situação 

econômica do reino, repetindo a famosa expressão “estava pobre e não sabia”. O prudente e 

espirituoso guarda-livros parodia o dito popular utilizado para desconstruir sua declaração, 

dizendo que o monarca “está pobre e sabe”. Essa simples inversão do ditado deixa a fala do 

rei cômica, rebaixando-a e invalidando-a. Retoricamente derrotado e sem mais argumentos a 

dar, Dom João V dobra o salário do guarda-livros, vencendo a discussão, e sua vontade 

prevalece de qualquer maneira. Ludovice, que o considera louco por pedir algo tão absurdo, 

consegue fazê-lo desistir de construir São Pedro de Lisboa.    

A ideia de construir a igreja de São Pedro de Lisboa representa o quanto o rei está 

fora da realidade. A exemplo de Dom Quixote, o rei distorce a verdadeira situação até que se 

torne grotesca, ao projetar as próprias ilusões. Entre outros motivos, o que faz a narrativa 

engraçada é o conflito existente entre sonho e realidade. O rei deseja ser eternamente 

lembrado como o rei que mandou construir o Convento de Mafra, mas uma construção tão 

grandiosa está fora das possibilidades de Portugal. Dom Quixote deseja ser lembrado pelas 

façanhas de seu “braço forte” e pelas donzelas que defendia. Todavia, ser um cavaleiro 

andante faz parte do contexto da Idade Média, e não da Moderna. Todo o tempo é mostrado 

ao rei que os rumos dados à administração de Portugal estão errados, mas, conforme as 

citações anteriores, ele insiste em distorcer a realidade para satisfazer o seu ego 

megalomaníaco. 

Segundo Bahktin (2013), o grotesco na Idade Média exagerava tudo o que era bom 

com o objetivo de enaltecer esses valores. Já o grotesco na contemporaneidade, inversamente, 

exagera tudo o que existe de ruim em nossa sociedade com a finalidade de expurgar esses 

males. Em Dom Quixote, essa estética ainda está impregnada de seu aspecto renovador, pois, 

mesmo com a realidade vencendo no final, a loucura é vista como algo bom, que renova o 
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universo à sua volta e o transforma em um lugar melhor, unindo casais apaixonados, 

libertando os presos das galés, ajudando o rapaz que estava apanhando de seu senhor, entre 

outras coisas. 

Todas essas melhorias só acontecem porque Dom Quixote, em essência, é um sujeito 

bom. Ninguém encara os gigantes (moinhos de vento) com tamanha coragem, ninguém tem 

tanta sede de justiça quanto ele, ninguém tem mais honestidade e sinceridade no que diz, 

ninguém é tão prestativo a ajudar o próximo e ninguém é tão persistente em seus objetivos, 

mesmo com o imaginário Mago Freston atrapalhando-o. Como seria bom se o mundo fosse 

igual à imaginação de Dom Quixote. Seu poder renovador é tão forte porque ele é um sujeito 

bom em essência. Por causa dessa alma boa, contrariamente a Dom João V, o engenhoso 

fidalgo consegue conquistar o amor e a simpatia dos leitores. 

Contrariamente a Dom Quixote, as loucuras e decisões autoritárias de Dom João V 

destroem o mundo a sua volta que, sem qualquer perspectiva de renascimento ou renovação, 

permanece destruído. As pessoas morreram para construir o convento, os gastos do rei 

tiveram sérios efeitos sobre a economia portuguesa, a filha é infeliz casando-se com o 

príncipe da Espanha e a rainha é tratada como uma produtora de sangue azul. Além disso, o 

rei é prepotente, luxurioso, malandro, enfim, ele é mostrado como um sujeito sem nenhum 

caráter. O pior de tudo é que a maioria dos governantes são parecidos com esse personagem. 

Não existe uma perspectiva de renovação, pelo motivo de que Portugal sofre até hoje com as 

más gestões dos reis de séculos atrás. Contemporaneamente, Portugal é visto como a periferia 

da Europa, sendo incluído no grupo de países chamados PIGS. Todo esse contexto de 

decadência sofrido pelo povo português parece um caminho sem volta. 

Como mostrado anteriormente, Memorial do Convento é uma narrativa ambientada 

num passado distante, sendo assim um romance histórico. Segundo Lukács (2011), o romance 

histórico, antes de tudo, dialoga com a história, de forma que ela seja a pré-história do 

presente, ou seja, a situação atual é uma construção proveniente do passado. Mas o estudioso 

diz que a construção de uma pré-história do presente só é possível se for feito um amplo 

retrato dos costumes e da cultura da época e se o autor entrar a fundo na essência de um 

tempo. A história não pode ser utilizada como uma roupagem para a encenação de 

personagens e pensamentos que estão posicionados no período contemporâneo. 

É nesses pressupostos que reside a força de Memorial do Convento. O destronamento 

do déspota só acontece de forma tão poderosa porque Saramago descreve com muitos 

detalhes elementos da cultura popular, como linguagem, roupas, costumes e maneira de 
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pensar da época, que dão um aspecto de verdade à obra. Todo romance histórico precisa fazer 

o leitor acreditar que aquilo que ele está lendo está interligado à realidade de maneira íntima. 

Mas, ao mesmo tempo, é necessário abordar problemáticas relacionadas àquele contexto e ao 

nosso.  

Ordoñes e Silva (1976, p. 43) dão a seguinte definição sobre os regimes absolutistas: 

“Chama-se de absolutismo o regime político implantado na maioria dos estados europeus, a 

partir do final do século XVI, marcado pela contração dos poderes executivo, legislativo e 

judiciário nas mãos do rei e de seus ministros”. Como mostrado na citação da página 282, o 

rei Dom João V, quando dá as ordens de ampliar o convento, se encaixa perfeitamente nesse 

conceito, pois todos os poderes estão submissos à sua vontade e à de seus ministros. 

Essa definição de absolutismo explica as formas de governo doséculo XX. Antes da 

Segunda Guerra Mundial, surgiram o fascismo e o nazismo, e, no período posterior, houve 

ditaduras no ocidente e no oriente, financiadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, 

respectivamente. Saramago viveu durante todos esses acontecimentos e, na época da Guerra 

Fria, trabalhou como jornalista, assim tendo informações privilegiadas do que acontecia na 

ditadura salazarista em Portugal e no restante do mundo. 

Entendendo o romance histórico como a pré-história do presente, Saramago busca no 

século XVIII ideais parecidos ou iguais aos que regiam as ditaduras no ano de 1982, quando 

foi publicado Memorial do Convento. O destronamento feito ao rei Dom João V por meio do 

riso atinge diretamente as ditaduras de seu tempo porque todo governo despótico busca se 

apoiar na Igreja, na burguesia, no poderio militar e econômico. O absolutismo se repete com 

novas roupagens e novos personagens, mas os efeitos são igualmente desastrosos.  

Por isso, Memorial do Convento é uma crítica mordaz àqueles governantes que ainda 

exploram o povo e são autoritários. Atualmente, grande parte dos países do mundo é 

republicana e nunca se falou tanto em liberdade; ao mesmo tempo, esse conceito nunca foi tão 

utópico.  

As mesmas mazelas de séculos atrás acontecem ainda hoje, pelo motivo de o 

despotismo, o autoritarismo, a fome, a miséria, as guerras, as epidemias e os genocídios não 

terem sido inventados no século XX. Quando Saramago retoma esses problemas em um 

passado distante, mostra como foram desenvolvidos ao longo do tempo, sem que até agora 

não se tenha dado uma solução para eles, e nem parecer que um dia se vá resolver. A ironia e 

o humorismo do texto surgem pela falta de perspectiva de mudança não só na narrativa como 

no presente, com o qual ela dialoga. Ambos os conceitos estão presentes no texto, cada um à 
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sua maneira, para mostrar quão absurdo é o mundo, as pessoas que o governam e o nada que 

essas pessoas fazem para melhorar a vida do povo, mesmo tendo meios para tanto.   

As incongruências dos governos contemporâneos são denunciadas devido ao 

desenvolvimento da imprensa e dos meios de comunicação, o que resultou numa perda de 

privacidade quase total desde os governantes do mundo até as pessoas do povo. A perda de 

privacidade mostra de forma muito intensa tanto suas boas quanto suas más ações. Os 

governantes, como todas as outras pessoas, estão bipartidos em bem e mal, e por isso é 

necessário que o político utilize algo para neutralizar seu lado ruim. A ferramenta utilizada 

para tanto é o riso, que, por meio do humor, de trocadilhos, paródias e carnavalizações, 

constróiuma imagem mais humana de si, tornando-o falível e popular. 

Igual aos políticos contemporâneos, a face não-cristã do personagem monarca é 

mostrada em seu pior aspecto, com o máximo de realismo do estilo saramaguiano, mas o riso, 

ao invés de neutralizá-la, é utilizado para exagerar os defeitos mostrados. Dom João V é 

transformado em um verdadeiro rei carnaval. 

Conforme Bakhtin (2013), no período da Idade Média se escolhia alguém do povo, 

da parte mais baixa da pirâmide social, como servos e escravos, para ser o rei do carnaval. 

Essa pessoa dizia coisas engraçadas, animava a festança, dava ordens absurdas e passava a 

noite com as concubinas reais. Ele era um governante às avessas, que encarnava tudo o que 

um soberano não deveria ser. No final, esse homem era destronado, humilhado e morto, para 

que o mundo do carnaval morresse junto com ele e a vida normal e a submissão ao verdadeiro 

rei fossem restauradas.  

Ao visitar as freiras, querer construir a Igreja de São Pedro de Roma em Lisboa e não 

se importar com o fato de Portugal estar falindo por sua culpa, Dom João V é igual ao rei 

carnaval da Idade Média. Mas, na narrativa, ocorre o problema de o rei carnaval não morrer. 

A gestão carnavalesca e irresponsável do personagem não tem fim e a normalidade não é 

restaurada. Sem a morte da fantasia e, em seguida, a ressurreição e um renascimento melhor, 

o carnaval torna-se somente uma destruição infinita. Essa face grotesca do rei é 

excessivamente focada, enquanto a face do bom rei, se é que ela existe, é ignorada. Assim, 

existe um desequilíbrio total na figura do rei, pendendo para o aspecto negativo. 

Mesmo fazendo uma releitura de uma história que se passa em um passado distante, 

Memorial do Convento consegue buscar um diálogo com temáticas muito atuais e pontuais. 

Essa análise sobre o rei Dom João V pode mostrar o riso como o grande elemento de coesão 

da narrativa, ajudando a conferir sentido a ela, fazendo a ponte entre o passado e o presente, e, 
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principalmente, destronando e questionando personagens e discursos antigos que ainda são a 

base de nossa sociedade. Essa importante obra coloca em xeque os mitos, mentiras e meias 

verdades de nosso mundo que há séculos são utilizados pelas elites para escravizar pessoas do 

povo, como Baltazar Sete-Sóis. 

Se Memorial do Convento não oferece alento ou solução para os problemas 

enfrentados por nossa sociedade, ao menos desengana as pessoas de dias melhores ou de um 

mundo mais justo. O falecimento de tantos trabalhadores durante a construção do convento 

mostra que o destino do povo é sempre a morte, uma vez que, quando é muito explorado, 

alcança rapidamente a meta. 

As pessoas podem tentar se evadir na loucura ou na ilusão, como Dom Quixote, para 

fugir da triste realidade, todavia, nos dias de hoje, o advento da informação e da perda de 

privacidade em todos os níveis sociais tornou muito difícil cair no autoengano. Então só resta 

fazer como Baltazar e todos os outros trabalhadores do convento: tentar lidar com as 

diferentes situações impostas pelas elites da melhor maneira possível, mas sem qualquer 

esperança. 

Corroborando a ideia central de desesperança que o livro nos passa, para finalizar 

este artigo, vale citar a frase de José Saramago publicada no jornal Expresso, em novembro de 

1991: “Eu sou tão pessimista que acho que a humanidade não tem remédio. Vamos de 

desastre em desastre e não aprendemos com os erros. Para solucionar alguns dos problemas da 

humanidade, os meios existem e contudo não são utilizados”.     
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A obra narrativa de Grazia Deledda: uma poética da paisagem sarda 

 

 

Francisco Cláudio Alves MARQUES (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: Toda a obra narrativa da escritora italiana Grazia Deledda (1871-1936), 
vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 1926, é, na verdade, uma reconstrução da 
paisagem humana e cultural de sua ilha natal, a Sardenha. Este texto visa identificar 
elementos presentes no romance Cosima que atestem ser a escrita de Deledda uma escrita 
pessoal enraizada no conhecimento da cultura e da tradição popular sarda. Em Deledda, a 
referida ilha é concebida como um lugar mítico e arquétipo de todos os lugares, configurando-
se como uma terra em que tudo parou no tempo, passando para o leitor a sensação de um 
tempo irremediavelmente perdido, espaço ontológico e universo antropológico que consome o 
drama eterno da existência. Sua obra narrativa constitui-se o que se poderia chamar de uma 
poética da paisagem sarda, algo que pode se constatar nas próprias palavras da escritora: 
“Quero lembrar a Sardenha de minha infância, mas especialmente a sabedoria profunda e 
autêntica, a maneira de pensar e de viver, quase religiosa, de alguns pastores e agricultores”. 
Francesco Flora observa que a arte de Deledda é essencialmente uma arte da paisagem 
inspirada, sobretudo, nas memórias de infância e adolescência, afetos reconstruídos 
principalmente com a substância da paisagem sarda.    
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Italiana. Grazia Deledda. Cosima. 
 
ABSTRACT: The entire narrative work from the Italian writer Grazia Deledda, Nobel Prize 
winner in Literature in 1926, is, in fact, a reconstruction of the human and cultural landscape 
of her homeland island, Sardinia. My communication intends to identify elements in the 
romance Cosima which attest to be Deledda’s writing, a personal writing rooted in the 
knowledge of the culture and islander tradition, in particular of Barbagia, a mountainous 
region of the Central Sardinia. In Deledda, the given island is conceived as a mythical and 
archetype of all the places, configuring in a land that has stopped in time, conveying to the 
reader the feeling of a hopelessly lost time, ontological space and anthropological universe 
which consumes the eternal drama of existence. Her narrative work constitutes what may be 
called a poetic of a Sardinian landscape, something we can perceive on her own words: “I 
want to remember the Sardinia from my childhood, but specially the deep and authentic 
wisdom, the living and thinking ways, almost religious, of some shepherds and farmers.” 
Francesco Flora observes the Deledda’s art essentially an art of inspired landscape, mostly 
on the childhood or teenage memories, reconstructed affection especially with the Sardinian 
landscape substance.  
KEYWORDS: Italian Literature. Grazia Deledda. Cosima. 
 

Nos Cadernos do Cárcere (1934-1935), Caderno 21, em que Antonio Gramsci trata 

especificamente dos “Problemas da Cultura Nacional Italiana”, comenta-se a falta de 

escritores italianos objetos de “admiração” do público-leitor. A discussão é fomentada por um 

artigo publicado no Lavoro e reproduzido pela Fiera Letteraria, de 28 de outubro de 1928, 

em que Leo Ferrero, lembrado por Gramsci, escreve: 
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Por uma ou outra razão, pode-se dizer que os escritores italianos não têm 
mais público. [...] de fato, um público quer dizer um conjunto de pessoas, 
não apenas que compra livros, mas, sobretudo que admira homens. Uma 
literatura só pode florescer num clima de admiração e a admiração não é, 
como se poderia crer, uma recompensa, mas o estímulo ao trabalho. [...] O 
público que admira, que admira realmente, de coração, com alegria, o 
público que tem a felicidade de admirar (nada é mais deletério do que a 
admiração convencional) é o maior animador de uma literatura. 
Infelizmente, vários sintomas indicam que o público está abandonando os 
escritores italianos. (FERRERO apud GRAMSCI, 1935, p. 38-39). 
 

Gramsci adverte que a “admiração” citada por Ferrero é apenas uma metáfora e um 

“nome coletivo” para “indicar o complexo sistema de relações, a forma de contato entre uma 

nação e seus escritores”, o que não existe na Itália naquele momento, pelo menos do ponto de 

vista do crítico italiano. Movido por esse discurso, Gramsci considera então que “a literatura 

[italiana] não é nacional porque não é popular”, o que se configura “um paradoxo atual”. Para 

que uma literatura possa ser concebida como popular, não basta a “beleza”, assevera, sendo  

 

[...] necessário um determinado conteúdo intelectual e moral que seja a 
expressão elaborada e completa das aspirações mais profundas de um 
determinado público, ou seja, da nação-povo numa certa fase de seu 
desenvolvimento histórico. (GRAMSCI, 1935, p. 39). 
 

Gramsci elabora sua crítica a partir de um fato que o incomoda profundamente: 

naquele momento, os jornais e revistas italianas estão reeditando folhetins franceses 

alcançando grande sucesso de público na Itália. O escritor e dramaturgo italiano, Luigi 

Pirandello, à guisa de Gramsci, já vinha também, desde 1900, manifestando preocupação com 

a formação de uma literatura italiana que expressasse as inquietações da época e que tivesse 

imbuída de uma concepção da vida e do homem. O trecho a seguir é parte de “Uma nota 

juvenil de Pirandello” escrita entre 1889 e 1900 e publicada na revista Nuova Antologia di 

Scienze, Lettere ed Arti em 1º de janeiro de 1934, quando o dramaturgo italiano era ainda 

estudante em Bonn: 

 

Lamentamos que em nossa literatura não exista o drama; e, sobre isso, 
dizem-se muitas coisas e outras tantas se propõem, consolos, exortações 
conselhos, projetos. Trabalho inútil: o verdadeiro mal não se vê e não se quer 
ver. Falta a concepção da vida e do homem. E, não obstante, temos terreno 
para a épica e para o drama. Árido e estúpido alexandrinismo nosso. 
(PIRANDELLO apud GRAMSCI, 1934, p. 64).  
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O que dizer então de algumas mulheres italianas, como Ada Negri, Grazia Deledda e 

Maria Messina, que desde o início do século XX começam a publicar suas novelas, contos, 

poesias e romances em capítulos nas revistas de moda e nos periódicos italianos que, naquele 

momento, decidem abrir suas páginas para a colaboração feminina com vistas a atingir um 

público mais amplo? Vale ressaltar que a presença feminina nas páginas dessas revistas é 

geralmente ignorada pelos expoentes da literatura, sobretudo quando tais escritoras 

encontram-se geograficamente distantes dos círculos literários italianos, estes mais ao norte 

do país.  

A presença feminina, cada vez mais constante nos círculos literários da primeira fase 

do Novecentos italiano, gera certo mal-estar entre os representantes da intelectualidade 

masculina. Quando a escritora palermitana Maria Messina, por exemplo, publica sua novela 

Luciuzza, no número 254 da revista Nuova Antologia, em 1914, escritoras como Neera, 

Matilde Serao, Ada Negri, Gemma Ferruggia, Grazia Deledda e tantas outras já vinham 

publicando suas novelas e romances “a puntate” desde 1900. Antes de Messina, Deledda 

publica os capítulos I e II do romance Elias Portolu no volume 172 (luglio/agosto 1900). O 

romance La casa nel vicolo, de Messina, sai em capítulos nos volumes 288-289 

(gennaio/febbraio 1920).  

A partir de 1907 vários artigos e enquetes sobre a colaboração feminina começam a 

aparecer na seção de crítica literária da Nuova Antologia. O mais polêmico desses artigos, de 

autoria do escritor verista Luigi Capuana, intitulado “Letteratura Femminile”, foi publicado 

em 1907 no número 211 da mencionada revista. Em linhas gerais, Capuana tece 

considerações elogiosas ao trabalho da escritora Matilde Serao para, sem seguida, discorrer 

sobre uma controvérsia relativa à inserção das mulheres na arte de narrar logo na introdução: 

“Há que se preocupar, como fazem alguns, com a competição das mulheres na literatura de 

ficção? Não creio nisso. Nem me parece que sejam justos e equânimes aqueles que falam com 

desdém da produção literária feminina”. (CAPUANA, 1907, p. 105, tradução nossa).  

De acordo com Capuana, a polêmica teria se originado quando de um suposto 

encontro com o escritor Camillo de Meis, sob os pórticos da estação de Bologna. Naquela 

ocasião, De Meis teria feito comentários nada ortodoxos relativos à escrita feminina, 

asseverando judiciosamente que as mulheres infiltram na arte “um elemento todo próprio, a 

feminilidade, [...] como o perfume sutil que exala do cálice das flores”, de modo que “não 

criarão nada de novo: será uma eterna repetição” (CAPUANA, 1907, p. 105,tradução nossa). 

Embora essas mulheres tenham se projetado no cenário literário italiano, sobretudo pelo fato 
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de suas narrativas falarem da vida e do homem, como queria Pirandello, este texto tratará 

apenas de uma delas, Grazia Deledda (1871-1936), mais especificamente de um dos aspectos 

mais marcantes de sua escrita.   

Um dos aspectos marcantes da obra narrativa de Deledda reside no fato de que, nela, 

as personagens apresentam-se como uma espécie de extensão da paisagem sarda, algo como 

se suas atitudes, pensamentos e até mesmo perfil psicológico resultassem do amálgama de um 

conjunto de fatores que, redesenhado no plano da escrita, permite ao leitor visitar os espaços e 

temporalidades vivenciados pela escritora. Na acepção de Francesco Flora, a arte de Deledda 

é essencialmente uma arte da paisagem inspirada, sobretudo, nas memórias de infância e 

adolescência, afetos reconstruídos com a substância da paisagem sarda: “Sua arte sofreu uma 

forte influência da paisagem: até mesmo os homens, com suas terríveis culpas e paixões, seus 

remorsos e expiações se inscrevem na substância da paisagem, como em uma forma de 

religião”. (FLORA, 1955, p. 349, tradução nossa).  

Em seu discurso de recepção, proferido por ocasião da entrega do Prêmio Nobel de 

Literatura a Grazia Deledda, no dia 10 de dezembro de 1927, Henrik Scück retoma traços 

biográficos da escritora, bem como da região sarda, numa tentativa de relacionar, em vários 

momentos, sua escrita com os elementos naturais e socioculturais da ilha: 

 

Grazia Deledda nasceu em Nuoro, pequena cidade da Sardenha. Lá, passou 
sua infância e juventude, e da natureza e da vida popular de sua ilha tirou os 
elementos determinantes de sua obra literária. De sua janela, ela via, bem 
perto, o monte Orthobene com suas sombrias florestas e seus rochedos 
cinzentos, escarpados e recortados, e, mais além, uma cadeia de montanhas 
calcárias, ora violeta, ora rosada, ora azul, segundo a variação da luz, e ao 
longe os cumes nevados do Gennargentu. (DELEDDA, 1975, p. 15).  
 

Pelo que a escrita de Deledda revela, tal ambiente conferiu à sua mundividência algo 

de primitivo e particular. Em Nuoro, por exemplo, ser “bandido” não era algo vergonhoso. À 

maneira dos nossos cangaceiros – indivíduos que se autoproclamavam benfeitores da 

comunidade em que viviam – os “bandidos” da Sardenha eram bem acolhidos pelos nuoreses. 

Scück cita um episódio em que uma velha camponesa personagem de Deledda pergunta:  

 

Você crê que os bandidos são pessoas perversas? Você se engana: são 
homens que têm necessidade de provar sua habilidade e nada mais. Outrora 
os homens iam à guerra: agora não há mais guerra, mas a vontade de lutar 
continua, por isso cometem agressões, roubos, assaltos, não para fazer mal, 
mas para provar sua força e destreza. (DELEDDA, 1975, p. 16). 
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Na verdade, foi na região da Sardenha, tão pouco influenciada pela cultura italiana, 

“cercada por uma natureza de beleza selvagem e por pessoas de certa grandeza primitiva, 

numa casa de simplicidade bíblica” (DELEDDA, 1975, p. 16), que Deledda cresceu, retirando 

dali a matéria-prima para a elaboração de sua obra narrativa, sobretudo de seu romance 

autobiográfico em terceira pessoa, Cosima. Publicado inicialmente em capítulos, na revista 

Nuova Antologia, entre 16 de setembro e 16 de outubro de 1936, Cosima sai no formato livro 

pela Treves de Milão em 1937, um ano após a morte da escritora. Se a autobiografia se 

diferencia do restante da obra de Deledda, pelo fato de não elaborar uma descrição mais 

demorada da paisagem física da Sardenha, sua escrita ganha relevância sobretudo por 

trabalhar a paisagem interior do homem dessa mesma região, fazendo-o ao rememorar 

episódios de sua infância e juventude. Crenças, valores e costumes vêm nessa mesma 

embalagem. 

Ao intitular seu último romance Cosima, seu segundo nome, pois se chamava Grazia 

Cosima Deledda, é provável que a autora pretendesse apresentar ao leitor sua outra face, não 

aquela premiada com o Nobel, mas a Deledda que ainda começava a aprender o ofício de 

escritora, a Deledda que ainda sonhava integrar o universo das letras, com Roma e com o 

sucesso, a Deledda que começava a remeter seus escritos para a revista “Ultima Moda”. 

Giacinto Spagnoletti acredita que o fato de a autobiografia ter sido escrita em terceira pessoa e 

receber o segundo nome de batismo da escritora se constitui “uma forma emblemática para 

separar-se da personagem”. (DELEDDA, 1993, p. 7, tradução nossa). Assim Deledda 

descreve a personagem Cosima: 

 

De pequena estatura, cabeça grande, mãos e pés muito pequenos, com todas 
as características físicas sedentárias das mulheres de sua raça, talvez de 
origem líbia, nariz largo e um pouco achatado, os dentes selvagens e o lábio 
superior muito alongado; tinha, porém, pele clara, aveludada, e belíssimos 
cabelos negros levemente ondulados; olhos grandes, orientais, de um negro 
dourado e, às vezes, esverdeado, com uma grande pupila, semelhantes aos 
das mulheres da raça camítica, que um poeta latino chamou “dupla pupila”, 
de um fascínio apaixonante, irresistível. (DELEDDA, 1993, p. 98, tradução 
nossa). 
 

Embora tenhamos falado aqui, logo no início, que trataríamos de alguns aspectos 

presentes na obra narrativa de Deledda, sobretudo daqueles relacionados com a paisagem 

sarda, matéria-prima para a sua escrita, preferimos nos deter em um episódio de Cosima 

bastante significativo para se compreender como a escritora, entre uma recordação e outra, vai 
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introduzindo na sua narrativa elementos da tradição oral e do imaginário popular sardo, dos 

valores e costumes cultivados naquela região tão remota da Itália: trata-se da história de um 

muflão, espécie de cabra selvagem, contada por Proto, um dos serviçais da casa de Cosima. O 

episódio do muflão começa assim:  

 

Na sala de jantar tinha um braseiro em torno do qual se sentou a mãe e as 
filhas. Cosima procurou um lugar entre as irmãs, mas, as duas maiores, 
como de costume, a repeliam a custa de beliscões, apesar das censuras da 
mãe. Pacientemente, e em silêncio, Cosima recua e vai para a cozinha. A 
cozinheira estava sentada em frente à lareira, já cochilando, enquanto Proto, 
o serviçal, estava longe do fogão. Andrea sentou ao lado dele, ambos em 
duas cadeiras baixas. Cosima, por sua vez, sentou-se ao lado da mulher, 
descansando a cabeça em seu colo. Proto era um homem do campo, rústico e 
de estatura baixa, com uma barba avermelhada e olhos esverdeados, parecia 
quase monacal; e, de fato, era muito religioso e simples. Costumava contar 
histórias de santos, embora Andrea e a própria Cosima preferissem lendas ou 
contos “briganteschi”. Estes, porém, ele os deixava para o outro servo, que 
era amigo dos bandidos e fugitivos. Para satisfazer o dono da casa, Proto 
escolheu um meio termo e acabou narrando longas fábulas que pareciam 
romances. (DELEDDA, 1993, p. 968, tradução nossa). 
 

À maneira do narrador oral benjaminiano, Proto começa a contar a história do 

muflão para Andrea e Cosima: 

 

O que eu vou contar – disse ele naquela noite – não foi inventado, aconteceu 
realmente. Aconteceu quando eu era criança. No meu país, o inverno é longo 
e duro, principalmente porque estamos nas montanhas e, no inverno, os 
pastores tem que descer com os rebanhos para as planícies. As mulheres 
nunca saem de casa. Os muflões descem da montanha à procura de alimento.   
– Até mesmo os lobos? – pergunta Andrea. 
– Não, não existem lobos. Somos pessoas boas e os animais também são 
bons. Não há animal mais doce do que o muflão, que é uma espécie de cabra 
selvagem, porém mais bonito e mais ágil que a cabra doméstica; e 
absolutamente inofensivo. Os caçadores que o aprisionam – e vêm de longe 
para isso –, são muito mais cruéis do que o mais selvagem deles. Uma vez, 
um desses animais, movido pela fome, desceu até a última casa do vilarejo e 
por ali circulou durante toda a noite. Nesta casa vivia uma moça cujo 
namorado, um rico pastor de ovelhas, havia partido há mais de um mês para 
os pastos do sul, mas, durante a viagem, ficou doente de pneumonia, e agora 
estava em um país distante, enquanto seus servos continuavam a viagem 
com o rebanho. Uma dor profunda oprimia a moça: queria ir de encontro ao 
namorado, mas seus pais não permitiram. Então, chorava constantemente e 
não conseguia dormir à noite. Escutou, então, o leve barulho que o muflão 
fazia em volta da casa. No início, teve medo, acreditando que fossem 
ladrões; depois, pensou que fosse o espírito do namorado procurando por 
ela: talvez tivesse morrido e decidido retornar aos lugares onde tinha sido 
feliz.  
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Então ela se levantou e abriu a janela. A noite estava fria, mas calma e sem 
neve. A lua iluminava a encosta da montanha, descendo para a casa: naquela 
claridade a moça viu o muflão, remexendo em busca de comida: era um 
animal bonito, com pelos da cor de cobre polido, com olhos grandes e 
meigos que brilhavam à luz do luar. Pensou: é, certamente, o seu espírito, 
que tomou esta forma e veio me ver antes de partir para o outro mundo. Ela 
desceu para o térreo e abriu a porta: o animal, no entanto, fugiu. Então ela 
colocou o capuz e foi para uma mureta na encosta da montanha: o muflão 
não voltou, e ela então se convenceu de que não se tratava de um espírito. 
Voltou para a casa e colocou do lado de fora uma cesta com feno e cevada. 
Logo depois ouviu a mastigação do muflão faminto. A cena se repetiu na 
noite seguinte. Na terceira noite, ela deixou a porta aberta e colocou a cesta 
na porta da casa. Sentada ao lado da lareira, ele viu o animal avançar, voltar, 
avançar novamente e comer. Na quarta noite ela colocou a cesta dentro da 
cozinha, ao lado da porta aberta: o muflão tomou coragem e entrou. Então, 
aos poucos foram se tornando amigos, e ela se afeiçoou de tal modo ao seu 
protegido que quase acabou se esquecendo da sua dor. Esperava por ele 
todas as noites, como a um amante, e se ele tardava, ela ficava inquieta. Não 
contava a ninguém sua aventura, por medo de que alguém molestasse o 
animal. Contou somente ao namorado quando ele voltou, curado, na 
primavera. Alessio, assim se chamava o rapaz, ficou com ciúmes. Mas agora 
o muflão já não descia das montanhas: ele não tinha mais fome. A moça 
pensou que não o veria mais. Casou no outono e, no começo do inverno, o 
esposo deveria partir novamente com o rebanho, os empregados e os cães.   
E eis que, naquela mesma noite, friíssima noite, o muflão voltou. A moça 
ouviu os chifres batendo e desceu para abrir com o coração batendo forte 
como se tivesse indo a um encontro clandestino. A história recomeçou: o 
muflão andou familiarmente na cozinha, como um cachorro, e se aproximou 
do fogão; e a esposa lhe contava, sussurrando, todas as suas coisas. Ela não 
era supersticiosa; não acreditava, como as outras mulheres do vilarejo, que 
os espíritos e também os viventes se transformem em bestas, especialmente à 
noite. Em um certo momento tinha acreditado nisso, na primeira aparição do 
animal,quando se sentia infeliz pela doença do noivo, mas agora que estava 
feliz pensava que o muflão por si mesmo era uma criatura extraordinária, 
sim, mas apenas um animal a quem ela queria bem. E ele gostava dela 
também. Queria tê-lo em casa mas não lhe agradava a ideia de trazê-lo como 
um prisioneiro e, assim, depois de cada visita, ela lhe abria a porta.      
E agora vem a coisa mais importante. No Natal o marido voltou. Ela não 
tinha certeza se contaria ou não para ele sobre sua aventura. Não conseguiu 
esconder um certo mal-estar, e, como nas primeiras noites, colocou a cesta 
com o feno e a cevada fora da porta. Na manhã seguinte, ela a encontrou 
intacta: um sinal de que o animal não estava vindo. Ele não voltou durante 
todas as noites em que o noivo permaneceu no vilarejo. Então ela foi tomada 
por uma pontadinha de superstição. Sim, claro, o muflão tinha que ter algo 
de humano: provou ter muita inteligência para ser apenas um animal 
selvagem. Por outro lado, ela pensou que poderiam tê-lo matado, e ela sentiu 
uma vaga dor. Logo o marido perceberia, e ela não sabia se ele zombaria 
dessa história ou ficaria irritado: porque corria um boato no vilarejo, ou seja, 
que a esposa, embora estivesse casada há poucas semanas, abria a porta para 
um homem misterioso, vindo de longe, e que sempre saía correndo para não 
ser identificado.  
E eis que o marido parte outra vez. A casinha fica novamente triste sem ele; 
o vilarejo está coberto de neve. A esposa monta guarda; espera o seu amigo, 
mas sem muita esperança de revê-lo. O muflão, no entanto, como advertido 
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por um instinto sobrenatural, retorna: ela o acolhe trêmula, o alimenta, o 
acaricia, sentindo-o palpitar e ofegar, na esperança de ouvi-lo falar. Observa 
que o animal, desta vez, não tem pressa de ir embora. Sente-se tentada a 
mantê-lo em casa: que mal haveria? Finalmente decide reabrir a porta, e o 
amigo vai embora. Um minuto e, detrás da mureta branca de neve parte um 
tiro de rifle: o animal cai. No grande silêncio ouve-se o latido de cães; uma 
janela se abre: a esposa tem um pressentimento. Espera que tudo se acalme; 
desce; no clarão da neve avança até a mureta e encontra o muflão morto, 
com os olhos arregalados que brilham ainda em dor. Ela o cobre com a neve, 
com as suas mãos. Depois, chora a noite toda. Não se falou sobre o 
acontecimento e, quando a neve derreteu, o muflão foi encontrado. 
Acreditava-se que tivesse morrido de fome ou de frio. Nada mais se falou 
sobre o episódio, nem mesmo com o marido quando ele retornou. Mas uma 
coisa terrível aconteceu. Em setembro, a jovem esposa dá a luz a um 
menino: era bonito, com os cabelos acobreados e olhos grandes e meigos 
como os do muflão, mas era surdo-mudo. 
A história agradou a Cosima. Com a cabeça apoiada no colo da serva, 
pensava estar sonhando: ela via o país de Proto, com casas cobertas de 
tábuas enegrecidas pelo tempo, e as montanhas brilhando de neve e de lua; 
mas especialmente lhe despertou uma profunda impressão, quase física, o 
mistério da fábula, o silêncio final, carregado de coisas sérias, realmente 
grandes e terríveis, o mito de uma justiça sobrenatural, a eterna história do 
erro, da punição, da dor humana. (DELEDDA, 1993, p. 968-970, tradução 
nossa). 
 

A história do muflão acaba aí, mas a futura escritora fica refletindo sobre a condição 

humana a partir da narrativa que lhe fora apresentada por um homem simples e rude. A 

Sardenha com os seus mistérios configurou-se como uma espécie de escola para Deledda. No 

discurso de premiação da escritora, em 1927, Scück coloca em destaque o fato de que, em 

Deledda, “mais do que na maioria dos demais autores, homens e mulheres formam um todo”, 

o que equivaleria dizer: em seus romances, “os homens são como plantas brotadas do próprio 

solo da Sardenha”. Quanto às suas personagens, observa Scück, “na maioria são pessoas do 

povo, simples, possuindo um modo primitivo de pensar e agir com algo da grandeza da 

natureza sarda. [...] Não são absolutamente fantoches de teatro, e Grazia Deledda conhece 

bem a arte de conjugar realismo com idealismo”. (DELEDDA, 1971, p. 18-19). 
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Entre a obsessão pelo passado e a imposição do esquecimento:  
implicações artísticas do episódio de Porzûs 

 
 

Gabriela Kvacek BETELLA (UNESP – FCL/Assis) 
 
RESUMO: Este trabalho apresenta os primeiros resultados da pesquisa sobre memória e 
história de fatos do século XX na fronteira entre a Itália e a antiga Iugoslávia, e traz algumas 
reflexões sobre o dilema de examinar um dos mais controversos episódios da Resistência 
italiana durante o final da Segunda Guerra na representação literária e audiovisual. A partir 
das escolhas narrativas do romance La malga di Sîr (1997), de Carlo Sgorlon, e do longa-
metragem Porzûs (Renzo Martinelli, 1997), procuramos analisar as diferentes medidas para 
uma verdade objetiva nos fatos articulados na fantasia, imbuídos do ponto de vista das 
personagens. Neste momento, o propósito é explorar os impasses entre memória e 
esquecimento presentes em debates sobre a representação artística relacionada a períodos de 
opressão política, bem como ao sentimento de justiça, levando em conta certas formas de lidar 
com o passado e seus interesses, manifestações de poder e exclusões. Nosso intuito é 
apresentar os fenômenos e os limites da representação, como aqueles que dizem respeito à 
substituição dos fatos primários pela ficção disposta a provocar tanto o aprofundamento dos 
temas quanto a expiação das lembranças. Nossa análise está consciente da importância de não 
se ignorar a subjetividade da condição humana e suas armadilhas, razão pela qual os trabalhos 
de historiadores, sociólogos e filósofos são trazidos para a reflexão. 
PALAVRAS-CHAVE: Memória e esquecimento. Carlo Sgorlon. Porzûs. 
 
ABSTRACT: This work presents the first results of the research on memory and history about 
facts of the 20th century that took place on the border between Italy and the former 
Yugoslavia, and brings some reflections about the dilemma of examining one of the most 
controversial episodes of the Italian Resistance during the final period of World War II as 
represented in literature and audiovisual art. From the narrative choices of the novel La 
malga di Sîr (1997) by Carlo Sgorlon and of the feature film Porzûs (Renzo Martinelli, 1997), 
we intended to analyse the different evaluations for an objective truth in the facts articulated 
in fantasy, imbued with the characters’ points of view. At the moment, the aim is to explore 
the deadlocks between memory and oblivion attending the debates about the artistic 
representation related to periods of political oppression, as well as to the feeling of justice, 
taking into account certain forms of dealing with the past and its interests, manifestations of 
power and exclusions. Our purpose is to show the phenomena and the limits of 
representation, such as those regarding the replacement of the primary facts with a fiction 
disposed to provoke both the deepening of the themes and the atonement of remembrances. 
Our analysis is conscious of the importance of not ignoring the subjectivity of the human 
condition and its traps, which is the reason why the works of historians, sociologists and 
philosophers are brought to the reflection. 
KEYWORDS: Memory and oblivion. Carlo Sgorlon. Porzûs. 
 

ENTRE DELÍCIA E DESGRAÇA 

 

Muitas narrativas de memória e ficção italianas tiveram impulso graças à instituição 

do Giorno del ricordo (Dia da lembrança), em 2004, que se tornou uma espécie de 
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ressarcimento moral às vítimas dos deslocamentos humanos e dos massacres das regiões de 

fronteira entre a Itália e a ex-Iugoslávia. É necessário destacar o processo de reconhecimento 

dos fatos negados por pelo menos 50 anos, ligados aos três grandes episódios trágicos da 

última fase da Segunda Guerra e nos anos seguintes. O primeiro deles, o massacre das foibe; o 

segundo, o deslocamento em massa de italianos da Ístria, da Dalmácia e das províncias da 

atual fronteira oriental da Itália, ambos examinados no contexto da guerra como catástrofes 

coletivas importantes, nas quais muitos inocentes sofreram por serem italianos e foram 

perseguidos, mortos ou deportados do território que deixou de ser deles. Contudo, pensar o 

extermínio de Porzûs ainda representa um exercício de relativização e de especificação de um 

contexto de fronteira e de guerra de libertação. O evento constitui o ápice de um desastroso 

resultado do conflito interno das forças mais prestigiadas do final da guerra, personificadas 

nas figuras dos partigiani, que encarnam uma das mais representativas formas de resistência 

na Europa. Em meio ao processo de reconhecer e repensar as contradições, convém destacar 

que alguns ambientes político-culturais italianos não receberam bem as manifestações (como 

a criação do Giorno del ricordo) tidas como “mitificações” dos eventos que teriam escopo 

anticomunista, antipartigiano e racista, entre outros fatores (que incluem dados materiais, 

números e descrições manipulados), por estabelecerem ligações com os crimes de guerra 

italianos e iugoslavos cometidos especialmente na Ístria.  

Porzûs é uma aldeia na região do Friuli-Venezia-Giulia, localizada a 24 km da cidade 

de Udine. Na verdade, trata-se de uma pequena comunidade com menos de cinquenta 

habitantes, interseção de itinerários religiosos importantes, pois é um dos lugares onde se 

acredita ter acontecido uma aparição de Nossa Senhora. As cabanas alpinas (malghe) de Topli 

Uorch, mais conhecidas como cabanas de Porzûs (malghe di Porzûs), ficam na comuna de 

Faedis, embora a aldeia de Porzûs se localize na comuna de Attimis. Faedis e Attimis são os 

dois principais núcleos habitacionais separados por caminhos e construções bastante 

utilizados por pastores. No ambiente tipicamente friulano, com as construções erguidas em 

pedra, geralmente em dois pavimentos que acompanham o terreno, as malghe ficavam 

relativamente próximas umas das outras no local dos fatos que marcaram a Resistência 

italiana, entre as localidades de Porzûs e Bosco Romagno. 

O massacre das foibe (plural de foiba, uma formação geológica típica da península 

istriana e do Carso, ou planalto cársico, no território da Venezia-Giulia, que se caracteriza por 

um sumidouro, poço ou cavidade vertical, atingindo proporções muito grandes no 

subterrâneo) aconteceu em duas fases, a primeira logo após o armistício italiano, em setembro 
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de 1943, como uma vingança dos partigiani eslavos contra os fascistas e italianos não 

comunistas. Na segunda onda do massacre, ainda mais sanguinária, aconteceu na primavera 

de 1945 e foi protagonizada pelos partigiani titini (comandados pelo marechal Tito, na 

verdade, formando o Exército Popular de Libertação da Iugoslávia) quando ocuparam Trieste, 

Gorizia e a Ístria. Como em 1943, as vítimas são torturadas, massacradas e lançadas nas foibe. 

Embora se mencionem milhares de vítimas, há estimativas mais ou menos seguras de mais de 

mil pessoas desaparecidas, entre fascistas, católicos, liberal-democráticos, socialistas, 

mulheres, idosos e crianças. Para alguns analistas, as ações foram movidas pelo ódio político-

ideológico e pela limpeza étnica desejada pelo novo governo iugoslavo. Até 1947, quando a 

fornteira entre Itália e Iugoslávia é determinada, os italianos são incomodados pelos titini. 

Com a ratificação do tratado de paz que havia posto fim à guerra, a Itália perde 

definitivamente os territórios da Ístria e da Dalmácia para a Iugoslávia, e a população italiana 

residente nessas regiões é forçada a se deslocar para o outro lado da fronteira. Cerca de 

300.000 pessoas constituem o que se conhece por êxodo istriano, fiumano e dálmata. Na 

Itália, foram tolerados como refugiados, como estrangeiros e não são acolhidos nem por 

partidários da esquerda, nem da direita, nem ao menos mereceram consideração do governo 

De Gasperi. 

Aos poucos, a literatura foi ocupando os diversos terrenos ideológicos com as 

memórias desses acontecimentos e com a ficção. Algumas obras puderam se destacar pela 

capacidade relativizadora promovida durante a leitura, sobretudo por desvincular as vítimas 

das convicções político-ideológicas, aproximando esse estado desprendido das condições em 

que as pessoas de fato se encontravam quando foram ceifadas de suas terras ou nelas foram 

tiradas suas vidas. Nesta breve exposição, apresentamos o contexto histórico e duas propostas 

de representação do evento de Porzûs, cercado de polêmicas no campo da historiografia, da 

política e da memória. 

Durante o período de 1944-1945, duas formações partigiane operam no Friuli, a 

poucos quilômetros da fronteira com a Iugoslávia: a brigada Garibaldi, organizada por 

comunistas, e a Osoppo (ou osovani), de inspiração católica, liberal e monárquica, 

compreendendo todas as forças não comunistas, incluindo integrantes do Partito d’Azione. As 

formações mais expostas são, contudo, os chamados GAP (Gruppi di Azione Patriottica). Os 

gappisti são organizados somente pelo PCI (Partito Comunista Italiano) e atuam na planície 

como guerrilha. Essas brigadas estavam formalmente unidas na luta contra os nazifascistas, 

porém sempre estiveram divididas por rivalidades, métodos e perspectivas. No inverno de 
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1944, um novo elemento divisionista aparece: o estado Maior do IX Korpus Sloveno pede aos 

partigiani friulani que passem às suas ordens. Muitos osovani não aceitam.  

Em 7 de fevereiro de 1945, a brigada Osoppo, firme nas reivindicações da 

italianidade da região, não cede aos apelos dos eslovenos, nem do PCI friulano, nem dos 

gappisti. Por causa disso, começa a eliminação dos integrantes. Na cabana do comando são 

mortos o chefe da Osoppo, Francesco De Gregori (codinome Bolla, tio do compositor 

homônimo), o delegado do Partito d’Azione, comissário político Gastone Valente (Enea), o 

rapaz Giovanni Comin (Gruaro) e Elda Turchetti, uma moça que ficou com os partigiani para 

se defender da acusação de ser espiã dos fascistas. Aldo Bricco (Centina), que havia chegado 

e assumiria o posto de Bolla, destinado a outro comando, também deveria morrer ali, mas 

conseguiu fugir após levar tiros e ser dado como morto. Outros dezesseis membros da brigada 

Osoppo estão marcados para morrer, porém são conduzidos para várias áreas de Bosco 

Romano, Restocina e Spessa. De modo lento, caracterizando uma forma de tortura, são 

julgados, obrigados a ficarem nus e assassinados. O massacre dura 11 dias, de 8 a 19 de 

fevereiro. Em meio aos mortos está Guido Pasolini (Ermes), irmão do escritor e cineasta Pier 

Paolo. Dois osovani se salvam porque passam às fileiras gappiste. São dezoito mortos no 

evento que ficou conhecido como extermínio de Porzûs, motivo de muitas análises, muita 

polêmica e pouco consenso, especialmente devido ao contexto político do massacre e ao 

âmbito internacional de fundo. Uma das principais questões que ainda hoje são colocadas diz 

respeito à decisão do assassinato – não se sabe com certeza se teria sido a vontade do 

comandante gappista que prevaleceu, ou a ordem teria vindo de setores do PCI friulano, ou 

mesmo de outras instâncias do partido. 

É preciso lembrar, ainda, que a região compreendida pelos territórios das províncias 

de Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana estavam fora do controle da República 

Social Italiana (RSI) ou República de Salò, administrada por Benito Mussolini após o 

armistício de setembro de 1943, embora territorialmente estiversse em seus domínios. Essa 

região no Alto Adriático estava sob controle direto da Alemanha nazista, e era considerada 

zona de operação militar. Chamada de Zona de Operação do Litoral Adriático, era mais 

conhecida pela redução OZAK (do alemão Operationszone Adriatisches Küstenland). Havia 

ainda a presença dos partigiani iugoslavos (titini) e a sua perseguição aos italianos, acusados 

de fascismo e vitimados com brutalidade. Para combater os titini, a presença de unidades da 

Xa. MAS (acrônimo de Motobarca Armata SVAN – Società Veneziana Automobili Navali – 

corpo militar independente, oficialmente parte da Marinha italiana, porém ligada à Alemanha 
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no norte da Itália) teve destaque sobretudo na Batalha de Tarnova, em janeiro de 1945, na 

província de Gorizia, na qual saíram vencedores os iugoslavos. Para completar o imbróglio de 

ódios num pequeno território, desde meados de 1944, quando a república partigiana 

(politicamente autônoma, com representantes de várias facções partigiane e de vida muito 

breve) é suprimida em Carnia, região a noroeste da província de Udine, chegam os cossacos 

como contingente militar de ocupação, porém trazendo as próprias famílias. Em permanente 

conflito com as autoridades de Moscou, eles se aliaram às forças alemãs para derrotar o 

regime comunista e, como foram expulsos pelas armadas soviéticas, tiveram como 

compensação de Hitler a promessa de terras na OZAK. Como se percebe, a convivência nos 

territórios próximos da fronteira oriental da Itália não era nada pacífica e, sem intenção de 

minimizar os efeitos, o massacre de Porzûs foi um dos inúmeros martírios da Segunda Guerra 

naquela região.  

 

 

LEMBRAR PARA ESQUECER 

 

O filme de Renzo Martinelli despertou muito interesse na Itália na época de seu 

lançamento, conforme resume Tornabuoni (1997). O terrível episódio de 1945 era 

ressuscitado, com todas as suas consequências. A propósito, os culpados foram condenados 

em 1952 pelo tribunal de Lucca, alguns foram para o exterior e outros tiveram uma redução 

da pena. Se ninguém negou a verdade, também nenhuma opinião os defendeu, e os anos que 

passaram fermentaram a questão sobre quem teria dado a ordem para conclusão do atentado. 

Embora tenha-se falado em pressões e manifestações contra a exibição na Mostra de Veneza, 

o fato é que o filme não encontrou obstáculos nem censura, inclusive recebeu financiamento 

do Estado, além de ter sido realizado com a colaboração de cineastas de esquerda.  

Para contar o episódio, o roteiro do filme apresenta, quase quarenta anos depois do 

evento, um encontro entre o chefe dos gappisti, Mario Toffanin1, codinome Giacca, ou Geko, 

no filme (interpretado, nas cenas que se passam em 1980, por Gastone Moschin), desde então 

                                                            

1 Mario Toffanin (1912-1999) combateu nazifascistas na Iugoslávia e, depois de uma prisão na 
Alemanha, voltou a Trieste logo após o Armistício, para dirigir os GAP locais, passando depois ao 
comando em Udine. Foi julgado pelo tribunal de Lucca em 1952 e condenado à prisão perpétuaà 
revelia. 
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refugiado na Iugoslávia, perto de Krapina, e o único sobrevivente do massacre, Aldo Bricco2, 

codinome Centina e, no filme, Storno (Gabriele Ferzetti o interpreta idoso), que buscava 

vingança. Os dois homens velhos, cansados, desiludidos e doentes evocam o passado e não há 

nenhum assassinato, a tônica da vingança é substituída pelo valor da lembrança dos 

acontecimentos. Por outro lado, o estilo popularesco adotado pelo diretor simplifica e inflama 

o extermínio e suas motivações, com algumas cenas acentuadas pela trilha sonora de Flavio 

Colusso, de inspiração na música clássica. 

Uma velha metáfora do ato de desenterrar o passado aparece logo na primeira cena 

do filme, na qual algumas crianças encontram, ainda em 1945, um cadáver semienterrado no 

bosque, como se os mortos pudessem contar alguma coisa às novas gerações, transmitir um 

legado. Em seguida, corte para 1980, e Storno está à procura de Geko, chegando a uma aldeia 

iugoslava. Quando os homens se encontram, vemos o extravasamento de vingança na morte 

violenta e agonizante, com tiros disparados em câmera lenta pelo osovano com a arma de 

Geko. Mas tudo é apenas uma cena imaginada, ou desejada pelo inconsciente de ambos. Com 

ela, o filme pode estar chamando a atenção do espectador para os sentimentos de ódio e 

vingança, convidando-o a participar de uma revisitação tão limitada quanto os espaços da casa 

de Geko.   

Storno relembra aqueles dias infernais. As sequências constituem, a partir daí, a 

narrativa em flashback que, por sua vez, não tem uma condução desses dois personagens, ou 

seja, nenhum se assume como narrador. O passado daqueles senhores constitui-se com 

diegese própria, porém um elemento da fala de Geko é capaz de estabelecer uma conexão 

forte com o seu passado: a reafirmação da certeza de que era necessário eliminar os 

companheiros partigiani na malga de Porzûs. A expressão irascível do velho Geko será vista 

na cena em que o jovem gappista interroga o comandante osovano. Reafirmando as suas 

razões, Geko nos faz lembrar a firmeza do depoimento de homens de esquerda como Alberto 

Franceschini, fundador do chamado grupo do Appartamento, uma dissidência das esquerdas 

na Reggio-Emilia, no documentário Il Sol dell’avvenire (Gianfranco Pannone, 2008), porém a 

representação do partigiano gappista não chega perto da tranqulidade do ex-integrante das 

Brigatte rosse.  

                                                            

2Aldo Bricco (1913-2004) era militar italiano e combateu na Segunda Guerra no fronte oriental. Após 
o Armistício, contudo, uniu-se à Resistência pelo forte sentimento antifascista. Ele teria sido 
convidado para assistir à sessão de estreia do filme de Renzo Martinelli, mas se recusou por não 
querer mais falar no episódio.  
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Em formato mais eficiente para revisitar as memórias e as contradições dos grupos 

de esquerda bastante expostos pelos atos violentos, guardadas as proporções e diferenças de 

tempos retratados, o filme de Pannone traz para o presente as reflexões e as certezas dos 

fundadores de um núcleo que passou a integrar, entre 1969-1970, um dos fenômenos mais 

longevos da esquerda europeia, as Brigate rosse3. Além disso, o documentário expõe fatos 

ocorridos durante e após a Segunda Guerra, como o “triângulo da morte”, entre Bolonha, 

Modena e Reggio Emilia, onde ex-partigiani comunistas assassinaram dirigentes de 

empresas, proprietários, padres, suspeitos de terem colaborado com os fascistas, e também 

acertaram velhas contas com ex-companheiros de armas. Em contrapartida, também está no 

filme de Pannone a reação de protesto ao apoio do MSI, partido neofascista, ao governo 

democrata-cristão de Fernando Tambroni em 1960: em Reggio Emilia, a polícia disparou 

contra uma multidão de manifestantes, matando cinco pessoas.  

Outro exemplo bem-sucedido de tratamento da ambiguidade que caracteriza as 

relações expostas está em Colpire al cuore (Gianni Amelio, 1982), em que os 

comportamentos dentro de relações familiares (entre pai e filho) tematizam as quetões e 

contradições do período dos anos de chumbo. No filme, Dario (Jean-Louis Trintignant) é um 

professor universitário que convida um casal de estudantes, Giulia (Laura Morante) e Sandro 

(Vanni Corbellini), e seu filho adolescente Emilio (Fausto Rossi) passa a observar a 

intimidade entre os três. O rapaz descobre que os jovens são terroristas e, ao mesmo tempo 

em que assistimos à curiosidade se tornar delação, somos expostos ao dramático desencontro 

entre pai e filho, aos desajustes entre moralidade, lealdade e confiança. Os anos de chumbo 

ainda não haviam terminado quando Gianni Amelio apresenta uma história que antecipa 

discussões que levariam em conta a recusa das posições das Brigadas Vermelhas por parte das 

novas gerações. Porém, mais que isso, o filme nos permite estabelecer uma ligação entre o 

período da Resistência e o do partido armado, conforme observa Mariarosaria Fabris (2007), 

quando percebemos que “Sandro poderia ser para Emilio uma projeção do que foi seu pai 

quando garoto ou poderia ser o filho ideal de Dario” (FABRIS, 2007, p. 190). Por outro lado, 

os papéis tradicionais se invertem quando o “sisudo Emilio” critica o pai e sua ingenuidade, e 

essa troca  

                                                            

3 Para resumir da forma mais sintética possível, o grupo milanês Colletivo politico metropolitano, de 
Renato Curcio, Maria Cagol e Corrado Simioni, se aproxima do Appartamento e os dois grupos 
organizam o Congresso de Costaferrata, no qual nasce o Sinistra proletaria (Esquerda proletária), em 
seguida as Brigate rosse (Brigadas vermelhas). 
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[...] reflete a impossibilidade de focalizar de um único ponto de vista uma 
questão escorregadia e sobre ela emitir uma opinião definitiva. Mais do que 
falar da esquerda revolucionária armada, Gianni Amelio está interessado em 
captar as reações de quem viveu aquele período, em registrar a capacidade 
ou a incapacidade de compreender um fenômeno, que, quando da realização 
do filme, ainda estava abalando a sociedade italiana. [...] 
A adoção de um ponto de vista múltiplo já é anunciada na seqüência inicial 
de Colpire al cuore, com pai e filho lembrando da brincadeira dos 
anagramas, quando Dario ensinava a Emilio a decompor uma palavra e, ao 
recompô-la, para criar uma nova, dar-lhe um sentido completo. E a 
“verdade” de cada um no filme é como a brincadeira dos anagramas, porque 
a realidade pode ser observada de vários ângulos e fazer sempre sentido. Só 
que, para entender uma realidade tão complexa é preciso vivenciá-la, 
ninguém pode permanecer como mero espectador ou tentar captá-la de 
longe, como faz Emilio com sua teleobjetiva. Por isso o pai reprova no filho 
a atitude voyeurística e policialesca que este adota [...]. (FABRIS, 2007, p. 
190-191). 

 

Mesmo contando com a fabulação e o exame posterior dos eventos, o que o filme 

dirigido por Renzo Martinelli deixa de repassar é a complexidade de relações entre fatos 

violentos na fronteira e as nuances morais do episódio: a perseguição fascista sobre eslovenos 

e croatas, as vinganças movidas pela barbárie racista e o aproveitamento de ideologias para 

justificar ódios pessoais, entre outras. Nesse sentido, a representação que o diretor preferiu 

qualificar como “livremente inspirada” nos fatos ocorridos não reflete com profundidade 

sobre as razões da violência e, fato mais grave, embora tangencie uma tomada de partido, não 

convence como apresentação de uma postura ética, o que poderia levar o espectador a uma 

reflexão moral mais intensa e duradoura, procedimento necessário para a superação de um 

momento tão traumático.  

Martinelli não teve acesso aos fatos por meio de depoimentos de participantes da 

chacina, no caso, especialmente, Mario Toffanin, o algoz, e Aldo Bricco, uma das vítimas. 

Como ambos se recusaram a contribuir com suas memórias pessoais, Martinelli preferiu 

utilizar os autos do processo judicial. O resultado está entre a delícia e a desgraça de lembrar 

– ou de esquecer. Houve quem elogiasse o filme, por escolher e reconstruir fatos do passado 

nebuloso, como também houve várias críticas quanto ao caráter “histórico” da produção. 

Muitos ex-partigiani comunistas negaram a representação, a começar pelos próprios pais do 

diretor, a quem o filme, por sinal, é dedicado. 

No lançamento durante a 54ª. Mostra de Cinema de Veneza, Tullio Kezich (1997) 

comentou que, na ocasião do anúncio do filme, muitas pessoas esfregariam as mãos de 

contentamento por assistirem ao desmascaramento do “lado sujo da Resistência”. Para o 
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crítico triestino, o assassinato em massa na malga do Friuli não passa a régua na conta dos 

contrastes do movimento de libertação, ao contrário, esse episódio se inscreve na história do 

imperialismo balcânico, ainda que os algozes fossem italianos influenciados pelas ideias 

titoístas. O filme de Martinelli, segundo Kezich, reabriu a chaga e propiciou novas discussões, 

o que constituiria seus únicos méritos, pois até mesmo atores experientes como Gabriele 

Ferzetti e Gastone Moschin são mal aproveitados em atuações que fazem lembrar as novelas 

de rádio. Os atores jovens nos mesmos papéis de osovano e gappista não se assemelham em 

nada às suas versões maduras, e a maquiagem chega a ser constrangedora. Kezich termina a 

resenha da época do lançamento comentando um dos efeitos negativos da fabulação do 

roteiro: o “bom comunista” (Spaccaossi, interpretado por Gianni Cavina) que, no último 

instante, para não se tornar assassino deixa-se ser assassinado – essa demonstração de juízo 

posterior empobrece o roteiro, e para aceitá-lo seria preciso “pelo menos a direção de um 

Costa-Gavras” (KEZICH, 1997). 

Independentemente da qualidade da realização de Martinelli, e das críticas que o 

filme recebeu por causa das modificações sobre os fatos, a trama proposta pelo roteiro parece 

pender para a motivação pessoal como causa da chacina. A historiadora Alessandra Kersevan 

(1997), crítica implacável das recriações e da mitificação sobre os acontecimentos da Segunda 

Guerra na fronteira oriental, argumenta com propriedade: 

 

Alguns exemplos. Storno não foi o único sobrevivente. Salvaram-se outros 
dois que passaram para o lado dos GAP, permanecendo em Bosco Romagno 
durante todo o período das execuções de seus companheiros. Um dos dois, 
Leo Patussi, não obstante ter traído seus companheiros, tornou-se general do 
exército no período do pós-guerra. Ninguém pode afirmar que o exército 
italiano seja um lugar onde gappisti ou comunistas tenham feito carreira. 
Obviamente Patussi foi premiado por alguns favores prestados na ocasião. 
Seu depoimento e não o testemunho de Storno serviram de base para boa 
parte da reconstrução processual. Geko-Giacca nunca fez parte da Divisão 
Gabribaldi Natisone, nem participou da travessia de Isonzo de 1944, nem foi 
ferido na ocasião, assim como ninguém nunca afirmou que a emboscada 
alemã tivesse acontecido graças à espionagem osovana e nem mesmo a 
moça morta nas malghe foi acusada como espiã. Todo o filme de Martinelli 
se baseia nessa invenção para endossar a responsabilidade dos fatos sobre os 
comandantes das Garibaldi Natisone.  
E, mesmo apenas com base nos depoimentos processuais, o diretor poderia 
ter encontrado algumas motivações interessantes e dramaticamente eficazes 
para a raiva de Geko: por exemplo, os acordos de comandantes osovani com 
os alemães, com republicanos e com a Xa. MAS de Junio Valerio Borghese. 
E teria sido capaz de verificar que Elda Turchetti foi apontada em diversas 
ocasiões como espiã da rádio aliada, sob ordens do centro de informações da 
Osoppo e, para não correr o risco de ser morta pelos partigiani, circulava 
rodeada por guardas da tropa alemã. Enfim: no filme, diz-se que, dos 
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responsáveis pelo atentado, nenhum cumpriu um dia de prisão. Na verdade, 
dezenas de partigiani foram encarcerados por muito tempo, porque com 
Porzûs foi processada e reprimida toda a Resistência garibaldina friulana. 
(KERSEVAN, 1997, p. 6, tradução nossa). 

  

O filme não deixa de revelar a preocupação dos osovani, segundo a qual a questão 

eslovena era muito grave (pois incluía a passagem de territórios que eram italianos desde o 

final do século XIX para a Iugoslávia, que pretendia a reunificação naquele momento, graças 

a Josip Tito e seu exército comunista), e, ainda, era preciso distinguir quem entre os partigiani 

gappisti lutava pela pátria e quem lutava por um interesse de partido. O que estava em jogo e 

aparece nos diálogos era um pacto que os gappisti haviam feito com os comunistas eslovenos, 

no qual, segundo as denúncias que chegaram aos partigiani da divisão Osoppo, estaria 

prevista a libertação de todo o Friuli pelos partigiani e, após a queda do fascismo, a tomada 

do poder pelos comunistas na Itália. Em pleno confronto entre partigiani (comunistas e não-

comunistas) e o nazifascismo, as contradições surgem de maneira violenta, em formas 

irascíveis de solução. Martinelli expõe muito bem essa irascibilidade, de modo até didático, 

porém a posição é anticomunista. Se não é uma intenção autoral, ou se não foi culpa dos autos 

do processo de 1951-1952 (em plena Guerra Fria, portanto, de forte orientação 

anticomunista), ao menos fica claro que os métodos de representação dos eventos não fazem 

uma relativização das posições envolvidas nas diferentes ideologias partigiane, e preferem se 

apoiar em convenções bastante difundidas pelos opositores e pelas mídias, em todo o mundo, 

quando o assunto passa a ser a desqualificação das posições de esquerda. 

É possível que não se perceba essa visão ao longo do filme, mas as cenas da tomada 

do posto da brigada Osoppo pelos gappiste deixam claras a atitude que não valoriza nenhum 

dos lados envolvidos no evento. Alguns gappiste perguntam o que fazer com a bandeira da 

Itália, que já aparece danificada, e alguém responde que eles só reconhecem uma bandeira, a 

vermelha. Portanto, aquela bandeira italiana deveria ser queimada. A cena não acontece, mas 

permanece a impressão de uma definição de ignorância de identidade através do símbolo 

nacional, argumento muito utilizado pelas direitas quando precisam recorrer a certo tipo de 

fantasia (“vão mudar a cor de nossa bandeira e acrescentar o vermelho”, era o que se dizia nos 

anos de 1980 no Brasil para se referir à postura de candidatos de esquerda) para resumir uma 

série de compromissos ideológicos e também uma variedade de atitudes que buscam o 

exercício do poder.  

No diálogo entre os comandantes, o prisioneiro osovano confronta o comandante 

gappista, indagando se deveria culpar os seus semelhantes – afinal, todos eram partigiani 
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lutando contra o fascismo. Acrescenta, em pergunta direta, se qualquer um que não é 

comunista seria fascista. O gappista responde, sem hesitar, que sim, e que ele era um “filho 

do povo”, enquanto o osovano era apenas um “filho de papai” escondido ali por não ter 

coragem de combater. Era, portanto, um fascista. Novamente, uma manifestação de juízo 

posterior, construída com chavões típicos do que espelha a rivalidade e não os conteúdos 

ideológicos reais.  

No caso do filme Porzûs, os limites da represerntação devem ser investigados não 

apenas pelo debate dos conteúdos metodológicos da investigação sobre o passado. São muitas 

as formas de revisitar o passado, e o risco de exclusões sempre vai existir, devido aos 

interesses, inclusive de poderes institucionalizados. Equilibrar a obsessão pelo passado e as 

tentativas de imposição do esquecimento (ARAÚJO; SANTOS, 2007) implica, entre outros 

fatores, respeitar os pontos de vista e aceitar as releituras como instrumentos de discussão. 

Ainda assim, sabemos que o passado e a memória podem ser manipulados. Afinal, mesmo “as 

ditas objetividade e neutralidade de abordagens que procuram reconstituir o passado a partir 

dos métodos e rigores da ciência podem se constituir em novas formas de controle” 

(ARAÚJO; SANTOS, 2007, p. 109). 

 

ESQUECER PARA LEMBRAR 

 

Se as questões políticas e morais estão diretamente envolvidas com a pesquisa do 

passado, a literatura também não escapa dos desafios de tratar a história como trauma e 

enfrentamento dos problemas do presente.  

Em La malga di Sîr (publicado em 1997), Carlo Sgorlon repercorre a história de um 

episódio complexo da Resistência com declarada postura que distingue eventos históricos e 

verificáveis dos inventados acontecimentos individuais das personagens: 

 

La malga di Sîr, como outros dos meus romances, é um livro misto de 
história e invenção. Todos os personagens são frutos de fantasia, e 
cada eventual contato entre eles e pessoas que realmente existiram 
deve ser considerado puramente casual. (SGORLON, 1998, p. 6, 
tradução nossa). 

 

Assim, a verdade objetiva pertence à realidade histórica, enquanto os fatos 

articulados na fantasia se imbuem do ponto de vista do personagem que os vive. Os efeitos da 
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ficção não evitam a história, mas a invadem, contribuindo para a criação de um pacto com o 

leitor (MAGNI, 2005, p. 242).  

O romance se inicia com os anos fascistas e chega ao período de 1943 e ao início da 

Resistência. Os partigiani titini chegam ao Valle del Natisone e estupram a jovem 

protagonista Marianna Novak, moça de excepcionais qualidades humanas. O medo da invasão 

pelo Leste e o avanço dos comunistas acompanha os habitantes do lugar até fevereiro de 

1945. No dia 6, uma centena de partigiani gappiste chega aos campos vizinhos a Porzûs e 

chacina os partigiani de uma brigada Osoppo, acampados ali. Sabemos que o tempo e o 

acontecimento são reais e que a questão ainda levanta muita polêmica e, de fato, o romance 

fornece ainda mais argumentos para deslegitimar os grupos garibaldinos comunistas. Há no 

livro acusações recíprocas: de um lado os partigiani comunistas teriam se aliado aos eslavos; 

de outro, os católicos, em nome do receio dessa aliança, teriam se unido aos nazistas numa 

liga anticomunista, mesmo contrariando as ordens do Comitato de Liberazione Nazionale, 

formada por diversos partidos, em oposição ao fascismo.  

Sgorlon comete várias imprecisões históricas, conforme já assinalaram a crítica, os 

historiadores e depoentes, entre os quais Giovanni Padoan (2000). No nível literário, segundo 

Stefano Magni (2005), o autor revira o cânone do romance histórico e perfaz uma operação 

híbrida, tornando personagens da trama algumas figuras celebradas pela historiografia, 

oferecendo-lhes vida complexa de ficção e mantendo uma ligação com seus correspondentes 

no plano histórico – após serem apresentados como pura criação literária, sem elos com 

pessoas que existiram. As convenções são ultrapassadas quando o romance não cita os 

personagens históricos para deixá-los ao fundo, mas os substitui por outros, que aludem 

fortemente aos primeiros. Ao invés de fazer a ficção cumprir o papel deixado pela 

historiografia, Sgorlon coloca a ficção a substituir os dados historiográficos primários na 

reflexão dos temas e na expiação das suas próprias lembranças. 

La malga di Sîr pode ser considerado o primeiro romance realmente centrado sobre a 

espinhosa questão de Porzûs. Outras obras de ficção afrontaram o tema de modo marginal, 

além de respeitar talvez demais as regras de gênero. Muitos são os elementos textuais que 

sugerem o aspecto de fábula no livro de Sgorlon. O mundo do autor é camponês, arcaico, 

revelado pela nuance linguística. Os cenários são regionais, tradicionais como as referências 

culturais, as metáforas. Entretanto, a linguagem de extrema correção busca um formato 

erudito. 
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No plano do conteúdo, a matéria vem de uma configuração de guerra e Resistência 

das mais complicadas na Itália, que se insere num recorte temporal muito amplo – o romance 

remete à Primeira Guerra e termina com o advento da República Italiana, que nasce da 

Resistência. A região do Friuli, durante a Segunda Guerra, era um caldeirão de forças e de 

lutas de conquista: nazistas, fascistas, partigiani italianos e iugoslavos, cossacos conviviam 

debaixo de muitos rancores. O romance de Sgorlon reúne esses elementos com fôlego épico, 

portanto os destaca no arco temporal do enredo, centrando a história na vida de uma mulher. 

Marianna, conhecida como La Bella Gigugin, nome de uma canção popular do século XIX, 

que reúne vários elementos piemonteses – Gigugin é o diminutivo piemontês do nome Teresa 

– tem sua trajetória mapeada pelos acontecimentos de um tempo e de um lugar dos mais 

convulsionados do século XX. A personagem atravessa os acontecimentos da guerra sem 

deixar de ter espaço na narrativa para sua introspecção. Assim, o romance tem forte apelo 

histórico, mergulha nas transformações causadas pela guerra naquele meio social e também 

permite aos personagens sua exposição psicológica. A subjetividade é também objeto da 

ficcionalização, processo de investigação do passado por meio da representação artística. As 

pessoas do romance atravessam os acontecimentos e manifestam seus desejos, deixando para 

a trama uma carga de humanidade, de compaixão, a antagonizar com a violência da história.  

No romance, a malga di Porzûs torna-se malga di Sîr, e há outras transfigurações 

literárias (os partigiani GAP são transformados em GAR, Guido Pasolini se torna Sebastiano, 

que se junta aos osovani pelo amor de Marianna), de modo a não se identificarem as figuras 

históricas. A descrição da chacina impressiona, especialmente pela violência da tortura que 

precede os assassinatos, como se a selvageria do episódio pudesse atingir aos que não 

estiveram diretamente envolvidos, como os próprios leitores.  

Sgorlon não deve ter tido acesso aos detalhes do processo e às descrições da chacina 

(MAGNI, 2005, p. 244), mas a representação da violência é direta, excedendo a forma dos 

outros romances. Aqui, as motivações do extermínio coincidem com as principais 

especulações sobre o motor político dos eventos. O autor representa os gappiste como 

executores da punição sobre os osovani, acusados de traição e condenados sem julgamento. 

Para alguns críticos, é clara a posição da trama ao representar um projeto ligado ao 

nacionalismo extremado dos gappisti, dispostos a apoiar a anexação do Friuli oriental à 

Iugoslávia. 

Se fosse possível resumir as formas inovadoras de investigação do passado pelo 

romance La malga di Sîr, poderíamos aproveitar o que diz Jean-Igor Ghidina (2005) e refletir 
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sobre a equiparação entre nazifascismo e comunismo pela narrativa, por meio da carga de 

violência devastadora de ambos, problematizada pelo universo no qual se insere, destacada 

em seu tempo da extensa linha que cobre o enredo. O debate histórico também se equilibra 

com as discussões ideológicas, embora os sentimentos de identidade nacional sejam os que 

prevalecem. 
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Sobreposições discursivas: a cativa na narrativa de María Rosa Lojo 
 

 

Gracielle MARQUES (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: O romance Finisterre (2005), da escritora argentina María Rosa Lojo (Buenos 
Aires, 1954) recria, em um de seus núcleos narrativos, um famoso conto de Jorge Luís 
Borges, no tocante à presença do mito da cativa branca. Lojo revolve este símbolo, no qual se 
transforma a cativa, para restabelecer e elevar a condição de duplo pertencimento, que une em 
um mesmo espaço o que sempre se viu separado. Assim, além de reler os discursos históricos 
canônicos de formação do estado nacional, a obra dialoga com a tradição literária argentina 
explorando as brechas deixadas por esses discursos. Nesse artigo, nos interessa perceber como 
a obra problematiza a mobilidade da fronteira. Para isso, lançamos mão do conceito de dobra 
presente na alegoria da casa barroca de Deleuze, articulando-o com um conceito-imagem 
desenvolvido poeticamente pela autora, denominado corredor. Como a dobra dos andares da 
casa barroca, sua obra visa operar uma fusão entre diversos níveis de realidade (histórica, 
genérica, geográfica, temporal e cultural) que convivem de maneira conflitiva e inacabada na 
identidade coletiva nacional. 
PALAVRAS-CHAVE: Romance histórico. Finisterre. Cativa. María Rosa Lojo. Dobra. 

 
RESUMEN: La novela Finisterre (2005), de la escritora argentina María Rosa Lojo (Buenos 
Aires, 1954) recrea, en uno de sus núcleos narrativos, un famoso cuento de Jorge Luis 
Borges, en cuanto a la presencia del mito de la cautiva blanca. Lojo revuelve este símbolo, en 
el cual se convirtió la cautiva, para restaurar y elevar su condición de doble pertenencia, que 
une en el mismo espacio lo que siempre se ha visto por separado. Así, además de volver a 
leer los discursos históricos canónicos de formación del estado nacional, la obra dialoga con 
la tradición literaria argentina, explotando las fisuras expuestas por estos discursos. En este 
artículo, estamos interesados en la comprensión de cómo la novela cuestiona la movilidad de 
la frontera. Para ello, se utilizó el concepto de pliegue presente en la alegoría de la casa 
barroca de Deleuze, articulándolo con la imagen de un concepto desarrollado por la autora, 
poéticamente llamado ‘corredor’. Como el pliegue de los pisos de la casa barroca, su obra 
opera una fusión de diferentes niveles de la realidad (histórica, genérica, geográfica, 
temporal y cultural, que conviven de forma conflictiva e incompleta en la identidad colectiva 
nacional. 
PALABRAS-CLAVES: Novela histórica. Finisterre. Cautiva. María Rosa Lojo. Pliegue. 

 
 

INTRODUÇÃO  

 

Finisterre, o romance que a escritora argentina María Rosa Lojo publica em 2005 

relê, em parte, o conhecido conto “Historia del guerrero y la cautiva” de Jorge Luís Borges, 

presente no livro de contos El Aleph, de 1949.  

Como sabemos, Lojo já havia escrito outra versão desse tema no conto “Otra historia 

del guerrero y de la cautiva”, publicado no livro de contos Amores Insólitos de nuestra 
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historia, de 2001, onde se nota a referência explícita ao conto de Borges. Embora, nesse caso, 

também tenha apoio documental, pois se trata de uma recriação literária da cativa Dorotea 

Bazán, que segundo Lucio V. Mansilla em Una excursión a los indios ranqueles (1870), foi 

resgatada pelas tropas nacionais, mas se negou a voltar a sua terra. 

Devido à temática, nosso interesse é perceber as sobreposições das leituras críticas 

do discurso literário e histórico ao redor da construção das personagens que formam o par 

guerreiro e cativa, que se repete de maneira similar nos textos focalizados. Ambos os 

argumentos tocam o problema das margens, internas e externas que permeiam a nacionalidade 

argentina. Uma de nossas hipóteses é que, na linha das reinterpretações e revisões da tradição 

cultural nacional realizadas por Borges, Lojo retoma o tema do guerreiro e da cativa, 

certamente por sua capacidade de oferecer, como escreve Borges no conto “Biografia de 

Isidoro Cruz”, sobre o livro cujo tema possibilita infinitas leituras e leitores: “pois é capaz de 

inesgotáveis repetições, versões, perversões” (BORGES, 1972, p. 42). 

Em uma das partes desse par, ou dessa dobra, se encontra a figura instigante da 

cativa branca. O rapto da mulher branca pelo “selvagem” é um lugar comum da identidade 

cultural argentina, uma vez que está na origem mítica e histórica de sua fundação (referimo-

nos a popularmente conhecida La Argentina manuscrita, de 1612, do historiador Ruy Díaz de 

Guzmán). Essa figura também está no texto fundacional da poesia argentina “La cautiva” 

(1937), de Esteban Echeverría. Nesses textos, o corpo da mulher cativa ao cruzar a fronteira 

do mundo considerado civilizado, em direção ao que se denominava a barbárie, se transforma 

em abjeção, impuro, ambíguo e estrangeiro. 

O diálogo entre essas figuras, presentes nos textos de Borges e Lojo, pode ser 

estabelecido à luz da obra de Gilles Deleuze (1988), em A dobra: Leibniz e o Barroco, sobre a 

alegoria da casa barroca, alinhando à leitura efetuada por Beatriz Sarlo, em Borges: um 

escritor na periferia, desse conto e “El sur”.  

É importante destacar que, para além de limites históricos precisos, o Barroco se 

define, na análise de Deleuze, por ser uma função operatória ao invés de uma essência e “o 

conceito operatório do Barroco é a Dobra” (2011, p. 64). A ideia da dobra ou da prega plasma 

o constante processo marcado pela tensão entre alma e matéria, o interior e o exterior, o alto e 

o baixo no barroco. A partir das ideias de Wölfflin sobre certos traços materiais recorrentes do 

Barroco, Deleuze explora a alegoria da casa barroca. Sua estrutura está dividida em dois 

andares por uma dobra: “O mundo como apenas dois andares, andares separados pela dobra 
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que repercute dos dois lados segundo um regime diferente, é a contribuição barroca por 

excelência” (DELEUZE, 2011, p. 57). 

No entanto, Deleuze ressalta a diferenciação da dobra barroca, pois não se trata de 

uma dobra em duas, mas sim da duplicidade. Essa duplicidade da dobra “reproduz-se 

necessariamente dos dois lados que ela distingue, lados que ela relaciona um ao outro ao 

distingui-los: cisão em que cada termo relança o outro, tensão em que cada dobra é distendida 

na outra” (DELEUZE, 2011, p. 59). 

Como veremos, a travessia de um mundo a outro, explorada nos textos literários 

focalizados, expõe a tensão e o confronto entre partes, que encontram uma analogia na 

inconstância provocada pela dobra. 

 

O ÍMPETO SECRETO: FASCÍNIO E PERIGO 

 

A trama do conto de Borges se sustenta nas duplicações de cruzamentos de fronteiras 

culturais colocadas em cena a partir do relato do guerreiro lombardo e da inglesa de 

Yorkshire. O guerreiro lombardo Droctulft no ataque contra Ravena, nas planícies da Itália, se 

sente atraído por esta e decide abandonar os seus e defender como sua a cidade que antes 

havia atacado. Tal história leva o narrador a recordar-se de outra, contada por sua avó inglesa, 

quando esta vivia em um fortim em Junín, acompanhando seu marido, chefe de fronteiras, 

Francisco Borges. A avó relata haver conhecido uma inglesa cativa de indígenas vivendo 

nessa região. Ela já levava quinze anos entre os indígenas, era mulher de um chefe local e 

tinha dois filhos. A cativa se expressa com dificuldade, como enfatiza o narrador, falava em 

um rústico inglês com interferência das línguas nativas, o que leva a avó a entrever o outro 

mundo que se oculta por trás de sua fala. Assim, desenha-se uma série de imagens que se 

multiplicam, associadas à Tierra Adentro: “Por trás do relato se vislumbrava uma vida cruel: 

os toldos de couro de cavalo, as fogueiras de esterco, [...] a hediondez e a magia. A tal 

barbárie se rebaixara uma inglesa”. (BORGES, 1972, p. 38). 

A barbárie se configura sob o ponto de vista da avó em alguns topos que se 

identificam com o imaginário social do pampa. Instalada nesse desordenado limite do fortim, 

posição marginal que alude a do próprio autor, a avó alcança, apenas com a imaginação, uma 

“vida feroz” que ameaça precipitar-se sobre seu destino. Esse acúmulo de imagens, no 

entanto, revela o que escapa ao entendimento, o que não se deixa ver com clareza atrás da 

linha do horizonte que expõe a planície. 
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Na última sequência da trama de Borges, a avó tenta resgatar a cativa de “tal 

barbárie” e lhe exorta a não voltar para os indígenas, mas surpreende-se com a resposta: 

“Jurou ampará-la, jurou resgatar seus filhos. A outra respondeu que era feliz e voltou, naquela 

noite, ao deserto”. (BORGES, 1972, p. 38). 

Esse episódio, além de espelhar o do guerreiro germânico, talvez, imagina Borges, 

também pudesse ser visto pela avó como o reflexo monstruoso de seu próprio destino depois 

da morte de seu marido criollo. A avó inglesa, ao perceber a outra inglesa em sua assimilação 

à vida do deserto projeta seus temores, apontando para o perigo da dobra. 

Em um segundo e último encontro sua avó a revê: “perto dos banhados, um homem 

degolava uma ovelha. Como num sonho, a índia passou a cavalo. Atirou-se ao solo e bebeu o 

sangue quente. Não sei se o fez porque já não podia agir de outro modo ou como um desafio e 

um sinal”. (BORGES, 1972, p. 39). O deserto se criptografa através desse gesto desafiador, da 

mesma maneira que a fala da cativa que oculta “por trás” um mundo interior vedado, 

revelando-se parcialmente ao leitor.  

Por outro lado, ao tratar a origem mestiça do que viria a ser a Itália a partir das 

invasões dos longobardos, o narrador conecta o episódio de Droctulft, convertido em símbolo 

desse processo, aos de seus descendentes, como provavelmente seria o poeta italiano Dante 

Alighieri. De maneira paralela ao processo de mestiçagem na Argentina, simbolizado pela 

índia loira de olhos azuis, Borges está apontando para um processo do qual ele próprio é fruto. 

Sobre essa condição, Sarlo vai além ao lançar a ideia de que o trabalho de um escritor de uma 

área periférica é superar sua marginalidade ao apropriar-se, com a liberdade que essa mesma 

posição lhe permite, da tradição literária nacional e universal.   

Conforme salienta Sarlo a dobra permeia a literatura de Borges, pois “percebe a 

dobra entre dois mundos, a linha sutil que os separa e junta” e daí a busca sempre consciente 

de advertir sobre a inconstância das relações e principalmente sobre a diferença (SARLO, 

2008, p. 86).  

 

A DOBRA DO CAMINHO: A CATIVA E O GUERREIRO 

 

Essas chaves interpretativas da obra de Borges nos chamam a atenção por 

fornecerem elementos interessantes à análise da recriação de figuras similares em Finisterre 

de María Rosa Lojo. A romancista, movendo-se dentro de referências históricas, articula 

personagens ficcionais que relançam as de extração histórica. Postas em um mesmo nível de 
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relevância, as personagens ficcionais conferem maior força expressiva às históricas, devido 

aos seus questionamentos e suas crises. Assim, a revisão histórica operada por Lojo, atrelada 

às principais características da metaficção historiográfica (HUTCHEON, 1991), explora as 

perspectivas, as versões em torno dessas figuras, que nos aproximam de outras dimensões da 

realidade argentina. 

De acordo com nossa leitura, salientaremos uma das partes dessa história centrada na 

voz em primeira pessoa da narradora-protagonista Rosalind Kildare Neira, que desvela um 

dos lados de uma história entrecruzada. Suas cartas destinam-se à jovem Elisabeth Armstrong, 

herdeira do comerciante inglês Olivier Armstrong, que desconhece sua origem materna. A 

história pessoal de Rosalind contém a história de Elisabeth, assim como a do guerreiro 

Manuel Baigorria, entre outras figuras ficcionais e históricas.  

Quanto à sua estrutura externa, o romance conecta planos narrativos distintos que lhe 

conferem certa complexidade. Dividido em quatro partes, que se diferenciam em duas formas 

tipográficas, alterna a narração em terceira pessoa com longas inserções em primeira pessoa, 

por meio das cartas de Rosalind Kildare Neira - mais as cartas da personagem Oscar Wilde. 

Com relação ao argumento, a novela apresenta o seguinte périplo geográfico: Galiza 

(Finisterre), Inglaterra (Londres), Argentina (tierra adentro), de maneira intercalada e 

circular. Parece-nos importante ressaltar essa estrutura, pois dela depende em boa medida a 

manifestação dos espelhismos, das fronteiras, da diferença e dos pontos de vista das 

personagens. 

Após ter passado aproximadamente trinta anos cativa entre os índios ranquéis, na 

pampa central argentina, Rosalind retorna à sua terra natal e é levada a relatar seu doloroso 

processo de assimilação e o problemático regresso. Parte de Buenos Aires, em 1832, em 

direção a Córdoba, acompanhada do marido Tomás Farrel, o comerciante inglês Olivier 

Armstrong e a atriz espanhola dona Ana Cáceres.  

O momento de rompimento com o mundo conhecido e o primeiro ano de forçada 

adaptação ocupam a primeira parte da obra. Vejamos o quanto é significativo e dissímil, em 

certa medida, do “ímpeto secreto” borgiano. A certa altura do caminho são avisados de 

levantamentos indígenas, que viviam em constante guerra contra as classes dirigentes: “Los 

habían avistado merodeando cerca de las haciendas; acaso estudiaban el movimiento de los 

ganados o el momento propicio para una invasián o malón” (LOJO, 2006, p. 38). Contudo, o 

condutor ignora a ameaça. A intuição da personagem contrasta com essa despreocupação e se 
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projeta no desafiador brilho da lua, que a experiente Rosalind, vislumbra a partir do tempo da 

enunciação: 

 

La luna cazadora nos había encontrado: un ojo blanco, desnudo, sin pupila, 
en la mitad del cielo. Acaso nos veía como realmente éramos. […] Talvez 
había entendido, también, que me escondía de mí misma detrás de un cutis 
apacible, bajo la corona ordenada de una trenza roja, y que temía levantar 
el velo para conocer el otro lado de mí. (LOJO, 2006, p. 39). 

 

A lua não é a lua, assume o status premonitório da tragédia lorquiana e é também o 

espelho que a poesia de Borges nos convida a olhar. A lua tem uma carga simbólica 

significativa na literatura de Lojo, assim como a luz, o sonho, o espelho, entre outros. A 

soberana luz da lua guarda segredos sob sua aparência de névoa e sombras que adormece os 

viajantes, semelhante à imagem que lemos no poema “Bajo la luz del sueño”, de Forma 

oculta del mundo (1991), em que se tece a mesma rede de símbolos. 

O olhar meditativo da narradora, sobre os rumos de uma viagem desafortunada é 

fruto da reelaboração da mulher madura sob outra lua: a de sua terra natal, que “desvela el 

sueño de las mujeres solas que empiezan a hacerse viejas” (LOJO, 2006, p. 175). Por outro 

lado, na sequencia narrativa, essa reflexão cumpre indicar ao leitor o ponto de inflexão, ali 

onde o eixo de uma história projetada em linha reta encontra-se com a inversão da curva, 

como consequência de um desvio. Nas planícies desérticas, Rosalind encontraria o que não 

sabia que buscaria, nem imaginava que pudesse viver. 

Assim, em certo momento, a intuição se confirma: são atacados por um malón 

(ataques realizados por indígenas aos brancos para adquirir todos os tipos de pertences, 

incluindo mulheres) de índios ranquéis. Seu destino e o do marido se bifurcam. A partir desse 

momento a personagem penetra em um universo outro, a dos indígenas, regido por outras 

regras e outras sacralidades. 

O “ímpeto secreto” que arrebata o guerreiro e a cativa borgianos ao mundo do Outro 

se desvela de maneira gradativa em Finisterre, à medida que a protagonista busca entender as 

pregas de seu destino, em uma espécie de ritual de iniciação. Ela irá ao encontro de si própria, 

de uma parte de si recalcada “detrás de un cutis apacible, bajo la corona ordenada de una 

trenza roja” e de elementos mágicos e sagrados, presentes na cultura indígena 

mapuche/ranquel, que, por outro lado, encontra correspondência em sua familiar cultura 

galega.   
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O momento que marca o despertar do outro lado da fronteira comunica uma espécie 

de vertigem, na qual a protagonista sente o peso do corpo atraído pela força olfativa dos 

elementos indígenas: 

 

[…] el olor del cuero crudo, fuerte como una luz, me quemaba por dentro de 
los párpados, despertaba las entrañas que había creído muertas, llamaba y 
unía en un solo conjuro las partes rotas de mi cuerpo, como deben unirse los 
huesos de los muertos en el día de su resurrección. El cuero y un aroma 
espeso de hierbas se trababan entre sí como una red, y esa red me levantaba 
desde el fondo de una profundidad en la que estuve sumergida durante días 
sin huellas. (LOJO, 2006, p. 49). 

 

A força que a traz ao mundo dos vivos, comparado ao dia da ressureição, nos faz 

lembrar o Juízo final, do pintor italiano Tintoretto (1570), nos termos como Deleuze o 

descreve. Nessa obra, analisa o filósofo francês, a metade superior “age como poderoso ímã 

que atrai os corpos, fazendo-os cavalgar dobras [...] que os reanimam”. (DELEUZE, 2011, p. 

58). Ao se referir à divisão em dois, por uma linha horizontal, presente em obras de alguns 

pintores barrocos (Tintoretto, El Greco), Deleuze examina o efeito das dobras de animar os 

corpos, isto é, provocar a sua movimentação (borrando os contornos) ao mesmo tempo em 

que lhes infunde vivacidade espiritual. Assim, as dobras perpassadas pelas vestimentas 

atravessam os dois planos tornando-os porosos.  

O que anima Rosalind é certa magia, vislumbrada pela avó inglesa, atualizada no 

odor de couro e das ervas, característica do outro lado da linha da fronteira. A união de ambos 

os elementos, formando uma rede, atua como o poderoso imã de que fala Deleuze, que a 

desperta e a conecta com suas forças espirituais e físicas. Esse é o limite que marca a morte 

em uma dimensão existencial anterior à dobra, para o nascimento em outra.  

O salto em direção ao desconhecido – a vida cruel imaginada por trás do relato da 

cativa de Borges – é amenizado poeticamente pela imagem da casa-útero, onde se encontra 

abrigada ao despertar-se: “el mundo era um techo de cuero, una bolsa, una cavidade, una 

extraña cuna de maderas cruzadas donde yo latía, mecida entre mantas, a salvo de la 

interperie”. (LOJO, 2006, p. 49).  

Ao tentar mover-se sente a dor da ferida no ventre e se depara com uma certeza 

incontornável: “Me palpé el vientre y bajo la camisa de lana que reemplazaba mis ropas 

antiguas, de la otra vida (¿La vida verdadera?), encontré una cicatriz. Los bordes de carne, 

gruesas como labios, me hablaban de un tiempo irremediablemente sajado y dividido” 

(LOJO, 2005, p. 49). Essa cicatriz no ventre representa metaforicamente o espaço entre a vida 
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anterior e o cativeiro, a divisão definitiva de seu mundo. A dobra divide fisicamente o centro 

de seu corpo e se multiplica em outras dobras. A personagem terá que percorrer um labirinto, 

que corresponde às muitas dobras, para conhecer o outro lado de si mesma. 

A esterilidade da protagonista permite que se rompa a temida mistura que convertia 

as cativas em “un cuerpo que puede engendrar la mezcla con lo otro bárbaro” (IGLESIAS, 

2003, p. 25). Ao contrário da cativa de Borges, Rosalind não pode gerar filhos biológicos, 

porém tem a difícil tarefa de gerar-se a si mesma. Segundo Zulma Palermo é essa experiência 

de autogestação que rende uma nova oportunidade e uma liberdade alcançada pela 

protagonista no encontro com a diferença e a alteridade (PALERMO, 2007, p. 71). 

A compreensão do mundo do outro e de si própria só é possível através da 

intermediação dos conhecimentos autóctones. Assim, ao pensar que Rosalind é uma machi 

(curandeira), devido os instrumentos de seu marido médico, o xamã do grupo decide 

permanecer com ela. Ela, por sua vez, percebendo que seu futuro depende desse saber vedado 

às mulheres em sua cultura o aceita como a esperança de uma vida menos árdua, propondo a 

aliança: “Me enseñarás los males y los remedios de esta tierra y yo a ti los de la mia, curaré 

para ti” (LOJO, 2006, p. 53). 

Estabelecido o ritual de entrada no mundo do “outro”, a complexidade do mundo do 

qual agora faz parte nos é apresentado, primeiramente, pela inversão da construção social que 

determina certas normas para a constituição do gênero e os papeis que esse pode desempenhar 

de um lado e outro da fronteira. O conhecimento do corpo, e o que é mais importante, o saber 

que pode proporcionar a cura, se acentua como poder feminino. O xamã Mira Más Lejos é a 

figura que une as diferenças. Sexualmente ambíguo, sua presença desfaz a supremacia de um 

sexo sobre o outro, remontando ao modelo arquétipo do andrógino. Um mito, que em palavras 

de Rapucci: “é importante nessa busca da compreensão de si mesmo, rejeitando a 

unilateridade e a incomunicação entre o homem e a mulher”. (RAPUCCI, 2011, p. 133). A 

aliança entre o xamã e a cativa desborda as separações de mundos e posições vistos até então 

separados, como o feminino e o masculino, cultura central e periférica e magia e ciência. 

As dobras se duplicam ao destacar-se na trama o encontro da cativa com um 

guerreiro, personagem histórico. Trata-se de Manuel Baigorria do partido Unitário que se 

exila entre os índios ranquéis, onde se torna líder de um grupo irregular de homens brancos, 

indígenas, perseguidos pela lei, gauchos e cativas.  

Quem é Baigorria, quem é realmente Baigorria, se pergunta Lojo através de Rosalind 

e as respostas se pulverizam. Seu corpo abriga uma existência divergente. Essa polissêmica 
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figura, relativamente pouco tematizada na literatura argentina, encontra seu destino literário 

em Finisterre. 

Nesse caso, a reconstrução histórica empreendida por Lojo para elaborar a figura do 

guerreiro parece-nos explorar aspectos irônicos e ficcionais que provêm da própria realidade. 

Em outras palavras, a narrativa reinterpreta as ambiguidades e contradições de sua biografia, 

articulando-a com a história da cativa.  

A forma escolhida por Lojo para retratá-lo recorta elementos que realçam a 

problemática identidade nacional, presente em seu projeto literário: figura heterogênea, 

“cacique branco”, a aparente incongruência das ações e acontecimentos que marcaram sua 

vida, expostos em um mesmo plano da realidade, historicamente vistos como inconciliáveis, 

reúne contrários que no caso da personagem oferecem interessantes possibilidades de 

convivência.  

Para os indígenas é Condor chico, protegido dos chefes ranquéis Llanquetruz e seu 

filho Painé Guor e, o homem decisivo nas lutas de resistência contra as pretensões 

expansionistas de Rosas. Para os federais, que denominavam os unitários de selvagens, Lojo 

busca uma visão alternativa, que exacerba o binômio federais/unitários. Do outro lado do 

oceano e da história Lojo recria a Manuela Rosas, filha do ex-governador Manuel Rosas, em 

seu exilio na Inglaterra, passados quarenta anos dos fatos relatados pela cativa. É essa 

personagem que em uma de suas reflexões sobre a complexidade dos acontecimentos 

históricos da Argentina rosista reconhece certo humanismo em Baigorria: “Puede ser, eso sí, 

que Baigorria haya ayudado a algún cautivo, sobre todo a alguna cautiva, que en ese punto 

tenía, según cuentan, sus debilidades. Hasta los hombres más extraviados y deleznables son 

capaces de gestos nobles”. (LOJO, 2006, p. 76-7). 

De certo modo, tal montagem esvazia o tradicional sentido disjuntivo que se 

estabeleceu entre os partidos políticos, mas principalmente apresenta um guerreiro com traços 

humanizados, distante de uma figura autoritária. A essa operação soma-se o ângulo também 

inovador que o apresenta, ou seja, o de Manuela Rosas, que atua como uma sensível 

conselheira para a jovem Elizabeth Armstrong, em sua busca pela origem materna.  

Como vemos, Lojo trabalha distintos aspectos de sua personalidade que complicam 

qualquer visão simplista. Como nos lembra Ricardo Piglia, o controle de sentidos disputados 

entre civilização e barbárie nem sempre é esquemático. Para comprovar este argumento usa o 

exemplo, justamente, do “cacique branco” Baigorria. Piglia (2014, p. 29), por sua vez, expõe 

outra interessante faceta do guerreiro: a de leitor.   
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Referência também presente em Finisterre, embora a ação do ato de ler seja 

transferida para as mulheres cativas que leem suas obras favoritas: Don Quixote, Calderón de 

la Barca e a Bíblia.  

Posto na mesma encruzilhada o discurso ficcional aproxima elementos 

aparentemente antitéticos (cacique branco/cativa de olhos azuis), como uma maneira de 

estabelecer novas associações e o encontro de realidades inesperadas que renovam as 

dimensões históricas. O encontro da cativa com o guerreiro, também seu raptor, confirma esse 

argumento. Após uma das muitas batalhas enfrentadas pelo guerreiro, Rosalind, agora 

ajudante do xamã, pode conhecer outro aspecto de sua vida, que espelha seu próprio destino, à 

maneira borgiana: “El mismo hombre que me había condenado al encierro en la pampa 

abierta, el que había roto en pedazos el previsible diseño de mi vida, ahora dependía de mí. 

Otros habían destrozado antes el mapa de la suya, y lo habían llevado a pedir asilo entre los 

ranqueles.”. (LOJO, 2006, p. 89). O entrecruzamento de caminhos existenciais evidencia, 

também, a presença da dobra deleuzeana, na distensão de uma duplicidade em outra.  

A conhecida paixão de Baigorria por uma cativa é ficcionalizada por Lojo com a 

personagem Dona Ana de Cáceres. Dona Ana esconde o verdadeiro motivo de sua vinda, ou 

fuga, para a América. Esse segredo, talvez, seja um elemento ainda mais revelador da tensão 

inevitável da dobra, já que está diretamente relacionado à capacidade de adaptação de quem 

sofre a dobra, a inflexão que marca a vida de quem passa a viver em um mundo alheio ao seu.  

A personagem parte para a América iludida com a leitura das cartas de uma cigana 

que anunciavam o seu casamento com uma pessoa de destaque, seguindo um esquema de final 

feliz próximo aos dos contos de fada. No entanto, é de maneira irônica que o destino se 

cumpre, enquanto a capacidade da heroína de decifrá-lo se embaça. As fantasias que constrói 

ao redor da ideia de poder ser reconhecida nos palcos da América do Sul e o desejo de realizar 

um casamento vantajoso que a salvasse das dificuldades econômicas a impedem de abrir-se 

para o contato com a realidade imediata, depois da mudança imposta pelo destino.  

A ameaça da solidificação de uma identidade única que corresponde à exclusão do 

outro e ao reconhecimento da necessidade da travessia entre identidades e referências 

culturais se torna emblemático nas palavras de Rosalind, durante uma conversa com dona 

Ana, na qual comunica ao leitor sua visão de mundo com relação à da atriz:  

 

Y quién es usted, doña Ana, hubiera querido decirle. Quiénes somos todos 
en el gran teatro de este mundo donde la mayoría representamos tan 
mediocremente nuestros papeles, y si nos dan otro distinto del que creímos 
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asignado no sabemos qué hacernos, ni cómo aprender con eficacia las 
nuevas líneas que nos tocan. (LOJO, 2006, p. 94). 
 

A personagem fica presa entre dois mundos, entre a nostalgia do passado e o temor 

pelo futuro, de modo análogo à experiência de vida de outra Ana, la bella, mãe da 

protagonista Rosa de Arbol de família (2010) – romance com notáveis elementos 

autobiográficos. Juntas, elas representam a melancolia diante da confrontação com situações 

limites dos que permanecem à deriva em um mundo onde não se reconhecem. A frustração 

que marca suas trajetórias na Argentina lhes impede de re-configurar seus destinos e, assim, 

permanecem cativas de suas memórias e ilusões deixadas do outro lado do oceano.  

 

O RETORNO DA CATIVA 

 

Um dos pontos fundamentais que marca um distanciamento entre a cativa 

apresentada por Borges e a de Lojo é a perspectiva feminina. E, por conseguinte, as não tão 

explícitas combinações e entrecruzamentos entre história, ficção e memória que deixam 

transparecer um sentido profundamente humano. 

Dessa maneira, no retorno da cativa à sua terra natal se desvela simbolicamente a 

concepção identitária da autora gerada nos procedimentos de deslocamento e nomadismo em 

constante tensão com o apelo ao enraizamento. Lojo revolve este símbolo, no qual se 

transforma a cativa ao enfatizar a condição de duplo pertencimento, que une em um mesmo 

espaço o que sempre se viu separado. De volta a Finisterre Lojo apresenta sua personagem 

entre duas realidades, constituindo a dobra que compõe a identidade conflitiva: “Y cuando 

estoy de pie, sobre el acantilado, bajo el faro del fin de la tierra, con las rapas transidas por 

la lluvia inversa de las olas, soy Rosa, la hija de María Josefa y del irlandés, y soy Pregunta 

Siempre, la que volvió de la llanura como quien vuelve de la muerte”. (LOJO, 2006, p. 181). 

A identidade da cativa e da exiliada filha se encontram alicerçadas no reconhecimento da 

alteridade. 

Esse procedimento das dobras, que unem uma margem e outra do oceano, se 

multiplica teoricamente de maneira ilimitada, em Finisterre, se lembramos de que Elizabeth, a 

destinatária das memórias, após dobrar e desdobrar as cartas, que lhe revelam seu passado, 

atende ao chamado de suas origens e volta à terra materna. Porém, trata-se de uma condição 

profundamente humana, como nos adverte a narradora em sua última carta: 
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Pero creo que todos nosotros, Elizabeth, tanto el que no ha salido jamás de 
su casa y de su pueblo, como los que nos hemos perdido primero en los 
laberintos del espacio, todos, tarde o temprano, alguna vez llegaremos a 
Finisterre. Al Finis Terrae: al límite del mundo familiar, de la realidad que 
creemos conocer, por dentro o por fuera de nosotros mismos. (LOJO, 2006, 
p. 11). 

 

A compreensão da escrita e a visão de mundo de Lojo podem ser plasmadas no 

interessante conceito-imagem, desenvolvido poeticamente pela autora, denominado corredor. 

Essa imagem tal como o duplo movimento dos andares barrocos é um lugar que abarca os 

cruzamentos de fronteira, por motivos de imigração, exílio, desterro, entre outros. Juntamente 

com a da imagem simbólica de Finisterre, aparecem em um dos capítulos de seu romance 

Árbol de Familia. O corredor é um lugar onde os diferentes tempo/espaço de Galiza e 

Argentina se encontram e se reúnem. Por ele se percorre vários níveis da realidade, da 

memória e da história familiar e coletiva. 

Esses conceitos podem, em certo sentido, definir de maneira ampla algumas 

narrativas lojianas que tratam de “recuperar uma identidade perdida nos meandros dos 

deslocamentos do exílio, superando a angústia do desterro”, conforme analisa Antonio 

Roberto Esteves (2013, p. 83).  

Rosalind, como o próprio corredor, comunica América com Europa e por ele cruza 

Elisabeth. Porém, conforme analisamos, depois que se cruza esse corredor já não é possível 

retornar incólume. Haverá perdas, ressignificações, e a certeza de pertencer a um dos lados 

que conecta o corredor desaparecerá. Restará apenas esse não-lugar que é o corredor, feito 

pelos passos dos que transitam por mundos distintos, que são quase todos os personagens de 

Finisterre. 

Assim, de modo semelhante, as histórias do guerreiro e da cativa de Borges e de Lojo 

podem ser lidas no singular. As trajetórias das personagens percorrem um caminho que se 

dobra no limite de sua cultura própria em outra. Por outro lado, o tema desses relatos alude ao 

processo, ou às partes étnicas, que estão na base de uma sociedade em vias de surgimento, no 

caso a Argentina no século XIX, e que a marcam definitivamente.  

Borges abre uma fenda na sólida identidade nacional homogênea de onde salta a 

diferença, a perspectiva de seu relato se mantém na fronteira de onde é possível olhar os dois 

mundos. Parece-nos que Lojo redimensiona o tema ao saltar a fronteira e explorar a condição 

feminina da cativa e lhe dar voz. Em perspectiva histórica renovada, indaga aspectos de 

figuras e acontecimentos históricos de forma humanizada, manifestada na polivalência de 
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pontos de vistas, mas também pela experiência dos deslocamentos espaciais, exprimindo uma 

condição de desterro que se pretende problematizar. Por fim, insere, ao menos, dois episódios 

decisivos a mais ao mito da cativa: o retorno à terra natal e a retransmissão de suas memórias. 
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Memória, solidão e transgressão no exagero da mãe:  
uma análise das relações de cuidado no romance Amada, de Toni Morrison 

 

 

Grazielle COSTA (UFF) 
 

RESUMO: O trabalho tem por objetivo discutir como a literatura de Toni Morrison, em 
Amada, contribui para apresentar, a partir de um olhar íntimo e pessoal, um relato de memória 
coletiva que problematiza os fundamentos de constituição da identidade política e social dos 
negros nos EUA, pós-guerra de Secessão. Em um movimento ético e estético, Morrison 
insiste em rememorar o que era rastro em The Black Book, narrando os fragmentos de uma 
subjetividade feminina na radicalização do imperativo de proteção materna. A partir das 
relações de cuidado entre as personagens Sethe, Baby Suggs e Denver, discutimos a 
relevância de Amada, enquanto meta-ficção historiográfica, para expansão do espaço de 
memória das mulheres negras na história norte-americana. Através da solidão de Sethe, 
entendemos os limites e possibilidades do exercício da maternagem no contexto de 
escravidão, construindo um sentido original e subversivo para a experiência de ser mãe diante 
da violência.    
PALAVRAS-CHAVE: Toni Morrison. Cuidado. Maternagem. Memória Coletiva. 
 
ABSTRACT:The work aims at discussing how Toni Morrison’s literature, in Beloved, 
contributes to present, through an intimate and personal standpoint, a collective memory 
narrative that problematizes the foundations of Black social and political identity, in post 
Civil War USA. In a movement that is both ethical and aesthetic, Morrison insists in 
reminiscing the remains of a history published in The Black Book, narrating the fragments of 
a feminine subjectivity in the radicalization of maternal protection imperative. From care 
relationships between Sethe, Baby Suggs and Denver, we discuss the importance of Beloved, 
as a historiographic metafiction, to enlarge the space for Black Women memories in 
American history. Through the loneliness of Sethe, we understand the limits and possibilities 
for motherhood in the context of slavery, building an original and subversive sense to the 
experience of being a mother in the face of violence.   
KEYWORDS: Toni Morrison. Care. Motherhood. Collective Memory. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a experiência do cuidado no pós-guerra 

de Secessão nos EUA, a partir do romance Amada (2007), de Toni Morrison. Tal romance 

reelabora a história das mulheres negras a partir dos valores impostos pela cultura e 

expropriados pelo sistema social, desde o lugar da mãe. Entre a imposição da função social de 

reprodução de mão de obra escrava e a impossibilidade do exercício da maternagem, as 

mulheres negras traduzem a violência de um contexto social em que corpo e espírito não se 

comunicam. Esta história, marginalizada pelas versões hegemônicas da história, é 
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potencializada pela qualidade estética da narrativa e pelo compromisso ético de Morrison com 

a memória coletiva das mulheres negras norte-americanas.  

 

AS GRANDES NARRATIVAS SOBRE A “GUERRA DE SECESSÃO” E O LUGAR DO 
NEGRO NA HISTÓRIA DOS EUA 
 

Em Amada, as fronteiras entre a ficção do romance e o acontecimento histórico 

documentado são problematizadas. Toni Morrison recorre à paratextualidade como estratégia 

narrativa, a fim de marcar sua intencionalidade na escolha do contexto histórico em que se 

desenvolve o romance. No prefácio, atesta a autenticidade de seu relato pela referência ao 

Livro Negro (obra de referência da contra-história dos EUA escrita a partir das experiências 

dos negros), onde está a notícia que informa sobre uma mulher negra (Margaret Garner) que 

foi presa por matar um de seus filhos e tentar matar os outros para impedir que fossem 

devolvidos à fazenda de seu dono. Neste sentido, a autora expressa abertamente sua crítica a 

uma concepção objetiva e neutra da história, afirmando o compromisso ético com o 

questionamento dos fundamentos da memória coletiva norte-americana. Este questionamento 

não pretende afirmar-se como verdade substitutiva da história oficial, mas, ao contrário, 

chamar atenção para o caráter inerentemente instável das narrativas históricas. Ao representar 

a memória das mulheres negras através da literatura fantástica, Morrison contesta as fronteiras 

entre o real e o fictício, problematizando as possibilidades de construção da verdade histórica. 

O trauma, na experiência presente das mulheres negras norte-americanas, é tão real no relato 

jornalístico sobre Margaret Garner quanto na literatura fantástica de Morrison. 

Amada, assim, pode ser entendido a partir do conceito de meta-ficção historiográfica, 

desenvolvido por Linda Hutcheon, para descrever a narrativa pós-moderna. Nesta perspectiva, 

a história sempre pode ser reconstruída pela articulação entre diversos espaços de contestação 

da memória, fragmentos de experiências diversas, marcados por ausências e presenças 

circulantes. “No romance pós-moderno, as convenções tanto da ficção quanto da 

historiografia são simultaneamente usadas e abusadas, instaladas e subvertidas, afirmadas e 

negadas”. (HUTCHEON, 1989, p. 5). A literatura de Toni Morrison, desse modo, se insere 

em um movimento que faz do compromisso com a história o material básico da criação 

literária, questionando as pretensões de autonomia tanto do discurso histórico quanto da 

literatura. Morrison não pretende reescrever a história de Margaret Garner. Seu interesse 

transcende a tragédia individual em um contexto opressivo. Sua proposta é narrar as 

complexidades do sentir e agir da mulher negra enquanto coletivo social, imaginando um 
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cenário que transporta seus leitores para um passado fundamental na tarefa de entender os 

desafios da afirmação da mulher negra no tempo presente.  

 

Então eu inventaria seus pensamentos, prenderia esses pensamentos a um 
subtexto que fosse historicamente verdadeiro em essência, mas não 
estritamente factual, a fim de relacionar sua história com questões 
contemporâneas sobre a liberdade, a responsabilidade e o ‘lugar’ da mulher. 
(MORRISON, 2007, p. 12).  
 

O romance Amada reescreve, através da ficção, a história do Sul dos EUA entre os 

anos 1854 e 1875. Estes anos compreendem três eventos contidos nas grandes narrativas da 

história norte-americana. O primeiro, que contextualiza o momento principal de ação do 

romance (a tentativa de captura de Sethe e seus filhos), é o “Ato de Escravo Fugitivo” 

(Fugitive Slave Act), promulgado em 1850 pelo Senado dos EUA, que autorizava o uso da 

violência em expedições de perseguição e captura de escravos foragidos. “[...] os rastreadores 

os pegavam como gaviões ou prendiam na rede como coelhos, [...]” (MORRISON, 2007, p. 

186). É exatamente o contexto de intensificação da violência na perseguição aos negros que 

Morrison reconta através da experiência pessoal e traumática da escrava negra com seus 

quatro filhos. Sobrevivente de uma fuga improvável, Sethe encontra refúgio ao lado de sua 

sogra, negra liberta, sendo dona de seu próprio corpo por vinte e oito dias. Sua liberdade é 

interrompida pela expedição de captura de escravos fugidos, chefiada pelo mais cruel de todos 

os senhores da fazenda “Doce Lar”, o “professor”.   

O segundo grande evento histórico que atravessa o romance é a exaustivamente 

documentada “Guerra de Secessão”, ocorrida entre 1861-1865. Este evento histórico é objeto 

de recorrentes esforços de rememoração, especialmente por parte dos estados do Sul 

(derrotados na guerra), que redefinem seu papel na política norte-americana contemporânea a 

partir da posição heroica de resistência contra a dominação dos modernizadores e liberais do 

Norte. Esta grande narrativa é a história do homem, branco, protestante, que abarca a 

representação do herói do sul. Os negros, neste processo, são parte da paisagem de resistência, 

sem personalidade. Simbolizam, na sua condição de corpos livres para ir e vir, a expropriação 

da alma do Sul pelas falsas promessas de liberdade e prosperidade do Norte. No romance 

Amada, as grandes batalhas da “Guerra de Secessão” não ganham status privilegiado. O foco 

da narrativa de Morrison está nos efeitos da guerra na população negra, forçada a lutar uma 

batalha que não era sua, que implicava novos sacrifícios, sem alterar a condição de constante 

e intensa violência simbólica, estrutural e física a que era submetida. 
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Como resultado da derrota na guerra, os estados do Sul são obrigados a reconhecer a 

liberdade formal dos negros e a submeterem-se ao governo central de Washington, mas 

resistem à assimilação. Tal período é conhecido nas grandes narrativas como “Período de 

Reconstrução”, compreendido entre 1865 e 1877. Em Amada, percebemos que as grandes 

rupturas históricas não impactam a vida dos negros, que continuam submetidos a um sistema 

de intensa violência. A “liberdade” para a maioria dos negros no Sul dos EUA é um 

significante vazio, um valor de brancos para brancos. A grande segregação racial que 

permaneceria como estruturante das relações sociais no Sul dos EUA durante todo o século 

XX, autorizando inúmeras violências em nome da supremacia branca, é narrada por Morrison 

em Amada, através do personagem Selo Pago: 

 

Mil oitocentos e setenta e quatro e homensbrancos ainda à solta. Negros 
eliminados de cidades inteiras; oitenta e sete linchamentos em apenas um 
ano em Kentucky; quatro escolas de pretos queimadas até o chão; homens 
adultos chicoteados como crianças; crianças chicoteados como adultos; 
mulheres negras estupradas pela multidão; propriedades tomadas, pescoços 
quebrados. Ele sentiu o cheiro de pele, de pele e sangue quente. A pele era 
uma coisa, mas sangue humano cozido Numa fogueira de linchamento era 
outra coisa completamente diferente. O fedor fedia. [...] Mas nada daquilo o 
havia cansado até o tutano. Nada daquilo. Tinha sido a fita. Ao amarrar sua 
barcaça na margem do rio Licking, ao apertar o melhor que podia, enxergara 
alguma coisa vermelha no fundo. Ao se abaixar para pegar, achou que era 
uma pena de cardeal presa ao seu barco. Puxou e o que se soltou em sua mão 
foi uma fita vermelha amarrada em volta de uma mecha de cabelo lanoso 
molhado, ainda preso a um pedaço de couro cabeludo. Desamarrou a fita e 
guardou no bolso, jogou a mecha no mato. A caminho de casa, parou, sem 
fôlego e tonto. Esperou até passar a crise e continuou seu caminho. Um 
momento depois, perdeu o fôlego de novo. Dessa vez, sentou-se junto a uma 
cerca. Descansado, pôs-se de pé, mas antes que conseguisse dar um passo 
virou para olhar a rua em que estava andando e disse, para a lama congelada 
e para o rio adiante: ‘O que são essas pessoas? Me diga, Jesus. O que elas 
são? (MORRISON, 2007, p. 242). 
 

A descrição de Morrison nos transporta para o horror da segregação racial no Sul 

pós-guerra de Secessão. A narrativa das percepções e sentimentos do personagem Selo Pago 

nos oferece um cenário cheio de vida e de honestidade, sem eufemismos e generalizações, 

sobre a intensa violência inaugurada pela perseguição aos negros. Símbolo da vitória do Norte 

liberal sobre o Sul conservador, o corpo do negro “livre” se torna o território privilegiado de 

realização da violência. O testemunho de Selo Pago, enumerando com precisão as ocorrências 

de violência, fala a partir de um lugar concreto, de uma experiência real, em relação à qual 

não é possível estar indiferente. A liberdade não alcançou os negros no século XIX, em 
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grande parte do século XX, e talvez ainda seja uma promessa para as novas gerações 

herdeiras desta estrutura de violência e exclusão.  

 

MEMÓRIA COLETIVA E LITERATURA – A PLURALIDADE DA HISTÓRIA NA 
PESSOALIDADE DA NARRATIVA 
 

A literatura de Toni Morrison é um exercício de memória coletiva. O romance 

Amada reconstitui as experiências e sentimentos comuns às mulheres negras como grupo 

social no sul dos EUA do século XIX. Para Morrison, apenas é possível proceder tal 

reconstituição porque ela se reconhece como parte deste grupo, estabelecendo um elo de 

contato entre seu tempo histórico e aquele do qual fizeram parte as mulheres que integram seu 

romance. De acordo com Halbwachs (2004, p. 40), a memória coletiva decorre da faculdade 

de esquecer as barreiras que separam os grupos sociais no presente, focando no passado 

comum. Esse passado comum existe como o lugar da experiência, das sensações e dos 

sentimentos que atravessam gerações e conformam identidades. Para Morrison, o elo com a 

memória das mulheres negras no sul escravocrata se dá no encontro com o fantasma, que dá 

nome ao seu romance: 

 

O terreno, a escravidão, era formidável e sem trilhas. Convidar os leitores (e 
eu própria) a percorrer a paisagem repelente (oculta, mas não 
completamente; deliberadamente enterrada, mas não esquecida) era armar 
uma tenda num cemitério habitado por fantasmas muito eloquentes. Sentei 
na varanda, me embalando numa cadeira de balanço, olhei as pedras 
empilhadas para aparar os golpes ocasionais do rio. Acima das pedras, há um 
caminho pela relva, mas interrompido por um gazebo de madeira situado 
debaixo de um grupo de árvores, em sombra profunda. Ela caminhou até a 
água, subiu pelas pedras e encostou-se no gazebo. Lindo chapéu [...]. Eu 
prezo aquele momento no píer, a instantânea consciência das possiblidades, 
o pulsar forte do coração, a solidão, o perigo. E a garota com chapéu bonito. 
Depois, o foco. (MORRISON, 2007, p. 12-13). 
 

O fantasma representa a atemporalidade da memória coletiva, que transcende o corpo 

físico, marcando a impossibilidade de esquecer os traumas de um passado que impõe limites 

ao ser presente. Ou seja, de um passado que não passou, mas que vive entre o silêncio da 

versão dominante da história e os entreditos das narrativas orais das mulheres negras passadas 

de uma geração a outra. A necessidade de rememorar se apresenta como um imperativo ético 

e psicológico, um caminho através do qual é possível compreender o lugar da mulher negra na 
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sociedade norte-americana no presente e projetar suas possibilidades coletivas de 

emancipação no futuro.  

Em Amada, as mulheres negras são protagonistas da história. “As mulheres da casa 

sabiam e sabiam também as crianças” (MORRISON, 2007, p. 17). Esta é uma história que as 

mulheres negras sabem, pois é constitutiva de sua identidade como grupo social. Não se trata, 

contudo, de uma história definitiva e absoluta, de uma contra-verdade inquestionável sobre o 

que significa ser mulher negra. É na concepção foucaultiana um enunciado, condicionado 

pelo tempo histórico em que escreve Morrison. Isto é, um relato fragmentado e descontínuo 

da história, que se articula com as lutas políticas, sociais e pessoais das mulheres negras no 

final do século XX. Morrison fala a partir de um contexto em que as lutas sociais dos negros e 

das mulheres haviam questionado os fundamentos constitutivos dos EUA como nação 

pluricultural e liberal. O título do romance retoma um termo utilizado, em 1829, por David 

Walker, ativista dos direitos dos negros, para se referir à população negra nos EUA. Do 

mesmo modo, faz referência ao movimento liderado por Martin Luther King, na década de 

1960, que chamava a população negra dos EUA de beloved community. Neste sentido, o 

romance expressa sua intenção de falar de um lugar de arquivo que não está morto, mas que 

deve ser atualizado como discurso para dar sentido à experiência das mulheres negras no final 

do século XX.  

Amada ressignifica a experiência da “comunidade amada” a partir da especificidade 

da experiência das mulheres, especialmente da relação entre mãe e filha. A escrita de 

Morrison, assim, vai além do mero resgate de uma história enterrada, mas propõe a 

reconstrução da história das mulheres negras a partir de um exercício de singular criatividade. 

A história de Amada somente poderia ser contada no momento em que é narrada. Isto não 

significa que o vínculo histórico não seja autêntico e fundante, mas que tal vínculo somente 

pode existir no sistema de signos imaginado por Morrison, com o qual tomamos contato 

através de sua escrita literária. Esta história não é passado. É uma ação presente de 

questionamento das narrativas brancas masculinas sobre a história dos EUA, mas também dos 

discursos críticos do feminismo e do movimento negro, que invisibilizam a especificidade do 

ser mulher no contexto da escravidão. Para romper com esta tripla invisibilidade, Morrison 

nos convida a partilhar uma história sobre as possibilidades e os limites de ser mãe em tempos 

de escravidão. É esta narrativa que passamos a analisar na próxima seção. 
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A RADICALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PROTEÇÃO – O IMPERATIVO DE SER 
MÃE EM TEMPOS DE ESCRAVIDÃO 
 

No prefácio, Morrison nos descreve o incômodo que a levou a narrar uma história de 

mãe. Em um momento da história dos EUA em que as mulheres majoritariamente brancas 

discutiam sobre as vantagens de ter ou não filhos, Morrison reflete sobre o significado da 

maternidade para as mulheres negras. Ou seja, questiona o discurso feminista dominante 

como um referencial para essas mulheres: 

 

Inevitavelmente, essas ideias me levaram à história diferente das mulheres 
negras neste país – uma história na qual o casamento era desestimulado, 
impossível ou ilegal; em que era exigido ter filhos, mas ‘ter’ os filhos, ser 
responsável por eles – ser, em outras palavras, mãe deles – era tão fora de 
questão quanto a liberdade. (MORRISON, 2007, p. 11). 
 

De acordo com Collin e Laborie, o tema maternidade tem sido uma fonte de tensão 

entre as feministas (2009, p. 133). Para algumas feministas, ser mãe é uma função social, uma 

experiência específica das mulheres, que deve ser resguardada e protegida pelo Estado. A 

maternidade, nesta concepção, é vista como um direito, pelo qual as mulheres devem lutar. 

Tal perspectiva se insere em um debate sobre a divisão sexual do trabalho, que negou 

reconhecimento às funções sociais executadas no espaço doméstico. Desse modo, “o 

feminismo maternalista”, como define Bock (2002, p. 519), afirma o caráter social do 

exercício da maternidade, questionando a visão naturalista do ser mãe. Para além de um 

fenômeno biológico, a maternidade é uma atividade social imprescindível para a realização 

dos objetivos do Estado e para as relações de produção no espaço público. Nesse sentido, o 

trabalho feminino doméstico, inclusive o exercício da maternidade, deve ser valorizado e 

recompensado, a partir de sua contribuição social (BOCK, 2002, p. 530-531).  

Tal visão que assume a maternidade como uma função especificamente feminina é 

questionada pelo feminismo radical. Para estas feministas, a maternidade significou 

historicamente um instrumento de opressão das mulheres, de expropriação de seu controle 

sobre o corpo e a vontade. Neste sentido, a maternidade é o fundamento central de uma 

cultura patriarcal, que destitui as mulheres da agência política e social, negando-lhes 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. A emancipação das mulheres passa, 

então, por uma negação da maternidade e pela ampliação da participação feminina nos 

espaços educacionais, profissionais e pessoais, até então predominantemente masculinos. “O 
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acesso à contracepção oral, a partir de 1967, abre às mulheres liberdade de poder anular ou 

limitar sua fecundidade e de escolher ter bebês ou não.” (COLLIN; LABORIE, 2009, p. 135).  

O feminismo do final do século é marcado por esta tensão entre duas visões de 

maternidade. Alguns escritos feministas contemporâneos têm discutido a experiência da 

maternagem como um modelo crítico de sociedade, centrado na ética do cuidado. Ou seja, há 

uma tentativa de definir a experiência histórica da maternidade como uma resposta à crise da 

modernidade na virada do século XX, clamando por um tipo de relação social menos 

individualista, consumista e materialista. Por outro lado, um diferente grupo de feministas 

critica a nova onda de exaltação da maternidade, afirmando tratar-se de um retrocesso na luta 

pela emancipação das mulheres. Ou seja, por trás da aparente valorização da escolha feminina 

em exercer a maternidade, estaria a revitalização do discurso romântico de sacrifício maternal 

em nome de uma sociedade mentalmente sã e fisicamente próspera. 

Morrison nos mostra que este debate ignora a experiência das mulheres negras, para 

quem a maternidade teve significados distintos daqueles representados pela dicotomia acima 

descrita. A escravidão expropria o sujeito do controle do próprio corpo. Entretanto, para as 

mulheres, tal expropriação transcende seu próprio corpo e alcança os corpos de seus filhos. 

Por sua condição biológica, elas são forçadas a reproduzirem força de trabalho para seus 

senhores. Tal reprodução significa gerar, dar a luz e cuidar dos filhos até a idade em que serão 

tomados pelo seu dono. A tragédia para essas mulheres está na violência da obrigação de 

gerar novos corpos escravos, cuidá-los para, então, oferecê-los a uma vida de abusos.  

Nos sistemas políticos modernos, ao menos, a maternidade se tornou menos uma 

experiência das mulheres e mais uma política de Estado, centrada no controle do corpo da 

mulher como instrumento de manutenção da ordem. Jean Bethke Elshtain (1987, p. 71) 

entende que a ordem política moderna se constitui a partir da distinção entre uma virtude 

privada, centrada no cuidado materno, e uma virtude pública, baseada na autonomia pelo 

fortalecimento do poder do Estado. Tal distinção se estabelece através de um contrato tácito 

entre as mães (protetoras do espaço privado) e o Estado (protetor do espaço público). As mães 

são aquelas que devem alimentar, cuidar e educar os filhos no espaço doméstico (lugar da 

reprodução), permitindo-lhes desenvolver o potencial para serem grandes homens. Quando os 

filhos crescem e alcançam o espaço público (lugar da produção) o dever de proteger se 

desloca para o Estado, que, assim, justifica seu monopólio sobre os meios de violência e sua 

capacidade de intervenção na vida civil. Para as mulheres negras nos EUA do século XIX, 

este contrato não foi firmado. Como escravas, cabia-lhes ter filhos para manter o sistema 
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econômico e político escravista. Era seu dever dar a luz, alimentar e cuidar dos filhos até que 

estes fossem levados pelos seus donos. Quando entregavam seus filhos não obtinham a 

promessa de proteção, mas, ao contrário, sabiam que o que os esperava era a violência 

contínua e inescapável. 

 

O último de seus filhos, que ela mal olhou quando nasceu porque não valia a 
pena tentar aprender traços que você não veria chegar à idade adulta mesmo. 
Sete vezes tinha feito isso: segurando um pezinho; examinando a gordura da 
ponta dos dedos com seus dedos – dedos que ela nunca viu se transformarem 
em mãos de homem ou mulher que uma mãe reconheceria em qualquer 
parte. Ela não sabia até hoje que aspecto tinham seus dentes permanentes; ou 
como sustentavam a cabeça ao andar. (MORRISON, 2007, p. 191). 
 

Amada narra a história de uma mulher que resistiu às imposições sociais para a 

mulher negra no tempo em que viveu. O grande pecado de Sethe foi ser mãe em um contexto 

em que a maternidade não era autorizada à mulher negra. Para a mulher negra, ser livre é 

poder amar. É autorizar-se sentir afeto, apegar-se e cuidar dos seus filhos. Sethe foi livre por 

vinte e oito dias, pois amou seus filhos. Realizou com sua prole o pacto de proteção que as 

mães brancas fazem. “Parece que amei eles mais depois que cheguei aqui. Ou quem sabe eu 

não podia amar eles direito em Kentucky porque eles não eram meus para amar”. 

(MORRISON, 2007, p. 220).  

Esta violência leva Sethe às últimas consequências do amor materno. Definido pelo 

personagem Paul D como um tipo de amor “grosso demais”, o sacrifício de Sethe pela 

liberdade de seus filhos subverte a ordem social escravista. O ato de extrema violência contra 

sua prole é percebido por Sethe como único recurso para livrar seus filhos da tortura de viver 

como escravos. A morte é a única aposta de proteção possível para Sethe, que não se resigna 

diante da possibilidade de amar seus filhos; que não submete sua condição de mãe aos limites 

do sistema social em que vive: 

 

Que qualquer branco podia pegar todo o seu ser para fazer qualquer coisa 
que lhe viesse à mente. Não apenas trabalhar, matar ou aleijar, mas sujar 
também. Sujar a tal ponto que não era possível gostar de si mesmo. Sujar a 
tal ponto que a pessoa esquecia quem era e não conseguia pensar nisso. E, 
embora ela e os outros tivessem sobrevivido e superado, nunca poderia 
permitir que aquilo acontecesse com os seus. O melhor dela eram seus 
filhos. Os brancos podiam sujar ela, sim, mas não o melhor dela, aquela 
coisa bela, mágica – a parte dela que era limpa. (MORRISON, 2007, p. 333). 
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Na passagem descrita acima, tomamos contato com a percepção de Sethe sobre o que 

significa a maternidade. Expropriada do seu corpo, que se tornou território de múltiplas 

violências (exploração laboral, tortura, espancamento e estupro), Sethe localiza nos seus 

filhos o fragmento de sua alma que resiste à escravidão. Sua única parte limpa, genuína e 

autêntica que sobrevive às violências da escravidão são os filhos. Impedir o retorno à vida de 

escravo, além de um ato de sacrifício em nome dos filhos, representa um movimento radical 

na luta de Sethe para sobreviver, de resistência de uma mulher que queria ser sujeito de sua 

história. Sua ideia era libertar-se da escravidão do corpo negro, agarrando-se à fé de que nada 

poderia ser pior do que o que ela viveu. Devia haver outro lugar, outro espaço em que a alma 

poderia existir em todo seu esplendor de negritude. Esta era a sua única esperança. “Eu nem 

respirava sem meus filhos. Falei isso para Baby Suggs e ela ajoelhou e pediu perdão a Deus 

por mim. Mas assim é. Meu plano era levar nós todos para o outro lado, onde está minha 

mãe”. (MORRISON, 2007, p. 272). 

O trauma da frustração de sua única esperança de sobreviver inaugura um processo 

de sofrimento que a personagem não é capaz de superar. Consumida pela culpa, abandonada 

por todos a seu redor, Sethe torna-se escrava de sua própria memória. Apesar de não estar 

mais submetida formalmente ao regime de escravidão, Sethe continua a experimentar a 

vivência de ser escrava através da memória do que ela não pôde ser: mãe. A impossibilidade 

de esquecer sua falência como protetora expropria sua condição de humana. A experiência de 

um processo de violência extrema prescinde instrumentos de força para que o ato violento se 

repita. O fantasma está nela para lembrá-la de sua condição de sobrevivente; para afirmar a 

impossibilidade da liberdade. Não há redenção para a escravidão simbólica, constitutiva de 

sua identidade. Nenhuma lei que seja assinada ou grande líder que profira um discurso em 

nome da liberdade pode apagar a violência de um sistema que não permite a Sethe existir 

como mulher e mãe.  

Com a chegada de Paul D à casa assombrada 124, Sethe percebe uma oportunidade 

de ir adiante. Entretanto, o aparecimento de Amada (o fantasma da única filha que morreu) 

recoloca Sethe em um processo de escravidão ao passado. Sua obsessão por redimir sua culpa 

como mãe a impede de relacionar-se com o mundo a sua volta, de perceber qualquer sentido 

para além de sua relação com a filha morta. Sethe quer ser perdoada, quer ser compreendida, 

quer ser amada como a mãe que não pôde ser. A ambivalência entre o desejo de ser perdoada 

e a impossibilidade de se autojustificar consome a vida de Sethe, negando-lhe a experiência 

de mulher ao lado do companheiro Paul D, da filha Denver e da comunidade negra. A súplica 
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de perdão é o que a prende à tênue vida que subsiste no corpo cansado e na alma fragmentada 

pela violência: 

 

Amada a acusava de deixá-la para trás. De não ser boa com ela, de não sorrir 
para ela. Dizia que elas eram a mesma pessoa, tinham o mesmo rosto, como 
ela podia tê-la abandonado? E Sethe chorava, dizendo que nunca a 
abandonara, ou não quisera abandonar – que tivera de tirá-los, afastá-los, que 
guardara o leite o tempo todo e o dinheiro também para a lápide, embora não 
o bastante. Que seu plano tinha sido de todos estarem juntos do outro lado, 
para sempre. (MORRISON, 2007, p. 320). 
 

A experiência transgressora de Sethe no exercício da maternidade inaugura um lugar 

distinto para a mulher negra. A filha que sobreviveu, Denver, elabora a violência extrema da 

qual escapou, compreende a ausência da mãe e segue em frente, rompendo o isolamento do 

124 para cuidar da mãe e exorcizar o fantasma do passado que a impedia de viver. Enfrenta o 

ressentimento pela proteção que nunca recebeu da mãe, nem do mundo ao seu redor. Realiza 

o movimento corajoso de pedir ajuda ao mundo que rejeitava, sendo acolhida por este com 

suas cicatrizes. Representa as mulheres negras que enfrentaram um mundo hostil e estranho 

para reconstruir sua identidade, para não abandonar uma utopia de liberdade: “usando o mais 

colorido dos vestidos de festa de feira e calçada com os sapatos de uma estranha, ficou parada 

na varanda do 124 pronta para ser engolida pelo mundo além do limite da varanda”. 

(MORRISON, 2007, p. 323).  

Denver não foge de sua história; ouve, recorda e age entre o medo, a culpa e o rancor 

da história de sua família. Exerce a proteção sobre sua mãe e sobre si mesma. Experimenta a 

liberdade pelo cuidado, redefinindo seu lugar naquela sociedade. “Era uma ideia nova, ter um 

eu para cuidar e preservar”. (MORRISON, 2007, p. 334). Assim, recupera a subjetividade 

expropriada pela violência da escravidão na experiência de sofrimento de sua mãe e na 

solidão do 124. Define sua identidade a partir do híbrido lugar de protegida e de protetora da 

memória de sua família. No final do romance, um sopro de vida nasce em Sethe pela 

transgressão da sua posição social. Sem forças para cuidar, para seguir em frente em nome do 

perdão da filha, Sethe abandona-se no cuidado de Denver e de Paul D. Ou seja, reaviva sua 

esperança de sentir ao assumir a posição do ser cuidado.  
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CONCLUSÃO 
  

A experiência das mulheres negras, narrada através da intimidade e dos traumas de 

Sethe, subverte a violência pelo seu extremo. Entre a invasão do lembrar a violência da 

proteção (a presença do fantasma) e a necessidade de esquecer (a expulsão de Amada), 

constrói-se a memória coletiva da comunidade negra. A história “não era para passar adiante”. 

“Esqueceram dela como de um pesadelo [...]. Lembrar parecia insensato” (MORRISON,  

2007, p. 362). É uma história que foi soterrada pela vontade de esquecer. As pegadas da 

fantasma foram sendo apagadas pelo tempo para que a “Comunidade Amada” pudesse se 

posicionar à margem, esquecendo o que doía demais recordar. O esquecer é uma necessidade 

para ir adiante, para sobreviver à violência que inaugura cada dia na vida das mulheres negras. 

Entretanto, rememorar é uma obrigação ética, um passo indispensável no questionamento dos 

fundamentos profundos da violência que se repete na experiência dessas mulheres. Amada 

não deixou de estar lá. Seus rastros não foram apagados; ficaram nos silêncios que 

perpetuaram as formas de violência contra as mulheres negras no século XX. Estes rastros 

foram seguidos por Morrison em seu processo de criação do romance que reconcilia as 

mulheres negras com a sua dolorosa memória. Este ato político dá significado à experiência 

da maternidade a partir do ponto de vista da mulher negra, que transborda o amor do cuidado, 

enfrentando os fantasmas do passado para não permitir que seu corpo se repita como lugar da 

violência.  
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Memória e paródia, a presença de Brueghel em A caixa de areia de Lourenço Mutarelli 

 

 

Guilherme Mariano Martins da SILVA (IBILCE/UNESP) 

 

RESUMO: Este trabalho se propõe a discutir como o romance gráfico A caixa de Areia ou eu 
era dois em meu quintal (2005), de Lourenço Mutarelli, estabelece um ensaio filosófico sobre 
a dualidade da memória entre ficcionalidade e factualidade e, dentro desta, entre arte e 
sociedade. Nessas dualidades se insere, dentro da narrativa em questão, a recriação do quadro 
de Pieter Brueghel, o velho, O triunfo da Morte (1562), pois a obra é recriada por meio da 
paródia e, dessa maneira, estabelece uma associação entre memória e estética, visto que, 
dentro do romance gráfico, a memória não é apenas uma retomada de fatos históricos 
anteriores, mas uma reinvenção desses fatos, uma reinvenção do passado no presente. É neste 
paralelo que se concebe a paródia, não simplesmente como uma retomada e citação de obras 
passadas, mas como uma reinvenção das mesmas no presente, como um equivalente da 
memória humana no campo estético. Nesse sentido, também se questionam as barreiras entre 
obra e sociedade, pois o romance gráfico divide-se em duas histórias, uma ficcional e uma 
metaficcional, tendo esta última o caráter autobiográfico, visto que a personagem principal 
performa a figura do próprio autor. Essa narrativa metaficcional começa a se mesclar com a 
outra história, cujos personagens em foco são extremamente caricaturescos, fazendo com que 
essa dualidade represente dois polos da discussão entre realidade e ficção, assim como o 
quadro de Brueghel apresenta ao leitor a dualidade entre vida e morte. 
PALAVRAS-CHAVE: Lourenço Mutarelli. A caixa de Areia ou eu era dois em meu quintal. 
Memória. Paródia. O triunfo da morte. 
 
ABSTRACT: This presentation intends to discuss how the graphic novel A caixa de Areia ou 
eu era dois em meu quintal (2005), of Lourenço Mutarelli, stablishes a philosophical essay 
about the duality of memory between fictionality and factuality and, inside this discussion, 
between art and society. In this dualities is inserted, into this narrative, the remaking of Pieter 
Brueghel’s, the elder, painting The Triumph of Death (1562) as this work is recreated 
through parody and therefore it creates an association between memory and aesthetics 
because in the graphic novel memory is not only a re-telling of historical facts, but a 
reinvention of these facts in the present. It is in this parallel that parody is conceived, not just 
as a quotation of past works of art, but as a remaking of them in the present, as if they were 
equivalents of human memory in the aesthetic field. In this manner the barriers between art 
and society are also contested in the graphic novel as it is divided in two narratives, one 
fictional and one meta-fictional, having the last one an autobiographical aspect as the main 
character performs the image of its author. This metafictional story starts to mingle with the 
other narrative, which characters are extremely charged and in result the duality represented 
by these two poles corresponds to the discussion between reality and fiction, as well as 
Brueghel’s painting presents the duality of life and death. 
KEYWORDS: Lourenço Mutarelli. A caixa de Areia ou eu era dois em meu quintal. Memory, 
Parody. The Triumph of Death. 

 

Este trabalho se propõe a discutir como o romance gráfico A caixa de Areia ou eu 

era dois em meu quintal (2005), de Lourenço Mutarelli, estabelece um ensaio filosófico sobre 
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a dualidade da memória entre ficcionalidade e factualidade e, dentro desta dualidade, entre 

outra, a de arte e sociedade. 

Nestas oposições se insere, dentro do romance gráfico, a recriação do quadro de 

Pieter Brueghel, o velho, O triunfo da Morte (1562), pois a pintura é recriada na obra de 

Mutarelli por meio da paródia e, dessa maneira, estabelece uma associação entre memória e 

tradição estética, visto que, dentro do romance gráfico, a memória não é apenas uma retomada 

de fatos históricos anteriores de uma vida particular, mas uma reinvenção desses fatos 

pessoais, ou seja, uma recriação do passado no presente e não apenas uma evocação.  

Similarmente, é neste paralelo que se concebe a paródia para esta análise, não 

simplesmente como uma retomada e citação de obras da tradição em um intertexto aditivo, 

mas como uma modificação das mesmas no presente, uma nova produção que reescreve esta 

citação em um novo contexto, ou seja, uma intertextualidade em tensão dialética. E, portanto, 

um equivalente da memória humana no campo estético, se pensada aqui a memória como a 

concebe Mutarelli no romance gráfico de 2005. 

Desse modo, distancia-se aqui também do conceito de pastiche, como concebido por 

Fredric Jameson (1991, p. 16-19), pois considera-se que a recriação da obra de Brueghel por 

Mutarelli ocorre de forma a revelar um estilo único do autor brasileiro e uma retomada crítica 

e satírica da obra flamenga que contém em si um ideal utópico de transformação artística. 

Algo que, apesar de fadado ao fracasso na pós-modernidade, como concebida pelo crítico, 

pela simples existência dentro deste contexto de impossibilidade, demonstra sua força utópica. 

Contudo, é necessária uma breve explicação sobre o romance gráfico em questão 

antes que estas afirmações sejam, de fato, expostas. Publicado em 2005, ele é o primeiro 

romance gráfico do autor a ser produzido após uma pausa de cinco anos dedicados somente à 

escrita de romances estritamente tipográficos, tais quais O cheiro do ralo (2002), O natimorto 

(2004) e Jesus Kid (2004). Ou seja, esta é a primeira arte sequencial produzida por Mutarelli 

após este período dedicado à produção de romances. 

Desta forma, o romance gráfico de 2005 carrega consigo algumas marcas relevantes 

deste período sabático voltado para a literatura romanesca. Uma delas, como apontado por 

Líber Paz (2008, p. 183), é o formato de sua diagramação, o qual foge do convencional 

formato americano (17 cm x 26 cm), comumente empregado na produção de romances 

gráficos e volta-se para o formato do livro de bolso (14 cm x 21cm), um pouco menor.  

Este procedimento faz com que a exposição dos painéis na página sofra uma 

compressão, ou seja, eles precisam ser espalhados uniformemente em um espaço um pouco 
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menor. Por isso, nota-se que neste quadrinho há a presença de uma repetição da diagramação 

em uma divisão da página em três blocos horizontais, os quais, em sua maioria, são divididos 

em três painéis verticais. Isso também cria uma influência no ritmo da narrativa, tornando-a 

uniformemente fluída. A modificação maior do ritmo de leitura se dá pela inserção de 

vinhetas de página única, as quais por sua totalidade imagética levam um maior tempo para 

serem lidas. 

A escolha de formato também aproxima a obra em questão da mídia literária 

tipográfica, pois incorpora, neste caso, uma diagramação homológica do veículo de 

apresentação da literatura, o livro tipografado. Desse modo, o romance gráfico parece 

apresentar-se ao leitor como “literatura”, o que pode ser lido como uma pretensão de 

qualidade literária no quesito canônico, mas que, na opinião deste trabalho, pretende, 

justamente, questionar essa qualificação subjetiva de valor artístico e valor literário no que 

tange a diferenças de gênero e mídias. 

Portanto, ao apresentar-se como livro, o romance gráfico de Mutarelli põe em 

discussão as barreiras entre literatura e arte sequencial, focando-se principalmente nos 

problemas derivados de valoração entre “alta” e “baixa” literaturas que acometem a sociedade 

e a tradição da literatura, inclusive, que acometem a própria diferença terminológica entre 

quadrinhos, arte sequencial e romance gráfico. Logo, esta diagramação questiona a sua 

própria existência. 

No que tange a sua estrutura de composição, este romance gráfico marca também o 

retorno de Mutarelli ao nanquim, técnica muito empregada pelo autor em romances gráficos 

anteriores. O emprego do nanquim em A caixa de areia ou eu era dois em meu quintal, 

contudo é muito mais suave e luminoso, contrastando com o carregado e o escuro de obras 

como Transubstanciação (1992, segunda edição publicada em 1999), Eu te amo Lucimar 

(1994) e Desgraçados (1998). 

A temática do romance gráfico de 2005 também segue a tendência de sua estrutura 

gráfica, apresentando uma narrativa menos violenta e ácida do que a de suas produções 

anteriores. Nesse sentido, nota-se que já havia na trilogia da personagem Diomedes uma 

diminuição da agressividade do traço entre O dobro de cinco (1998) e O rei do ponto (1999), 

contudo, pela narrativa da “Trilogia de quatro” flertar com o clima noir e, claramente, 

dialogar com elementos intertextuais da obra Transubstanciação (1999), como a presença do 

grande circo figurando cartazes do personagem Zoster, pai de Thiago.  
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As sombras que dominam o mundo de Thiago e, mais levemente, de Diomedes, 

contudo, são iluminadas em A caixa de areia ou eu era dois em meu quintal, pois o nanquim 

deixa de ocupar o espaço sólido das figuras e dos espaços e assume função delineadora, sendo 

o espaço em si preenchido pelo branco da página, ou, no caso do deserto, lócus do prólogo, 

por coloração terrosa.  

Essa mudança reflete o experimentalismo técnico do autor, já presente nas mudanças 

visíveis na organização dos romances gráficos entre Transubstanciação e as narrativas de 

Diomedes, assim como nas mudanças formais entre os romances O cheiro do ralo (2002), 

Jesus Kid (2004) e A arte de produzir efeito sem causa (2009). E tal como nessas outras 

obras, em A caixa de areia o experimentalismo formal também resulta em uma conjunção 

entre forma e tema. Isso ocorre, pois o enredo e o espaço narrativo deste romance gráfico são 

mais suaves no que tange ao tratamento temático e, paralelamente, o mesmo também se dá na 

sua representação visual. 

Portanto, no que toca ao enredo, o romance gráfico se divide em duas histórias, uma 

explicitamente ficcional, narra a história de Carlton e Kleiton, dois homens cartunescos presos 

em um Fiat Uno imóvel em um deserto; e uma metaficcional, a qual mostra o autor e seus 

familiares como personagens, criando-se em sua representação a ilusão de factualidade, pois, 

esta segunda história aparenta ter um caráter autobiográfico, visto que a personagem principal 

performa a figura do próprio autor.  

Contudo, a inserção das personagens das duas narrativas no prólogo em conjunto, 

assim como ao final do romance gráfico, relativiza essa sensação de realismo provocada pela 

inserção de personagens “reais” e enfraquecem o autobiografismo. Como nota Pedro Galas 

Araújo (2011, p. 128), outro elemento que diminui a ilusão autobiográfica é a presença dos 

brinquedos na caixa de areia do autor-protagonista: 

 

Mas na narrativa de Lourenço Mutarelli, o surgimento repentino dos 
brinquedos da infância instaura um desequilíbrio, um descompasso no autor-
personagem, que passa a se repensar enquanto sujeito, indagando sobre sua 
própria subjetividade, sobre sua memória, e esse desarranjo é transmitido 
para a narrativa, mas também para o leitor, que começa então a desconfiar 
dos índices que garantem a verossimilhança da trama.   

 

Do mesmo modo, dentro do prólogo, as duas narrativas se mesclam fazendo com que 

essa dualidade represente dois pólos da discussão entre realidade e ficção e questione as 
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barreiras entre as mesmas, comumente tidas como absoluta e concreta, vista no romance 

gráfico como tênue e inexistente.  

Esse enfraquecimento da barreira entre realidade e ficção é estabelecido no prólogo 

intermediado da metáfora do deserto, pois este espaço, no qual as personagens das duas 

narrativas se encontram, é apresentado na obra como atemporal: “O deserto não recebeu seu 

nome por ser quente. [...] A areia do deserto guarda a forma de quem nela se deitar. [...] A 

areia também guarda o que já não existe mais [...]”. (MUTARELLI, 2005, p. 15-19). 

O deserto, portanto, surge como o espaço do eterno, assim como a areia da 

ampulheta para o autor-personagem é o elemento que possui as qualidades do tempo: “É 

como uma ampulheta... estou tentando aprisionar um período da minha existência”. 

(MUTARELLI, 2005, p. 83). Portanto, como a areia se apresenta como uma matéria que 

aprisiona o tempo em sua forma, o deserto é paralelamente estabelecido como este lugar da 

eternidade, na qual o passado é guardado em marcas de areia intocadas pelo vento. 

Este deserto, em sua atemporalidade é também infinito, inexorável. Dele, portanto, 

não se pode escapar, assumindo a composição de um limbo entre tempo e espaço, pois como 

afirma Carlton: “Todos sabem que os desertos caminham não sei quantos metros ou 

quilômetros por ano. Não adianta fugir. Mais cedo ou mais tarde o deserto encontrará você.” 

(MUTARELLI, 2005, p. 118). 

Dessa forma, o deserto se estabelece aqui como a ligação entre real e ficcional, mas 

também com a própria essência do tempo, na dualidade entre passado e presente, tradição e 

contemporaneidade, pai e filho, assim como na sua representação mais primitiva e essencial, 

vida e morte. Por isso, a inversão provocada no prólogo acerca da linhagem de ancestrais para 

descendentes recitadas a cada página em uma relação não mais de pai para filho, mas ao 

contrário, de neto para avô, instaura a quebra das barreiras temporais ou, pelo menos, da 

linearidade temporal convencionalizada: “Lorenzo era Lorenzo... Por que meu filho é 

Francisco.” (MUTARELLI, 2005, p. 21-23). 

Essa quebra da linearidade temporal é seguida por uma página dupla que recria a 

obra de Pieter Brueghel, o velho, O Triunfo da Morte (1562) (nas páginas não numeradas 24 e 

25). E aqui a obra de Brueghel não é representada como uma simples colagem ou 

homenagem, pelo contrário, ela é completamente parodiada. Dessa forma, a inserção do 

quadro de Brueghel retoma a temática da inversão da linhagem genética entre avô e neto, no 

campo estético, entre tradição e contemporaneidade. Pois Mutarelli adiciona elementos que 

estabelecem novos significados à obra do pintor flamengo, sendo a adição mais importante a 
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de uma criança gigantesca disposta na lateral direita da imagem que parece brincar com peças 

de xadrez, as quais confundem-se em tamanho e presença, com as personagens que figuram 

no quadro que representam as figuras do quadro de Brueghel.  

Logo, há aqui uma reunião da temática do romance gráfico com a temática do quadro 

de 1562, que apresenta um cenário de inexorabilidade no qual a Morte figura como triunfante 

sobre o homem. Nesse sentido, o quadro de Brueghel concebe a alegoria da morte como a 

passagem de tempo ao qual o homem não pode fugir é concebida na representação de uma 

paisagem apocalíptica, na qual esqueletos massacram homens e mulheres, independentemente 

de sua classe social. Não há fugas para reis (baixo canto esquerdo), para o clero (altura média 

do canto esquerdo), o qual é composto pela morte em si, e mesmo os artistas, músicos, 

possuem a morte em suas costas. 

Nesse sentido o quadro defende uma visão de derrota definitiva, bem alicerçada no 

título que carrega. O triunfo da morte é a derrocada do homem e para este não existe nenhuma 

oportunidade de redenção ou alívio do fardo mortal. Em qualquer um de seus lados, a morte 

prevalece soberana. As cores dão um ar ainda mais desolado, escuro à paisagem, reforçando o 

significado empregado nas figuras. Nessa divisão, deve-se notar que os temas que 

permanecem “fiéis” ao quadro O triunfo da Morte ocupam o lado esquerdo da imagem, 

enquanto os elementos adicionados por Mutarelli na releitura da imagem ocupam o lado 

direito. Essa dualidade da disposição espacial recria a dualidade que se apresenta na imagem 

do romance gráfico, a dualidade entre vida e morte. Contudo, a oposição vida e morte, apesar 

de se apresentar em lados opostos do quadro, ainda ocupam o mesmo quadro, a mesma 

vinheta, o que faz com que sejam dois lados da mesma moeda, passado e presente, morte e 

vida, mal e bem.  

Essa divisão temática entre lados esquerdo e direito na recriação de Mutarelli é 

também representada na estrutura do desenho, que apresenta uma iluminação muito maior no 

lado direito, página na qual se distribuem a criança e as peças de xadrez, figuras relacionadas 

aos temas de passado, infância, jogos, vida. Enquanto do lado esquerdo a coloração é mais 

escura, o que reforça os temas apresentados pelos esqueletos e pelo martírio. Dessa forma, a 

oposição temática entre vida e morte é estruturalmente marcada no desenho por outra 

oposição, luz e sombra, uma temática presente na própria estrutura material da técnica usada 

na composição do romance gráfico, o nanquim.  

Sobre a diagramação espacial, se levarmos em conta as citações bíblicas: “Disse o 

Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por 
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escabelo dos teus pés” (Salmos 110: 1) e “Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos 

mortos, e pondo-o à sua direita nos céus” (Efésios, 1: 20.), a divisão entre direita e esquerda 

podem adquirir novos significados. Essa leitura com o intertexto cristão é reforçada pela 

figura da peça de xadrez que parece ascender aos céus ocupando exatamente o meio da 

imagem, o miolo de página, uma intersecção entre vida e morte.  

As figuras com as quais a criança brinca também corroboram com a oposição bíblica 

entre direita e esquerda, pois a que é segurada pela mão direita da criança está ascendendo, 

enquanto a peça segurada pela mão esquerda descende. Portanto, se pensada a criança como 

uma alegoria de Deus, ou, pelo menos, como o aspecto divino pertencente a qualquer 

contador de histórias, o aspecto divino daquele que cria um universo e decide neste quem vive 

ou morre, incorpora-se no quadro a dualidade semântica dos dois lados como opostos.  

Logo, há uma inversão do significado do quadro original, pois a morte não se torna 

apenas menos trágica ou apocalíptica, mas lúdica, ficcional. Não que não haja elementos 

lúdicos no quadro de Brueghel, pelo contrário, encontram-se cartas de baralho jogadas ao 

chão junto à um tabuleiro de gamão, por exemplo. Contudo, no quadro, estes elementos 

lúdicos estão representados negativamente, como um endgame, simbolizando o fim de um 

jogo, o qual não retorna. Os jogadores ou morreram ou morrerão em breve e o que resta do 

lúdico são cartas e tabuleiros abandonados ao chão.  

Já na recriação, Mutarelli reverte isso na figura gigantesca da criança, pois a Infância 

sobressai à morte e faz dela brinquedo. O fim de jogo vira o jogo em si próprio e a criança 

molda a realidade em sua narrativa privada, brincando em seu quintal gigantesco, a morte se 

divide, partilhada entre o bem e o mal. É, portanto, tornada lúdica como são lúdicas as 

histórias contadas pelos dois personagens presos no deserto para que o tempo passe. A morte 

vira uma anedota.  

A recriação do quadro O Triunfo da Morte como um processo lúdico e relacionado à 

infância pode ser percebida no diálogo que o autor-protagonista realiza com sua esposa 

durante o café da manhã, no qual expressa como, quando criança, a coleção “Jovem Cientista” 

o introduziu às pinturas do artista flamengo: 

 

Foi em um desses fascículos que descobri os quadros de “Brüegel”, fiquei 
fascinado e desenvolvi uma obsessão por um deles em particular. Pedi par 
que minha mãe comprasse várias destas caveirinhas... Elas custavam bem 
baratinho, e, apesar de serem em outra escala... o Xadrez e a “Ciência” me 
possibilitavam recriar em uma brincadeira minha aventura predileta: “O 
Triunfo da Morte”. (MUTARELLI, 2005, p. 64). 
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Como se percebe na citação acima, o quadro de Brueghel é retomado na narrativa do 

desenhista-personagem como uma brincadeira de infância que é recriada por meio do xadrez e 

da “ciência”, ou seja, do jogo e do conhecimento em seu sentido mais tradicional ou canônico. 

Dessa forma, na figura do desenhista personagem, percebe-se que o conceito estético 

predominante é a recriação parodística.  

Assim, a tradição é posta em evidência não como uma angústia da influência 

criadora, mas como um brinquedo, como um elemento do passado que pode ser trazido à tona 

no presente para ser revisto de uma nova forma. Mas, mais importante, a junção da oposição 

vida e morte no quadro de Brueghel é paralela à sua própria inserção no romance gráfico 

como representante do cânone histórico da arte, que pode ser compreendido aqui tanto como a 

morte triunfante a ser vencida pela brincadeira, quanto como o deserto que sempre alcança a 

inovação e a rebeldia, tornando as partes do sistema tradicionalizado. 

Neste sentido, com a inserção da temática de Brueghel e da releitura paródica da 

mesma, a imagem do deserto infinito no qual estão presos Carlton e Kleiton pode também ser 

vista de modo ainda mais negativo, reforçando-se a questão da inexorabilidade do destino, do 

limbo espacial e do vazio existencial que estes personagens estão sujeitos em um local 

atemporal.  

Contudo mesmo em sua prisão sem fronteira e fim, o tédio decorrente da 

atemporalidade pode ser mitigado com a presença de anedotas, ou seja, a habilidade humana e 

sua tendência a ficcionalizar a realidade contando histórias se relaciona com um aspecto da 

infância humana que é a criatividade e o olhar lúdico sobre o mundo. Um aspecto da 

humanidade que não morre nunca em completo, pois o fantasiar e contar histórias afetam 

diretamente o modo como vemos o mundo material.  

Esse lado da humanidade seria, para Walter Benjamin (1989), experiência, o oposto 

da vivência vazia de significado, e se gravam na memória completamente, por inteiro e não 

por fração. Eles não são informações cotidianas, meros dados, eles são a vida ficcionalizada. 

A vida em história. E, dessa forma, o autor questiona, por meio das imagens, se realmente há 

outra forma de se ver o mundo que não passe por subjetividade e, assim, que não seja 

ficcionalizado.  

A saída encontrada para se escapar dessa inexorabilidade, como já visto, é a 

recriação. Ordinariamente, o tempo não retorna nunca, pois mesmo a memória, como pensada 

pelo autor-protagonista, é uma reinvenção, uma criação que ocorre no presente e não no 
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passado, o qual está para sempre perdido. Dessa forma, o criar e o recriar surgem como a 

possibilidade de se escapar dessa realidade infinda: “A ‘minha’ história não existe. A ‘minha’ 

história, eu crio e conto a mim mesmo. O indivíduo é uma ilusão.” (MUTARELLI, 2005, p. 

106). 

Essa escapatória pela criação, contudo, questiona a própria existência, demole as 

barreiras do real e percebe tudo como representação, como subjetividade e, dessa forma, tudo 

como passível de manipulação. É nesta linha de pensamento que se cria a reviravolta no 

capítulo oito acerca do processo de envio e recebimento de brinquedos pela caixa de areia do 

gato. Pois, na lógica inicial apresentada pelo autor-protagonista, os mesmos eram enviados a 

ele no presente por seu eu passado da infância, contudo, o autor-personagem inverte essa 

lógica e apresenta outra ideia no lugar, a de que ele, no presente, envia os brinquedos a si 

próprio quando criança. 

A explicação dada pelo autor-personagem é a de que tais brinquedos teriam 

desaparecido do presente e se materializado no passado, dessa forma, seu eu criança, lembrar-

se-ia de ter encontrado tal brinquedo em seu quintal. Assim, a memória é um produto da 

criação de lembranças, ou seja, na memória, escreve-se o passado no tempo presente, como se 

estivessem escrevendo-a, narrando o passado no presente.  

Esta discussão é perpetuada no capítulo dez pela inserção de um trecho do romance 

de Lewis Carroll, Through the Looking Glass and What Alice Found There (2004), um trecho 

que é literalmente transposto para a narrativa gráfica. Essa intertextualidade por citação se dá 

com o encontro de Alice com o Rei Vermelho na floresta, pois o Rei Vermelho, enquanto 

dorme, “sonha a realidade” e, se desperto, tudo desapareceria, inclusive Alice. Mutarelli-

personagem re-narra esse conto à sua esposa antes de dormir, colocando-se a si mesmo na 

posição de Alice. 

E ao ser posto na posição de Alice dentro da narrativa, Mutarelli-personagem, 

enriquece a discussão temática do romance gráfico, porque ele é, de fato, um personagem. 

Um personagem que apenas existe enquanto é lido, desaparecendo quando o romance gráfico 

se fecha e a leitura termina. Dessa forma, o leitor é posto na posição do Rei Vermelho, visto 

que sonha a narrativa ao lê-la. Dá a ela, em conjunto com o autor, vida.  

Contudo, ao afirmar-se como personagem, Mutarelli-protagonista também evidencia 

que não é apenas um personagem, não é apenas ficção, mas meta-ficção, pois congrega em 

sua existência, a representação do autor, de seu próprio criador. Desse modo, a citação do Rei 

Vermelho não evidencia apenas o seu papel como personagem, a sua ficcionalidade, mas 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

315 

   

questiona a ficcionalidade da própria realidade. Afinal, “o indivíduo é uma ilusão” 

(MUTARELLI, 2005, p. 106), pois se a memória é um ato de ficcionalizar-se, o passado 

inexiste como factualidade e isto torna o indivíduo também ficcional, pois nos definimos pelo 

nosso passado, pelas nossas lembranças. Se as mesmas cessam de ser factualidade, da mesma 

forma desaparece o indivíduo como fato e surge-se uma personagem. Uma história em que o 

autor-protagonista do romance gráfico conta para si mesmo como leitor, ou uma história em 

que o autor se ficcionaliza, reinventando-se, duplicando-se, sendo dois em seu próprio quintal.  
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Lembranças de um mundo em decadência:  
história e memória em Banguê, de José Lins do Rego 
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RESUMO: Autor de várias produções literárias José Lins do Rego é considerado pela crítica 
um dos principais escritores da Literatura Brasileira da década de 1930, e seus romances, em 
geral, são o retrato melancólico e ao mesmo tempo poético da região nordestina durante os 
tempos do patriarcado em decadência. Um exemplo desse cenário aparece no romance 
Banguê, publicado em 1934, no qual Carlos de Melo, narrador autodiegético, reelabora, por 
meio de suas memórias, os últimos momentos do engenho Santa Rosa, de seu avô materno, o 
Coronel José Paulino, no início do século XX. A narrativa inicia-se quando, de volta ao 
engenho após dez anos de ausência, o protagonista começa a vivenciar um profundo dilema 
existencial, pois não sabe se herda a propriedade e se torna senhor de engenho ou se continua 
sua incipiente vida de intelectual, rodeado de livros e jornais. No entanto, após a morte de seu 
avô, tenta dar continuidade à produção do engenho herdado, mas não consegue livrá-lo da 
total decadência e posterior extinção. Tendo isso em vista, o presente texto tem como 
principal finalidade destacar os elementos da tradição ao longo do romance Banguê, 
aproximando-o, em alguns momentos, de Menino de engenho (1932), primeiro romance do 
autor, com o objetivo de refletir sobre a representação literária tanto do gradual declínio de 
um sistema econômico mercantil e colonial organizado pelos engenhos como do sentimento 
de melancolia que caracteriza o comportamento do narrador protagonista de ambos os 
romances. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura e História. Patriarcado em decadência. Memória e 
representação literária. 
 
ABSTRACT: Author of several literary books, José Lins do Rego is considered by critics as 
one of the most important writers of Brazilian literature of the 1930s, and his novels, in 
general, are the melancholic and poetic representation of the Northeast during the times of 
patriarchy in decline. An example of this scenario appears in the novel Banguê, published in 
1934, in which Carlos Melo, the autodiegetic narrator, elaborates, through his memories, the 
last moments of the mill Santa Rosa, whose owner is his maternal grandfather, Colonel José 
Paulino, during the beginning of the twentieth century. The story begins when, back to the 
mill after ten years of absence, the protagonist begins to experience a deep existential 
dilemma, because he does not know if inherits the property and becomes a planter or if he 
continues his intellectual life, surrounded by books and newspapers. However, after the death 
of his grandfather, he tries to continue the production of the legacy device, but he cannot 
relieve Santa Rosa of the total decline and subsequent ending. Therefore, the main purpose of 
this text is to highlight the elements of tradition throughout the novel Banguê, approaching it, 
in some moments, to Menino de engenho (1932), author’s first novel, in order to reflect about 
the literary representation of the gradual decline of a mercantile and colonial economic 
system organized by the mills and the melancholy that characterizes the narrator's behavior 
from both novels. 
KEYWORDS: Literature and History. Patriarchy in decline. Memory and literary 
representation. 
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Caracterizada pela liberdade de expressão, o interesse social e o regionalismo, a obra 

de José Lins do Rego é uma das mais importantes produzidas durante o Modernismo no 

Brasil, e seus romances, em geral, são o retrato melancólico e poético de uma sociedade em 

decadência. Em 1932, por exemplo, José Lins publicou seu primeiro romance, intitulado 

Menino de engenho, ao longo do qual o narrador autodiegético reúne suas recordações de 

infância e retrata a situação histórico-social da região nordestina durante o processo de 

industrialização que substituiu o sistema socioeconômico organizado em torno da casa-

grande, da senzala e do engenho. 

É importante levar em consideração que este processo aparece ao longo dos 

romances que compõem o chamado “ciclo da cana-de-açúcar”, denominação sugerida a José 

Lins e posteriormente aceita por ele. De acordo com Rachel de Queiroz (apud COUTINHO, 

1991, p. 239), no ensaio “Menino de engenho: 40 anos”, as “memórias, personagens e 

vivências eram as da sua [de José Lins do Rego] meninice, passadas na zona da cana-de-

açúcar; e daí nasceu a ideia do Ciclo da Cana-de-Açúcar”). O início deste ciclo se dá com 

Menino de engenho (1932), e segue com Doidinho (1933), Banguê (1934), O Moleque 

Ricardo (1935), Usina (1936), e, como romance-síntese do processo, a obra-prima Fogo 

Morto (1943). 

Como é possível observar, os cinco primeiros romances de José Lins do Rego foram 

publicados um após o outro, em anos consecutivos, como um jorro de lembranças nostálgicas 

que marcaram profundamente a vida do romancista, que, tendo o poder da palavra escrita e 

um papel social definido por sua função de escritor, surge na década de 1930 como um dos 

principais representantes do romance memorialista, por deixar correr a pena ao fluxo das 

recordações, e do regionalista, por valorizar o linguajar da terra, escrevendo suas narrativas 

em estilo coloquial, embora apurado. 

Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil (1995), reconhece a intenção de 

José Lins do Rego de eternizar um modo de vida baseado no sistema patriarcal, que foi 

substituído pelo advento da usina. No capítulo “Nossa revolução”, de sua obra-prima 

anteriormente citada, o ensaísta menciona o romancista como exemplo de suas considerações 

sobre a exploração dos engenhos pelos centros industrializados no fim do século XIX e início 

do século XX, como demonstra a seguinte passagem: 

 

Um romancista nordestino, o Sr. José Lins do Rego, fixou em episódios 
significativos a evolução crítica que ali também, por sua vez, vai arruinando 
os velhos hábitos patriarcais, mantidos até aqui pela inércia; hábitos que o 
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meio não só deixou de estimular, como principia a condenar 
irremediavelmente. O desaparecimento do velho engenho, engolido pela 
usina moderna, a queda de prestígio do antigo sistema agrário e o novo tipo 
de senhores de empresas concebidas à maneira de estabelecimentos 
industriais urbanos indicam bem claramente em que rumo se faz essa 
evolução. (HOLANDA, 1995, p. 175-176). 

 

O conjunto de romances que compõem o ciclo da cana-de-açúcar ganha expressiva 

significação quando é analisado com base na citação de Holanda, uma vez que a gradual 

substituição do engenho pela usina, ou seja, de um modo de trabalho e produção por outro, 

aparece representada do romance de estreia, Menino de engenho, até o último do ciclo, Usina. 

A propósito, os próprios títulos desses romances já indicam o processo de transformação dos 

engenhos em usinas, e todo o processo é representado de modo magistral no romance-síntese 

Fogo-Morto. 

O terceiro romance do ciclo, foco de análise neste texto, intitula-se Banguê, e 

apresenta o narrador autodiegético Carlos de Melo, que, após dez anos de ausência, retorna ao 

engenho Santa Rosa para repousar da agitada vida urbana e dos estudos que recentemente 

concluíra. Bacharel em Direito, o protagonista não sabe se herda o engenho de seu avô e se 

torna senhor de engenho ou se continua sua incipiente vida de intelectual, rodeado de livros e 

jornais. Por fim, após a morte de José Paulino, Carlos de Melo tenta dar continuidade à 

produção do engenho herdado, mas não consegue livrá-lo da total decadência e posterior 

extinção. 

Adolfo Casais Monteiro estabelece uma relação de aproximação entre Banguê e A 

ilustre casa de Ramires (1900), do escritor português Eça de Queiroz, afirmando, com muita 

sensatez, que em ambos os romances “o drama é o mesmo: é o drama da decadência, do 

aniquilamento, não apenas de uma família, porque em ambos os romances a família não passa 

de símbolo transparente: o que agoniza é de fato uma época, uma forma de civilização.” 

(MONTEIRO, 1964, p. 173). Assim, a figura de Carlos de Melo é duplamente falida, uma vez 

que tanto sua vida familiar e pessoal como sua função social de senhor de engenho são 

arruinadas. 

Também é importante levar em consideração a afirmação de Antonio Carlos Villaça, 

no ensaio intitulado “Banguê”, no qual conclui que “os dois temas fundamentais, os dois 

polos da obra ficcional de José Lins do Rego são a nostalgia do amor materno e o pavor da 

morte, a sombra assustadora da morte.” (VILLAÇA, 2007, p. 17). E de fato esses dois temas 

aparecem na ficção de José Lins do Rego, principalmente nos romances Menino de engenho, 
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Doidinho e Banguê, nos quais Carlos de Melo, em meio a suas lembranças, revela a forte 

saudade de sua mãe (assassinada pelo pai do narrador quando este ainda era criança) e o pavor 

exagerado da morte (signo da decadência e extinção). 

Em O homem diante da morte (1982), Philippe Áries afirma que o medo exacerbado 

da morte começou a se manifestar em meados do século XVIII, quando o tema da “morte 

aparente” e a figura do “morto-vivo” ganharam destaque e principiaram a despertar pavor nos 

indivíduos de todos os estratos sociais. 

No entanto, segundo Ariès, é curioso que o grande medo da morte tenha nascido em 

uma época durante a qual a antiga familiaridade do homem com a morte estava sendo 

alterada. O historiador francês afirma, então, que “a gravidade do sentimento da morte, que 

tinha coexistido com a familiaridade, é por sua vez afetada: faz-se, com a morte, jogos 

perversos, até dormir com ela. Estabeleceu-se uma relação entre a morte e o sexo, eis por que 

ela fascina, torna-se obsessiva como o sexo.” (ARIÈS, 1982, p. 442). 

Essa obsessão pela morte e pelo sexo pode ser observada em várias passagens do 

romance Banguê, em que o narrador manifesta seu forte medo da morte, assim como evoca 

imagens sexuais, demonstrando seus desejos e, algumas vezes, suas intenções sexuais, 

principalmente com Maria Alice, sua grande paixão durante a mocidade, como revelam os 

excertos encontrados do início ao fim do romance, constituindo um processo que formaliza a 

obsessão presente como tema e característica do narrador:  

 

Maria Alice, sem querer, me havia provocado essa necessidade, essa fome 
que considerava extinta.; [...] Todas as noites sonhava com ela. E que 
sonhos, que noites de amor os sonhos me davam! (p. 95); [...] Maria Alice 
juntinha do marido. [...] Maria Alice estaria com o marido. [...] Estaria com o 
marido fazendo tudo o que fazia comigo. Eram dele aquelas coxas redondas, 
aqueles peitos duros. [...] Lá em casa, estaria Maria Alice com o marido. (p. 
130-131). [...] Ia pela estrada, despreocupado, alheio, e começava a ideia 
fixa, a mulher. Então, imaginava as coisas mais absurdas. (REGO, 2007, p. 
87, p. 95, p. 130-131, p. 143).  
 

Além de Maria Alice, há outras figuras femininas das quais se lembra o narrador: 

“Encontrava-se comigo na beira do Água Torta. A água fria do rio nos ajudava. Saía de lá de 

pernas bambas. Ela se chamava Adelaide e antes que criasse barriga como Maria Chica 

deixei-a. Havia outra.” (REGO, 2007, p. 161). 

As imagens da morte (e da decadência) também são recorrentes no romance, e essa 

recorrência sugere uma atitude obsessiva do narrador, o qual menciona seu pavor ao longo de 

toda a narrativa, como revelam as passagens:  
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Passava por cima dos convites de missa de defunto, não olhando para as 
cruzes pretas chamando gente para rezar pelas almas dos outros. Era o meu 
velho medo da morte me perseguindo. (REGO, 2007, p. 65). Mudava a 
cabeça no travesseiro quando me chegavam esses pensamentos. Eram inúteis 
para mim, embora a morte me causasse o mesmo pavor da infância. (p. 77); 
E o cadáver me gelou o corpo de pavor. Quis gritar, correr dali, mas não 
podia, como se estivesse fulminado, não encontrando forças para sair. (p. 
170); As negras botaram o crucifixo e foi a noite mais dolorosa da minha 
vida. Ora me chegavam pensamentos de vingança, ora o medo de morrer me 
aterrorizava. (p. 272); Morte, morto, caixão de defunto, braços cruzados, 
lenço segurando o queixo. (p. 279). 

 

E a imagem da morte é a imagem extrema, que encerra o romance Banguê, quando o 

narrador recorda-se da sepultura de seu último trabalhador fiel, Nicolau: “O cemitério de São 

Miguel de Itaipu se mostrava do alto com as suas cruzes velhas. Mandaria levantar um túmulo 

bonito para Nicolau. O trem corria. Tudo ficava para trás. Um túmulo bonito para Nicolau.” 

(REGO, 2007, p. 285). Assim, no fim de Banguê, o engenho morre, e Carlos de Melo, 

herdeiro e senhor do engenho, parte, mas a morte permanece na memória do narrador como 

presença viva, obsessiva e fantasmática. 

Em Menino de engenho, o narrador recorda-se de várias mortes que presenciou na 

infância, o que torna viável aproximar essa narrativa do romance Banguê para traçar um perfil 

do narrador Carlos de Melo, supostamente o mesmo nos dois romances e em Doidinho. Trata-

se de um narrador que em vários momentos relata o medo que sentia da morte, tanto em um 

como em outro romance. Todavia, no romance de estreia o narrador mais recupera episódios 

relacionados à morte do que relata seu medo por ela:  

 

[...] logo que vi na página de um dos jornais a minha mãe estendida, com os 
cabelos soltos e a boca aberta, caí num choro convulso. (REGO, 1986, p. 
46); No outro dia, quando me acordei, a minha priminha tinha morrido. (p. 
59); [...] era a cabeça melada de lama do negro, engalhada num pé de 
cabreira. Estava com três dias de afogado. E os urubus por cima, rodando. 
(p. 74); Uma ocasião estava morrendo no engenho um trabalhador. Levaram-
me para vê-lo [...]. Aquele rosto lívido e molhado, aqueles olhos revirando, e 
a boca caída, não me fizeram dormir à noite. [...] E a morte deixou essa 
imagem gravada em minha memória. (p. 112); O defunto deixara as tábuas 
do sobradinho encardidas de sangue. Rasparam com bucha no outro dia, mas 
a mancha ficou. Sangue de gente não larga. Sempre que estávamos pelo 
engenho, não pisávamos por cima daquilo, com medo. (p. 160). 

 

Com isso, é possível afirmar que essas experiências vivenciadas na infância retornam 

em meio às lembranças do narrador adulto de forma obsessiva, principalmente em Banguê, 
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como já demonstrado, o que permite concluir que as experiências do menino narradas no 

romance de estreia de José Lins do Rego constituem uma chave de leitura para a compreensão 

da formação do narrador adulto, além de possibilitar o entendimento de sua obsessão pela 

morte. 

Além disso, como em Menino de engenho e em Banguê, há evidências de motivos 

autobiográficos do autor e, em ambos os romances, vários personagens e situações se 

repetem, é possível afirmar que há laços de continuidade entre as narrativas, formulando 

inclusive a hipótese de a criança de Menino de engenho e o adulto protagonista de Banguê 

serem o mesmo sujeito, mas vivenciando cada qual um momento da vida, ou seja, a infância 

em um e a mocidade em outro. 

Outra aproximação viável entre os dois romances é quando observamos a melancolia 

que caracteriza ambos os protagonistas. No capítulo vinte e sete de Menino de engenho, por 

exemplo, o narrador se define como melancólico quando criança. Recordando-se dos passeios 

que fazia solitário com seu carneiro Jasmim, ele afirma: “Esses passeios, sozinho, pela 

estrada, montado no meu Jasmim penteado, arrastavam-me aos pensamentos de melancólico. 

[...] Pensava em coisas ruins – no meu avô morto, e no que seria do engenho sem ele.” 

(REGO, 1986, p. 118). 

O protagonista, solitário e melancólico, desdobra-se então na figura do narrador 

adulto, que também se apresenta como sujeito solitário e melancólico. Essa solidão que 

acompanha o protagonista em algumas passagens de Menino de engenho é condição sine qua 

non para o ofício de narrador/escritor (fictício) que se tornou. Assim, o narrador, quando 

avalia sua infância e se vê como um menino melancólico nos momentos de solidão, apresenta-

se como sujeito melancólico e solitário, pois relembra seu passado de menino que viveu no 

engenho, um lugar que, no tempo da enunciação, já não existe mais. 

O mesmo processo ocorre no romance Banguê, no qual Carlos de Melo narra seu 

retorno ao Santa Rosa e reelabora, por meio de suas memórias, os últimos momentos do 

engenho onde passou sua infância, revelando-se um narrador e simultaneamente, no universo 

ficcional, um personagem-protagonista profundamente melancólico. Em outras palavras, tanto 

a figura do narrador, no tempo da enunciação, como a figura do personagem, no tempo do 

enunciado, apresentam-se como sujeitos marcados pelos traços de uma dominante melancolia, 

como no momento em que Carlos de Melo chega ao engenho e se depara com um ambiente 

triste, em plena decadência: “Não, não era chorando que eu voltava: era enfadado, cheio de 

melancolia. E nem as saudades dos tempos outros me davam coragem para me fixar ali onde 
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fora o meu paraíso de antigamente. E não havia nada mais triste do que um retorno a esses 

paraísos desfeitos.” (REGO, 2007, p. 32, grifo nosso).  

E a melancolia de Carlos de Melo, associada ao ambiente silencioso e decadente do 

engenho, aproxima-se da melancolia que caracteriza o narrador/escritor fictício, solitário e 

envolto pelo silêncio: “Ouvia mais do que olhava. E o silêncio fazia conluio com a minha 

melancolia. Um silêncio de quem estivesse com doente em casa. Os bois no curral, de 

cabeças baixas [...]” (REGO, 2007, p. 51, grifo nosso). 

O próprio gênero literário romance memorialista, no qual se enquadra Banguê, assim 

como Menino de engenho, apresenta-se como uma forma textual que viabiliza a “troca de 

experiências individuais e coletivas de que o homem foi paulatinamente privado, seja pelo 

mundo de consumo intenso que o cerca, seja pela reificação da vida e pelo abandono dos 

valores da tradição.” (AMORIN; BUSATO; NIGRO, 2010, p. 07). 

Assim, Carlos de Melo pode ser considerado um narrador que vivenciou um período 

marcado por profundas transformações sociais e pela gradual renúncia a valores e costumes, o 

que supostamente contribuiu para sua formação humana e pela opção em recuperar, na vida 

adulta, suas lembranças de infância e contá-las por meio de uma narrativa memorialista, com 

forte tom nostálgico e melancólico. 

A propósito, essa reelaboração do passado, portanto da memória, por meio de uma 

narrativa pode ser entendida com base nos estudos desenvolvidos por Jacques Le Goff, em 

História e Memória, em cujo capítulo intitulado “Memória” afirma que Pierre Janet, um dos 

principais estudiosos da Psicologia Mental dos séculos XIX e XX, considera que “o ato 

mnemônico fundamental é o ‘comportamento narrativo’ que se caracteriza antes de mais nada 

pela sua função social, pois que é comunicação a outrem de informação, na ausência do 

acontecimento ou do objeto que constitui o seu motivo.” (JANET apud LE GOFF, 1994, p. 

424-425, grifo do autor). Ou seja, a memória pode manifestar-se por meio da linguagem oral 

ou escrita, a qual possui, em primeira instância, “função social”, visto que configura um ato 

de comunicação. 

Com isso, é possível concluir que o romance Banguê também possui “função social”, 

pois se caracteriza pela recuperação, por meio de uma narrativa memorialista, e difusão dos 

valores e tradições extintos pelo novo modo de organização social que surgia com o fim dos 

engenhos e o início de um modo de produção mecanizado próprio das usinas. 

Vale lembrar ainda que a memória do narrador conduz toda a narrativa, selecionando 

e reelaborando episódios, seres e coisas. Segundo Le Goff (1994, p. 476, grifo do autor), “a 
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memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou 

coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 

hoje [meados do século XX], na febre e na angústia”. Desse modo, é possível afirmar que o 

narrador de Banguê busca, através de sua narrativa memorialista, o reconhecimento de si 

mesmo, principalmente quando observamos que sua história é organizada cronologicamente, 

como se almejasse reelaborar seu passado para compreender sua formação de maneira 

sequencial e organizada, uma vez que “o processo da memória no homem faz intervir não só a 

ordenação de vestígios, mas também a releitura desses vestígios.” (CHANGEUX apud LE 

GOFF, 1994, p. 424). 

E como a permanência do passado no presente é traço da estrutura sociocultural 

brasileira, haja vista, por exemplo, a escravidão e os rastros que deixou nas formas de 

produção pós-abolição, do mesmo modo um romance memorialista é sempre escrito como 

forma de revisitar no presente o passado que se tornou constitutivo, força construtiva e 

estruturadora. Portanto, Banguê se apresenta como uma narrativa que reorganiza lembranças 

do passado, ou seja, de um tempo perdido, destruído pela mecanização da lavoura e 

industrialização do engenho. 
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A intertextualidade como memória:  
o fantástico e outros aspectos em Lygia Fagundes Telles 

 

 

Jéssica Cristina SILVA (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: Neste texto pretendemos fazer um esboço do que se concebe como 
intertextualidade. Após esta fase inicial, tentaremos identificar as intertextualidades presentes 
no conto “Venha ver o pôr do sol”, constante do livro Antes do Baile Verde (1970) de Lygia 
Fagundes Telles (1923), envolvendo as teorias de Tzvetan Todorov e Remo Ceserani sobre o 
domínio do fantástico, ao lado dos seguintes métodos: o olhar, que é o leitmotiv da narrativa; 
a recorrência ao elemento sombrio – o claro versus o escuro – e também a hesitação do leitor, 
associado à surpresa. Sendo o cemitério de extrema importância para a narrativa, temos as 
ações neste ambiente, no qual, o mistério é mascarado por um reencontro amoroso em busca 
de um elemento bom, o sol. É a partir destes fatores que destacaremos a recuperação da 
memória literária, como uma forma de reescrever. De certo modo, o conhecimento adquirido 
nas leituras anteriores servirá de inspiração para a escritura de uma outra obra. Lygia 
Fagundes Telles se apropriará de temas, motivos e técnicas usadas por Edgar Allan Poe em 
seu conto “O barril de Amontillado” (1841), presente no livro Histórias extraordinárias 
(2008) e outros aspectos – em Machado de Assis, o mito da Medusa e Alexandre Dumas 
Filho – para criar uma nova história. 
Palavras-chave: Intertextualidade. Memória. Fantástico. Lygia Fagundes Telles.   
 
ABSTRACT: In this communication plan to do a sketch of what is intertextuality. After this 
initial phase, exemplify intertextuality present in the short story "Come see the sunset" 
contained in the book Before the green ball (1970) by Lygia Fagundes Telles (1923) involving 
the theories of Tvezetan Todorov and Remo Ceserani about the domain's fantastic, side of the 
following methods: the look, which is the leitmotif of the narrative; recurrence to the dark 
element - light versus dark - and the hesitation of the reader, combined with surprise. Being 
the graveyard of utmost importance to the narrative, we have the actions in this environment 
in which the mystery is masked by a loving reunion in search of a good element, the sun. It is 
from these factors that will highlight the recovery of literary memory, as a way of rewriting. 
Somehow, the knowledge gained in previous readings will inspire the writing of another book.  
Based on these assumptions, Lygia Fagundes Telles will appropriate the themes, motifs and 
techniques used by Edgar Allan Poe in his short story "The cask of Amontillado" (1841), in 
this book Extraordinary Stories (2008) and other aspects - in Machado de Assis, the myth of 
Medusa and Alexandre Dumas Filho - to create a new story. 
KEYWORDS: Intertextuality. Memory. Fantastic. Lygia Fagundes Telles. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Mallarmé dizia que “mais ou menos todos os livros contêm a fusão de alguma 

repetição esperada” (apud SAMOYAULT, 2008, p. 13), interpretação que se encaixa 

perfeitamente na definição do conceito de intertextualidade.  
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Embora tenha se referido ao pensamento de Mallarmé, é sabido que Julia Kristeva 

foi a primeira pesquisadora a empregar o conceito de intertextualidade, definido por ela como 

um “cruzamento num texto de enunciados tomados de outros textos” (apud SAMOYAULT, 

2008, p. 15). Kristeva ainda se apropriará de Bakhtin para dizer que “todo texto se constrói 

como um mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto” (apud 

SAMOYAULT, 2008, p. 16). Apoiando-se nestes fragmentos, é evidente que, ao abrir um 

livro será recorrente essa sobreposição de textos. Desse modo, podemos encontrar ali, 

estilhaços de leitura que fazem parte da memória de cada escritor. Assim, temos acesso à sua 

biblioteca, mas, para que esta relação intertextual se torne perceptível, o leitor deverá se 

aprofundar em suas próprias leituras, de modo que a ausência das mesmas oculte os 

verdadeiros significados que o texto possa sugerir. Para tal entendimento temos que tomar 

ciência de que a intertextualidade é a memória da literatura, conforme Samoyault (2008, p. 

47): 

 

A literatura escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo que foi. Ela a 
exprime, movimentando sua memória e a inscrevendo nos textos por meio 
de um certo número de procedimentos de retomadas, de lembranças e de re-
escrituras, cujo trabalho faz aparecer o intertexto. Ela mostra assim sua 
capacidade de se constituir em suma ou em biblioteca e de sugerir o 
imaginário que ela própria tem de si.  

 

Há intertextualidade quando um escritor se apropria de um texto base, para fazer uma 

reconstrução a partir da sua leitura, consequentemente nascerá uma nova obra literária, na 

qual as ideias de um passam a ser a do outro, possibilitando uma renovação da literatura. 

Tiphaine Samoyault retoma também a definição de Roland Barthes acerca da 

intertextualidade: “todo texto [...] é um tecido novo de citações passadas” (apud 

SAMOYAULT, 2008, p. 23), por isso temos a necessidade de compreendê-lo a partir do 

intertexto. Deste modo, o intertexto é “a percepção, pelo leitor de relações entre uma obra e 

outras que a precederam ou a seguiram” (SAMOYAULT, 2008, p. 28). O que se percebe é 

que todas as definições a respeito da intertextualidade estão ligadas por um ponto comum, de 

que um texto reflete uma ideia já existente, como meio de apresentar uma nova obra. 

Portanto, a intertextualidade se fará necessária para analisar o conto “Venha ver o pôr do sol”, 

presente na obra Antes do Baile Verde (1970), da escritora brasileira Lygia Fagundes Telles 

(1923).  
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Em sua narrativa Lygia apresenta o reencontro de um ex-casal de namorados, 

Ricardo e Raquel. Ricardo a levará a um passeio no cemitério para ver o mais belo pôr do sol. 

Mas uma reviravolta acontece, mudando totalmente o cenário romântico para uma vingança 

planejada. Ricardo atrai Raquel para uma emboscada, prendendo-a em uma catacumba. 

Ricardo sabia que não teria mais o amor de Raquel e seus sentimentos estavam apagados por 

conta do rancor que sentia, ou seja, a crueldade acaba sendo a solução para seus problemas.  

O maior diálogo intertextual da história referida acima é o conto “O barril de 

Amontillado” (1841), presente no livro: Histórias Extraordinárias (2008), de Edgar Allan 

Poe (1809-1849), obra que trata do encontro de dois amigos em uma noite de carnaval. 

Montresor dirá a Fortunato que tem um barril de vinho e gostaria que ele avaliasse se era 

mesmo o Amontillado. Tudo não passava de um plano de Montresor para se vingar das 

calúnias e injúrias de Fortunato. Porém quando Montresor e Fortunato se dirigem para o 

subterrâneo da adega, é perceptível a obsessão de Fortunato para avaliar o vinho. As 

descrições do lugar nos levam a visualizar um cemitério. Teremos também a reviravolta, em 

que Montresor construirá uma parede de ossos e trancará Fortunato nela. 

 

O FANTÁSTICO 

 

Para Tzvetan Todorov, em Introdução a literatura fantástica (1970), o fantástico 

seria uma hesitação, ou seja, uma quebra daquilo que é natural, em que o mistério altera 

totalmente a vida real, dando origem ao acontecimento estranho. De tal modo a “hesitação do 

leitor é a primeira condição do fantástico” (TODOROV, 2012, p. 37), por isso, tudo que 

envolve este cenário é cheio de perigos, sendo que seus riscos situam-se entre o terror e o 

temor. É com base nestes pressupostos que se visualizarão cenas de crueldade, o gozo do mal, 

assassinatos, distúrbios de personalidade, a morte etc., nos contos “Venha ver o pôr do sol”, 

de Lygia Fagundes Telles e “O barril de Amontillado” de Edgar Allan Poe. Todorov (2012, p. 

100-101) salienta: 

 
O fantástico produz um efeito particular sobre o leitor – medo, ou horror, ou 
simplesmente curiosidade –, que os outros gêneros ou formas literárias não 
podem provocar. Em segundo lugar, o fantástico serve à narração, mantém o 
suspense: a presença de elementos fantásticos permite a intriga uma 
organização particularmente fechada. Finalmente, o fantástico tem uma 
função à primeira vista tautológica: permite descrever um universo 
fantástico, e este universo nem por isto tem qualquer realidade fora da 
linguagem; a descrição e o descrito não são de natureza diferente. 
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Considerando o suspense, o estruturalista francês ainda explica que o olhar é 

fundamental para o fantástico, portanto, “toda aparição de um elemento sobrenatural é 

acompanhada pela introdução paralela de um elemento pertencente ao nível do olhar” 

(TODOROV, 2012, p. 129). Já que os olhos são tema recorrente em “Venha ver o pôr do sol”, 

somos convidados a adentrar no mundo visual.   

A menção da visão não ocorre somente no título, mas se estabelece como um recurso 

para se referir aos olhos de Ricardo, o protagonista, sobre o desejo de rever a ex-namorada 

Raquel: “juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume” 

(TELLES, 2009, p. 136). Portanto, a visão será um ponto chave para revelar as intenções 

ocultas de Ricardo, juntamente com o mistério do reencontro do ex-casal, anunciando já o seu 

distúrbio de personalidade e de sua mudança comportamental: 

 

Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos 
inúmeras rugazinhas foram-se formando em redor dos seus olhos 
ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão 
astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e 
a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar 
inexperiente e meio desatento. (TELLES, 2009, p. 137). 
 

O leitmotiv da narrativa é o olhar e tudo o que diz respeito às rugas de Ricardo. 

Sendo que estas transmitem ao leitor um tom de tensão, algumas vezes relativizado por 

“sorrisinhos”. Essas repetições sobre o campo visual, na verdade, escondem o trágico final, 

em que o desejo de vingança é mascarado pela representação amorosa do reencontro. 

Ricardo tenta ganhar a confiança de Raquel, com vistas a atingir seu grande objetivo: 

pegá-la de surpresa e trancafiá-la em um túmulo.,Ocorreria um rompimento da ordem 

estabelecida, em que a vida daria espaço para a morte. Ricardo conta uma história de sua 

suposta família e pede a Raquel que veja a foto de sua prima sepultada dentro daquele jazigo, 

surpreendendo-a: 

 

- Que frio faz aqui. E que escuro, não estou enxergando!  
Acendendo outro fósforo, ele ofereceu-o à companheira.  
- Pegue, dá para ver muito bem... – Afastou-se para o lado. – Repare nos 
olhos. 
- Mas está tão desbotado, mal se vê que é uma moça... – Antes da chama 
apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, 
lentamente: - Maria Emília, nascida em vinte de maio de mil e oitocentos e 
falecida... – Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. – Mas esta não 
podia ser sua namorada, morreu há mais de cem anos! Seu menti...  
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Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A 
peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo a 
observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, 
meio malicioso. (TELLES, 2009, p. 142).  

 

Depois deste episódio, visualizamos a crueldade e o gozo do mal por parte de 

Ricardo, fator que o leva a mudar totalmente sua fisionomia: agora estava sério e suas rugas 

haviam retornado. Consequentemente, ele deixa para trás a ex-namorada que o havia 

desprezado, após a execução de seu plano. 

Em Lygia Fagundes Telles podemos visualizar os temas que são recorrentes em 

Edgar Allan Poe, como por exemplo, a vingança, a morte etc., mas, em “O barril de 

Amontillado”, a questão do olhar também está presente, portanto, é o olhar embriagado de 

Fortunato que o leva para uma emboscada, seu desejo pelo vinho e sua curiosidade o 

impediam de enxergar o que estava por vir, ou seja, algo relacionado com o seu destino: 

 

- O barril – disse ele [Fortunato]. 
- Está logo adiante – respondi. – Mas observe o fino rendilhado que brilha 
nas paredes desta cava [Montresor]. 
Ele [Fortunato] se virou para mim e olhou-me nos olhos com duas órbitas 
opacas que destilavam a reuma da embriaguez [Montresor]. (POE, 2008, p. 
103).  

 

O caminho percorrido para encontrar o barril se trata de um subterrâneo, que nada 

mais é do que um cemitério. Montresor vai oferecendo vinhos para Fortunato degustar, e 

Fortunato chega a oferecer um brinde “– aos mortos que repousam a nossa volta” (POE, 2008, 

p. 104). Tudo isso era uma estratégia de Montresor para deixar Fortunato embriagado e 

instigado pelo raro barril. Este espaço nefasto, semelhante às catacumbas de Paris, cheias de 

despojos humanos, foi o lugar ideal para Montresor trancafiar Fortunato. 

 

Tinha apenas assentado à primeira camada de alvenaria quando descobri que 
a embriaguez de Fortunato havia em grande parte se dissipado. A primeira 
indicação que tive disso foi um grito surdo e lamentoso vindo das 
profundezas da alcova. [...] Assentei a segunda camada, e a terceira, e a 
quarta; ouvi, então, o agitar furioso da corrente. [...] retomei a ferramenta e 
terminei sem interrupção a quinta, a sexta, e a sétima camadas.  
[...] Era meia-noite, e minha tarefa chegava ao fim. Completara a oitava, a 
nona e a décima camadas. Terminara a maior parte da décima primeira e 
última; faltava apenas assentar a última pedra. Lutei contra seu peso e 
consegui colocá-la parcialmente no lugar que lhe era destinado (POE, 2008, 
p. 107).  
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Mais uma vez, é a presença do gozo do mal que toma conta da narrativa, mas dentro 

deste cenário assustador existe um momento de descontração em que os protagonistas tentam 

suspender o medo por meio da ilusão da brincadeira. Raquel e Fortunato estavam presos 

dentro de uma sepultura: ele, iludido pelo vinho; ela, enganada pelo passeio em direção ao pôr 

do sol em um cemitério. Nisso consiste a forte semelhança dos contos.  

Para Raquel tudo não passa de uma brincadeira: “Brincadeira mais cretina! 

Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. – Não tem graça nenhuma, ouviu? [...] Detesto 

esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota! [...] Brincadeira mais estupida!” 

(TELLES, 2009, p. 142). Por outro lado, Fortunato exclama: “- Há! ha! ha! He! he! he! Boa 

brincadeira, muito boa, na verdade, uma piada excelente. Daremos boas risadas no palácio, 

he! he! he!, quando estivermos bebendo nosso vinho, he! he! he!” (POE, 2008, p. 107). A 

atitude de ambos, diante do inusitado, nos leva a concluir que dentro deste universo fantástico 

ninguém gostaria de ser enterrado vivo, tendo que contar o tempo para morrer e apodrecer. 

Portanto, a descontração não impede os seus destinos. 

Remo Ceserani, em O fantástico, elenca alguns temas adotados pelos autores do 

gênero e chama a atenção para a tópica do local sombrio, aludindo à “contraposição entre o 

claro e o escuro, sol e escuridão noturna” (CESERANI, 2006, p. 78), elementos que aparecem 

de forma recorrente no fantástico.  

Em Lygia Fagundes Telles o pôr do sol representa o rompimento do dia para a noite, 

intervalo que transmite medo. Por se tratar de um cemitério, a cena torna-se ainda mais 

sombria. Ricardo convida Raquel para entrar neste locus com o intuito de mostrar o pôr do 

sol. Ricardo escolhe esta transição, pois “a beleza não está nem na luz da manhã nem na 

sombra da noite, está no crepúsculo, nesse meio-tom, nessa ambiguidade” (TELLES, 2009, p. 

138).  

Para piorar as coisas, quando Raquel percebe a traição de Ricardo e se encontra 

enclausurada, o rapaz ainda a provoca: “- Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta, 

tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o 

pôr do sol mais belo do mundo” (TELLES, 2009, p. 143). Em meio ao desespero, Raquel 

perde a confiança em Ricardo de modo que ela não iria querer contemplar naquele momento o 

sol, justamente por que sua intenção era escapar daquele locus horrendus. 

Por outro lado, temos a escuridão da noite confinada em um espaço fechado, espécie 

de subterrâneo/adega/cemitério: “tirando duas tochas de seus suportes, e entregando uma a 

Fortunato, guiei-o através de várias séries de quartos até o arco que levava a adega 
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subterrânea” ; [...] “erguendo a tocha de luz mortiça, Fortunato tentou esquadrinhar as 

profundezas da alcova. O fraco clarão não nos permitia ver-lhe o fundo” (POE, 2008, p. 103, 

p. 106).  

Edgar Allan Poe recorre constantemente ao espaço subterrâneo para se afastar da 

superfície da terra, onde tudo é visível e testemunhado. A parte de baixo da terra oculta um 

mundo sombrio, desconhecido, capaz de camuflar muitos crimes e mortes.  

 

Seja como for que se imagine o mundo, o homem habita somente a sua 
superfície, que é por isso considerada o lugar natural por excelência.  O 
sobrenatural se estende infinitamente sobre e sob esta superfície, acima e 
abaixo, como um abismo vertiginosamente profundo. Mas o sobrenatural 
evocado ou narrado pelo fantástico é de fato exclusivamente uma metade do 
mundo, a metade de baixo, a metade aprisionada, profunda, intima, 
oprimida, subterrânea, noturna; o reino dos mortos e enterrados, dos sonhos 
e dos pesadelos, dos demônios; o lugar das verdades indizíveis, das tentações 
inconfessáveis. (CESERANI, 2006, p. 79). 

 

Outra situação que caracteriza o fantástico é causar no leitor surpresa ou mesmo 

terror. Segundo Ceserani, “o conto fantástico envolve fortemente o leitor, leva-o para dentro 

de um mundo a ele familiar, aceitável, pacifico, para depois fazer disparar os mecanismos da 

surpresa, da desorientação, do medo” (CESERANI, 2006, p. 71), no qual retoma a hesitação 

do leitor. No conto “Venha ver o pôr do sol”, mesmo se tratando de um cemitério, o ato de 

sair em um passeio para ver o sol se pondo é totalmente aceitável pelo leitor, mas na medida 

em que se tem uma reviravolta, surge a surpresa e, com ela, o terror de testemunhar a situação 

em que a protagonista se encontra, trancafiada como um animal, fato que mostra o medo e 

desespero de Raquel: 

 

E, de repente, o grito medonho, inumano: 
- não! [Raquel] 
Durante algum tempo ele [Ricardo] ainda ouviu os gritos que se 
multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os 
uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das 
profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao 
poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria 
agora qualquer chamado (TELLES, 2009, p. 143-144). 

 

Assim como em “Venha ver o por do sol” a protagonista é silenciada e abandonada, 

em “O barril de Amontillado” também ocorre as mesmas situações, ninguém mais poderia 

ouvir qualquer barulho produzido por Fortunato. A parede de ossos simplesmente abafava 
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qualquer reação do prisioneiro. Nem mesmo Montresor, que estava do outro lado da divisória, 

poderia ouvi-lo. Por fim é perceptível que ambos os contos apresentam duas vinganças, que 

terminam da mesma forma – enclausuramento associado à morte, juntamente com o silêncio.  

Por fim, Poe tem “astuta habilidade, do modo particular de beirar o fantástico e de 

gerar perturbação com fatos naturais nos quais resta sempre qualquer coisa de inexplicado e 

de quase impossível” (CESERANI, 2006, p. 53). Por isso Lygia Fagundes Telles se 

apropriará das técnicas do escritor como recurso intertextual para escrever a sua história, que 

também é carregada de suspense, final trágico, além de eventos marcados pelo estranho e o 

inesperado.  

 

OUTROS ASPECTOS INTERTEXTUAIS 

 

Uma das relações intertextuais presentes em “Venha ver o pôr do sol”, consiste na 

comparação que Ricardo faz para explicar que o olhar de Raquel e de sua prima morta eram 

muito semelhantes: “- Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas... Penso agora 

que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim meio oblíquos, como os seus” 

(TELLES, 2009, p. 140). Este trecho nos remete ao livro Dom Casmurro (1899) de Machado 

de Assis, no qual Capitu é descrita por José Dias como possuidora de um olhar oblíquo - isto 

é relembrado por Bentinho: “[...] deixe ver os olhos, Capitu. Tinha-me lembrado a definição 

que José Dias dera deles, ‘olhos de cigana oblíqua e dissimulada’. Eu não sabia o que era 

oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim” (ASSIS, 2009, p. 68). 

Em Machado de Assis a suposta traição de Capitu a Bentinho resulta em punição 

para a protagonista: a menina é mandada para o exterior após ser pega pelos seus olhos 

dissimulados. Em Lygia temos o inverso: os olhos que dissimulam a verdade são os de 

Ricardo, que sofre pelo abandono de sua ex-namorada Raquel. Ele utilizará os mesmos 

olhares camuflados para se vingar dela. Quando Ricardo se refere à obliquidade dos olhos de 

Raquel, significa que ele entende que foi vítima de traição e trocado por causa de dinheiro, 

perdendo a confiança nela, haja vista que Raquel jamais ficaria com um homem pobre.  

O conto “Venha ver o pôr do sol” também pode dialogar com o livro A dama das 

Camélias (1848) de Alexandre Dumas Filho, uma leitura feita por Raquel enquanto era uma 

criança: “É que você tinha lido A Dama das Camélias, ficou assim toda frágil, toda 

sentimental. E agora? Que romance está lendo agora?” (TELLES, 2009, p. 139). A leitura da 

obra pode ter supostamente influenciado Lygia Fagundes Telles ao construir sua protagonista 
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Raquel, que, em alguns aspectos, se aproxima de Marguerite, figura feminina sustentada pelos 

homens da sociedade até que ela passe por uma reviravolta ao se apaixonar, adquirindo um 

reconhecimento pelo seu ato nobre de se afastar de seu grande amor para não desonrar a sua 

família.  

Em “Venha ver o pôr do sol”, Raquel tem um noivo rico e vive no extremo luxo que 

a vida pode proporcionar, mas anda na linha com medo que seu passado possa interferir em 

seu futuro e, ao contrário de Marguerite – que deixa de ser sustentada pelos abastados da 

sociedade para ficar com Armand, seu grande amor –, Raquel nunca se separaria de um 

homem rico para ficar com Ricardo, homem pobre e sem esperança de qualquer mudança de 

vida, justamente porque entre ambos não existe amor.  

Podemos conceber ainda como um elemento intertextual o fato de Ricardo 

mencionar que a dona da pensão em que mora é uma Medusa:  

 

− Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria 
era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se 
isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda, a dona é uma 
Medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. (TELLES, 2009, p. 
136).  
 

Mais uma vez temos a questão do olhar, materializada aqui na metáfora do mito da 

Medusa, mulher cujo olhar era petrificante, conforme a mitologia grega. Medusa transforma 

em pedra aqueles que olham para ela. No entanto, em Lygia Fagundes Telles é o olhar de 

Ricardo que se transforma ao enganar Raquel, levando-a pelo caminho da morte, resultando 

em um final totalmente diferente do mito em que Perseu decepa a cabeça da Medusa. No 

conto brasileiro, Raquel será presa em uma catacumba. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partimos do princípio de que a intertextualidade pode ocorrer em qualquer obra 

literária, ou mesmo teórica, pois tudo se trata de reinvenção. É necessária uma recepção do 

leitor para outras fontes, que estão subentendidas nas entrelinhas, de modo que sem elas um 

texto pode se tornar vago ou mesmo sem sentido.  

É com base neste recurso intertextual que Lygia escreverá uma nova história, de 

modo que não defenderá a protagonista, destinando-a ao silêncio e enclausuramento, como 

castigo, enquanto Ricardo não sofrerá nenhuma punição e muito menos passará por um 
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julgamento pelo fato de ter cometido um crime contra sua ex-namorada. As ações se 

desencadeiam sem qualquer dificuldade e impedimento. Após a execução do plano de 

Ricardo, tudo retorna como antes, inclusive as crianças continuam a brincar de roda, cena 

mais comum do cotidiano.  
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O olhar econômico oblíquo em Machado de Assis 
 

 

Jorge Paulo de Oliveira NERES (UFF-UNESA) 
 

RESUMO: Neste trabalho, procura-se abordar a presença de aspectos econômicos em 
algumas narrativas machadianas, destacando-se simultaneamente o teor crítico aos costumes 
da burguesia coetâneos à vida do autor e a atualidade de sua narrativa, inserida no que se 
convencionou chamar de Modernidade. Toma-se por referência os críticos Gustavo H. B. 
Franco com sua obra A economia em Machado de Assis: o olhar oblíquo do acionista (2008), 
Raimundo Faoro com Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio (1974), John Gledson com 
Machado de Assis: Bons dias! (1990) e, do mesmo autor, Por um novo Machado de Assis: 
ensaios (2006). Destaca-se que a perspectiva econômica já aparece em alguns escritos deste 
último crítico, de forma residual, uma vez que o estudo dos tipos machadianos ou do conjunto 
de sua obra são objetos mais constantes de sua abordagem. O debruçar-se sobre a 
especificidadade do tema econômico é o interesse maior da presente comunicação, pelo fato 
de que aí podemos delinear de forma clara a ironia dos variados narradores, bem como a 
projeção autoral sobre as narrativas e as personagens, alvos, também, da mesma ironia. Para 
tanto, centra-se o ponto de vista nas crônicas da Gazeta de Notícias, na série “Bons Dias!” 
(1888-89) e nos primeiros volumes da série A Semana (1892-1900) conforme Gledson. Além 
das crônicas, pretende-se mencionar, também romances como Memórias póstumas de Brás 
Cubas (1880) e Quincas Borba (1886), narrativas em que as questões econômicas apresentam 
relevância. 
PALAVRAS-CHAVE: Acionista. Dividendo. Debêntures. Banco do Brasil.  

 
RESUMEN: En este trabajo tratamos de abordar la presencia de la economía en algunos 
relatos machadianos, destacando tanto la crítica a las costumbres de la burguesía coetánea a 
la vida del autor como la pertinencia de su narrativa, inserida en lo que llamamos 
modernidad. Tomando como referencia el crítico Gustavo H. B. Franco y su libro La 
economía en Machado de Assis: la mirada de soslayo del accionista (2008), Raimundo Faoro 
con Machado de Assis: la pirámide y el trapecio (1974), John Gledson con Machado de Assis: 
Buenos días (1990), y Un nuevo Machado de Assis: ensayos (2006), por el mismo autor. 
Destacamos que el panorama económico aparece en algunos escritos críticos de este último 
de manera residual, ya que el estudio de los personajes machadianos o de sus obras son 
objetos más constantes de su enfoque. La mirada en la especificidad del tema económico es el 
objetivo de esta comunicación, puesto que desde ahí se puede delinear claramente la ironía 
de los distintos narradores, así como la proyección autorial en los relatos y los personajes, 
blancos de la misma ironía. Para ello, se centra en la perspectiva de la crónica Gaceta de 
Noticias, de la serie “Buenos Días” (1888-89) y en los primeiros volúmenes de la serie La 
semana (1892-1900), según Gledson. Además de las crónicas, se pretende mencionar novelas 
como Memorias póstumas de Brás Cubas (1880) y Quincas Borba (1886), narraciones en las 
que los problemas económicos son relevantes. 
PALABRAS CLAVES: Accionista. Dividendos. Obligaciones. Banco de Brasil. 
 

A obra de Machado de Assis foi e tem sido exaustivamente estudada e, por isso 

mesmo, sempre surge algo novo, olhares diferenciados em relação a estudos anteriores. Isto 
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revela de forma clara a versatilidade da narrativa machadiana e, principalmente, sua 

atualidade, aspectos que o inserem no rol daqueles escritores ditos da modernidade. 

Particularmente nos chama a atenção os estudos voltados para análises dos substratos sociais 

presentes em determinados gêneros literários da escritura de Machado, dentre os quais 

destacamos a crônica. 

Sabemos que a crônica estabelece uma relação altamente permeável com os 

discursos peculiares à realidade empírica, além de ser uma modalidade narrativa que 

aproxima sobremaneira o escritor do leitor. No caso de Machado de Assis isso se torna tão 

patente que, de forma um tanto quanto irônica, o escritor, em inúmeras crônicas, se encobre 

sob pseudônimos com o intuito, talvez, de não expor sua identidade civil em temas geradores 

de polêmicas. Afinal, as crônicas machadianas publicadas na Gazeta de Notícias, a partir de 

1893 das séries “Bons dias!” e A Semana situam-se em contextos políticos e econômicos 

altamente confusos, na medida em refletem as inúmeras crises do fim do Império, dentre as 

quais a instabilidade política dos Partidos Liberal e Conservador, as fracassadas leis 

atenuantes de Abolição da Escravatura e finalmente, a publicação da Lei Áurea que, na 

verdade, representou não a Abolição da Escravatura, mas a Abolição dos donos de escravos, 

que se viram livres de encargos que economicamente já os massacravam. A nascente e 

confusa República, sucessora dos entreveros e caos econômico-político do Ancien régime, é 

proclamada num clima de profundas crises econômicas estimulando a especulação financeira, 

onde a produção dá lugar ao rentismo, patenteado no que se chamou de Encilhamento, ou 

seja, uma política econômica voltada para a aplicação de capital nas bolsas e nos bancos, 

muitos deles surgidos a partir de falcatruas e engodos econômicos, como o Banco do Brasil, 

por exemplo, que tornavam comuns a riqueza e a pobreza para especuladores e rentistas. 

Sobre este contexto, afirma Faoro (2001, p. 201): 

 

A ação, na obra de Machado de Assis, percorre o espaço de cinquenta anos: 
De 1840 a 1890. Poucos são os episódios da época colonial e raros os 
acontecimentos da última década do século. As personagens tem, quase 
todas, um momento que as faz viver, sentir ou pensar dentro do mais 
glorioso período do século XIX. Foram cinquenta anos cheios de vibração 
econômica, da definitiva ascendência do café, da criação dos bancos, das 
primeiras tentativas industriais, da extinção do tráfico, da abolição, do 
emprego da mão-de-obra livre nos campos e nas cidades. Muita gente 
enriqueceu e muita gente se arruinou, ao tempo da abertura das estradas de 
ferro e das vivas transformações urbanas. O Rio de Janeiro expande-se, 
torna-se uma grande metrópole, com seus 415.000 habitantes em 1890. 
 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

339 

   

E continua Faoro (2001, p. 201): 
 

Desde logo, uma particularidade. A vida da pobreza e da mediana é cara e 
difícil, os ordenados são curtos, mas está ausente a angústia do aviltamento 
do dinheiro. Ao contrário, respira-se o ambiente da vida estável, em termos 
de moeda. Mesmo na quadra do Encilhamento (1889-1894).  
 

O interesse maior desta comunicação centra-se nas dúvidas em relação à projeção 

autoral sobre os textos, seu pensamento pessoal na obra, sejam as crônicas, ou os romances. 

Por que a insistência de Machado de Assis em temas tão afastados do universo ficcional 

literário? Estaria, por acaso, o autor manifestando algum tipo de interesse pessoal no tema 

econômico ou, sendo mais preciso e talvez polêmico, o autor se mistura com a ficção? Seria 

Machado, também, um rentista? Obviamente toda a crítica literária séria procura apartar o 

autor da obra, fato com que concordamos plenamente, mas, ao mesmo tempo, não podemos 

descartar a possibilidade de uma presença autoral nas frestas de sua ficção. Sob este prisma, o 

fato de grande parte da obra ficcional machadiana, principalmente a partir de Memórias 

póstumas de Brás Cubas (1880), trazer como ingredientes ficcionais a temática sócio-política 

e, por corolário, econômica, não causa estranheza o fato de o homem de seu tempo projetar-se 

na matéria narrada, mesmo que irônica e disfarçadamente. Não nos esqueçamos, conforme 

dito anteriormente, que Machado utilizou-se de variados (22 ao todo) pseudônimos em suas 

crônicas, fato que deliberadamente demonstra certa desfaçatez, ou, como sugere-se no título 

deste trabalho, certa obliquidade de olhar. Rouanet (2008, p. 9), na apresentação do livro de 

Gustavo Franco, A economia em Machado de Assis: o olhar oblíquo do acionista (2008), 

afirma peremptoriamente que a figura do rentista, no acionista machadiano, vive radicalmente 

afastado do mundo do trabalho, usufruindo de rendimentos proporcionados por aluguéis, 

pelos escravos e por apólices, geralmente um canalha que embolsa rendimentos indevidos, faz 

fortunas ou se arruína com a ‘bolha do Encilhamento’ e cita como exemplo Brás Cubas. Este 

olhar se acentua ao adentrarmos à obra de Gustavo Franco quando desenvolve sua crítica em 

torno das crônicas, principalmente aquelas publicadas em A Gazeta. Franco (2008, p. 20), na 

introdução de sua obra, afirma: 

Diversas das crônicas aqui reproduzidas eram assinadas com pseudônimos e, em 

alguns casos, como Malvólio, assim como Lélio, que contribui para “Balas de Estalo”, o autor 

era declaradamente Machado de Assis. Malvólio, portanto, era bem uma máscara. Como 

saber se Machado não estaria dizendo a verdade nesses versos? Seria mesmo acionista do 
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Banco do Brasil? O que mais poderia explicar a familiaridade e o interesse do cronista pela 

matéria relativa a dividendos? 

Torna-se evidente, no transcorrer da leitura da obra de Franco que não existem 

provas cabais de que Machado seria acionista do Banco do Brasil, uma vez que, segundo ele, 

não foi encontrado no Arquivo Histórico do Banco do Brasil nenhum registro de Machado de 

Assis como acionista e também como dirigente da Instituição. Franco (2008, p. 22), porém, 

questiona e afirma ser esta uma sentença de primeira instância, não definitiva, e, finalmente, 

indaga: “havia ações ao portador? Eram confiáveis os registros? Cobriram todas as datas?”. 

Ao tratar das crônicas “Bons Dias”, Gledson (2006, p. 134-135) informa que 

Machado iniciou uma nova série na Gazeta de Notícias, no dia 5 de abril de 1888 que durou 

até 29 de agosto de 1889, somando um total de 49 crônicas. Todas começavam com a 

saudação “Bons dias!” e acabavam na despedida, que funcionava como pseudônimo “Boas 

noites”. 

E diz Gledson (2006, p. 134-135): 

 

As crônicas têm história própria. Acompanham, antecipando-as às vezes, as 
mudanças pelas quais o escritor passou em outros gêneros; seguem também 
o desenvolvimento da imprensa brasileira do século XIX, e estão 
influenciadas, nessa série mais do que em qualquer outra, pelos 
acontecimentos políticos e pelo fluxo da história, vista, e experimentada, de 
perto e de longe. Cada série tinha parâmetros próprios, sem dúvida ajustados 
ao sabor das necessidades e das circunstâncias, e terminou quando um desses 
fatores, ou uma combinação deles, assim o forçou. As crônicas são um meio 
privilegiado de entender a interação multifacetada entre o escritor e o mundo 
público em que se movia. 

 

Ora, aqui John Gledson sustenta teoricamente o ponto de vista central do que se 

questiona no presente trabalho, efetivamente esta figura autoral, cuja identidade civil é 

Machado de Assis. Estaria de forma oblíqua lançando seu olhar sobre a obra e dizendo aquilo 

que não poderia expor às claras, em outras palavras, sendo muito mais bruxo do que o senso 

comum lhe atribui? Gledson (2008, p. 21) vai mais além e afirma sobre a série “Bons Dias!”: 

 

Parece claro que Machado ia dizer algumas coisas duras, mesmo sob a capa 
da ironia, e queria dizer essas coisas com uma margem extra de liberdade, 
sem sofrer consequências mais imediatas. Parece que o disfarce funcionou à 
perfeição: como vimos, só nos anos 1950 é que se soube que essas crônicas 
eram de Machado. 
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Feitas estas considerações, e com o intuito de confirmar o olhar oblíquo assinalado, 

esta comunicação apresenta, a seguir, trechos de algumas crônicas, acompanhados, também, 

de trechos dos romances Memórias póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba (1886). 

Observa-se, de forma explícita em cada um deles, a ostensiva presença da temática econômica 

enquanto objeto central, no caso das crônicas, ou como matéria histórica ou substrato social 

no caso dos romances, todos permeados pelo olhar crítico e irônico do autor/narrador. 

A primeira crônica a ilustrar a presente Comunicação, publicada em 19 de maio de 

1888, abre a série “Bons Dias!”; observa-se o olhar crítico do autor que coloca-se, 

ironicamente, como uma espécie de prenunciador de algo que fatalmente aconteceria: 

 

Bons Dias! 
Eu pertenço a uma família de profetas aprés coup, post facto, depois do gato 
morto, ou como melhor nome tenha em holandês. Por isso digo, e juro se 
necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio estava por mim 
prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de 
alforrear um molecote que tinha, pessoa dos seus dezoito anos, mais ou 
menos. Alforriá-lo era nada: entendi que, perdido por mil, perdido por mil e 
quinhentos, e dei um jantar. 
Neste jantar, a que os meus amigos deram o nome de banquete, em falta de 
outo melhor, reuni umas cinco pessoas, conquanto as notícias dissessem 
trinta e três (anos de Cristo), no intuito de lhe dar um aspecto simbólico.  
(GLEDSON, 2008, p. 10). 
 

O trecho que se segue, retirado da crônica “[o carneiro... acionista]”, publicada em 

14 de outubro de 1883, faz parte da série “Balas de Estalo”, escrita por vários autores, dentre 

os quais Machado, que se intitulava Lélio. Revela-se a oscilação entre ridicularizar e enaltecer 

a figura do acionista, assinalando sua preocupação com os dividendos e não com os divisores, 

marca de postura econômica que perdura até nossos dias: 

 

A diretoria do Banco Industrial e Mercantil convocou a assembleia geral dos 
acionistas para discutir o projeto dos novos estatutos. Não apareceu maioria. 
Nova convocação e igual resultado. Agora a diretoria convoca assembleia 
para o dia 25, e declara que nesta terceira reunião, qualquer que seja o 
capital representado, a assembleia poderá deliberar, são os termos da lei. 
Este fato destruiu uma das minhas mais funestas ilusões. 
Eu supunha que o acionista era uma criatura obediente, pacata, sabendo 
cinco até seis palavras da língua, salvo quando uma negativa equivale à 
afirmativa; por exemplo: 
- Parece-lhe que temos andado mal? – Não, senhor, - Acha que devemos 
entregar a prebenda a outros cavalheiros? – Nunca! (FRANCO, 2008, p. 49).  
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A seguir, as mesmas ironias e críticas cercam os acionistas na crônica “[o equinócio 

do dividendo...]”, publicada em 21 de fevereiro de 1885, ainda da série “Balas de Estalo”. 

Nota-se a preocupação dos acionistas exclusivamente com os dividendos: 

 

Vejo pela ata da última assembleia geral do Banco do Brasil, publicada hoje, 
que o Sr. Dr. Anísio Salatiel aludiu, de passagem, às pessoas que dizem dos 
acionistas dos bancos e companhias, que eles só esperam pelo equinócio do 
dividendo importando-lhes pouco a administração dessas instituições. Como 
equinócio do dividendo é uma das minhas descobertas astronômicas, acudo 
por ele, explicando-me com S. Exa. (FRANCO, 2008, p. 53). 
 

Como último exemplo de crônica, destaca-se “[que será do novo banco? Um 

barranco... uma enchente...]”, feita sob a forma de versos, e publicada na Gazeta de Notícias 

em 17 de novembro de 1886, na série “Gazeta de Holanda”, em que o poeta trata do impasse 

entre as correntes econômicas, “papelistas” e “metalistas” surgido em torno da criação do 

novo Banco Internacional e que se transformará no Banco Nacional do Brasil, em sociedade 

com o Banque de Paris et des Pays Bas. São crônicas em forma de versos a que Machado 

chamou de “versiprosa”, conforme Franco (2008, p.62). Nesta crônica, Machado utiliza o 

pseudônimo de Malvólio, personagem bufo de Shakespeare, em Noite de reis. Mais uma vez, 

revela-se a ironia machadiana no trato deste episódio da economia brasileira: 

 

Que será do novo banco?                        Certo é que andaram milhares 
Interroga toda a gente;                             De contos, contos e contos, 
Respondem uns que um barranco            Uns por terra, outros por mares 
Outros dizem que uma enchente.             Contos de todos os pontos 
[...]. (FRANCO, 2008, p. 63). 
 

Quando se pensa nos romances, as referências sociais e econômicas apontam para a 

emblemática obra Memórias póstumas de Brás Cubas, considerada o marco da maioridade do 

escritor, momento em que se insere na galeria dos grandes escritores universais. Como já se 

disse anteriormente Brás Cubas, como a maior parte das personagens principais machadianas 

não trabalhava, vivia de rendas ou de herança. Não seria leviandade afirmar-se, pois, que o 

escritor, já maduro neste romance, lançasse um olhar mais pessoal sobre as relações e 

imbróglios políticos e econômicos de sua época. No trecho que se apresenta como exemplo, 

nota-se a preocupação das personagens, Brás Cubas, Sabina e Cotrim, em angariar vantagens 

pecuniárias decorrentes da divisão do espólio do pai: 
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Veja-nos agora o leitor, oito dias depois da morte de meu pai – minha irmã 
sentada num sofá – pouco adiante, Cotrim, de pé, encostado a um consolo, 
com os braços cruzados e a morder o bigode – eu a passear de um lado par 
outro, com os olhos no chão. Luto pesado. Profundo silêncio 
- Mas, afinal, disse Cotrim; esta casa pouco mais pode valer de trinta contos; 
demos que valha trinta e cinco... 
- Vale cincoenta, ponderei; Sabina sabe que custou cincoenta e oito... 
[...]. 
- Ora, mano, deixe-se dessas cousas, disse Sabina, erguendo-se do sofá; 
podemos arranjar tudo em boa amizade, e com lisura. Por exemplo, Cotrim 
não aceita os pretos, quer só o boleeiro de papai e o Paulo... 
- O boleeiro não, acudi eu; fico com a sege e não hei de ir comprar outro. 
- Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. 
- O Prudêncio está livre. 
- Livre? 
- Há dois anos. 
- Livre? Como seu pai arranjava estas cousas cá por casa, sem dar parte a 
ninguém! Está direito. Quanto à prata... creio que não libertou a prata. 
Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de Dom José I, a porção 
mais grave da herança, já pelo lavor, já pela vetustez, já pela origem da 
propriedade; dizia meu pai que o conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, 
a dera de presente a meu bisavô Luís Cubas. 
Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma, se não 
fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela; e acho-lhe razão. Sabina é 
casada, e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não 
recebe, não... (ASSIS, 1975, p. 173-174). 
 

Em Quincas Borba, nota-se, de forma bem mais nítida, a presença econômica ao 

longo da narrativa, isto se explica pelo fato de que o romance foi escrito num momento em 

que Machado se voltava totalmente para esta temática em sua abundante produção de 

crônicas. Este foi um dos romances que mais lhe deu trabalho na execução tendo, inclusive, 

causado a interrupção de algumas das séries de suas crônicas, fato que, sem dúvida, aproxima 

o autor do narrador ficcional. Segue um trecho do romance em que a temática das crônicas 

aparece de forma ostensiva: 

 

Palha era agora o depositário dos títulos de Rubião (ações, apólices, 
escrituras) que estavam fechados na burra do armazém. Cobrava-lhes os 
juros, os dividendos e os aluguéis de três casas, que lhe fizera comprar 
algum tempo antes, a vil preço, e que lhe rendiam muito. Guardava também 
uma porção de moedas de ouro, porque Rubião tinha a mania de as 
colecionar, para a contemplação. Conhecia mais que o dono, a soma total 
dos bens, e assistia aos rombos feitos na caravela, sem temporal, mar de 
leite. Três contos bastavam, insistiu ele; e provou a sinceridade por ser 
justamente marido da fundadora da comissão. Mas o Rubião não desistiu dos 
cinco; aproveitou a ocasião para pedir-lhe mais dez; precisava de dez contos. 
Palha coçou a cabeça. 
- Você desculpe, disse-lhe ao cabo de alguns instantes, mas para que é que 
os quer? Não está certo que vai perdê-los, ou arriscá-los ao menos? 
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Rubião riu da objeção. 
- Se eu estivesse certo de que os perdia, não vinha buscá-los. Pode ser 
arriscado, mas não é sem arriscar que se ganha. Preciso deles para um 
negócio – quero dizer, três negócios. Dois são empréstimos seguros, e não 
passam de um conto e quinhentos. Os oito contos e quinhentos são para uma 
empresa. Por que abana a cabeça, se não sabe do que se trata? [...]. (ASSIS, 
1969, p. 113-114). 
 

Como se nota, as questões econômicas, presentes nas crônicas e nos romances 

acentuam a presença autoral na ficção. Daí, as questões fundamentais deste trabalho seriam 

efetivamente esta forma oblíqua do caminho escolhido por Machado para, de alguma forma, 

projetar sua identidade civil na ficção, sem riscos de comprometimentos pessoais? Ou a 

presença ostensiva da matéria histórica seria única e somente um recurso estético? Alea jacta 

est. 
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A memória e a história em canções da MPB: 
o início e o aprofundamento do golpe militar 

 

 

José Alfredo Silva Melo SOBREIRA (UFGD) 

 

RESUMO: A ditadura militar, que vigorou no Brasil a partir de 1964, faria em 2014 seu 50º 
aniversário. Rememorar o passado ditatorial sem o parecer das manifestações artísticas, 
sobretudo, da canção popular, deixaria a memória e a história destes duros anos à beira da 
incompletude, afinal, a MPB juntamente com as demais artes desempenhou papel 
fundamental de resistência ao regime e à censura que lhe foi inerente. As manifestações 
artísticas se estabeleceram como verdadeiros inimigos ao regime de exceção que, com os 
anos, ascendeu sobremaneira a ponto de cercear as vozes do teatro, da literatura e, 
principalmente, da música popular, especialmente a partir de 1968, com a outorga do ato 
institucional nº 5 (AI-5). Baseado neste contexto, este trabalho objetiva verificar em que 
medida é representado o golpe militar em duas canções da MPB, especialmente em seu início 
(1966-1968) e aprofundamento (1968 em diante). Para tanto, analisaremos “Pra não dizer que 
não falei das Flores” (1968), de Geraldo Vandré, e “Cálice” (1973), de Chico Buarque, 
baseando-nos no método de análise de Erich Auerbach (2013) em Mimesis: a representação 
da realidade na literatura ocidental. Nosso objetivo é contribuir para as reflexões que tratam 
da arte como representação, para o avanço nas pesquisas que promovem uma interface entre 
letra e música [melodia, harmonia e ritmo] e, ainda, para as reflexões acerca do significado da 
Ditadura Militar, especialmente após estes cinquenta anos. 
PALAVRAS-CHAVE: Ditadura Militar. Música. Memória. MPB. Representação. 
 
RESUMEN: La dictadura militar que gobernó Brasil a partir de 1964, celebraría en 2014 su 
50º aniversario. Recordar el pasado dictatorial sin la opinión de las manifestaciones 
artísticas, especialmente la canción popular, dejaria la memoria y la historia de estos años 
duros en el borde de la incompletud, una vez que la MPB junto con las otras artes tuvo un 
papel clave en la resistencia al régimen y a la censura que le era inherente. Las artes se han 
establecido como los verdaderos enemigos del régimen que, con los años, acendió a punto de 
restringir las voces del teatro, de la literatura y la música popular, sobre todo a partir de 
1968, con el ato institucional nº 5 (AI-5). En este contexto, el presente trabajo tiene como 
objetivo establecer en qué medida se ha representado el golpe militar en dos canciones de 
MPB, sobre todo al principio del régimen (1966-1968) y en su auge(1968 en adelante). 
Analizaremos las canciones “Pra não dizer que não falei das flores” (1968), de Geraldo 
Vandré y “Cálice” (1973), de Chico Buarque, con base en el método de análisis de Erich 
Auerbach (2013) en Mimesis: la representación de la realidad en la literatura occidental. 
Nuestro objetivo es contribuir a las reflexiones que consideran el arte como representación, 
para el avance en las investigaciones que promueven una interfaz entre la letra y la música 
[melodía, armonía y ritmo] y también para las reflexiones acerca del significado de la 
dictadura militar, sobre todo después de cincuenta años. 
PALABRAS CLAVES: Dictadura Militar. Música. Memoria. MPB. Representación. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ditadura militar que vigorara no Brasil a partir de 1964 cumpre neste ano seu 50º 

aniversário. As manifestações artísticas nessa época se estabeleceram como verdadeiros 

inimigos ao regime de exclusão que, com os anos, ascendeu sobremaneira a ponto de “calar” 

as vozes do teatro, da literatura e, principalmente, da música popular, especialmente a partir 

de 1968, conhecido como o ano que não terminou, quando a perseguição e a censura se 

intensificaram. 

É com base nessas questões que permeiam o contexto ditadura e manifestações 

artísticas que se legitima a intenção deste artigo cujo objetivo é verificar aspectos da ditadura 

militar em canções da MPB, partindo de uma análise que privilegia a interação entre letra e 

música (melodia, harmonia e ritmo), em determinadas canções, explicitando a inter-relação 

entre esses componentes. Em outras palavras, é dizer que existem canções cujas melodias, 

harmonias e ritmos são pensados de modo tão genial, funcionando não apenas como pano de 

fundo ou veículo para carregar uma mensagem, no caso, a letra, mas como parte integrante 

dessa mensagem, ou então, como reforço do seu sentido.  

A ideia de pensar as canções e analisá-las a partir dessa perspectiva, isto é, do ponto 

de vista das inter-relações entre letra e música (melodia, harmonia e ritmo), se explica através 

da obra-prima de Tom Jobin e Newton Mendonça, o “Samba de uma Nota Só” (1962), cuja 

letra e música (melodia, harmonia e ritmo) se articulam de tal maneira a ponto de dialogarem 

entre si: em resumo, enquanto a letra fala de um “sambinha feito numa nota só”, a melodia, 

por exemplo, permanece numa única nota. Assim que a letra anuncia outras notas, a melodia, 

por sua vez, também troca de notas. 

Esse fenômeno presente na música de Jobim e Mendonça se repete posteriormente 

noutras canções, agora escritas no contexto da ditadura. Para encontrá-lo, usaremos como 

método de análise o desenvolvido por Erich Auerbach em seu livro Mimesis: a representação 

da realidade na literatura ocidental (2013), que se baseia, em suma, na interpretação. 

“Interpretar”, nesse sentido, é fundamental para o que se propõe aqui, haja vista que é desta 

maneira que o próprio Auerbach se posiciona frente aos textos selecionados em sua obra e, 

ainda, estabelece seu método, retirando fragmentos de alguns textos para analisá-los e validar 

ou não suas hipóteses. Ele mesmo afirma que:  
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O método de trabalho que adotei, isto é, o de apresentar, para cada época, 
uma certa quantidade de textos, para com base nos mesmos pôr à prova os 
meus pensamentos, leva imediatamente para dentro do assunto [...] O 
método de interpretação dos textos deixa à discrição do intérprete um certo 
campo de ação [...]. Contudo, aquilo que afirma deve ser encontrável no 
texto. (AUERBACH, 2013, p. 501). 
 

Semelhantemente procederemos, voltando-nos agora para a época do golpe militar 

no Brasil, todavia, atentando-nos para dois momentos especificamente: o início (1964-1968) e 

o aprofundamento do golpe (1968-1979) – este último período, correspondendo ao momento 

posterior ao decreto presidencial corporificado no AI-5, o Ato Institucional nº5, publicado em 

dezembro de 1968. Tomaremos como objeto duas canções da MPB, sendo a primeira escrita 

durante um período mais “brando”, isto é, pré-AI-5, e a outra escrita depois de 1968, após a 

instalação do AI-5, para verificar como os artistas enxergavam esse momento e o 

representavam em suas músicas e, ademais, em que medida elas nos servem de base para a 

interpretação da realidade da sociedade brasileira em pleno regime de exceção.  

Dividiremos nosso diálogo em três partes, sendo a primeira um apanhado histórico 

sobre os quatro primeiros anos do golpe (1964-1968), no qual refletiremos sobre o mito da 

“ditabranda”; a segunda parte será construída a partir da análise das duas canções, na qual nos 

posicionaremos sob a ótica de Auerbach, isto é, de seu método de análise, extraindo alguns 

excertos das letras [e das melodias, harmonias ou ritmos] das músicas, a fim de verificar em 

que medida representam o contexto da ditadura militar; e finalmente, uma conclusão, onde 

compararemos as duas canções para comprovar nossas afirmativas entre música, 

representação e ditadura. 

 

UMA PITADA DE HISTÓRIA: A CULTURA ENTRE 1964 E 1968 

 

Segundo um comentário da Folha de São Paulo escrito em 2009, a Ditadura Militar 

em seus quatro primeiros anos, não muito convicta de sua dureza, parecia estar mais para uma 

“ditabranda” do que para um regime de cunho destrutivo e autoritário: “as chamadas 

"ditabrandas" – caso do Brasil entre 1964 e 1985 - partiam de uma ruptura institucional e 

depois preservavam ou instituíam formas controladas de disputa política e acesso à Justiça”. 

Não demorou muito para tal afirmação se tornar uma extrema polêmica a respeito do 

que foi essencialmente o início do regime instalado no Brasil a partir de 1964. Há quem diga 

ainda, sobretudo a memória liberal do regime defendida pela historiografia, que o regime 
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militar pré-AI-5 nem pode ser chamado de ditadura. Em última instância, “uma ditadura 

“envergonhada”, exercida a contragosto por um presidente-general que, segundo seus 

biógrafos, queria apenas ‘sanear’ o ambiente político brasileiro e entregar o poder a um civil, 

eleito o quanto antes” (NAPOLITANO, 2014, p. 69). Os defensores dessa opinião 

acrescentam, ademais, para sustentar sua tese de “brandura” do regime, que durante os quatro 

primeiros anos do golpe dispúnhamos ainda não só do Habeas Corpus e certa liberdade de 

imprensa, como também de expressão e de manifestação. 

É até admissível dizer que o início da ditadura militar não era caracterizado por uma 

censura prévia e rigorosa, nem tampouco marcado pelo terror de um Estado sistemático em 

relação aos seus opositores, especialmente no âmbito cultural. Porém, pensar na fase pré-AI-5 

como um governo confuso e de caráter não autoritário parece ser inconcebível e ingênuo 

demais. O fato é que, durante os quatro primeiros anos do golpe, os militares, muito sagazes, 

estabeleceram uma espécie de política de equilíbrio. Assim, equilibrando muito bem suas 

ações, lograva seus objetivos fundamentais acabando aos poucos com a elite reformista de 

esquerda e dissolvendo os movimentos sociais organizados. (NAPOLITANO, 2014). 

Nesse sentido, a relativa liberdade de expressão existente nos primeiros anos da 

ditadura é explicada não pelo caráter “envergonhado” desta, mas sim pela base social do 

golpe de Estado e pela essência do próprio regime por ele implantado, isto é, pela combinação 

de repressão seletiva e construção de uma ordem institucional autoritária e centralista, como 

reforça o professor historiador Marcos Napolitano (2014, p. 71-72):  

 

A ordem autoritária dos primeiros anos do regime militar brasileiro estava 
mais interessada na blindagem do Estado diante das pressões da sociedade 
civil e na despolitização dos setores populares (operários e camponeses) do 
que em impedir completamente a manifestação da opinião pública ou 
silenciar as manifestações culturais da esquerda.  
 

Podemos dizer, então, que o regime militar, em seus primeiros anos, estava 

estrategicamente balanceado. De um lado, suficientemente forte para reprimir os movimentos 

sociais e políticos, e de outro, sensivelmente moderada para permitir que a esquerda derrotada 

na política “triunfasse” na cultura. É este triunfo que alimentou o mito de uma ditadura 

“branda” (NAPOLITANO, 2014). Porém, os anos sequentes iriam revelar do que se tratava de 

fato a ditadura no Brasil, a ponto de nomeá-los “anos de chumbo”. Essa dicotomia entre o 

início da ditadura militar e seu aprofundamento parece ser representada em algumas canções 

da música popular, grande arma de luta contra o regime enquanto este vigorava. Nesse 
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sentido, seguem duas análises feitas a partir de duas canções da MPB, uma escrita durante os 

quatro primeiros anos do regime e a outra escrita depois desses anos, de certo modo, 

“amenos”. 

 

CAMINHANDO SE FAZ HISTÓRIA 

 

Caminhando e cantando/E seguindo a canção/Somos todos iguais/Braços dados ou 

não/Nas escolas, nas ruas/Campos, construções/Caminhando e cantando/E seguindo a 

canção/Vem, vamos embora/Que esperar não é saber/Quem sabe faz a hora/Não espera 

acontecer. 

“Pra não dizer que não falei das flores”, escrita e interpretada por Geraldo Vandré, 

tornou-se uma das canções mais representativas do país, dado o contexto em que fora escrita e 

a força de sua mensagem. Criada em 1968 e inscrita no Festival Internacional da Canção deste 

mesmo ano, a canção alcançou o segundo lugar, perdendo para “Sabiá”, de Chico Buarque e 

Tom Jobim. O curioso é que a canção de Vandré fora a mais bem votada pelos jurados e a 

favorita de todo público. Só mais tarde viria à tona o boicote do evento: a direção da emissora 

de televisão da época recebera ordens dos militares para não permitir que “Caminhando”, 

como também era conhecida a música, vencesse o festival. 

O ano de 1968 foi um ano que entrou para a história em diversos sentidos. Foi 

marcado pela retomada e radicalização das vanguardas em diversos âmbitos, no cinema, nas 

artes plásticas e, sobretudo, na música popular. A boa nova de 1968 foi o fato de que o 

princípio maior das vanguardas artísticas, isto é, a ruptura da linguagem formal e a 

aproximação entre arte e cotidiano, dialogaram diretamente com a cultura de massa. Foi 

exatamente este o efeito de “Caminhando”: uma composição simples que se legitimava como 

um forte apelo contra o regime militar. 

De fato, a canção é simples, escrita numa linguagem popular e de fácil apreensão. O 

gerúndio dos versos “caminhando e cantando e seguindo”, além da repetição da conjunção 

“e” em vez do uso de vírgulas, comprova a afirmativa. Interessante é que, ao mesmo tempo 

em que Vandré compõe uma canção de letra simples, também cria uma melodia e harmonia 

não diferentes: com apenas dois acordes e um único instrumento, executa a canção que, de 

todas as censuradas, foi a que ficou mais tempo proibida. Notamos ainda, nestes mesmos 

versos, um forte apelo à necessidade de ação frente ao regime, como quem intenta dizer que 
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não se pode parar até que haja mudança, uma vez que os verbos simbolizam a ação, e o 

gerúndio, a continuidade dessa.  

É necessário refletir sobre os verbos “caminhar, cantar e seguir”, considerando que 

tenham, talvez, algo a dizer. Há de se considerar que os três estão submetidos à palavra 

“canção”, no final do verso em que são cantados, lembrando que, um dos objetivos dos 

militares era semelhante – submeter o país ao seu modo de governo, totalmente totalitarista. 

Quer dizer então que Vandré intentava fazer o mesmo? De modo algum (!). Se a 

uniformização fazia parte da ditadura militar, a mensagem de “Pra não izer que não falei das 

flores” é totalmente paradoxal a essa. Primeiro que, ao se tratar de caminhar, cantar e seguir, 

todos são diferentes. Não há quem caminhe e cante perfeitamente igual, uma vez que cada ser 

humano possui o seu próprio jeito de andar e seu próprio timbre vocal. “Seguir”, então, muito 

mais. Cada qual, segundo suas raízes sociais, culturais, educacionais, musicais, religiosas, 

etc., segue o que bem entender. Portanto, se as intenções dessa canção têm vistas à submissão, 

é, certamente, à submissão à liberdade de expressão e ao direito de ir e vir (que deveriam ser) 

permitidos ao ser humano, independente à época. 

Outro aspecto a ser observado é o da diferença gritante entre as palavras “caminhar” 

e “marchar”. “Caminhar”, segundo o dicionário UNESP de Português, é apenas andar, ao 

passo que “marchar”, é caminhar a passo cadenciado, caminhar em cadência militar. Nesse 

sentido, não é por acaso que Geraldo Vandré inicia sua música com a palavra “caminhando”, 

afinal, essa é de extremo significado quando oposta a “marchando”, que evoca, de prontidão, 

a imagem dos militares e de sua marcha uniformizada (obviamente). O curioso é que as 

marchas militares são caracterizadas pelo seu ritmo, em compasso binário ou quaternário, 

semelhante, por exemplo, ao hino nacional e, consequentemente, tipicamente brasileiros. Já 

“Caminhando”, possui um ritmo totalmente atípico aos anteriores, Com letra, melodia e 

harmonia simples, se inter-relacionando de um lado e de outro, a canção dialoga também 

entre sua mensagem e ritmo: ao mesmo tempo em que fala sobre a liberdade de expressão, da 

tensão entre “caminhar” e “marchar”, protestando contra a uniformização, é conduzida e 

marcada por um compasso ternário, capaz de reiterar a ideia do “queremos caminhar, cantar e 

seguir (esta) canção” e não aquela entoada pelos militares, de passos cadenciados e 

uniformizadores. 

Deste modo, o movimento estudantil, a juventude engajada, cantava em coro na final 

do Festival Internacional da Canção, mesmo após sua “derrota” para “Sabiá”. Uma multidão 

partiu rumo a sua casa entoando aqueles versos fortes da canção: “talvez nunca mais tenha 
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havido, na sociedade brasileira, uma síntese mais acabada entre arte, vida e política como 

naquele momento” (NAPOLITANO, 2014). Essa “síntese mais acabada” é a expressão que 

melhor se refere ao contexto daquele período que chegava ao fim. “Pra não dizer que não falei 

das flores”, nesse sentido, parecia fechar com chave-de-ouro aqueles anos de ajuntamento das 

classes, especialmente as estudantis, que protestavam contra os militares. E é, justamente, sob 

essa condição de protestante que pareceu estar Vandré e seu violão. 

 

ENQUANTO CÁLICE AINDA FALAR 

 

Pai, afasta de mim esse cálice/Pai, afasta de mim esse cálice/Pai, afasta de mim esse 

cálice/De vinho tinto de sangue/Como beber dessa bebida amarga/Tragar a dor, engolir a 

labuta/Mesmo calada a boca, resta o peito/Silêncio na cidade não se escuta. 

“Cálice” (1973), composta por Gilberto Gil e Chico Buarque em meados de 1973, foi 

uma das canções que mais sofreu represálias pelo regime militar. Os fatos não negam essa 

afirmativa, como registra Rinaldo de Fernandes: “No show Phono 73, realizado em São 

Paulo, a gravadora Phonogran desliga os microfones para impedir que Chico e Gilberto Gil 

cantem a melodia (a letra já tinha sido proibida) de Cálice” (FERNANDES, 2004, p. 33). 

Aleilton Fonseca (2013, p. 34) descreve muito bem esse momento:  

 

Naquela oportunidade, Chico Buarque e Gilberto Gil executavam a melodia, 
balbuciando uma pseudoletra quase ininteligível, com fortes sugestões 
sonoras, representando, no palco, seu repúdio à censura à qual a composição 
estava submetida.  
 

A partir desse contexto, se justifica a presente análise, uma vez que muito já foi dito 

sobre “Cálice”, no entanto, por uma abordagem direcionada apenas para a letra da canção. A 

intenção aqui é analisa-la novamente, tomando como base, é claro, os estudos que a este 

precederam somados a um olhar voltado para a interação entre letra e composição musical 

(melodia, harmonia e ritmo), quer dizer, que não privilegie apenas o que a letra tem a dizer, 

mas também a mensagem contida na composição musical [se houver], para verificar em que 

medida esta e aquela dialogam entre si na tentativa de posicionarem-se frente à ditadura 

militar. 

Servem-nos como exemplo a versão de “Cálice” gravada em 1978, mais 

especificamente três partes dela: a introdução, feita por um coral de vozes; o refrão, 

interpretado por Milton Nascimento e Chico Buarque; e a primeira estrofe, também cantada 
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por eles. Como foi dito anteriormente, existem muitos estudos sobre “Cálice”, haja vista a 

representatividade que essa música alcançou durante os anos, especialmente àqueles 

referentes ao golpe militar. Um exemplo disso é o estudo referente à homofonia da palavra 

“cálice” que, não por acaso, é o título da canção. Estamos falando do seu duplo sentido, isto é, 

o “cálice”, substantivo e o “cale-se”, verbo.  

Segundo Gilberto Gil, essa canção surgiu na época da páscoa e, portanto, no contexto 

da Paixão de Cristo. Até então, a ideia girava em torno do “cálice”, substantivo, que aludia às 

passagens bíblicas do Cristo suplicando ao Pai pelo afastamento desse objeto que, 

metaforicamente, significava seu sofrimento e morte na cruz. Ao compartilhar sua ideia do 

cálice/sofrimento com Chico Buarque, Gil é surpreendido com o acréscimo de outra, isto é, a 

do “cale-se” verbo, que viria a completar o sentido da canção, aludindo perfeitamente ao que 

aconteceria à sua música e, ao que já vinha acontecendo com os artistas de um modo geral 

desde o final de 1968: a censura prévia, imposta pelos militares com a instalação do (AI-5). 

O cálice, então, com este duplo valor semântico (sofrimento/censura), de sagrado 

passa a profano no instante em que deixa de ser semelhante ao do Cristo, isto é, àquele cujo 

sacrifício é voluntário. O “copo” encontra-se, agora, cheio não do sangue do “cordeiro”, mas 

do “vinho tinto” das vítimas cujas vidas foram tiradas pela força bruta da ditadura, ou como 

menciona Aleilton Fonseca, do “Cálice [...] conspurcado pelo vinho [...] que é o sangue dos 

cidadãos assassinados pelo regime de exceção. Não [...] o [...] da doação, mas o vinho tinto 

[...]”, dos sacrificados e torturados (FONSECA, 2013, p. 35). 

Deste modo, a passagem bíblica escolhida para compor os versos da canção, assume 

aqui, no contexto da ditadura, um caráter totalmente avesso ao original, porém, tão apropriado 

quanto: assim como Cristo suplica por três vezes o afastamento da tão dolorosa morte que o 

espera, de igual modo procede o eu-lírico da canção, clamando pelas mesmas três vezes (Pai, 

afasta de mim esse cálice) pelo afastamento da presente e cruel realidade que o cerceia. É 

dessa realidade que fala a primeira, e também as demais estrofes, como bem expressam os 

versos “como beber dessa bebida amarga/tragar a dor, engolir a labuta/mesmo calada a boca, 

resta o peito/silêncio na cidade não se escuta” para se referir à miséria que se é viver numa 

realidade como esta. Se pedir pelo afastamento do cálice é a maneira que o eu-lírico encontra 

para distanciar-se dessa ‘realidade morta’, pedir uma vez não é suficiente. Ele o faz por três 

vezes e ainda reforça essa ideia através de uma melodia e harmonia que também sugerem o 

afastamento: à medida que a palavra “afasta” e a palavra “cálice” são cantadas, as notas 
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musicais entoadas tanto numa quanto noutra, ascendem de meio em meio tons, dialogando 

com a intenção da letra. 

Há, ainda, outro aspecto a ser observado. A canção sugere dois ambientes, isto é, 

duas realidades, nas quais uma é a do “aqui” e, portanto, a do sofrimento e do “cale a boca”, e 

a outra, a do “lá”, isto é, àquela com vistas para a liberdade (de expressão, principalmente) e, 

portanto, utópica para o momento: “de que me vale ser filho da santa/melhor seria ser filho da 

outra/outra realidade menos morta/ tanta mentira, tanta força bruta”. Como essa dualidade 

tipicamente barroca faz parte da letra, não por acaso (talvez), seus compositores a tenham 

trabalhado também em sua construção musical. Toda a música, especialmente em seu 

prelúdio e refrão, é composta com uma espécie de sinuosidade melódico/harmônica, partindo, 

no refrão, por exemplo, de um acorde de “Mí” Maior, passando por um “Sol” Sustenido e um 

“Lá” maior, atingindo, logo após, um “Lá” Sustenido, seu acorde mais agudo e, finalmente, 

retornando ao seu ponto de partida, ou seja, “Mí” Maior novamente, aludindo ao esforço 

contínuo de tentar escapar do “aqui” e que, no entanto, não passa de uma tentativa frustrada. 

Cálice, portanto, mantém essa sinuosidade do começo ao fim. Seu prelúdio parece 

anunciar melódico e harmonicamente o que virá pela frente, pois, parte da nota “Sí”, a 

segunda baseando-se pelo violão e, portanto, aguda em relação à primeira, atingindo nas três 

próximas notas (“Dó” Sustenido, “Mí”, “Ré” Sustenido) uma região mais aguda, 

melodicamente. Em seguida, em vez de ascenderem ainda mais, as notas descendem na escala 

do violão, indo do seu segundo “Dó” Sustenido, passando pelas notas “Dó” e “Lá”, e 

chegando ao “Sol” Sustenido. Seguem em decadência, atingindo regiões cada vez mais graves 

(“Fá” Sustenido e primeiro “Sí”), para finalmente ascenderem e descenderem, 

respectivamente, passando pelo segundo “Mí”, chegando ao segundo “Dó” Sustenido e 

retornando ao segundo “Sol” Sustenido, sem deixar de passar pelo “Sí” e pelo “Lá” da mesma 

região na escala. 

Desta forma, além de prelúdio, essa sucessão de notas entoadas pelo coral funciona 

também como prenúncio tanto do que ocorrerá na letra quanto na melodia e harmonia da 

canção. Formada por oito estrofes e quatro refrãos, “Cálice” é cantada intercalando refrão e 

estrofe, sendo que a cada refrão são cantadas duas estrofes. Podemos notar, por exemplo, a 

sinuosidade e o prenúncio supracitados, se pensarmos no refrão da canção como o momento 

em que o eu-lírico, ao clamar pelo afastamento do cálice, chega mais próximo desse lugar 

utópico que almeja. Como vimos, ao cantar a frase “Pai, afasta de mim esse cálice”, a 

intenção que sugere tanto na letra quanto na melodia e harmonia, é a do afastamento. Porém 
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ao dizer “de vinho tinto de sangue”, as notas descendem novamente, como que tornando ao 

lugar ou realidade que se está. Interessante é que seguido a cada final de refrão está, 

imediatamente, o início das estrofes que, sem exceção, são cantadas em regiões mais graves 

em relação às do refrão, além de serem acompanhadas de uma sucessão de acordes, em sua 

maioria menores e decadentes, sugerindo um ambiente mais pesado e sombrio, talvez o da 

realidade que assombra o Brasil entre 1964-1985. 

Cabe acrescentar ainda que a canção segue com tais características do começo ao 

fim, fazendo troca de instrumentos e de andamentos. Se inicia com o lirismo do dedilhado do 

violão para, do meio para frente, dar lugar à tensão das notas graves do contrabaixo e da 

tensão de percussões (talvez executadas em tambores ou mesmo nos tons ou surdo da bateria. 

Outro dado a ser observado é o do andamento, cujo tempo é difícil de ser estabelecido no 

primeiro refrão e, que, no entanto, é bem marcado nos demais e nas estrofes, reforçando 

assim, a ideia dos dois ambientes, do “sobe e desce” barroco: é como se o eu-lírico estivesse a 

todo tempo entre céu e terra, entre sonho e realidade. Nesse sentido, ao ser cantado o primeiro 

refrão, o tempo não é definido, enquanto nos outros e nas estrofes, é 4/4, reforçando também a 

diferença entre realidade e sonho, cujo tempo existe num e inexiste noutro.  

Resta falar que a sinuosidade da qual falamos tem um fim na gravação de 1978. Se 

prestarmos atenção na canção do começo ao fim, notaremos que a cada refrão as vozes vão 

uniformizando-se. O andamento do qual falamos acima, e que passa a existir só depois que é 

cantado o primeiro refrão ajuda nisso. O que ocorre, então, é que no primeiro refrão, Chico 

Buarque e Milton Nascimento intercalam as falas “Pai, afasta de mim”, cada um cantando 

uma delas; no segundo e no terceiro, cantam partes juntos, além do acréscimo do coral de 

vozes; já no último, ambos cantam juntos, com entonação e tempo bem marcados, como se a 

canção, apesar do teor de sua mensagem, estivesse sob efeito do AI-5 e, independente do que 

fosse feito, o fim ainda seria silêncio. Como se não bastasse, além da uniformização das vozes 

nos refrãos, o mesmo ocorre na última estrofe, seguida de um fenômeno que dialoga 

diretamente com o nome da canção. Cálice/Cale-se termina antes de acabar: uma canção de 

compasso quaternário em sua maioria e que, em sua última estrofe, a contagem só chega até o 

segundo, uma vez que é cortada ao meio, fenômeno esse conhecido na teoria musical como 

anacruse. A última palavra a ser ouvida é “cálice/cale-se”, como se o que Chico e Gil 

predisseram, tivesse tido êxito durante os anos de chumbo. 
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CONCLUSÃO 

 

Pensar na sociedade brasileira a partir das canções “Pra não dizer que não falei das 

flores”, de Geraldo Vandré e “Cálice”, de Gilberto Gil e Chico Buarque, nos permite enxergar 

dois momentos bem distintos. É possível dizer que, se se tratasse de registros fotográficos, 

quer dizer, duas fotos apenas, teríamos de um lado a imagem de uma multidão heterogênea 

reunida lutando pelos seus ideais, e de outro, a captura de um governo autoritário, e quem 

sabe, um pano de fundo embaçado constituído com “restos” daquela gente que outrora podia 

cantar.  

A música de Vandré é toda escrita em plural, “somos todos iguais, escolas, ruas, 

campos, construções”, voltada totalmente para a imagem de cidadãos ainda livres, 

“caminhando e cantando” pelas ruas. Já a canção de Gil e Chico está mais para o sonho de se 

caminhar e cantar novamente. Quem canta agora, de fato, são os militares, censurando e 

reprimindo toda tentativa de liberdade do povo, sobretudo, dos artistas. Enquanto a música de 

Vandré é uma mensagem para o tempo presente, de consciência e movimento, a música de Gil 

e Chico é uma mensagem para o futuro, sobre as mazelas pelas quais o país fora submetido. 

Nesse sentido, vemos em ambas as canções um reflexo da sociedade brasileira. Na 

primeira, uma sociedade que ainda desfruta de certa liberdade de expressão, uma vez que o 

regime se articula nos bastidores, agindo de forma ponderada para consolidar suas bases. É o 

período pré-AI-5. Já na segunda, uma sociedade oprimida, censurada, e condenada às mais 

diversas penas, caso se manifeste contra o regime. Cantar agora não é mais possível. Vive-se 

aí os anos de chumbo, o terror do AI-5. Como canta Chico em “Apesar de Você”: “a gente 

hoje anda falando de lado, olhando pro chão” em contraste com “a gente” de outrora que 

andava aos berros em meio à multidão. 

Assim, notamos que, enquanto uma canção faz referências aos primeiros anos da 

Ditadura Militar no Brasil, mais especificamente sobre “o princípio das dores” e, portanto, um 

período sensivelmente mais brando em relação ao que viria a seguir, a outra já diz respeito ao 

aprofundamento do golpe com a instalação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), período das mais 

densas trevas sobre o país. Um regime totalmente autoritário que não mede esforços para 

promover o seu governo e, consequentemente, seu terror. 
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Prestes – O Herói da Liberdade do Brasil: tradução e comentários 
 

 

José Luís FÉLIX (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: Esta pesquisa teve o intuito de apresentar a tradução comentada e análise do livro 
Prestes – der Freiheitsheld von Brasilien, de 1936, publicado por Oktavio Perez, em Moscou. 
Pretendeu-se, ainda, levantar aspectos do texto literário, analisar informações e preencher 
lacunas de conhecimento sobre a atuação do líder comunista Luiz Carlos Prestes, explorando 
principalmente o texto em alemão e correlacionando-o ao conjunto de informações 
disponíveis sobre o tema. As pesquisas foram feitas nos acervos - fundos e coleções - do 
CEDEM da UNESP em São Paulo e em materiais diversos, disponíveis na internet e em 
bibliotecas. O resultado revela-se num formato bilíngue com apresentação, introdução e 
anotações dos comentários em rodapés, pronto para publicação. 
PALAVRAS-CHAVE: Prestes. Ditadura Vargas. Tradução comentada. Literatura 
panfletária. 
 

ABSTRACT: Prestes - the hero of freedom from Brazil. Translation and comments of the 
book Prestes – der Freiheitsheld von Brasilien, 1936, published in Moscow. Besides the 
translation, we sought to analyze the information as to fill gaps on the knowledge about the 
role of the communist leader Luiz Carlos Prestes, mainly exploring the literary aspects in 
German and correlating it to the set of information available on the subject. The research was 
conducted in the collections at CEDEM UNESP and various materials available on the 
Internet and in libraries. The result is presented in a bilingual format with introduction, 
presentation, notes and footnotes, material ready for publication. 
KEYWORDS: Prestes. Vargas dictatorship. Annotated translation. Propagandistic literature. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A História do Brasil contém lacunas por vários motivos, especialmente porque 

muitos fatos históricos foram retratados em línguas estrangeiras e assim permaneceram, sem 

que fossem traduzidos para o vernáculo. Somente agora, com o advento da globalização, o 

fim de algumas fronteiras e processos de internacionalização, textos adormecidos começam a 

ser revelados, preenchendo parte das lacunas existentes na história brasileira. 

Sobre Luiz Carlos Prestes (1898 – 1990) há muitos documentos e ênfases à 

disposição do público em geral. Os fatos históricos acerca deste polêmico personagem da 

história do Brasil já foram relativamente bem explorados. Entretanto, com a abertura de 

acervos e fundos de memória surgem documentos novos, textos em línguas estrangeiras, além 

de fotos, ilustrações, anotações e outros recursos que ainda não foram devidamente 

trabalhados.  
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Depois da chamada Tentativa de Golpe Comunista (FAUSTO, 1995), de 1935, 

Prestes é caçado pela polícia de Vargas e acaba preso em março do ano seguinte. É neste 

período de prisão do mais significativo líder comunista brasileiro que o mundo comunista se 

organiza mais e mais para evitar a morte de Prestes. Tido como um dos mais respeitados 

líderes populares, aquele que em vida real promoveu a revolução pelo sertão do Brasil afora, 

convertendo em prática a teoria marxista da qual não tinha ainda nenhuma noção, lutando pela 

liberdade de um povo reprimido e sendo ameaçado de morte, Prestes se tornou, na realidade, 

um mito e ficou conhecido mundialmente como o Cavaleiro da Esperança ou o Herói da 

Liberdade do Brasil.  

Uma vez preso pela ditadura Vargas, textos, panfletos, artigos, livros e todos os 

recursos possíveis na época foram utilizados para chamar a atenção das autoridades nacionais 

e internacionais, numa espécie de alerta contra a iminente tortura e desaparecimento deste 

líder. Era um momento delicado e a opinião internacional exercia enorme influência sobre o 

que estava acontecendo. Vale destacar, por exemplo, a publicação da cartilha It happened in 

Brazil, em 1936, de Harrison George, pai de Victor Allan Barron, norte-americano também 

preso no levante comunista (PHILIPPOV, 2008). 

Também em 1936, a Cooperativa de Editores de Trabalhadores Estrangeiros na então 

União Soviética publicou em Moscou o livro Prestes – der Freiheitsheld von Brasilien - 

Prestes – o herói da liberdade do Brasil –, sob autoria de Oktavio Perez. O autor, por si só, já 

indicava a possibilidade de pseudônimo, uma vez que as referências a ele e a grafia (também 

em ocorrência como Octavio) não resultavam em dados concretos. O texto constitui um 

manifesto em defesa da vida de Prestes, tem estilo forte, frases objetivas, características de 

material panfletário e foi proibido pelos nazistas na Alemanha, constando da lista de livros 

banidos, com especial indicação do Führer e do chefe da polícia nazista. 

O texto usado nesta pesquisa foi encontrado no Guia de Acervo do Centro de 

Documentação e Memória da UNESP – CEDEM, junto ao Acervo de Astrojildo Pereira, 

incorporado pelo Archivio Storico del Movimento Operaio Brasiliano – ASMOB, no formato 

de xerox. A ilustração da capa do livro foi localizada na internet e a obra aparecia creditada ao 

alemão jornalista Heinz Neumann (1902 – 1937). 

Uma tradução analisada e comentada deste texto completa mais um capítulo da 

história política do Brasil, preenchendo lacunas e contribuindo para melhor conhecimento de 

movimentos sócio-políticos. A exploração de aspectos literários num texto jornalístico e 

panfletário reforça ainda mais a qualidade deste material. Este trabalho faz eco nos imigrantes 
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intelectuais de origem alemã e nos intelectuais brasileiros de forte simpatia e conhecimento do 

alemão, assim como no meio popular e na maioria das colônias alemãs espalhadas pelo Brasil. 

Uma pretendida publicação bilíngue, com as anotações necessárias, parece ter especial 

importância também no contexto internacional, numa Europa, onde visivelmente há 

predomínio da cultura e da língua alemã. Ainda no exterior, essa contribuição pode despertar 

interesse dos imigrantes de fala alemã que se espalham pelo mundo em colônias por todos os 

continentes, especialmente no ambiente sul-americano, com forte imigração alemã, como no 

Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. Para compreender melhor esta contribuição, 

percorreremos a biografia do autor, o conteúdo do livro, os aspectos literários e as 

observações finais.  

 

VIDA E OBRA DE HEINZ NEUMANN 

 

Heinz Neumann é o nome verdadeiro de Oktavio Perez, codinome sob o qual foi 

publicado o livro em estudo neste artigo. Também emprega outros apelidos, tais como Otto 

Jäger, Paul Dietrich, Gruber e Karl Bieler. Foi jornalista e político na Alemanha, chegando a 

ser deputado no parlamento em 1930.  

Neumann nasceu em Berlim, no dia 6 de julho de 1902. Filho de uma família 

burguesa, frequentou o ginásio e fez faculdade de filologia naquela cidade, ocasião em que 

travou contato, pela primeira vez, com o comunismo. Abandonou seus estudos universitários 

e se tornou funcionário do partido comunista alemão KPD (sigla alemã para Kommunistische 

Partei Deutschlands) e redator do jornal Die Rote Fahne (A Bandeira Vermelha), fundado por 

Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg.  

Em 1922, Neumann ficou na prisão por seis meses devido à atividade ilegal. Nesta 

ocasião, ele aprendeu russo e, depois, acompanhou uma delegação da União Soviética, pois 

ele era o único que sabia a língua. Isso lhe permitiu acesso aos dirigentes comunistas russos e 

foi, provavelmente, o primeiro comunista alemão a ficar em contato direto com Stalin. Após a 

Revolta de Hamburg de 1923, Neumann viveu na ilegalidade e fugiu para Viena.  

A partir de 1925, encontra-se na União Soviética e torna-se o responsável pela 

influência bolchevista na Alemanha. De julho a dezembro de 1927 representa o Comintern (a 

Internacional Comunista) na China, ajudando a organizar o levante comunista daquele país, 

cujo fracasso custou a vida de mais de 25.000 pessoas. Em 1928, retorna à Alemanha e se 

destaca como principal mentor e teórico do partido comunista, atuando como redator chefe do 
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jornal Die Rote Fahne. É nesta época que Neumann se posiciona radicalmente contra os 

fascistas em ascensão e alcunha a frase: “Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft!” 

(Combatam os fascistas, onde vocês os encontrarem!).  

Durante seu mandato de deputado, desenvolveu diferenças em relação às lideranças 

comunistas, afirmando que eles, incluindo Stalin, estavam subestimando o poder dos nazistas. 

Em novembro de 1932 perdeu seu mandato e, no ano seguinte, constou da lista dos primeiros 

expatriados do regime, tendo que viver na Espanha e na Suíça. No final de 1934, foi preso 

pela polícia suíça e despachado no ano seguinte como exilado para a União Soviética, onde 

ainda viveria quase dois anos junto com sua esposa Margarete Buber-Neumann (1901 – 

1989).  

A obra de Neumann é expressiva para quem viveu tão pouco, mas com grandes feitos 

como ativista de esquerda. Em geral, gira em torno de textos políticos como Os Assassinos da 

Pátria de 1923, denunciando o “entreguismo” de Munique às ententes da Primeira Grande 

Guerra. Destaca-se ainda por uma biografia acerca de J. Stalin, em 1930. 

Segundo Waack (2004, p. 103), Neumann foi o ídolo e o mentor de teorias e 

ensinamentos comunistas que mais influenciavam Olga Benário, esposa de Prestes. Foi 

também “um brilhante orador, jornalista e escritor, com dotes literários e enorme facilidade 

para aprender idiomas (traduzia até poemas do português para o alemão)” (WAACK, 2004, p. 

88).  

Atuando na União Soviética no mesmo período em que Prestes cumpria seu exílio e 

aprendia sobre o comunismo, é de se inferir um contato de ambos os líderes. Neumann já 

havia participado do levante chinês e havia aprendido a admirar a história do “Cavaleiro da 

Esperança”. São muitos os relatos que dão conta da chegada de Prestes à União Soviética e lá 

fora recebido como “General”, tamanha importância tinha seu feito na Coluna do Herói da 

Liberdade do Brasil. Prestes era mesmo um Chapaev, líder popular do exército vermelho, sem 

formação escolar nenhuma, mas capaz de impor sua firmeza nos exércitos populares que 

dirigia, conhecendo somente vitórias.  

Mais tarde, em 1936, quando Prestes estava preso e corria risco de vida nas mãos do 

regime autoritário de Vargas, Neumann não hesitou em escrever sobre o mito do cavaleiro da 

esperança. A campanha em defesa de Prestes já tinha sido iniciada pela sua mãe, D. Leocádia, 

e pelas irmãs e ganhou mais força com a extradição de Olga Benário. Mais tarde, na 

Argentina, Jorge Amado iria escrever seu romance O cavaleiro da esperança, cujo enredo 

muito se parece com o livro de Neumann e prestou grande serviço na defesa da anistia.  
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No ano seguinte, no dia 27 de abril de 1937, Neumann foi preso pelo Comissariado 

de Assuntos Internos, a polícia secreta russa e, no dia 26 de novembro do mesmo ano, 

condenado à morte pelo Colégio Militar Superior da União Soviética, sendo fuzilado como 

parte da depuração comunista promovida pelo seu ex-amigo Stalin.  

 

PRESTES – O HERÓI DA LIBERDADE DO BRASIL 

 

Este livro nasce, portanto, de uma admiração do autor pelo Cavaleiro da Esperança e 

pelos seus feitos em condições totalmente desfavoráveis. Enquanto Prestes marchava com sua 

coluna pelo Brasil, Neumann desenvolvia na União Soviética sua influência teórica sobre 

alemães, tendo como inspiração a Revolução Popular Russa. Desta forma, acompanhou a 

epopeia de Prestes pelo Brasil afora e tornou-se um admirador do líder brasileiro.  

Quando Neumann e sua companheira Margarete chegam a Moscou como asilados, 

perseguidos pelos nazistas e por adversários comunistas, conhecem Prestes no Hotel Lux. Os 

revolucionários estavam na frente de um mito, ao vivo e a cores, e viam nele a chance de 

transformar o Brasil, seu regime exploratório, estendendo os objetivos da Revolução Russa de 

1917. Neumann e Margarete veem no “Projeto Prestes” uma alternativa para a realização do 

sonho de uma revolução comunista cheia de sucesso e que, até então, ainda não tinham 

experimentado. Segundo Waack (2004, p.170), Neumann e Margarete Buber corriam sérios 

riscos na União Soviética e precisavam deixar imediatamente o país. Por isso, fora oferecido a 

ambos a possibilidade de participar da missão no Brasil, assessorando politicamente o 

“general” Prestes. Fizeram treinamento militar, com aulas práticas de condução de guerra 

civil, montagem de metralhadoras e técnicas de autoproteção. Passaram a informar-se melhor 

sobre Prestes e sobre o Brasil. Deveriam viajar sob a forma de casal canadense e já tinham 

tudo pronto, malas feitas, aguardando o sinal verde. Na véspera do embarque, receberam de 

seus superiores e por telefone a ordem para não viajar. Em seu lugar, veio Olga Benário (1908 

– 1942). 

Neumann acompanhou de Moscou os desdobramentos do Levante Comunista de 

1935 no Brasil. Como jornalista e escritor, estudioso dedicado, continuou cultivando seu 

hábito de escrever cartas, traduzir e produzir textos. Quando o movimento comunista no 

Brasil chegou ao fim, com a prisão de seu líder maior, Neumann tomou iniciativa imediata de 

escrever seu livro, destacando o herói, o mito e denunciado as atrocidades do regime de 

Vargas contra seus adversários políticos. 
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O livro de Neumann é sem dúvida uma contribuição à biografia de Prestes, por ter se 

juntado ao grito internacional e à campanha desencadeada pela sua mãe, D. Leocádia Prestes. 

Este coro de vozes ajudou na preservação da vida de Luiz Carlos Prestes e obrigou o regime 

varguista a curvar-se diante do mundo. Assassinar Prestes equivaleria a fortalecer o mito, 

levando a consequências incalculáveis por todo o mundo e, sobretudo, piorando a conjuntura 

política do Brasil.  

Além de ser um texto político, predominantemente panfletário, o livro consolida o 

mito Prestes e o divulga no contexto internacional, dando-lhe forma escrita. Por isso mesmo, 

o autor não se cansa de repetir os feitos do líder brasileiro e até mesmo de exagerar em 

informações que não correspondem à lógica do movimento tenentista, semelhante ao que faz 

Cohen em seu romance sobre Olga e Prestes, reconstruindo literariamente as lacunas da 

história (COHEN, 2013). É, pois, a reelaboração dos fatos, com aspectos que permitem a 

percepção de uma arte literária.  

 

O CONTEÚDO DO LIVRO 

 

O livro em estudo é um manifesto em defesa da vida de Prestes e da liberdade 

democrática. São 42 páginas em alemão, estruturadas em oito capítulos que discorrem sobre o 

Brasil algemado pela conjuntura internacional, em luta pela liberdade, sobre o exemplo da 

Coluna Prestes, sobre o Golpe de Vargas, sobre o Cavaleiro da Esperança, sobre a Aliança 

Nacional Libertadora (FARIAS, 2014), sobre as ameaças dos reacionários no poder e, por 

fim, um apelo a todos os defensores da liberdade e da paz no mundo. 

Apesar da importância e da força que propaga em alemão pelo mundo afora, de sua 

natureza panfletária e de seu texto de manifesto, o livro ultrapassa estes parâmetros e resgata 

um personagem heróico com características acima da média, um ser que se sacrifica por um 

bem maior, que carrega em si todas as virtudes, uma idealização que o autor cria em torno de 

Prestes, na tarefa da construção e consolidação do mito.  

A figura de Prestes no livro confere com as características de um herói moderno: 

indivíduo fragmentado, em desacordo com o mundo, conturbado com as regras sociais 

burguesas, como por exemplo, quando permite inferir um relacionamento diferente com as 

mulheres ou com seus parceiros de combate, renunciando a qualquer tipo de desejo pessoal, 

físico ou intelectual. Um herói-indivíduo, mas voltado para o coletivo.  
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O uso elaborado da linguagem, as repetições e as frases mais longas, numa sintaxe 

alemã que se confunde com a complexidade do movimento revolucionário, são elementos do 

conteúdo de um livro que permite ser lido, analisado e criticado como literatura.  

Por fim, a distância do autor, em Moscou, e a necessidade de preencher lacunas de 

uma realidade exótica, são fatores que autorizam a criação, a ficção, dando ainda mais uma 

elaboração acurada do mito e de seu personagem central.  

Abrindo seu livro de forma direta, sem nenhum subtítulo, Neumann apresenta seu 

protagonista, o problema central do texto e o caracteriza da seguinte forma:  

 

Einer der besten und kühnsten Vorkämpfer für die Freiheit aller 
unterdrückten Völker ist vom Tode bedroht. Luis Carlos Prestes, der 
Nationalheld von Brasilien, der Führer der arbeitenden Massen 
Südamerikas, ist verhaftet. Nach monatelanger Jagd gelang es den Schergen 
der reaktionären Regierung Vargas, ihren gefürchteten Gegner zu ergreifen 
und ins Gefängnis von Rio de Janeiro einzuliefern. (PEREZ, 1936, p. 3).1 

 

Convém notar que o autor usa muitos adjetivos e estende a atuação de seu 

protagonista à esfera – de todos os povos reprimidos, líder dos proletariados da América do 

Sul (aller unterdrückten Völker... Führer der arbeitenden Massen Südamerikas). Acrescenta, 

ainda, sua perseguição duradoura e prisão, qualificando os feitores por capangas, reacionários. 

Esta linguagem é cuidadosa para posicionar o leitor diante do herói e do mito Prestes.  

Outra passagem nos convence da existência de aspectos ficcionais no texto:  

 

Er behandelte sie nicht als militärischer Vorgesetzter, sondern als Kamerad. 
Er erzog sie zu Mitkämpfern für die gemeinsame Sache des Volkes. Zum 
Hauptmann ernannt, benutzte er seinen erhöhten Einfluß, um 
nationalrevolutionäre Gruppen in der Armee zu schaffen. (PEREZ, 1936, 
p. 12, grifo nosso).2 
 

Aqui o autor liga seu protagonista com a história da coluna e seus feitos em 

condições desumanas. Ignora, entretanto, a educação militar de seu personagem e dá a ele 

uma formação essencialmente altruísta. Na realidade, Prestes era oriundo de uma família 

                                                            

1 “Um dos melhores e mais audazes pioneiros na luta pela liberdade de todos os povos reprimidos é ameaçado 
de morte. Luiz Carlos Prestes, o herói nacional dos brasileiros, o líder dos proletariados da América do Sul, 
está preso. Depois de meses de perseguição os capangas do governo reacionário de Vargas conseguiram 
capturar seu tão temido inimigo e enviá-lo para a prisão no Rio de Janeiro.” (Tradução nossa). 

2 “Ele não os tratava como comandante militar, mas como um camarada. Ele os educou para ativistas da causa 
comum do povo. Nomeado capitão, ele usou sua grande influência para criar grupos revolucionários nacionais 
no exército”. (Tradução nossa). 
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burguesa e teve sua educação formal no exército, sem nada saber sobre o comunismo ou sobre 

a causa comum do povo. Neste trecho, o autor faz de seu personagem um camarada, um igual, 

um parceiro, semelhante aos seus companheiros, à sua experiência de militância comunista, 

narrando feitos de uma época em que Prestes nada sabia sobre comunismo, marxismo ou 

leninismo. 

Aspectos inéditos sobre Prestes são perceptíveis no trecho a seguir: 

 

Wo Prestes zu befehligen hatte, gab es keine Disziplinarstrafen, keine 
Beleidigung oder Kränkung der Soldaten. Jeder Rekrut, der sich über irgend 
etwas zu beschweren hatte, kam zu Prestes und erhielt sein Recht. Wenn sich 
andere Offiziere einen Uebergriff erlaubten, griff Prestes ein und setzte die 
Interessen der einfachen Soldaten durch. Er richtete in seinem Truppenteil 
Bildungszirkel und Abendkurse ein. Die Soldaten erhielten 
Elementarunterricht, diskutierten mit Prestes über die politischen 
Tagesfragen, wurden zu bewußten Kämpfern gegen den Imperialismus und 
die Reaktion herangebildet. Im Bataillon von Prestes waren 90 Prozent des 
Lesens und Schreibens kundig — eine unerhörte Tatsache in Brasilien, 
dessen Bevölkerung zu vier Fünfteln aus Analphabeten besteht und dessen 
Armee von der herrschenden Kaste in stumpfer Unwissenheit gehalten wird. 
(PEREZ, 1936, p. 12).3 

 

Nota-se, no trecho acima, que o herói é descrito como aquele que tem um caráter 

perfeito, o promotor de justiça e de desenvolvimento humano, propiciando formação aos 

integrantes da coluna, a todos em igualdade de condições. Ao informar que o percentual de 

analfabetismo na coluna é muito baixo em contraste com o país e que a classe dominante 

deseja manter esta ignorância em massa para preservar seu poder, o autor posiciona seu 

protagonista como líder ideal para assumir o governo, reforçando ideais e mitos em torno da 

figura de Prestes. 

Na sequência, o autor trata das novas adesões à coluna e aproveita para descrever 

uma sociedade ideal, múltipla, isenta de preconceitos em relação á cor de pele e origem social 

ou nacional, reforçando o papel do líder Prestes na condução das relações humanas e no seu 

                                                            

3 “Onde Prestes comandava, não havia nenhum castigo disciplinar, nem ofensa ou insulto aos soldados. Todo 
recruta, que tivesse algo para reclamar, vinha a Prestes e recebia o que era seu de direito. Quando outros 
oficiais se permitiam um desmando, Prestes intervinha e fazia valer os interesses dos soldados modestos. Ele 
montava círculos educacionais e cursos noturnos em sua unidade. Os soldados recebiam instrução elementar, 
discutiam com Prestes sobre questões políticas do momento e se tornavam combatentes conscientes contra o 
imperialismo e contra os reacionários. No batalhão de Prestes, 90 por cento sabiam ler e escrever — um fato 
inédito no Brasil, cuja população é composta de quatro quintos de analfabetos e cujo exército é mantido pela 
casta dominante na ignorância cega”. (Tradução nossa). 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

365 

   

preparo para governar um país espelhado na coluna. Além disto, o trecho serve para refutar 

teorias reinantes na época, principal motor da crise mundial e do prenúncio da II Guerra: 

  

Aber der Feind reißt unaufhörlich Lücken in ihre Reihen. Die Truppe 
ergänzt sich nicht nur aus Soldaten, sondern auch aus bewaffneten Arbeitern 
und Bauern, die ihr mit Begeisterung zuströmen. Alle Nationen und Rassen 
Brasiliens sind in ihr vertreten. Neger, Mulatten und lndianer kämpfen 
brüderlich an der Seite ihrer weißen Kameraden, die von Portugiesen oder 
europäischen Einwanderern abstammen. So ist die Kolonne Prestes ein 
Abbild der großen brasilischen Nation, die aus zahllosen Völkern 
zusammengewachsen ist und somit eine lebendige Widerlegung aller 
reaktionären Rassentheorien bildet. (PEREZ, 1936, p. 15).4 
 

Embora haja no livro várias passagens em que o autor explora figuras, faz 

associações e comparações, além de repetições para firmar seu herói e seu mito, dando vida 

própria aos fatos, acontecidos ou não, permitindo assim uma leitura literária de um texto 

relativamente objetivo, é no final que encontramos uma narração que parece levar o leitor a 

um posicionamento em defesa do protagonista muito injustiçado. 

 

Prestes ist der unermüdliche Arm, das leitende Hirn, das pochende Herz der 
groβen brasilischen Volksrevolution. Prestes ist einer der besten Soldaten im 
Freiheitskampf der Menschheit. Darum muβ er gerettet werden! Denn 
Prestes, dieser Ritter der Hoffnung Brasiliens, hat die Freiheitshoffnungen 
der ganzen Welt auf seinen blanken Schild geschrieben. Entreiβt ihn 
seinen Kerkermeistern. (PEREZ, 1936, p. 42, grifo nosso).5 
 

Ao listar uma sequência de figuras – braço incansável, cérebro dirigente, coração 

pulsante (der unermüdliche Arm, das leitende Hirn, das pochende Herz) –, todas definidas e 

afirmativas, o autor tenta fechar sua narrativa num tom de convencimento e dogmatismo em 

torno de seu protagonista. Na frase seguinte – um dos melhores soldados (einer der besten 

Soldaten) – retoma seu estilo inicial – Um dos melhores e mais audazes pioneiros na luta pela 

liberdade (Einer der besten und kühnsten Vorkämpfer für die Freiheit) e o liga 

                                                            

4  “Mas o inimigo abre incessantemente lacunas nas fileiras da coluna. Sua tropa não é composta apenas por 
soldados, mas também por trabalhadores e camponeses armados, que a ela afluem com entusiasmo. Todas as 
nações e raças do Brasil estão representadas nela. Negros, mulatos e índios lutam fraternalmente ao lado de 
seus companheiros brancos, que descendem dos portugueses ou de imigrantes europeus. Assim, a Coluna 
Prestes é o reflexo da grande nação brasileira, que se desenvolveu a partir de inúmeros povos, formando assim 
uma refutação viva de todas as teorias raciais reacionárias”. (Tradução nossa). 

5 “Prestes é o braço incansável, o cérebro dirigente, o coração pulsante da grande revolução popular brasileira. 
Prestes é um dos melhores soldados da luta pela liberdade da humanidade. Por isso, ele tem que ser salvo! 
Porque Prestes, este cavaleiro da esperança do Brasil, escreveu sobre seu escudo límpido as aspirações de 
liberdade do mundo todo. Arranquem-no de seus carcereiros!”. (Tradução nossa). 
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definitivamente ao tema da luta permanente pela liberdade. Finaliza, ainda seu livro, com a 

imagem do escudo límpido, figura sólida e eterna, com inscrições libertárias para toda a 

humanidade.  

Esses elementos descritos acima e muitos outros que poderiam ser garimpados no 

texto permitem uma leitura da obra de Heinz Neumann como narrativa literária e dão a 

certeza de seu valor no imaginário de intelectuais e ativistas da época, contribuindo 

definitivamente para a salvação do herói da liberdade do Brasil.  

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

O livro traduzido, comentado e analisado é um texto de grande valor histórico. 

Prestes havia se tornado um mito vivo e reunia as forças políticas de mudança em toda a 

América Latina. O Brasil o reverenciava de Norte a Sul e o queria como representante político 

no poder, pois ele havia dado prova de sua abnegação e entrega à carreira em favor da 

população mais carente, do camponês e do trabalhador. Prestes era um sonho vivo e todos 

desejavam este projeto no governo. Neste sentido, Prestes também se constituía em uma 

ameaça real aos políticos no poder, sobretudo aos investidores e especuladores internacionais 

que não mediram consequências para costurar um projeto com Getúlio Vargas e, com isto, 

promover a eliminação de Prestes.  

O fracasso do Levante Comunista de 1935 e a prisão de Prestes trouxeram calmaria 

aos poderosos nacionais e internacionais. O Brasil parecia sob controle e a força motriz 

teórico-prática, incorporada na figura de Prestes, encarcerada. A conjuntura da época, 

dominada pelo perigo nazista, contribuiu para o controle da situação. Não faltaram discursos 

sobre a necessidade de união de direita e esquerda, de modelos variados e de projetos 

políticos distintos, e de todos para vencer o nacional-socialismo alemão. Se o momento de 

aparente entendimento da diversidade de projetos políticos nessa época enquadrou o líder 

Prestes e o conteve na prisão, é razoável perceber também que o mito não estava morto. O 

movimento internacional contra o fascismo e em favor da democracia ganhava força. As 

mostras de um estado getulista vingativo e implacável com seus adversários só faziam 

aumentar o clamor de intelectuais e líderes internacionais contra qualquer forma de regime 

absolutista. O momento não era de combate puro e simples aos preceitos do nacional-

socialismo, mas, sim, de negação de toda forma de exploração, injustiça e intolerância.  
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O mito da liberdade, preso, provocava um clamor internacional. Comícios em Paris e 

em Madrid, manifestações no México lideradas pela família de Prestes, por simpatizantes e 

militantes de seu projeto socialista, davam cada vez mais visibilidade ao que acontecia no 

cárcere brasileiro. Documentos, cartas, manifestos em defesa da vida de Prestes eram escritos 

e espalhados por todo o mundo. O movimento para preservar a vida do Cavaleiro da 

Esperança ganhava mais e mais força e obtinha êxito. 

Heinz Neumann, incansável militante do comunismo, em seu livro Prestes – der 

Freiheitsheld von Brasilien consegue tecer a imagem perfeita do líder brasileiro em meio aos 

desafios de um país continental. Um homem exemplar, de grandes feitos, de força 

imensurável. Um “general” do comunismo prático e de contato com o povo. Um exemplo de 

revolução vivenciada e que havia dado certo durante a Coluna Prestes. Um homem que 

convertia a teoria comunista em prática social de igualdade e fraternidade. Um sonho 

realizado. Esta imagem construída em torno da figura do líder brasileiro no seio dos países 

socialistas contrastou e impactou a todos quando Prestes viveu na União Soviética. O gigante 

era pequeno e franzino na sua estrutura corporal e física, mas enorme e admirável na sua 

simplicidade e humildade, e isto reforçava de vez o mito Prestes. O tratamento que Heinz 

Neumann conferiu a esta figura ímpar, exemplar no seio da humanidade, em seu livro tornou-

o um libelo em favor da causa Prestes, um presente de um teórico e prático ao mesmo tempo 

do comunismo. Uma aula de combate por meio do discurso de um admirador e fã do mito.  

O texto de Neumann ganhou o mundo a partir de sua publicação em 1936 em 

Moscou. Juntou-se ao movimento internacional contra os absurdos do nacional-socialismo 

alemão, sendo até mesmo proibido pelos nazistas. Constituiu-se em mais uma ferramenta de 

defesa da vida de Prestes. Se houve um texto semelhante em defesa da liberdade de Prestes, 

este não alcançou a dimensão do texto de Neumann, quer seja pelo estilo direto, panfletário, 

quer seja pela visão subjetiva a respeito de um fato histórico de importância mundial ou, até 

mesmo, pelo fato de ser escrito na língua alemã, predominante no mundo editorial da época. 

É de se imaginar o efeito de um texto misto de história, panfleto e literatura. O livro 

não só informou sobre os acontecidos no tenentismo, na Coluna Prestes e no Levante 

Comunista, como também denunciou a exploração colonialista e seu formato moderno nos 

empréstimos e investimentos. O livro ajudou a impor um comando internacional para o 

governo getulista, sob pena de se indispor com toda a política internacional e com os 

intelectuais mais respeitados mundo afora: Prestes tinha que sobreviver.  
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O livro de Heinz Neumann, a tradução e comentários que oferecemos aqui 

constituem mais uma contribuição ao estudo do mito Prestes e uma forma de gratidão a um 

instrumento de preservação da vida de um ícone da política brasileira. 
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Entre a memória individual e a coletiva em Hachi Honey de Yoshimoto Banana 
 

 

Joy Nascimento AFONSO (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a memória individual em 
contraponto à coletiva na obra Furin to Nanbei (2000 – Traição e América do Sul, em 
tradução literal), da escritora contemporânea japonesa Yoshimoto Banana1. A escritora, 
conhecida no Brasil pela obra Kitchen (1995 – tradução do italiano para o português), foi 
traduzida para mais de 20 idiomas e é ganhadora de vários prêmios internacionais. Algumas 
de suas obras baseiam-se nas muitas viagens que a escritora faz ao redor do mundo. Neste 
artigo destacamos o quinto capítulo da obra acima citada, intitulado Hachi Honey (Mel Honey 
– literalmente), que relata a viagem a Buenos Aires de uma jovem japonesa que, sozinha e 
com problemas com o marido, visita uma amiga que é casada com um argentino. Após passar 
dias sem sair de casa, ela vai à Praça de Maio, por insistência da amiga, onde se depara com a 
manifestação das Mães da Praça de Maio – as “mães do lenço branco”, que buscam manter 
vivo na memória o desaparecimento de seus filhos, levando a narradora a refletir sobre sua 
própria vivência como filha. Baseando-nos nos conceitos de Michael Pollak (1992), que 
define a memória individual como os acontecimentos vivenciados individualmente e a 
memória coletiva como os fatos vividos pelo grupo ao qual a pessoa se sente pertencer, 
pretendemos verificar como ocorre a construção dessas memórias sob o ponto de vista de uma 
oriental que discorre sobre uma experiência coletiva ocidental, comprovando a existência de 
uma memória construída coletivamente que se mescla à memória individual. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura e memória. Literatura contemporânea japonesa. 
Yoshimoto Banana. Literatura de autoria feminina.  
 
ABSTRACT: This study aims to analyze the individual memory as opposed to the collective in 
Furin to Nanbei work (2000 - Betrayal and South America, in literal translation) of 
contemporary Japanese writer Banana Yoshimoto. The writer known in Brazil for the work 
Kitchen (1995- translation from Italian to Portuguese), has been translated into more than 20 
languages and is recipient of several international awards. Some of his works are based on 
many trips that writer does around the world. In this communication we highlight the fifth 
chapter of the aforementioned work entitled Hachi Honey (Honey Honey - literally), which 
relates the trip to Buenos Aires a young Japanese woman who, alone, and with problems with 
her husband, visiting a friend who is married to Argentine one. After spending days without 
leaving the house, she goes to Plaza de Mayo, at the insistence of her friend, which is faced 
with the manifestation of the Mothers of the Plaza de Mayo - the mothers of the white 
handkerchief, seeking to keep alive the memory the disappearance of their children leading 
the narrator to reflect on their own experience as a child. Based on the concepts of Michael 
Pollak (1992), in which the individual memory are experienced events individually and 
collective memory are the facts experienced by the group to which the person feels belong, 
aims to examine how the construction of these memories is from the point of view of an 
oriental that discusses a western collective experience, proving the existence of a memory 
built collectively that merges the individual memory. 

                                                            

1 Manteremos a leitura dos nomes orientais de acordo com a convenção japonesa, primeiro sobrenome 
e depois o nome, tendo em vista que é dessa forma que a autora é reconhecida. 
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Nosso artigo se inicia com algumas propostas de reflexão: primeiro o que seria a 

memória? Talvez para alguns, algo individual produzido pelas lembranças angariadas ao 

longo da vida. Ou ainda momentos que lembramos e deixamos registrados em diários e cartas. 

Mas como a questão da memória ocorre na literatura? Como a literatura se baseia nessa fonte 

para a criação do texto literário? O presente trabalho tenta de forma sucinta discorrer sobre 

este aspecto tomando como base o conto Hachi Honey da obra Furin to Nanbei (Traição e 

América do Sul – literalmente, 2010) da escritora japonesa Yoshimoto Banana, no qual 

analisamos a confluência da memória individual x coletiva na literatura de autoria feminina. 

 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

Para Michael Pollak (1992, p. 2) a memória é algo que sofre flutuações, ou seja, 

sofre mudanças constantes, afinal é seletiva e construída socialmente, por sofrer influências 

sociais e históricas. Podendo assim ser divida de duas formas: memória individual é aquela 

que os “acontecimentos são vividos pessoalmente” pelo indivíduo e memória coletiva, são os 

“acontecimentos “vividos por tabela”, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela 

coletividade à qual a pessoa sente pertencer”. 

Outro autor que discute sobre esta questão é Maurice Halbwachs (1990, p. 15) 

segundo o qual “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. Este 

ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo e que este lugar mesmo muda segundo 

as relações que mantenho com outros meios”. Seguindo esse pressuposto, a memória 

individual se completa por meio da memória coletiva, daquilo que a sociedade sofreu e 

produziu durante os anos. 

Em relação à memória na literatura, tomamos o ponto de vista de Elizabeth Braga 

(2000, p. 12) que defende que “o compartilhamento de memórias (do eu, da coletividade) com 

os outros (futuros leitores do livro) e consigo mesmo (o narrador é outro de si mesmo) tem 

um significado duplo: dar um sentido à sua própria existência e ser o narrador do grupo”. 

Assim o ato de escrever não se dá somente pelo narrar, mas principalmente em narrar a si 

mesmo, em retomar suas memórias e editá-las.  
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Para Conceição Evaristo (2014, p. 29-31, grifo nosso), que fundamenta sua escrita 

baseada em sua vivência, suas memórias são: a narração, o ato de escrever não é somente 

invenção, mas principalmente recriação: 

 

Entre o esquecimento e a memória reside a invenção. [...] Seria uma espécie 
de ficções da memória. A memória ficcionaliza, como defesa, às vezes, 
como resistência ou como única saída, como única possibilidade. [...]. 
Assim, toda a minha escrita, poemas, contos, romances e até ensaios, cumpre 
um ato de escrevivência.  
 

Dessa maneira, é por meio da escrita, nesse caso de autoria feminina, que se pode 

liberar e reescrever sua história, suas memórias, e consequentemente refletir sobre elas e 

porque não se libertar por meio delas. 

 

AUTORA E OBRA 

 

A escritora contemporânea Yoshimoto Banana, mais conhecida no Brasil por sua 

obra Kitchen é uma das escritoras que mais produz na atualidade, publicando anualmente de 

dois a três romances, que são traduzidos para mais de 20 idiomas. 

Yoshimoto Mahako nasceu em Tóquio em julho de 1964, filha do famoso crítico 

literário e poeta Yoshimoto Takaaki e irmã da desenhista de mangá Haruno Yoiko, a escritora 

cresceu em uma família vista como liberal. Aos 16 anos resolveu sair de casa para morar com 

o namorado e na Universidade de Tóquio (Nippon University), onde cursou Artes, abriu mão 

da ajuda financeira familiar indo trabalhar como garçonete em uma lanchonete, onde se 

inspirou para escrever Kitchen. Quanto ao seu pseudônimo – “banana”, segundo a autora “ora 

ela explica que o escolheu por gostar de beleza das flores de bananeira, ora afirma que foi por 

seu lado engraçado e andrógino” (LECLERQ, 2006, p. 242).  

Sobre a produção da autora, Leclerq (2006, p. 242) assinala que suas obras versam 

principalmente sobre: a perda, o luto, a família (embora não no formato tradicional), a 

sexualidade, o suicídio, a identidade e a solidão. E suas histórias “tratam geralmente de uma 

busca de si mesmo, do sentido da vida, de uma mudança na vida, frequentemente após um 

trauma, e levando a transformação [...] A literatura de Yoshimoto fala de desencanto, não de 

desespero” (LECLERQ, 2006, p. 242). Baseada nesta temática a autora cria personagens que 

precisam de ajuda externa para superar suas dores e traumas. 
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A coletânea de contos Furin to Nanbei, de 2010, faz parte de uma série de quatro 

obras sobre viagens ao redor do mundo. Nessa terceira parte da viagem – no caso para a 

América do Sul –, os contos se passam em vários bairros de Buenos Aires, outras cidades 

argentinas e por fim, o último conto é narrado na cidade de Foz do Iguaçu, Brasil. Outra 

característica dessa coletânea é que a voz narrativa é feminina; são mulheres japonesas 

viajando sozinhas ou acompanhadas pela América Latina. 

O conto que escolhemos para abordar a questão da memória intitula-se Hachi Honey 

e sugere algo adocicado, por isso mantivemos o título original por não encontrarmos até o 

momento em língua portuguesa, um termo que sugerisse ao leitor o tema discutido nessa 

narrativa.  

Neste conto, a protagonista, com problemas familiares, está passando um tempo na 

casa de uma amiga que se casou com um argentino que fora seu professor de tango. E a 

narrativa inicia-se com a protagonista observando uma senhora que alimenta os pombos na 

Praça de Maio, perpassa suas lembranças pessoais fazendo uma primeira ligação com a 

memória coletiva. O conto é um vai e vem de memórias e rememorações da personagem 

sobre suas experiências e as experiências dos outros. Dessa forma, transitamos ora entre as 

memórias pessoais da narradora e ora entre a memória coletiva. 

O espaço principal da narrativa é a Praça de Maio na cidade de Buenos Aires, porém 

o famoso bairro da Recoleta também é citado. A narradora passa seus dias caminhando pelos 

parques e ruas da Recoleta, onde a amiga que a hospeda mora e, no final da noite, já cansada 

de caminhar pelas ruas do bairro, retorna para o sofá onde dorme. Sendo assim, o espaço da 

narração é naturalmente público e aberto, onde os pensamentos e consequentemente 

memórias da narradora se revelam e se completam. 

 

ANÁLISE DO CONTO 

 

Na primeira cena do conto a narradora, já na Praça de Maio, observa uma senhora 

que joga ração para os pombos. 

 

Encostada ao lado do canteiro de flores, eu observava uma senhora que 
jogava ração para as pombas. Observava, em especial, que parecia que a 
senhora não pensava em nada. Na realidade, só lhe restava passar o dia todo 
aqui, jogando ração para as pombas. Acho que era um sentimento muito 
parecido ao meu. Nos fundos da praça se podia ver a parede rosa do 
escritório da presidenta. No filme “Evita”, Madonna havia cantado ali. Por 
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que eu achei aquele filme interessante mesmo? – fiquei pensando naquele 
momento; e então... acabei me lembrando. Emprestei esse filme para assistir 
na sala do meu apartamento, naquela noite chuvosa. No meio desse filme 
chato, ele chegou em casa. Disse que o vento havia quebrado o seu guarda-
chuva, e estava com o lado direito do corpo todo ensopado. Eu trouxe uma 
toalha, e como se enxuga um gato ou cachorro, enxuguei a cabeça e o corpo 
dele sem nenhum constrangimento, e ele ainda se estendeu de comprido no 
meu sofá. (YOSHIMOTO, 2010, p. 115- 116, tradução nossa). 
 

Nesse primeiro momento já percebemos como a narrativa será conduzida, onde uma 

lembrança maior – “o escritório da presidenta” (a Casa Rosada) remeterá a narradora a uma 

lembrança pessoal, menor – à noite na qual assistiu ao filme “Evita” e que seu namorado 

chega a sua casa ensopado pela chuva. 

Relembrar da visita do seu namorado, na noite em que ela assistia ao filme, a fazia 

lembrar-se do relacionamento de ambos e de como tudo parecia perfeito, onde ambos haviam 

criado um mundo, uma história para si. 

 

Assim que ele entrou no meu quarto a chuva aumentou. Pela janela a chuva 
jorrava como uma torneira aberta. A rua seguia molhada tranquila e 
totalmente escura. Era uma noite comum como as outras. Ele fez café e 
colocou em um copo para mim. Esse copo era um que compramos em um 
antiquário vizinho num certo domingo. O caminho até esse antiquário era 
bem complicado, havia pequenas flores de varias cores que floresciam, e o 
brilho do sol era suave e por isso a rua estava branca, me fazendo sentir 
como se estivesse no céu. Não tenho muitas lembranças, era como estivesse 
olhando dentro de dois espelhos opostos (sensação de infinito).  Havia no 
estender-se do mundo algo pequeno e perto, no infinito; algo quase como a  
história dos dois, e que agora, se havia feito no mundo um recorte a partir 
disso. (YOSHIMOTO, 2010, p. 116, tradução nossa). 
 

A partir do momento em que ela se volta para dentro de si, novamente uma 

lembrança “puxando” outra, cada vez mais íntima como a compra do copo e o caminho que 

fizeram até o antiquário, o espaço e história pública tornam-se pontes para reescrever as 

próprias memórias a fim de entender a sua própria história. Ao que ela conclui que o mundo, a 

história do casal recém-separado, havia feito um recorte no mundo, não havendo nada mais 

perfeito. 

Ainda sentada na Praça de Maio, a memória da narradora se volta aos dias na casa da 

amiga desde que chegou a Buenos Aires. Solitária, ela sai às ruas para caminhar e pensar, em 

um movimento de busca de liberdade e de entender o que se passa em sua mente. 
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Minha amiga a tarde fazia guia para outras pessoas, então não voltava para 
casa logo que anoitecia. Eu, à tarde, todos os dias, ficava sem fazer nada. 
Achava que fazendo sempre da mesma forma me divertiria a vontade. 
Especialmente porque onde a casa dela está localizada é o Bairro de 
Recoleta, onde há muitas ruas, e só andar bastante já se sentia melhor. Para 
que eu não pensasse em nada, eu somente caminhava. O sentimento que 
eu tinha é que até que meus pés ficassem cansados, e conseguisse fazer 
minha cabeça se distrair, eu finalmente voltaria para mim. À noite eu 
somente bebia um pouco de vinho e caia na cama (YOSHIMOTO, 2010, p. 
117, tradução e grifo nosso). 
 

Outra vez, observamos que para a narradora entender o que se passa dentro de si, faz-

se necessário sair aos lugares públicos, observando o espaço, a memória e história do coletivo. 

Isso porque, o bairro de Recoleta, citado no texto, é onde está localizado um dos cemitérios 

mais famosos de Buenos Aires que guarda os restos mortais de várias pessoas famosas, entre 

elas, Eva Duarte de Perón, a Evita, citada no início do conto quando a narradora cita o filme 

que leva o nome dessa personalidade argentina. Assim, a todo o momento, temos referências 

espaciais remetendo não somente a lugares famosos, como também a pessoas que marcaram a 

história coletiva. 

Da lembrança de suas caminhadas a narradora se volta ao tempo presente, quando se 

inicia a passeata das “Mães do cachecol branco”, que acontece todas as quintas-feiras em 

frente à Praça de Maio. São mães e familiares que se juntam com o propósito de exigir 

notícias de seus filhos que sumiram (sequestrados ou assassinados) durante a ditadura de 

Jorge Rafael Videla. Para elas esse ato não pertence a uma, mas a todas as mães, a 

maternidade é socializada. “Não existe, por parte delas, a esperança de reencontrarem seus 

filhos e netos com vida. O que há é o espírito de luta por justiça que, segundo doña Juanita, 

“começa a se mover, com passos lentos, mas já se move” (ALVES, 2007). 

Da descrição dessas mães temos o seguinte excerto: 

 

Via-se a parede rosa da presidência ofuscada pelas nuvens do céu. Era uma 
cor feita com a mistura de sangue de boi. Enquanto um incalculável número 
de pombas saiu em voo, essas 10 senhoras que cobriam a cabeça com um 
lenço branco, começaram a caminhar de forma lenta em torno da praça. 
Alguns senhores e algumas pessoas que pareciam parentes também andavam 
juntos delas. Além disso, essas senhoras carregavam em seu peito fotos 
antigas. Eram fotos de jovens sorrindo e moças bem vestidas. Se não 
pensássemos que havia algum envolvimento com algo tão assustador, 
pareceriam jovens meigos e comuns (YOSHIMOTO, 2010, p. 118, 
tradução e grifo nosso). 
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Da descrição das mães e das fotos que elas carregam em seu peito, temos a busca por 

manter a memória de seus filhos viva. Jovens comuns que simbolizam a história da 

resistência de um povo. Dessa memória coletiva a narradora se volta a sua própria memória 

pessoal, como filha, como jovem que vivia em um Japão livre de ditadura na época que 

esses jovens foram tirados de seus lares. 

 

Houve uma manhã, que como sempre, o filho rebelde, bebeu só um gole de 
café. De corpo magro, com seu jeans predileto, saiu para a escola. Aos olhos 
da mãe, parecia o mesmo menino da época de criança. As lembranças vão 
diminuindo, obviamente, de suas formas gerais. Ele mesmo poderia estar 
somente junto dos seus amigos, decidiu sair um pouco na passeata e não 
pode avisar. E então, ele não voltou para casa uma segunda vez. Como se 
poderia definir este tipo de sentimento? Não era tão distante de mim, 
era praticamente a mesma época em que eu estava no ensino médio, não 
era a época do Império Inca, nem durante a Guerra Mundial. No Japão, 
eu ainda morava na casa dos meus pais. Opondo-se a eles eu voltava para 
casa de manhã, e exatamente nesta época, na parte de cima do globo estava 
acontecendo coisas desse gênero. Não é tão amplo, não é tão grande, e eu 
estava sentindo vertigens. (YOSHIMOTO, 2010, p. 121-122, tradução e 
grifo nosso).  
 

Desse excerto, temos a fusão clara de que as duas memórias, coletiva e pessoal, 

podem se fundir a fim de expressar um sentimento maior,nesse caso, a dor das mães e a perda 

da juventude. Pois, enquanto a narradora vivia uma vida tranquila no Japão, jovens da mesma 

idade passavam por sofrimentos terríveis. Ela então descrevendo essa situação, se coloca no 

lugar dessa juventude e percebe o quanto o mundo não é perfeito e muito menos tão grande 

como parece. Dessa forma, é o sentimento coletivo que une os seres humanos.  

Partindo dessa visão da memória do outro, ela se volta para as suas lembranças 

pessoais, de sua infância com sua mãe, que assim como as “Mães do lenço branco” cuidavam 

de seus filhos imaginando que sempre os teriam a seu lado. 

 

Quando eu ficava gripada, minha mãe sempre fazia para mim algo que 
dissolvendo em agua quente o mel, colocava um pouco de uísque e espremia 
limão. Mesmo depois que entrei no colegial, era assim. Mesmo numa certa 
noite, quando essas crianças eram torturadas e tinham seu sangue 
derramado pelas ruas, minha mãe me mimava. Isso poderia ser o que nós 
chamamos de mundo? Porque minha mãe chamava isso de “hachi honey”? 
Não era limão com mel? Mesmo eu repetindo isso várias vezes, este era o 
melhor nome e não se poderia mudar. Tinha a sensação de que aquele 
sabor doce e quente se espalhava dentro da minha boca. Era igual em 
todo mundo. Cheiro de mãe. Um pouco de cheiro de sangue (de vida), 
severo, doce, e em qualquer lugar profundo. Além disso, agora esta praça 
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está cheia e perdi o lugar onde ficar, fiquei rodando no mesmo lugar 
(YOSHIMOTO, 2010, p. 122-123, tradução e grifo nosso). 
 

Sob essa fusão de memórias ela se pergunta se realmente é esse mundo doce que sua 

mãe lhe havia criado, se haveria de ter um “hachi honey”, um remedinho da mamãe que 

curaria tudo, que resolveria tudo, que faria com que tudo voltasse ao normal. Na realidade, a 

grande questão é que este sentimento de tristeza e busca de justiça é igual a todos, é comum a 

todos os seres humanos, não importa se nipônico ou argentino, todos tiveram mães, e 

lembranças de momentos especiais que remetem a um instinto de proteção e cuidado revelado 

nesse carinho. 

 

É sem dúvida, mãe é mãe em qualquer país e isso é algo que dá muita 
tristeza. Será que eu haveria de me tornar uma mãe? Algum dia será que eu 
haveria de me lembrar dessas pessoas com um olhar diferente? Ainda sem 
decidir nada, do mesmo jeito, eu comprei a camiseta que era 
extraordinariamente refrescante, agradeci e deixei a praça para trás. 
(YOSHIMOTO, 2010, p. 125, tradução nossa).  
 

Nesse momento final do conto, onde a narradora põe-se a refletir sobre sua atual 

situação com o namorado, ela lembra-se dos cuidados e conselhos de sua mãe. Ela se dá conta 

desse sentimento coletivo que une os seres humanos, o que no seu caso a ajuda a superar a dor 

da separação repensando seu futuro. Provando que muitas vezes, rememorando perdas e 

dores, podemos entendê-las, conviver com elas e encontrar um novo caminho. A dor poderá 

continuar a existir, mas haverá uma forma de conviver com a mesma. Sempre há um novo 

caminho. 

 

CONCLUSÃO 

Na análise do conto Hachi Honey podem-se observar dois tipos de memórias, de 

visões que se fundem com o objetivo de encontrar um possível caminho para lidar com a dor 

da perda. Temos uma visão estrangeira – japonesa, sobre uma situação “local” – as Mães do 

Lenço Branco, que remete a algo pessoal para a narradora – suas lembranças com sua mãe, 

comprovando que por meio da rememoração é possível fundir memória pessoal à coletiva. E, 

por que não, por meio da rememoração, dos confrontos com as dores coletivas, como propõe 

a narradora, reencontrar um caminho possível para entender e superar a dor pessoal e 

reescrever sua história.  
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De Baudelaire à contemporaneidade: o poema em prosa 
 

 

Júlia de Camargo SCHAEFER (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: A coletânea de contos contemporânea La première gorgée de bière et autres 
plaisirs minuscules, do autor francês Philippe Delerm, foi publicada em 1997. Ela estrutura-se 
a partir de recortes do cotidiano da vida moderna; cada conto consiste na descrição de um 
pequeno episódio da vida cotidiana, aparentemente trivial, momentos que o autor denomina 
“prazeres minúsculos”. A prosa de Delerm caracteriza-se pela simplicidade; sua linguagem é 
econômica, mas não prescinde do cuidado estético; é também poética e sinestésica, o que nos 
leva a afirmar que seus pequenos contos, breves e bastante condensados, se aproximam dos 
poemas em prosa. Eles são repletos do que Paes (1990) chama de operadores poéticos 
(metáforas, aliterações, assonâncias, etc.), responsáveis pela pluralidade na construção dos 
sentidos característica da poesia. Dessa forma, relacionaremos os contos de Delerm, 
contemporâneo, com os Pequenos Poemas em Prosa de Charles Baudelaire (1821-1867), um 
dos autores mais expressivos do Simbolismo francês. Refletiremos acerca da influência de 
Baudelaire na coletânea de contos ou poemas em prosa de Delerm e na literatura 
contemporânea de forma geral. Baudelaire rompeu com a forma do verso, quebrando as 
barreiras entre prosa e poesia. Suas narrativas curtas, sem metrificação ou rima, são 
carregadas de poeticidade sutil, assim como em Delerm. Portanto, a prosa de Delerm, nessa 
obra, é poética, enquanto herdeira da ruptura e da inovação pelas quais Baudelaire foi 
responsável. Pretendemos analisar a intersecção dos dois autores, e, ao mesmo tempo, refletir 
sobre a trajetória do poema em prosa na literatura. 
PALAVRAS-CHAVE: La première gorgée de bière. Philippe Delerm. Literatura francesa 
contemporânea. Poema em prosa. Charles Baudelaire. 
 
ABSTRACT: The contemporary collection of short stories La première gorgée de bière et 
autres plaisirs minuscules, written by the French author Philippe Delerm, was published in 
1997. It is composed of fragments of daily modern life; each short story is a description of a 
small episode of everyday life, apparently trivial moments that the author calls "tiny 
pleasures." Delerm's prose is characterized by simplicity; his language is economical but 
does not obviate the aesthetic care; is also poetic and synesthetic, which leads us to affirm 
that his condensed short stories are close to prose poems. They are full of what Paes (1990) 
calls poetic operators (metaphors, alliteration, assonance, etc.) responsible for plurality in 
the construction of meaning. Thus, we will make connections between Delerm’s contemporary 
short stories and the Petits Poèmes en Prose by Charles Baudelaire (1821 - 1867), one of the 
most significant authors of French Symbolism. We will reflect on the influence of Baudelaire 
in Delerm’s collection of short stories or poems in prose and in contemporary literature in 
general. Baudelaire broke with the form of verse, destroying the barriers between prose and 
poetry. His short stories without rhyme are loaded with subtle poetry, as in Delerm. 
Therefore, Delerm's prose is poetic, as he is an heir of the rupture and innovation for which 
Baudelaire was responsible. We intend to analyze the intersection of the two authors, and at 
the same time, reflect on the trajectory of the prose poem in literature. 
KEYWORDS: La première gorgée de bière. Philippe Delerm. French contemporary 
literature. Prose põem. Charles Baudelaire. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo refletir acerca das influências, na Literatura 

contemporânea, do poema em prosa, o qual se tornou conhecido em função de Charles 

Baudelaire e de sua obra Les petits poèmes en prose ou Le spleen de Paris (1869). O estudo 

recai especificamente sobre uma coletânea de contos do francês Philippe Delerm publicada 

em 1997, intitulada La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Apontaremos 

características dos contos que remetem aos poemas em prosa, em razão de alguns aspectos de 

sua construção linguística que podem ser considerados poéticos. 

O escritor Philippe Delerm, nascido em 1950 em Auvers-sur-Oise (Val d’Oise, 

França), tem publicado livros desde 1983, ano em que La cinquième saison, seu primeiro 

romance, foi lançado. Porém, foi apenas com La première gorgée de bière et autres plaisirs 

minuscules que Delerm conheceu grande sucesso crítico e de vendas. Desde então recebeu 

prêmios literários da França como o Prix des Libraires, o Grandgousier, o Alain-Fournier e o 

Prix National des Bibliothécaires. De 1983 a 2014 publicou mais de 40 obras que incluem 

romances, novelas, coletâneas de contos, livros infantis e livros de fotografia em conjunto 

com a esposa, Martine Delerm; no entanto, continua a ser conhecido como o “escritor de 

prazeres minúsculos”, sempre lembrado pela coletânea que lhe trouxe sucesso. Em seguida, 

faremos uma breve apresentação da obra, a qual será nosso objeto de análise. 

 

LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE ET AUTRES PLAISIRS MINUSCULES 

  

As narrativas que compõem a coletânea La première gorgée de bière et autres 

plaisirs minuscules são bastante breves e condensadas, caracterizadas pela simplicidade 

temática e estilística. Os contos não têm enredo definido; cada um consiste na descrição de 

um momento. São relatos de instantes aparentemente banais, insignificantes para um 

observador. No entanto, esses momentos do dia-a-dia ganham nova significação sob o olhar 

atento do narrador, adquirindo intensidade ao serem destacados, recortados do todo e 

colocados em foco. 

Os pequenos episódios do cotidiano que são descritos são chamadas de plaisirs 

miniscules, ou seja, “prazeres minúsculos”. São trivialidades, momentos de alegria simples 

como beber o primeiro gole de cerveja, como diz o título, comprar um suéter novo no outono, 

ir colher maçãs, olhar dentro de um caleidoscópio, entre outros. Esses registros do cotidiano 
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remetem a fotografias ou pinturas impressionistas: a captura de um momento único, fugaz, um 

recorte da realidade cuja beleza e prazer breves o narrador procura preservar. Na fotografia e 

na pintura os momentos são preservados por meio da imagem, mas no caso da literatura, o 

mesmo processo se dá por meio da linguagem. 

O narrador utiliza sempre o pronome de terceira pessoa on, o qual cria no texto um 

tom impessoal. No entanto, ao mesmo tempo em que parece se distanciar, o narrador se 

aproxima do leitor, o inclui: on é um pronome que abrange quem fala e quem ouve (no caso, 

quem lê), que inclui a totalidade dos participantes da comunicação. Logo, as descrições 

vívidas e as escolhas linguísticas fazem com que o leitor também sinta e compartilhe dos 

prazeres que são retratados. 

Apesar de os contos serem constituídos essencialmente por descrições, a linguagem 

de Delerm, econômica e poética, permite muitos momentos de lirismo. O aspecto poético de 

sua linguagem se mostra por meio do uso das aliterações, assonâncias, metáforas, da repetição 

de palavras ou frases (a qual cria ritmo) e especialmente da sinestesia. As sensações e 

impressões do narrador são o fio condutor das narrativas; elas adquirem intensidade, são 

valorizadas ao serem descritas de maneira poética. Por meio da linguagem encontra-se beleza 

no que normalmente seria banal, corriqueiro.  

O que compõe o teor poético da linguagem faz parte do arranjo linguístico do texto. 

Existem elementos chamados de “operadores poéticos” (COHEN apud PAES, 1990, p. 37), 

os quais contribuem para a construção dos múltiplos sentidos. São mais frequentes na poesia, 

mas podem ser encontrados também na prosa, como é o caso da coletânea de Delerm. Esses 

operadores consistem no metro e na rima comuns na poesia, além da inversão sintática, 

metáforas e figuras de linguagem em geral que podem aparecer na prosa, ou seja, todos os 

elementos que produzem uma pluralidade de sentidos ao subverter os aspectos comuns da 

linguagem. 

Em razão das marcas poéticas que percorrem o estilo de Delerm, que se revelam em 

suas narrativas condensadas, mas carregadas de significados, aproximamos seus pequenos 

contos aos poemas em prosa. Destacamos alguns trechos da obra em que essas marcas estão 

evidentes, como no conto “Un couteau dans la poche”: 

 

Pas un couteau de cuisine, évidemment, ni un couteau de voyou à cran 
d'arrêt. Mais pas non plus un canif. Disons, un opinel n° 6, ou un laguiole. 
Un couteau qui aurait pu être celui d'un hypothétique et parfait grand-père. 
Un couteau qu'il aurait glissé dans un pantalon de velours chocolat à larges 
côtes. Un couteau qu'il aurait tiré de sa poche à l'heure du déjeuner, piquant 
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les tranches de saucisson avec la pointe, pelant sa pomme lentement, le 
poing replié à même la lame. Un couteau qu'il aurait refermé d'un geste 
ample et cérémonieux, après le café bu dans un verre — et cela aurait 
signifié pour chacun qu'il fallait reprendre le travail. 
Un couteau que l'on aurait trouvé merveilleux si l'on était enfant: un couteau 
pour l'arc et les flèches, pour façonner l'épée de bois, la garde sculptée dans 
l'écorce — le couteau que vos parents trouvaient trop dangereux quand vous 
étiez enfant. 
Mais un couteau pour quoi? Car l'on n'est plus au temps de ce grand-père, 
et l'on n'est plus enfant. Un couteau virtuel, alors, et cet alibi dérisoire: 
— Mais si, ça peut servir à plein de choses, en promenade, en pique-nique, 
même pour bricoler quand on n'a pas d'outil... 
Ça ne servira pas, on le sent bien. Le plaisir n'est pas là. Plaisir absolu 
d'égoïsme: une belle chose inutile de bois chaud ou bien de nacre lisse, avec 
le signe cabalistique sur la lame qui fait les vrais initiés: une main 
couronnée, un parapluie, un rossignol, l'abeille sur le manche. Ah oui, le 
snobisme est savoureux quand il s'attache à ce symbole de vie simple. À 
l'époque du fax, c'est le luxe rustique. [...]. (DELERM, 1997, p. 9)1 

 

Neste conto, podemos ver claramente a repetição de algumas palavras, especialmente 

de “un couteau”; o procedimento cria um ritmo que remete ao verso. Quando lemos “Un 

couteau qui aurait pu être celui d'un hypothétique et parfait grand-père. Un couteau qu'il 

aurait glissé dans un pantalon de velours chocolat à larges côtes. Un couteau qu'il aurait tiré 

de sa poche à l'heure du déjeuner [...]” em voz alta, poderíamos pensar que se tratam dos 

versos de um poema. Além disso, o conto está repleto de aliterações; por exemplo, a repetição 

do l em “Un couteau qu'il aurait glissé dans un pantalon de velours chocolat à larges côtes.” 

Há também assonâncias, como a da vogal a em “[...] ou bien de nacre lisse, avec le signe 

                                                            

1 “Nada a ver com faca de cozinha, evidentemente, nem com a faca de malandro de rua, navalha de 
lâmina escamoteável. Tampouco é um canivete. Digamos que seja mais uma faca de marca, uma 
opinel nº6, ou uma laguiole. Uma faca que poderia pertencer a um hipotético e perfeito avô. Uma 
faca que ele teria deixado escorregar para dentro de uma calça de veludo cotelê chocolate. Uma faca 
que ele teria tirado do bolso na hora do almoço, picado com a ponta as fatias de salame ou 
descascado maçã, lentamente, a mão cerrada sobre a lâmina. Uma faca que ele teria fechado com um 
gesto amplo e cerimonioso, depois do café bebido num copo – um sinal de que estava na hora de 
todo o mundo retomar o trabalho. Uma faca que teríamos achado maravilhosa, se fôssemos crianças: 
uma faca para o arco e as flechas, para talhar a espada de madeira, com a guarda esculpida na casca – 
a faca que seus pais iriam considerar perigosa demais quando você era menino. Mas uma faca para 
quê? Porque não estamos mais no tempo desse avô nem somos mais crianças. Uma faca virtual, 
então, e com esse álibi irrisório: - Ela pode servir para muita coisa, numa caminhada ou piquenique, 
e até para fazer consertos, quando a gente não tem ferramenta... Ela não vai servir mesmo, sabemos 
muito bem. O prazer não está aí. O prazer está no absoluto egoísmo que ela encerra. Uma bela coisa 
inútil, feita de madeira nova ou então de madrepérola bem lisa, com o sinal cabalístico dos 
verdadeiros iniciados sobre a lâmina: a mão coroada, um guarda-chuva, um rouxinol, a abelha sobre 
o cabo. Ah, como o esnobismo é saboroso quando adere a esse símbolo de vida simples. Na época do 
fax, esse é o luxo rústico. (DELERM, 2000, p. 9). 
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cabalistique sur la lame qui fait les vrais initiés: une main couronnée, un parapluie [...]” 

(DELERM, 1997, p. 9, grifo nossso).  

Os elementos apontados, os quais se configuram como operadores poéticos, são 

apenas alguns dos que aproximam os pequenos contos de La première gorgée de bière dos 

poemas em prosa. Para esclarecer essa aproximação, discorreremos a seguir sobre alguns 

aspectos e características do poema em prosa, os quais podem ser encontrados na obra de 

Delerm.  

 

O POEMA EM PROSA  

 

O termo “poema em prosa” foi utilizado pela primeira vez pelo poeta francês Charles 

Baudelaire, para denominar sua coletânea Petits poèmes en prose ou Le spleen de Paris. O 

livro foi inspirado, como Baudelaire explica na dedicatória, por Gaspard de la nuit, coletânea 

de poemas em prosa escrita por Aloysius Bertrand em 1842. No entanto, Bertrand não 

nomeou seus escritos como tais; o gênero foi batizado por Baudelaire. O reconhecimento de 

Baudelaire na dedicatória foi responsável pela atribuição, a Bertrand, da “paternidade” do 

gênero. Além disso, a dedicatória também contém informações acerca do que o autor 

pretendia ao escrever seus pequenos poemas em prosa. 

As cinquenta narrativas que compõem a coletânea de Baudelaire foram redigidas 

entre 1855 e 1864, mas foram publicadas postumamente em 1869. Segundo o próprio autor, 

ele buscava uma maneira de encontrar na prosa os mesmos efeitos poéticos e musicais 

produzidos pela poesia, mas sem recorrer ao uso das formas tradicionais e sistemáticas do 

fazer poético, ou seja, a metrificação e as formas fixas em geral. Dessa forma, ele teria maior 

liberdade de expressão, podendo valer-se do lirismo sem as amarras que as formas fixas 

representam.  

A intenção era utilizar essa forma mais livre de se exprimir para fazer uma descrição 

da vida moderna – no caso, da vida urbana de Paris. O narrador relata cenas que observa no 

espaço urbano, pequenos episódios do cotidiano dos parisienses, assim como cenas de teor 

fantástico, imaginadas ou sonhadas. Além disso, há poemas descritivos, monólogos líricos, 

alegorias e anedotas.  

Baudelaire foi o primeiro a ter consciência de estar diante de uma arte diferente, uma 

nova forma de expressão poética. Ele chamou o poema em prosa de “petit ouvrage”, uma 

pequena obra, algo completo em si mesmo. O poema em prosa é breve, condensado e uno, é 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

383 

   

um todo orgânico, que pode ser lido isoladamente, independente da coletânea em que pode 

estar inserido.  

Duarte (2004) afirma que o poema em prosa é um gênero híbrido de difícil 

classificação, situado entre a prosa e a poesia. É essencialmente um gênero que integra a 

modernidade e subverte as convenções literárias do passado. Possui o teor lírico da poesia, 

mas pode sofrer a incursão da narrativa. A autora inclui o poema em prosa, ao lado do conto, 

no conjunto de gêneros orquestrados pelo conceito de brevidade, que se alia à síntese e à 

contenção discursiva.  

Sandras (1995) enumera algumas características do poema em prosa, o qual seria um 

gênero de transição entre a poesia e a prosa: consiste em um texto que pode ser lido 

isoladamente, tem existência autônoma, como se fosse um universo fechado e completo; é 

caracterizado por sua brevidade e condensação, que por sua vez geram a intensidade e a 

unidade de efeito; o uso de recursos (ou operadores) poéticos como metáforas, assonâncias, 

aliterações, refrãos, repetições, sinestesia, entre outros, é frequente; finalmente, costuma ser 

um texto descritivo ou lírico, com a possível presença de momentos de narratividade. No 

entanto, a fronteira entre descrição e narração não é nítida, assim como as marcações 

temporais, como afirma Goulart (2004, p. 13): 

 

O poema em prosa tanto pode integrar fragmentos narrativos, ou constituir 
mesmo, na totalidade, uma breve narrativa, como pode, ao invés, e com 
exceção da sua estrutura em prosa, revelar traços essenciais da lírica, 
nomeadamente a ausência de narratividade (e bem assim de dinâmica 
temporal) e a consequente instauração de uma presença enunciativa que 
‘esquece’ passado e futuro [...]. 

 

Após apresentar algumas das características do gênero, faremos alguns comentários 

acerca de um dos poemas em prosa de Baudelaire, o qual está presente em Les petits poèmes 

en prose e é intitulado “Les fenêtres” (XXXV). 

 

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais 
autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas 
d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus 
éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au 
soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. 
Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. 
Par delà des vagues de toits, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, 
toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, 
avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de 
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cette femme, ou plutôt réalité placée sa légende, et quelquefois je me la 
raconte à moi-même en pleurant. 
Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi 
aisément. 
Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. 
Peut-être me direz-vous: "Es-tu sûr que cette légende soit la vraie?" 
Qu'importe ce que peut être la hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir 
que je suis et ce que je suis? (BAUDELAIRE, 1869, p. 109).2 

 

O poema em prosa “Les fenêtres” de Baudelaire é um exemplo de um dos eixos 

temáticos principais do livro: a observação de cenas da vida cotidiana. Escolhemos este 

poema em razão de sua semelhança temática com os contos de La première gorgée de bière: é 

a observação e descrição de algo aparentemente trivial, mas que adquire nova significação sob 

o olhar do narrador. A janela fechada, que seria banal para qualquer um que passasse, 

alimenta a imaginação do narrador, e faz com que ele imagine histórias e lendas para os 

habitantes das casas. O cotidiano adquire novos significados, novas nuances, se amplia e 

adquire lirismo e beleza, ainda que uma beleza melancólica. A linguagem é aparentemente 

simples, mas uma análise cuidadosa revela a presença de operadores poéticos em sua 

construção. 

“Les fenêtres” possui todas as características do poema em prosa que enumeramos 

acima: é breve e condensado, o que gera a unidade e a intensidade de efeito; apresenta 

repetições que resultam em um ritmo: “Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus 

fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle.”, “Dans ce 

trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.” (BAUDELAIRE, 1869, p. 109); é 

um texto autônomo e transita entre descrição e lirismo.  

Não é necessário enquadrar os textos de Delerm de maneira fixa no gênero poema 

em prosa, bastando apenas apontar algumas de suas semelhanças com o mesmo. Dessa forma, 

ao ler a obra de Delerm e de vários autores contemporâneos, podemos perceber que a 

                                                            

2 Quem olha de fora por uma janela aberta não vê nunca tantas coisas como quem olha uma janela fechada. Não 
há objeto mais profundo, mais misterioso, mais fecundo, mais tenebroso, mais deslumbrante, do que uma 
janela iluminada por uma candeia. O que se pode ver ao sol é sempre menos interessante do que o que se passa 
por detrás de uma vidraça. Dentro daquela abertura negra ou luminosa, a vida vive, a vida sonha, a vida 
sofre.Para além das vagas de tetos, distingo uma mulher madura, já enrugada, pobre, sempre curvada sobre 
alguma coisa, e que não sai nunca. Com seu rosto, com sua roupa, com seus gestos, com quase nada, eu refiz a 
história dessa mulher, ou antes, sua lenda, e às vezes, chorando, conto-a a mim mesmo. 
Se fosse um pobre velho, eu teria feito o mesmo com igual facilidade. 
Deito-me, orgulhoso de ter vivido e sofrido em outros que não eu. 
Dir-me-ei talvez: — Estás certo de que é essa a lenda verdadeira? Que importa o que pode ser a realidade 
colocada fora de mim, se ela não me ajudou a viver, a sentir que sou, o que sou? (BAUDELAIRE, 1937, p. 
64). 
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inovação que os poemas em prosa representaram na época teve muita influência sobre eles. A 

mudança se efetuou devido à ruptura com a separação tradicional entre prosa e poesia, a qual 

permitiu que fossem adotados aspectos de uma e de outra, sem a necessidade de delimitar 

fronteiras de gênero. 

No entanto, a influência de Baudelaire não se restringe apenas a classificar gêneros 

literários, mas se estende à maior liberdade estilística e formal que os escritores passaram a 

experimentar, progressivamente, desde meados do século XIX. Essa liberdade faz parte de 

uma mentalidade abrangente, que atingiu todas as esferas da sociedade, uma nova maneira de 

pensar menos apegada às tradições e ao passado e mais voltada para a inovação e a 

modernização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo deste artigo procuramos discorrer a respeito das semelhanças entre uma 

obra do século XIX e uma obra contemporânea. Para tanto, analisamos o surgimento e a 

trajetória do poema em prosa na literatura, especialmente na obra que tornou o gênero 

conhecido, Les petits poèmes en prose ou Le spleen de Paris de Charles Baudelaire. 

Apontamos as características em comum entre os poemas em prosa de Baudelaire e os 

pequenos contos de Philippe Delerm que compõem a coletânea La première gorgée de bière 

et autres plaisirs minuscules.  

É necessário ressaltar que o artigo não consiste em uma tentativa de enquadrar e 

restringir a obra de Delerm a um gênero específico, mas de demonstrar, por meio de uma obra 

recente, as possibilidades de estilo e forma que nasceram da inovação representada pelos 

poemas em prosa, as quais se refletem na pluralidade e originalidade dos textos 

contemporâneos. 
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Tempos de lembrar: memórias ancestrais 
 

 

Juliana Franco ALVES (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: Este trabalho tem como intuito estudar algumas proposições acerca da autoria 
feminina no âmbito das literaturas orais afro-brasileiras. Para tanto saímos das narrativas 
orais, propriamente ditas, para mergulhar no universo autoral. Analisaremos alguns aspectos 
da memória de Mãe Beata de Yemonjá, autora de contos orais da tradição oral 
candomblecista. Enxergar a contadora de histórias em seus recônditos, considerando a 
conjuntura social e racial em que emerge, também implica entender melhor os contos por ela 
recriados. O processo de construção poética por meio da voz dialoga constantemente com a 
formação do sujeito bem como suas vivências particulares. Mãe Beata de Yemonjá cresceu 
num contexto notadamente patriarcal do sertão baiano. A autoridade e o autoritarismo da 
figura paterna são temas difusos e recorrentes em suas conversas. Yemonjá presencia, ao 
longo de sua infância e juventude, situações familiares que tentam suprimir sua capacidade 
feminina e vetam a capacidade autoral. Depara-se com muitas sanções impostas pelo pai 
sobre o acesso aos estudos e algumas premissas impostas à mulher no seio das famílias 
tradicionalmente sexistas. Entretanto, a autora consegue romper com as barreiras impostas no 
âmbito familiar e coloca em prática suas experiências e memórias ancestrais por meio da 
contação de histórias, posteriormente transformadas em livros. Faz da escrita um processo de 
libertação, não apenas temático ou literário como também social e particular. 
PALAVRAS-CHAVE: Memória feminina. Patriarcado. Tradição oral 
 

ABSTRACT: This work has the intention to study some propositions about the female 
authorship within the african-Brazilian oral literature. Therefore we left the oral narratives 
to dive into the authorial universe. We'll analyze some memory aspects of "Mãe Beata de 
Yemonja", who is oral tales' author of candomblecista oral tradition. To see the storyteller in 
her recondite, considering the social and racial situation what they emerge, also implies a 
better understanding the stories recreated by her. The poetic construction process through the 
voice constantly has dialogued with the subject formation as well as their particular 
experiences. Mãe Beata de Yemonja grew up in a patriarchal context in Bahia's wilderness. 
The authority and authoritarianism of her father are diffuse and recurrent themes in her 
conversations. Yemonja saw, along her childhood and youth, family situations that have tried 
to suppress her feminine capacity and they prohibited her capacity's authorship. She is faced 
with many sanctions imposed by her father about the access to studies and some assumptions 
imposed to women within the traditionally sexist families. However, the authoress can break 
the barriers imposed by her family and put into practice her experiences and ancestral 
memories through storytelling, later turned into books. Writing is a liberation process, not 
only thematic or literary but it is social and private too. 
KEYWORDS: Feminine memory. Patriarchy. Oral tradition 
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MEMÓRIA ANCESTRAL E PATRIARCALISMO NA VOZ AFRO-FEMININA 

 

Abordar questões como gênero, feminismo ou a figura da mulher nos estudos 

literários têm ganhado escopo nos últimos anos. Temas dessa natureza começam a sair da 

periferia da crítica literária, na medida em que os grupos minoritários emergem à cena social e 

cultural. Aliado à questão do gênero, este estudo pretende discutir a temática da memória 

feminina e a relação com a herança patriarcal na formação literária brasileira.  

Nesse âmbito, a literatura afro-feminina surge com o propósito de uma revisão de 

paradigmas, além da construção de uma poética que se propõe a colocar a mulher negra no 

centro do discurso. No plano literário, a figura feminina integra várias obras enquanto 

personagem, cujo estereótipo sugere sensualidade ou subserviência, num contexto histórico de 

opressão e violência contra a mulher. As pesquisas atuais, do ponto de vista autoral, sugerem 

uma desconstrução do sujeito feminino no que tange aos resquícios de uma sociedade 

patriarcal que imprimia à mulher negra um espaço negligenciado. 

Com os avanços propostos pelos Estudos Culturais, a figura afro-feminina na 

literatura passa de coadjuvante à protagonista de sua própria história. A voz da mulher negra 

coaduna-se com os anseios de uma parcela da população pouco representada, pois indica uma 

poética do coletivo, onde a voz feminina vem a ser protagonista. 

A construção da identidade negra na literatura passa pelo processo de existência 

escritural, o que implica inserir no contexto da autoria, a mulher negra. Narrativas cujo escopo 

partem de mãos negras, contam com sujeitos cujos espaços da memória permeiam, muitas 

vezes, condições de sofrimento, deslocamento e esquecimento, pois “narrar é também sofrer 

quando aquele que registra a narrativa não opera a ruptura entre sujeito e objeto.” (BOSI, 

1994, p. 13). A voz autoral, que requer ser auscultada, nem sempre rompe com seu objeto e o 

reproduz durante sua produção literária.   

Partindo dessa premissa, a literatura afro-feminina que nos propomos analisar parte 

de uma autora negra, mãe de santo e semi-alfabetizada. Trata-se de Mãe Beata de Yemonjá, 

cuja poética reside na tradição oral afro-brasileira, pautada na memória de seus ancestrais: 

escravos negros, vindos da Nigéria. Concomitantemente, nota-se, no processo de criação de 

seus contos, a presença de uma miscigenação, característica própria de grande parte dos 

brasileiros, cuja mistura do negro com o português se deu de forma patente. Em suas 

memórias são guardadas histórias de rezas e mezinhas portuguesas, fruto de sua ascendência 
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europeia, além de outras vividas e ouvidas nos terreiros de candomblé ou por seus ancestrais 

negros. 

Baseado nas vivências descritas por Yemonjá, pressupomos que viveu em um 

ambiente notadamente patriarcal e rigoroso. As normas impostas pelo pai, e mencionadas pela 

autora, revelam uma memória marcada por sanções e pela rigidez moral de uma família regida 

pelo patriarcalismo histórico que ajudou a formar as normas de conduta brasileira. No que diz 

respeito ao sistema patriarcal, Gilberto Freyre (1963) o define como um sistema de normas de 

dominação-exploração, criado a mãos de ferro pelo patrono da família, uma vez que 

conferiam estabilidade ao sistema e àqueles que dependiam do poder do pater familias.  

Histórica e culturalmente, a família patriarcal representava o mundo do homem e seu 

poderio. “A força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais. Donos das terras. Donos dos 

homens. Dono das mulheres.” (FREYRE, 1963, p. 13). No caso da figura feminina, a 

submissão era uma premissa notadamente imposta, mais forte ainda no caso das meninas, cuja 

criação extremamente rígida, impunha total respeito ao pai: 

 

À menina, a esta negou-se tudo que de leve parecesse independência. Até 
levantar a voz na presença dos mais velhos. Tinha-se horror e castigava-se a 
beliscão a menina respondona ou saliente; adorava-se as acanhadas, de ar 
humilde. [...] As meninas criadas em ambiente rigorosamente patriarcal, 
estas viveram sob a mais dura tirania dos pais – depois substituída pela 
tirania dos maridos. (FREYRE, 1963, p. 457). 

 

A supremacia masculina e branca, pautada no patriarcado da casa grande é uma 

máxima incorporada nas práticas sociais, políticas e econômicas de muitos séculos, o que 

explica o fato de termos uma sociedade que, ainda hoje, discrimina e exclui mulheres, 

principalmente, as negras. O poder do homem e a subordinação feminina estão presentes em 

várias classes e gêneros, atrelado a um racismo velado, subjulgado a uma suposta democracia 

racial. 

Isso posto, nota-se na fala de Yemonjá uma criação atrelada ao poder da figura 

paterna. Oriunda do recôncavo baiano a autora teve uma infância simples, rodeada por uma 

família numerosa, num contexto patriarcal. Durante nossa conversa, a autora de Caroço de 

Dendê (2004), rememora episódios da infância vivida no Recôncavo. Nota-se que o pai tem 

um espaço relevante em sua fala: 

 

M.B.: Não, desde pequena eu sempre fui muito criativa, sempre tive mania 
de contar história, eu sou semianalfabeta, eu só tenho o terceiro ano primário 
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porque o meu pai achava que mulher só tinha que saber assinar o nome, 
porque a mulher... quando ela é muito letrada tem muita oportunidade de 
arrumar homem, então a mulher não podia ser muito falante, muito letrada, 
então essa oportunidade eu criei, eu memo criei essas ferramenta lendo papel 
velho, depois que eu fiz o terceiro ano, que eu queria seguir alguma coisa e 
ele não deixava eu mesmo... eu sou uma mulher que tudo quanto é curso eu 
já inventei fazer na vida, mas assim eu mesmo criando meios...  
(ENTREVISTA: Mãe Beata de Yemonjá, Miguel Couto, 2011). 

 

Embora apresente resquícios de uma herança patriarcal em suas palavras, Yemonjá 

se coloca como sujeito de sua própria história, na medida em que relembra um fato importante 

para aquilo que demandaria sua atual condição de autora e contadora de histórias: a vontade 

de aprender a escrever e o gosto pela leitura, mesmo tendo enfrentado proibições do pai. Além 

de uma poética oral, Beata pratica uma poética de afirmação de identidade. 

Ao lembrar fatos vividos, a autora inaugura uma série de experiências de exceção e 

põe em evidência uma função social para a memória, seja como fonte de conservação, de 

lembrança ou de reelaboração de um passado vivido à custa de privações. Ao perceber a 

recusa do pai em seu processo de alfabetização, a autora cria suas próprias ferramentas para a 

prática da escrita e da contação de histórias.  

Como modelo de mulher que resistiu a muitos desalinhos inerentes ao tempo, Mãe 

Beata sabe muito bem, que ao colocar em prática sua capacidade mnemônica, ela se torna 

exemplo de resistência social, política e cultural. Pela palavra e pela memória ela detém o 

poder ancestral. Nas sociedades tradicionais, cujo apego à voz é pungente, a palavra do ancião 

do grupo tem valor agregado de sabedoria, a exemplo dos griots africanos, figura respeitada 

pela tribo por conta das muitas vivências e dos sábios ensinamentos.  

Ícone em seu meio social, a mãe de santo conquistou o respeito e admiração daqueles 

que a cercam, em virtude não apenas do posto que ocupa na religião de matriz africana, o 

candomblé, mas também pelas palavras sábias e plenas de magia ancestral que a autora 

emprega, tanto em seus discursos de cunho político ou social, quanto nos contos de origem 

oral, transformados em livro.  

Como projeção do passado, a memória factual é evocada constantemente em seus 

contos como reflexo de suas experiências. Walter Benjamin (1994, p. 201) postula que a 

experiência vivida ou ouvida é matéria-prima para o narrador de contos orais, recriada pela 

faculdade mnemônica. No que tange à faculdade da memória e sua relação com a voz durante 

o ato criatório, a escritora e professora Gizêlda Melo do Nascimento (2006, p. 76) assevera 

que: 
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[...] o que se procura é a recuperação destas vozes abafadas durante estes 
infindáveis séculos de tentativa de anulação de identidade e, 
consequentemente, de desumanização daqueles que traduzem a marca da 
diferença como distintivo; [...] demonstrando como este homem – o afro-
descendente – mesmo aviltado em sua humanidade, consegue sobrepujar as 
adversidades históricas e construir formas de sobrevivência e permanência, 
sobretudo quanto a uma identidade cultural. 

 

Rememorar o passado, segundo Ecléa Bosi (1994) pode ser, além de uma maneira de 

conservá-lo, uma forma de atuação ou ressurreição no tempo presente, pois possibilita à 

autora e àqueles que a ouvem/leem uma retomada de comportamentos e ações anteriores que 

podem influenciar nas atitudes atuais. Uma memória atuante coloca o tempo presente em 

diálogo com o passado e ocupa a consciência de forma subjetiva e profunda. A lembrança, 

fenômeno inconsciente da memória, promove a materialização de uma imagem e traz à tona 

momentos únicos vividos por quem se dispõe a rememorar, estabelecendo uma função não 

apenas social como também poética para a situação lembrada. 

No jogo de lembranças e esquecimentos, ocorrem manipulações, muitas vezes 

propositais na luta pelo poder, ou seja, pela palavra. Ser dono e senhor absoluto de sua própria 

memória constitui ao narrador, infinito poder sobre sua história e, muitas vezes, da história do 

grupo. Falar, lembrar, esquecer, calar-se: ferramentas narrativas que revelam como o narrador 

pode manipular, engendrar, ajudar a construir a memória da comunidade que habita.  

As palavras configuram uma releitura do passado, incluindo durante o processo de 

criação fictícia ou memorialística, invenções, esquecimentos, retomadas, lembranças, que 

vasculham o baú de memórias em busca de um passado em construção, que era para ter sido, 

mas por algum motivo, não foi. Instrumento de sabedoria, a memória é utilizada também 

como fonte de poder, baseada em um passado quase místico e evocada com uma mistura de 

ufanismo e repugnância pelos fatos que, muitas vezes, querem ser descartados do processo 

mnemônico.  

O estudioso Jacques Le Goff, em sua obra intitulada História e Memória (1990, p. 

423), estabelece que “a memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-

nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou o que ele representa como passadas”. A 

memória, per se, está sobreposta de significâncias, congruências, fatos, visões, sensações e 

afetividades particulares, resignificadas pelo falante no momento em que lhe é oportuno. 
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É importante lembrar que a linguagem, enquanto produto social se estabelece como 

veículo condutor das lembranças e, associada à memória, cria um comportamento específico 

para o contador de histórias, que vai desde a maneira como fala, gesticula, pensa e rememora, 

até como esquece ou omite fatos vividos, tudo isso culminando em um comportamento 

narrativo específico e individual.  

Dessa forma, a literatura afro-feminina, ancorada na memória individual ou coletiva, 

constrói também uma poética de resistência. Recupera vozes silenciadas pelo tempo como 

estratégia de sobrevivência. Lembrar significa existir e coloca em pauta assuntos até então 

adormecidos. Enquanto anciã do grupo, detentora da palavra criadora, Yemonjá divide com 

sua comunidade de santo nagocêntrica parte do saber ancestral. A memória, enquanto matéria 

construtiva do saber torna-se escopo da vida em sociedade, passa a ser legitimada e mantém 

viva a tradição.  

Nos textos assinados com o apego da memória feminina, recuperamos palavras que 

representam a família, os valores, em busca de novos chãos simbólicos, de um passado afro-

brasileiro, que se fez adormecido, mas anseia para por visibilidade. Sobre a ação da memória 

no momento do ato criador, Nascimento (2006, p. 78) pondera que:  

 

[...] a memória – recurso buscado para a recuperação de bens culturais e 
experiência de quem conheceu a História do lado contrário dos feitos 
históricos; de quem vivenciou o lado das histórias de fato. A memória, 
faculdade tantas vezes negada aos escravos e seus descendentes (lembremo-
nos que eram considerados sem alma, portanto sem humanidade, 
consequentemente, sem memória – cadeias de subtrações a forjá-los pelo 
signo da falta), a memória, repetimos, será a mola impulsionadora dos textos 
das escritoras afro-brasileiras. Recuperação de reminiscências relegadas ao 
avesso do afresco histórico das representações brasileiras.  

 

O binômio raça/gênero possui largo destaque na vida e nas memórias de Mãe Beata. 

Seus contos e sua fala autoral fogem ao estereótipo do discurso passivo. Durante seu processo 

de rememoração da infância, vasculha o tempo e espana alguns arquétipos congelados pelo 

tempo. A autora vai novamente de encontro ao discurso patriarcal e hegemônico imposto pelo 

pai. Utiliza a memória e as narrativas como forma de enfrentamento de paradigmas e 

resistência a um sistema que oprime mulheres e negros, criando um discurso, no mínimo, 

provocador:  

 

JULIANA- O que vinha na cabeça da senhora a senhora escrevia? 
M.B.- Escrevia. Eu tava no ônibus, eu tava na marinete que no meu tempo, 
coisa, se eu via alguma coisa, eu sou muito crítica, cordel, eu criei, eu sou do 
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norte, no norte usa, que existia um grande, um dos maiores cordelistas acho 
que do mundo que se chamava “Cuíca de Santo Amaro”, não saía um livro 
de Cuíca de Santo Amaro que não comprasse pra ler, muitos meu pai 
rasgava, eu adorava, adorava Cassandra Rios, eu comprava, quando eu 
passei a me entender, comprava livros de Cassandra Rios pra ler... 
(ENTREVISTA: Mãe Beata de Yemonjá, Miguel Couto, 2011). 
 

Dona de uma trama discursiva forte e hábil, a escritora afro-brasileira que se baseia 

na palavra memorial, adentra o cenário literário como figura de representação de uma 

identidade negra e feminina, voz sorrateira a desbravar um mundo de ensinamentos, proposto 

em sua rotina no terreiro como também nas histórias recontadas nos livros. 

Os caminhos percorridos por Yemonjá se entrelaçam na composição poética de sua 

voz. Notamos suaves notas herdadas da rígida criação, assimiladas em contraste ao feminismo 

pungente, próprio desta mulher, representante de tantas outras cujo contexto de vida 

proporcionou muitas sanções. As vozes ancestrais fazem coro com as memórias de infância e 

do patriarcado para, juntas, culminarem na figura que assina com voz, gesto, canto e história, 

o livro Caroço de Dendê. 

Partimos em busca de um redimensionamento e uma revisão do fazer literário como 

pontapé inicial para uma reestruturação de posturas diante da escritura negra e promover 

questionamentos sobre a hegemonia do discurso poético sacralizado pela crítica literária. 

Voltar no tempo, dizer o não dito, revelar o escondido. Tudo isso fica a cargo da 

memória afro-feminina em busca de suas origens, de referenciais simbólicos que a projetem 

para o mundo onde possam ser agentes de sua condição feminina e alcançarem visibilidade. 

 
REFERÊNCIAS:  
 

BENJAMIM, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: 
__________. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 197-221. 
 
BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembrança de velhos. 3. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1994. 
 
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 
economia patriarcal. 51. ed. São Paulo: Global, 2006. 
 
LE GOFF, Jacques. História e memória. Trad. Bernardo Leitão [et al.]. Campinas: 
UNICAMP, 1990. 
 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

394 

   

NASCIMENTO, Gizêlda Melo do. Poéticas Afro-femininas. In: CORREA, Regina Helena 
Machado Aquino (Org.). Nem fruta nem flor. Londrina: Edições Humanidades, 2006. p. 73-
90. 
 
YEMONJÁ, Mãe Beata de. Caroço de Dendê – A sabedoria dos terreiros: como ialorixás e 
babalorixás passam conhecimentos a seus filhos. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2008. 
 

FONTES ORAIS 
 
Entrevista: Mãe Beata de Yemonjá (áudio). Produção: JULIANA- Franco Alves. Miguel 
Couto, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 2010. 10 min. (aprox.), áudio digital. 
 
Entrevista: Mãe Beata de Yemonjá (áudio). Produção: JULIANA- Franco Alves. Miguel 
Couto, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 2011. 53 min. (aprox.), áudio digital.   



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

395 

   

O romance L’Ève future de Villiers de L’Isle-Adam 
 

 

Kedrini Domingos SANTOS (UNESP – FCLAr – CAPES) 

 

RESUMO: O romance L'Ève Future (1886), do escritor francês Villiers de L’Isle-Adam, é 
uma importante obra do Simbolismo e opõe-se às formas artísticas do Realismo e 
Naturalismo. Esta é uma obra extensa e complexa, que apresenta questões caras ao escritor. 
Villiers desprezava os valores burgueses e o progresso técnico e científico que caracterizava o 
espírito positivista da época e, ao abordar o tema da criação artificial de uma mulher ideal, 
tenta desacreditar o cientificismo, oposto ao sonho e ao ideal. É possível distinguir gêneros 
diferentes no romance do final do século XIX, no entanto L’Ève future se distingue das 
produções romanescas contemporâneas a ela. Para Villiers, L’Ève future é uma obra “solitária 
na literatura humana” da época e era definida pelo escritor como uma “obra de arte 
metafísica”. O romance pode ser associado ao romance decadente, pelo culto do artificial, e 
ao romance de antecipação científica, pela evocação das invenções de Edison. Pode-se dizer 
que é uma narrativa fantástica ou de ficção científica, pois há a criação de uma mulher 
artificial, cuja finalidade é substituir a mulher real, mas também é uma obra filosófica, pois 
medita sobre a aparência e a essência dos seres. Em um estilo insólito e irônico,Villiers coloca 
questões relativas à ilusão do verdadeiro e à realidade. Finalmente, L’Ève future é um 
romance riquíssimo e coloca questões sobre a condição humana.  
PALAVRAS-CHAVE: Villiers de L’Isle-Adam.L'Ève Future. Simbolismo. 
 
RESUMÉ: Le roman L'Ève future (1886), de l'écrivain français Villiers de L'Isle-Adam, est 
une importante oeuvre du symbolisme qui s’oppose aux formes artistiques du réalisme et du 
naturalisme. C’est une oeuvre vaste et complexe, qui présente des thèmes chers à l'écrivain. 
Villiers méprisait les valeurs bourgeoises et le progrès technique et scientifique qui 
caractérisait l'esprit positiviste de l'époque et, en abordant le sujet de la création artificielle 
d'une femme idéale, essaie de discréditer le cientificisme, qui s’oppose au rêve et à l’idéal. Il 
est possible de distinguer différents genres de roman à la fin du XIXe siècle, cependant L'Ève 
future diffère des productions romanesques contemporaines à elle. Pour Villiers, L'Ève future 
est une oeuvre "solitaire dans la littérature humaine» de l'époque et ce roman a été définie 
par l'auteur comme une «œuvre d’Art-métaphysique". Le roman peut être associé au roman 
décadent, par le culte de l'artificiel, et au roman d’anticipation scientifique, par l'évocation 
des inventions d'Edison. Nous pourrons dire que c’est un récit fantastique ou de science-
fiction, car il y a la création d'une femme artificielle, dont le but est de remplacer la femme 
réelle, mais aussi un ouvrage philosophique, car il réfléchit sur l'apparence et l'essence des 
êtres. Dans un style inhabituel et ironique, Villiers soulève des questions concernant à 
l’illusion du vraie et à la réalité. Enfin, L'Ève future est un roman riche et pose des questions 
sur la condition humaine.  
MOTS-CLÉS: Villiers de L’Isle-Adam. L'Ève Future. Symbolisme. 
 

O romance L'Ève Future, do escritor francês Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889), 

foi publicado em 1886 e é uma importante obra dentro do contexto literário da segunda 

metade do século XIX. Pensado inicialmente para ser um conto que trataria do tema da 
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criação de uma mulher artificial, L'Ève Future se tornou uma obra extensa e complexa, que 

apresenta questões caras ao escritor e opõe-se às formas artísticas do Realismo e Naturalismo. 

Embora o público e a crítica tenham se mostrado céticos em relação à obra à época de sua 

publicação, seu valor foi percebido pelos amigos e discípulos de Villiers, como: Stéphane 

Mallarmé, Paul Verlaine, Remy de Gourmont e Camille Mauclair.  

Como indica Raitt (1996), é possível distinguir vários gêneros diferentes no romance 

do final do século XIX, como o romance naturalista, o romance mágico, o romance decadente 

e o romance de antecipação científica, no entanto, L’Ève future, para o pesquisador, não se 

enquadraria completamente em nenhum destes gêneros, embora possa ser associado ao 

romance decadente, pelo culto do artificial, e ao romance de antecipação científica, pela 

evocação das invenções de Edison. Contudo, podemos entender que os aspectos de 

antecipação científica são pretextos para as considerações filosóficas do escritor.  

O próprio Villiers entende que o livro se distingue das produções romanescas 

contemporâneas a ele e definia L’Ève future como uma “obra de arte metafísica”, obra 

“solitária na literatura humana” da época. Romance riquíssimo, pode-se dizer que é uma 

narrativa fantástica ou de ficção científica, pois há a criação de uma mulher artificial, cuja 

finalidade é substituir a mulher real; mas também é uma obra filosófica, pois medita sobre a 

aparência e a essência dos seres.  

Neste romance, temos Lord Eward que está angustiado com a contradição entre a 

beleza física de Alicia e a vulgaridade de sua alma a ponto de preferir a morte a continuar 

com aquela mulher. Alicia, que tem a beleza da Vênus de Milo, encarna justamente a 

hipocrisia, a vulgaridade, a estupidez e o espírito de convenção, valores burgueses criticados 

por Villiers. Diante disso, Edison propõe resolver o problema criando uma criatura artificial - 

a androide Hadaly – que reproduziria a imagem da modelo original (melhorando-a segundo o 

cientista). A partir disso, temos a retomada do natural de modo artificial que acaba por 

confundir Alicia e Hadaly, a modelo e a cópia, o real e o irreal. 

Villiers, ao renunciar à experiência do mundo exterior, privilegia a experiência 

imaginativa e, dessa forma, seus heróis, como “[...] os heróis dos simbolistas, prefeririam 

renunciar à vida comum a lutar para se abrirem um lugar nela; abandonam suas amantes, 

preferindo os sonhos.” (WILSON, 2004, p. 260). Para Villiers, as ideias são mais reais que a 

matéria e as ilusões permitem a criação dos seres pela força do espírito. Além dessa evasão 

imaginativa, a ideia da decadência do mundo real está expressa nas críticas que Villiers faz à 

burguesia e à fé cega que ela tem na ciência e no progresso (DOMINGOS, 2005). Assim, o 
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romance L’Éve future expressa bem os valores que o autor julga essenciais ao homem (como 

a beleza, a nobreza e o idealismo), bem como sua crítica aos burgueses e aos valores da 

sociedade moderna.  

Também podemos pensar sobre o estilo de Villiers que busca se afastar da 

banalidade cotidiana e rejeita o clichê e os lugares comuns. Através da escritura ele consegue 

exprimir sua revolta, ao mesmo tempo em que expressa sua crença no Ideal. Encontramos, 

nesta obra, várias citações em diversas línguas e alusões literárias, mostrando a erudição do 

autor. Além disso, a pontuação complexa, com uso de parênteses e travessões, com palavras 

destacadas em itálico ou caixa alta, com uma língua rica, repleta de arcaísmos, de 

neologismos e fórmulas poéticas, lembram os simbolistas.  

Podemos dizer que em L’Éve future a denúncia da mediocridade do mundo 

contemporâneo, burguês, se dá por meio de uma linguagem irônica, ao mesmo tempo em que 

Villiers expressa em tom grave aspectos essenciais a ele. Assim, há uma variedade de 

registros no romance: que vai do sarcasmo e da ironia ao drama metafísico, opondo o burlesco 

e o lírico (CITRON, 1979).  

A imaginação visionária do escritor se alimenta de temas e invenções de grandes 

autores (de Hoffmann a Gautier, de Chateaubriand a Baudelaire, de Goethe a Poe, de Maturin 

a Mérimée, dentre outros), mas Villiers os renova fazendo algo totalmente novo (ROSI, 

2000). O romance L’Ève future combina temas múltiplos. Então, a partir dele, podemos falar, 

por exemplo, sobre as criaturas artificiais na literatura. 

De acordo com Citron (1979), as criaturas artificiais (robôs de madeira ou de metal, 

androide) apareceram nas Letras apenas a partir do desenvolvimento da mecânica e da criação 

de autômatos (por Vaucanson, Maëlzel, etc.), sendo os alemães os primeiros escritores 

importantes a abordar esse tema. Achim von Arnim, em Isabela do Egito (1812), por 

exemplo, apresenta uma criatura de argila moldada à semelhança de uma mulher real e 

animada por magia. Já em “O homem de areia” (1817), uma das narrativas fantásticas de 

Hoffman, há Olympia, criatura artificial feita por Coppelius e o professor Spallanzani. Outra 

história de Hoffman que aborda esta temática é “Turco falante”, de 1814. Villiers se insere, 

portanto nesta tradição da literatura que aborda a temática do autômato, ligando-se à ficção-

científica.  

Aliás, é possível encontrar em ambas as histórias de Hoffman um traço em comum 

com o romance de Villiers: o belo autômato que inspira amor a um rapaz. Em L’Ève future, 

Edison duplica o corpo de Alicia, em seguida anima esse corpo com uma “alma” ideal, 
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suscetível de tornar Hadaly um ser passível de ser amada. Com a animação da androide, 

podemos pensar ainda no mito de Pigmalião e a animação da estátua, Galateia, na medida em 

que o ser autômato se metamorfoseia em uma “obra de arte viva” (ROSE, 2000). 

Hadaly fascina Lord Eward que encontra nela o objeto perfeito de seu desejo pelo 

ideal. O sentimento amoroso parece se apresentar aí de modo paradoxal, pois define o que é 

propriamente humano ao mesmo tempo em que implica uma ilusão em relação a um objeto 

que não seria humano. Ademais, a capacidade da máquina de suscitar e manter essa ilusão por 

sua aparência e funcionamento está ligada, no romance, aos mecanismos da época capazes de 

fazer da criatura técnica uma reprodução da identidade da mulher amada (VALTAT, 2009). 

Como diz Edison: 

  

Vou demonstrar-lhe, matematicamente, e agora mesmo como, com os 
formidáveis recursos atuais da ciência - e isso de uma maneira fria, talvez, 
mas indiscutível – posso apoderar-me de sua graça, da plenitude de seu 
corpo, do odor de sua carne, do timbre de sua voz, da flexibilidade de sua 
cintura, da luminosidade de seus olhos, das características de seus 
movimentos e de seu andar, da personalidade de seu olhar, de seus traços, de 
sua sombra no chão, de sua aparência, do reflexo de sua Identidade [...] 
Primeiramente, vou reencarnar toda essa exterioridade, que, para o senhor, é 
deliciosamente mortal, em uma Aparição cuja semelhança e encantos 
HUMANOS ultrapassarão sua esperança e todos os seus sonhos! [...] 
Forçarei, nessa visão, o próprio Ideal a manifestar-se, pela primeira vez, 
PALPÁVEL, AUDÍVEL E MATERIALIZADO [...]. (L’ISLE-ADAM, 
2001, p. 140, grifo do autor). 

 

L’Ève future também pode ser pensada como um romance de um homem entre duas 

mulheres, remontando a uma tradição para além do Romantismo. Neste romance, Villiers 

renova o contraste da mulher ardente e da criatura ideal, trazendo à tona o tema das gêmeas. 

Alicia é a mulher de carne e osso, ser sensual, amante de Eward. Hadaly é feita de uma carne 

artificial perfeita, macia, morna e perfumada. Mas tudo isso é a superfície, tendo em vista que 

em seu corpo feminino e aparentemente humano ela não possui um coração, nem sistema 

digestivo e nem sexualidade (CITRON, 1979). O amor absoluto de Eward é um amor 

impossível. Aqui, Villiers renova outro tema romântico, aquele do amor inacessível 

(CITRON, 1979). 

Para Citron (1979, p.15), o esquema romanesco de L’Ève future também pode ser 

buscado em Théophile Gautier, embora não sejam textos onde intervêm robôs. Em 

Mademoiselle de Maupin (1835), Gautier, por exemplo, brinca com a ideia do amor por uma 

estátua. Em “Toison d’or” (1838) tem-se o amor por uma pintura. Na novela “Avatar” (1856) 
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faz-se passar uma alma de um corpo para outro. Villiers parece ter tido contato com estes 

textos e, de certa forma, se inspirado neles. 

Nesse romance também são integrados grandes mitos criados pelo homem. O 

primeiro deles é o mito de Eva, aquela que é, como disse o homem a Deus: “A jovem amiga 

que tu me dignaste enviar, outrora, durante as primeiras noites do mundo” (L’ISLE-ADAM, 

2001, p. 258) e que poderia renascer em um novo esplendor, a partir do auxílio das 

“possibilidades da velha ciência proibida”, tentando fixar a miragem da parceira sempre 

esperada. É uma nova Eva, a Eva futura, afastada das imperfeições da primeira, ligada ao 

pecado original (RAITT, 1960). 

O mito de Prometeu também está presente, não apenas como aquele que deu o fogo 

ao homem, mas, segundo algumas lendas, aquele que teria modelado o homem na argila e o 

animado. Como diz Edison a Edward:  

 

[...] todo homem tem nome de Prometeu sem saber [...] uma única dessas 
centelhas, mesmo divinas, retiradas de seu ser e com as quais o senhor tentou 
tantas vezes (sempre em vão) animar o nada de sua jovem amada [Alicia], 
será o suficiente para vivificar a sombra. (L’ISLE-ADAM, 2001, p. 146).  

 

E ao descrever o mecanismo que produz a respiração de Hadaly, Edison fala da 

eletricidade como: “Essa centelha, legado de Prometeu” (L’ISLE-ADAM, 2001, p. 239). 

Enfim, Hadaly, antes de ser aceita por Eward se lamentará: “Não está mais no mundo aquele 

que enfrentou, para insuflar-me uma alma, as garras do eterno abutre!” (L’ISLE-ADAM, 

2001, p. 346).  

Outro mito presente em toda a narrativa é o de Fausto, o qual tem grande importância 

neste romance, e já aparece no “Aviso ao leitor”. Para justificar ter colocado em cena um 

personagem inspirado em um indivíduo vivo de sua época, o cientista Thomas Edison, 

Villiers fala sobre as lendas que ele despertou no imaginário popular, visto como “mágico do 

século”, o “feiticeiro de Menlo Park”, etc., dizendo que tal entusiasmo lhe conferiu uma 

espécie de mistério em torno de sua figura, passando ele a pertencer à literatura humana 

(Villiers diz que o Edison de sua obra é diferente do da realidade). Ele chama a atenção para o 

doutor Johannes Faust (1480-1540), cuja vida inspirou contos populares sobre o Doutor 

Fausto que foram adaptados a várias obras literárias a partir dos anos 1580, dentre elas o 

Fausto (1808), de Goethe (1749-1832). Além disso, Fausto é visto como criador do 

homunculus, uma forma de vida artificial.  
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No caso de L’Éve future, podemos pensar em um pacto faustiano entre Edison e 

Eward, embora no romance não haja a manifestação da vontade do mal que encontramos 

representado em Mefistófeles de Goethe. Percebemos que este pacto implica uma 

transgressão, um tipo de concorrência não apenas com a natureza, mas com Deus (BECKER; 

CABANÈS, 2001), tendo em vista que a fabricação de um androide poderia ser vista, 

implicitamente, como um ato de rebeldia contra a criação divina (Aqui também é possível 

pensar no mito de Prometeu). 

Há ainda outro aspecto no romance: o metafísico. Neste livro, não existe impossível. 

O inverossímil e o extraordinário se multiplicam e a utopia se torna, no romance, quase 

palpável e real. Vemos a apresentação do estranho, de modo espantosamente claro graças à 

habilidade do escritor de convencer e iludir. Em seu livro, Villiers hipnotiza o leitor, criando 

uma situação em que tudo o que é mostrado é aceito como real e verdadeiro (VERHAEREN, 

2008).  

Como em À rebours, de Huysmans, encontramos em L’Ève future o desenvolvimento 

de uma reflexão sobre o artifício e a ilusão (BECKER; CABANÈS, 2001). E em um estilo 

insólito e irônico, Villiers coloca questões relativas à ilusão do verdadeiro e à realidade. 

Pensando na influência do filósofo alemão Hegel em Villiers, Raitt (1960) acredita 

que muitas das obras do autor se ligam à ideia de que somos livres para criar uma ilusão e 

viver como se ela existisse realmente. Para ele, L’Ève future seria o maior exemplo desse 

sistema de illusionisme voluntário. No amor, o outro seria uma projeção do sujeito (VIBERT, 

1995). Lord Eward se ilude a ponto de crer na existência real do autômato Hadaly, 

inicialmente uma máquina, que leva a aparência e a voz de Alicia (BECKER; CABANÈS, 

2001). Para ele, a ilusão deixa de ser ilusão e se torna realidade. 

Raitt (1960) argumenta que essa afirmação pode ser estendida à existência do mundo 

exterior, à religião e à filosofia. Considerando que a verdade, inacessível, é apenas uma 

questão de preferencia pessoal; se Villiers, por exemplo, exorta-nos a acreditar em Deus, não 

é porque Deus existe, mas porque a ideia de sua existência eleva a alma e fortifica nossa 

coragem. Esse argumento é usado por Edison para convencer Lord Eward da realidade de 

Hadaly, embora ela seja apenas uma boneca sem vida. 

Esse pensamento leva-nos à ideia de nulidade de toda crença e, por conseguinte, ao 

pessimismo (Aqui podemos pensar na influência de Schopenhauer também). Como indica 

Raitt (1960), algumas ilusões não podem ser sustentadas indefinidamente e talvez por isso 

Villiers não tenha permitido a Hadaly e Eward encarar a realidade da vida cotidiana, tendo 
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tudo terminado antes que eles tivessem colocado a ilusão à prova - já que o navio no qual 

Hadaly estava sendo transportada afundou e com ele a androide. 

Percebemos, portanto, nesse romance, uma tensão entre a ciência e a metafísica. 

Edison é a encarnação da ciência positivista, mas é também um inventor. Ele aplica a 

imaginação “essa rainha das faculdades” à ciência. Atento aos mistérios da eletricidade, das 

ondas, do magnetismo, ele está atento também às forças obscuras do universo. A imaginação 

aparece como a única capaz de fazer a síntese do finito e do infinito. Assim, Hadaly, possui 

uma voz de sonho, que vem de outro mundo. Ela seria a fronteira de vários mundos, do 

autômato e do vivo, da vida e da morte, da técnica e da espiritualidade (BECKER; 

CABANÈS, 2001).  

L’Ève future é, pois, uma fortaleza, torre de marfim, onde o poeta se encerra, na 

recusa da vida e na necessidade do absoluto. Como diz Wilson (2004, p. 277): o poeta fica 

“[...] em seu mundo privado, cultivando fantasias privadas, encorajando manias privadas, 

preferindo, em última instância, suas quimeras mais absurdas às mais espantosas realidades 

contemporâneas, e confundindo tais quimeras com realidades”.  

Verifica-se, portanto, que este romance é muito rico e complexo e transita entre 

diferentes gêneros e temas. Há nele uma riqueza que permite várias leituras e reflexões. 

Enfim, trata-se de uma obra singular, dentro da história literária, e coloca questões sobre a 

condição humana. O romance L’Ève future inquieta, intriga e, sobretudo, faz o leitor pensar.   
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Sexualidade codificada: Katherine Mansfield e a concepção de gênero 
 

 

Letícia de Souza GONÇALVES (UNESP – FCL/Assis – FAPESP) 
 

RESUMO: Este trabalho aborda o conto “Sun and Moon” da escritora neozelandesa 
Katherine Mansfield (1888 – 1923) e seu contexto artístico, no que se refere à representação 
do gênero no texto literário e a desconstrução da moral Vitoriana. Syney Janet Kaplan (1991) 
afirma que ler Mansfield pressupõe considerar as questões de gênero e seu significado criativo 
em sua obra como códigos formadores de uma estética inconsciente. Tal estética inconsciente 
é o retrato ideológico de um contexto de transição para as categorias de diferença, 
especificamente o binômio masculino/feminino. Com base na subversão da ordem 
compulsória de Judith Butler (1990), este trabalho pretende observar a representação do 
gênero nos contos mansfieldianos como forma de abordar a ideologia da autora e seu contexto 
artístico.  
PALAVRAS-CHAVE: Gênero e representação. Katherine Mansfield. Desconstrução. 
 
ABSTRACT: This paper discusses the short story “Sun and Moon” by the New Zealand 
writer Katherine Mansfield (1888 - 1923) and her artistic context, as regards the 
representation of gender in the literary text and the deconstruction of Victorian morals. Syney 
Janet Kaplan (1991) states that read Mansfield presupposes the gender issue and its creative 
meaning in her work as organizing principle of an unconscious aesthetic. Such unconscious 
aesthetic is the ideological portrait of a transitional context for the categories of difference, 
specifically the male/female binomial. Based on the subversion of compulsory order by Judith 
Butler (1990), this paper aims to observe the representation of gender in Mansfield’s short 
stories as a way to address the ideology of the author and her artistic context. 
KEYWORDS: Gender and representation. Katherine Mansfield. Deconstruction.  

 

Pensar na questão do gênero sempre implicou um rol de apontamentos teóricos 

provenientes do campo biológico, psicológico, linguístico, filosófico, literário e cultural. À 

medida que o homem descobre-se um ser em transformação em um ambiente regido pela 

alternância de ideologias e por construções de subjetividades, a questão do gênero adquire 

novas perspectivas não só no meio acadêmico, bem como na prática social. Práticas sociais 

têm posto à tona o ser humano e seu meio em referência à diferenciação biológica, ao 

comportamento social, à construção de discursos, à voz narrativa ficcional, à orientação 

sexual, à prática dos direitos humanos, entre outros. Definir gênero pressupõe uma série de 

afirmações epistemológicas engajadas com setores sociais que, em detrimento de interesses 

peculiares, isolam o geral humano, impondo-lhe atributos categorizantes. 

Deslocando a categoria de sexo de seu patamar tradicionalmente construído no 

século XX, a autora e filósofa norte-americana Judith Butler sugere uma nova dimensão 

conceitual da categoria de gênero, previamente alicerçada como um conjunto de ações 
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voláteis representativas do ser homem e do ser mulher. O que mantinha a diferenciação como 

uma segregação “natural” entre sexos, toma a forma da oscilação como uma inexorável 

cooperação entre gêneros performativos, passando a ser tão natural quanto à anterior 

segregação. Entre a segregação e a cooperação, existem práticas alternativas e ainda 

inconstantes, ou seja, a trajetória dos estudos de gênero adquire novas possibilidades 

interpretativas à medida que a natureza humana descobre-se múltipla e adaptável. Desvendar 

as amarras da sociedade e desprender-se delas é a via de acesso às novas interpretações de 

gênero e comportamento que tiveram início no último século e vêm sido discutidas até o 

momento presente. 

Judith Butler abrange teorias acerca da (des)construção da noção de gênero e lança 

um novo olhar sobre o cenário social do final do século XX. Seis décadas após a publicação 

de Um teto todo seu, de Virginia Woolf, Butler retoma conceitos-chave do ideal andrógino e, 

embebida dos apontamentos desconstrutivistas do Pós-Estruturalismo, publica Problemas de 

gênero (1990), onde subverte os padrões de subjetividade e a política dos movimentos 

feministas. Para Butler, o feminismo, antes de ser uma luta pelos direitos das mulheres no 

âmbito político e social, representa uma desconstrução das categorias “mulher” e “homem”. 

A autora parte da “compulsoriedade” e disserta a respeito de regras socialmente 

estabelecidas, fundamentadas tradicionalmente por um comum acordo inconsciente. Pinçando 

elementos da teoria da androginia, e contextualizando-os à desconstrução derridiana, Butler 

discute origens e trajetórias da noção de gênero, mantendo-se nas instâncias do falocentrismo 

e da heterossexualidade compulsória. Sendo assim, a diferença sexual – precursora da 

diferença de gênero – é tratada como um estigma dos movimentos feministas tradicionais, 

cuja pretensiosa exaltação do feminino assegura sua própria marginalização. 

Tendo isso em vista, este trabalho tem como objeto de estudo a autora neozelandesa 

Katherine Mansfield (1888 – 1923). Vivendo e sobrevivendo com condutas que iam de 

encontro aos padrões sociais de sua época, Mansfield ultrapassou as fronteiras normativas e 

mostrou-se uma mulher com várias personalidades. Adotar máscaras tanto na Arte como na 

vida foi sua marca principal, o que possibilitou o desenvolvimento da perceptível maestria 

criativa em seus escritos ficcionais e confessionais. Mansfield detinha um olhar perspicaz 

perante as situações cotidianas e, por isso, tecia cenários literários e transitava por eles com 

cadência discursiva e minuciosidade descritiva. 

Considerando a representação masculina e feminina em Bliss & other stories (1998), 

neste trabalho, abordamos a relação paradoxal entre os gêneros existente em um de seus 
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contos, “Sun and Moon”, como representativa da totalidade inicial e antecipadora da teoria 

butleriana. É sugestivo um conto, cujo título já indicia a duplicidade, o binarismo e as 

relações dicotômicas. Pelo título, o leitor pode inferir binômios carregados de categorizações 

pré-concebidas, tais como o princípio masculino em detrimento do feminino, a força em 

detrimento da fragilidade, o poder em detrimento do anonimato, o calor em detrimento da 

frieza, etc. Apesar da conjunção aditiva “and”, a disposição dos elementos sol e lua expressa 

uma relação paradoxal de coexistência e fragmentação, uma vez que, embora 

simultaneamente presentes no sistema, mostram-se separados e independentes. No entanto, 

tais binômios previamente construídos com os elementos sol e lua já começam a ser 

inicialmente desmontados no momento em que os protagonistas que trazem esses nomes são 

crianças, como veremos posteriormente. 

A fantasia do mundo infantil e a seriedade compulsória do mundo adulto são um dos 

temas de “Sun and Moon”. O trânsito de duas crianças pelo universo adulto possui mais 

elementos do que uma mera associação entre a fantasia e o real, representando a aglutinação 

de um pelo outro de forma a transpassar as fronteiras narrativas e revelar aspectos sociais. 

“Sun and Moon” congrega elementos estilísticos que sintetizam ideais do movimento 

feminista das décadas iniciais do século XX, tangenciados pela representação dos gêneros na 

relação entre homens e mulheres.    

No conto em questão, a autora ilustra o universo infantil e a relação de amor e ódio 

entre homens e mulheres, abrangendo, por meio de símbolos, a totalidade humana inicial. 

Agregando o tema infantil e a relação entre gêneros, o conto apresenta um menino (Sun) e 

uma menina (Moon) com perspectivas e personalidades distintas, apesar de serem irmãos e 

pertencerem ao mesmo círculo social. A dissociação entre Sun e Moon dá-se por meio das 

ações dicotomicamente maduras e infantilizadas, confrontando o princípio da ordem e da 

desordem.  

A história traz uma tarde e uma noite na casa da família, onde as crianças Sun e 

Moon assistem à preparação de um jantar oferecido pelos pais a alguns convidados. Flores, 

cadeiras e sobremesas surgem como cenário em meio aos pais ocupados o bastante para 

cuidarem das crianças deslocadas. Apesar da agitação dos pais, a mãe sempre tinha tempo 

para afirmar: “Out of my way, children!” 1. Aos cuidados dos criados da casa, os irmãos têm 

uma visão reveladora na cozinha quando a cozinheira abre a geladeira a fim de mostrar-lhes o 
                                                            

1 “Saiam do meu caminho, crianças!” 
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pudim gelado que será servido no jantar. Tendo o formato de uma casa cor-de-rosa com neve 

no telhado, janelas verdes, porta marrom e uma noz como maçaneta, o pudim desperta grande 

emoção nas crianças, principalmente em Sun. 

Durante o jantar, as crianças são retiradas do ambiente adulto e postas para dormir, 

mas os ruídos festivos do primeiro andar da casa provocam nelas o êxtase e a ansiedade, 

atiçando sua curiosidade. Ao ver Sun e Moon no topo da escada no fim da festa, o pai, contra 

a vontade da mãe, busca-os e agrada-os com algumas sobras dos pratos servidos no jantar, 

dentre eles, o pudim gelado na forma de casa. Sem o formato original visto antes do jantar, as 

sobras do pudim provocam o desapontamento em Sun, uma vez que o esmero do trabalho em 

construir aquela pequena casa foi destruído em algumas horas de diversão entre adultos. 

Moon, por sua vez, não se abala com a destruição e come a noz que servia de maçaneta, 

acarretando o choque de seu irmão que grita e corre para o quarto. 

Em “Sun and Moon”, tem-se a oscilação de perspectivas e, por conseguinte, de 

planos de visão. Nessa oscilação, a ordem e a desordem surgem em variados graus à medida 

que Moon ou Sun oferecem seus distintos olhares perante a realidade que os cerca. Nos 

primeiros parágrafos, o narrador cede sua voz e ponto de vista à Moon e o leitor constrói um 

cenário da sala e da porta de entrada da casa de cima para baixo: “When you stared down 

from the balcony at the people carrying them the flowerpots looked like funny awfully nice 

hats nodding up the path”2 (MANSFIELD, 1998, p. 117, grifo nosso). Além disso, na 

perspectiva de Moon, a cena inicial, em que as pessoas carregam os vasos de flores, adquire 

tom cômico e fantasioso quando as flores transformam-se em chapéus engraçados que 

balançam pelo caminho: “Moon thought they were hats. She said: ‘Look. There’s a man 

wearing a palm on his head’” 3 (MANSFIELD, 1998, p. 117). O distanciamento com a cena e 

o rompimento com o mundo da imaginação surge na frase seguinte, quando a perspectiva 

retorna ao narrador: “But she never knew the difference between real things and not real 

ones”4 (MANSFIELD, 1998, p. 117). 

A narrativa segue nesse esquema de acompanhamento de Moon, em que o leitor 

recebe as impressões dela por meio do narrador que lhe empresta voz e perspectiva.  Contudo, 

a perspectiva passa a ser de Sun nas cenas antes e após o jantar, quando ele e sua irmã passam 

                                                            

2“Quando, da sacada, a gente via lá embaixo as pessoas que as carregavam, os vasos pareciam lindos 
chapeuzinhos muito engraçados, subindo a estradinha e se balançando dum lado para outro”.  

3 “Lua pensou que eram chapéus mesmo. Disse assim:- Olha. Lá vai um homem com uma palmeira na cabeça”. 
4 “Mas nunca sabia a diferença entre as coisas reais e as não reais”. 
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do plano superior para o inferior da casa. Assim, o pudim gelado é descrito sob o ponto de 

vista de Sun em dois momentos distintos, na ordem e na desordem, como no trecho: “Oh! Oh! 

Oh! It was a little house. It was a little pink house with white snow on the roof and green 

windows and a brown door and stuck in the door there was a nut for a handle”5 

(MANSFIELD, 1998, p. 118). As interjeições e a reiteração de conjunções “and” indiciam a 

emoção e a ânsia na descrição precisa do menino que se sente realizado com tamanha 

organização e harmonia. 

Após o jantar, contudo, Sun vê, naquele ambiente desorganizado, um motivo de 

tristeza e extrema revolta, originando uma reação inesperada nos pais que o repreendem. Tal 

jogo de perspectivas e a ênfase no ponto de vista imaginativo de Moon inserem Sun em um 

contexto social diferenciado de sua família e dos convidados. O pai, visivelmente bêbado após 

o jantar (“Father came out of the dining-room, bounded up the stairs, and nearly fell over 

them”6), e a mãe, em demoradas gargalhadas, contradizem a ordem prévia da preparação do 

jantar, do pudim na geladeira e da personalidade de Sun. À medida que sua irmã manifesta 

sua ingenuidade e imaginação, envolvendo-se num mundo encantado da infância, Sun recusa-

se a participar de certas infantilidades, como nos trechos: “He did so hate being sent stumping 

back to the nusery. It didn’t matter about Moon”; “Moon laughed, too […]. Sun didn’t want 

to laugh”; “She always wanted to touch all the food. Sun didn’t”; “Sun did feel silly holding 

Moon’s hand like that but Moon seemed to like it”7.    

Nesse sentido, “Sun and Moon” apresenta um ambiente contraditório, baseado na 

dicotomia ordem/desordem, em que Moon e os pais representam a desordem e apenas o 

menino Sun tenta manter a ordem até o fim e, no entanto, não tem êxito. Nesse ambiente 

desorganizado, não existem parâmetros nem critérios, e a família, que seria o exemplo de 

estrutura e de formação pessoal, é representada por um patriarca sob efeito de bebida 

alcóolica e uma mãe displicente. À medida que a desordem prevalece, Sun mostra-se um 

estranho e, até mesmo, um autista naquele ambiente, por afastar-se de todos e desejar 

organizar um cenário, cuja estrutura baseia-se no caos. Se focarmos no ponto de vista de 

                                                            

5 “Oh! Oh! Oh! Era uma casinha. Era uma casinha cor-de-rosa com neve branca no telhado, janelas 
verdes, uma porta marrom e, fincada na porta, uma noz servindo de maçaneta”. 

6  “Papai saiu da sala de jantar, subiu a escada aos pulos e quase caiu por cima das duas crianças”. 
7  “Ficava com tanta raiva quando o mandavam voltar ligeiro para a nusery! Lua porém não fazia 

caso”. “Lua riu também; Mas Sol não quis rir”. 
“Ela sempre queria botar a mão nas comidas que via. Sol não era assim”. 
“Sol achou que era uma bobagem segurar a mão de Lua daquele modo, mas Lua parecia estar 

gostando”. 
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Moon, a desordem é usual e o autismo do irmão torna-se mais visível, à medida que suas 

peculiaridades sobressaem. Por outro lado, se focarmos na perspectiva de Sun, a ordem é 

representada pelo intacto pudim em forma de casa na geladeira e a sua demolição significa 

caos.  

O acontecimento comum narrado no conto traz consigo a carga simbólica dos 

elementos, proporcionando um complexo de dualidades, tais como, além da doméstica ordem 

e desordem, o espacial andar de cima e andar de baixo, o familiar pai e mãe, o infantil e o 

adulto, o mundo imaginativo e o mundo real, a inocência e a experiência, todos regidos pela 

dualidade que rege a narrativa, o sol e a lua. A segregação dos extremos e a fixação das 

dualidades e dos binarismos permanecem por toda a narrativa, impossibilitando a solução do 

conflito primordial que tangencia o universo extra narrativo.  

Simbolizando o princípio ativo e a fonte do conhecimento intuitivo e imediato, o sol 

representa a essência da origem e do fim do universo, compondo a dicotomia com seu oposto, 

a lua, que simboliza o princípio passivo e o conhecimento por reflexo, racional, conceptual. À 

medida que sol e lua são distantes por conflito, eles se aproximam por complementaridade, 

gerando uma força mútua de atração e repulsa constante. Dessa forma, as personagens Sun e 

Moon exercem energias diferentes conforme os acontecimentos narrados e representam a 

insolubilidade na compatibilidade e vice-versa.  

São insolúveis na medida em que se mantêm cada qual em sua ética peculiar, com os 

elementos típicos de cada universo, e são compatíveis na medida em que o jogo dos contrários 

indicia a afirmação dos opostos, em que a ausência pressupõe a presença, a luz pressupõe a 

sombra, a maturidade pressupõe a infantilidade e o real pressupõe a fantasia.   

Descrita como reflexo de outras pessoas (“she always did the same as other 

people”8), Moon tem ações aparentemente banais e infantis no decorrer da narrativa e que, 

contudo, transformam-se no desfecho. A imitação e o reflexo das ações alheias convertem-se 

no clímax do conto, uma vez que Moon contraria a ordem inconsciente de Sun e come o 

elemento de abertura da porta da casinha, provocando a revolta dele. Tendo em vista a 

simbologia da casa e da lua, o ato de comer a maçaneta possibilita duas leituras que, embora 

opostas, completam-se, constituindo mais um binômio, assim como os elementos do conto.  

Primeiramente, consideremos que comer a maçaneta impede totalmente a entrada na 

casinha e abre um rol de interpretações, tendo em vista as imagens binárias e a simbologia 

                                                            

8 “Ela sempre imitava os outros”. 
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ilustradas na narrativa. De acordo com o Dicionário de Símbolos (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009, p. 196 - 197), a casa está no centro do mundo, como um templo e, na 

tradição chinesa, ela é quadrada e abre-se para o sol nascente. A casa simboliza o ser interior, 

na concepção de Bachelard, e suas partes representam os estados da alma. Além disso, ela é 

um símbolo feminino, “com o sentido de refúgio, de mãe, de proteção, de seio maternal”. 

Com simbologia semelhante, a lua ilumina o caminho perigoso da imaginação e da magia e 

representa o feminino e suas fases. No caso, tal caminho, tão associado ao universo infantil e, 

por conseguinte, à casinha, foi bloqueado por Moon e não leva mais os irmãos ao diálogo e à 

totalidade. 

A porta, além de simbolizar passagem entre dois mundos, “entre o conhecido e o 

desconhecido, a luz e as trevas, o tesouro e a pobreza extrema” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009, p. 734), também convida a atravessá-la. No conto, a porta da casinha 

simboliza um convite ao universo privado relativo às mulheres, justamente por representar o 

oculto, o doméstico, o sublime, em contraposição ao espaço público dominado na maioria por 

homens. Mantendo-se a porta fechada, o narrador apresenta os espaços segregados e a 

possibilidade remota de interação entre os universos. No entanto, a retirada da maçaneta pelo 

elemento feminino extingue a abertura do desconhecido, mantendo a oposição e o binarismo. 

Algo novo poderia ser encontrado com a liberação do caminho da imaginação, já que a 

manutenção das dicotomias impossibilita a afirmação dos opostos. 

Em segundo lugar, comer a maçaneta significa também a extinção daquilo que 

bloqueia a porta, ou seja, a eliminação das travas e dos obstáculos. Nesse caso, dá-se a 

abertura total da casinha e o surgimento de outras vias de interpretação para o desfecho do 

conto. Desobstruindo a passagem, o antes desconhecido universo feminino é iluminado pela 

luz solar, ocorrendo a aglutinação da lua pelo sol e a comunhão dos espaços público e 

privado. Considerando tais alegorias, a reação de Sun também pode oferecer duas 

interpretações. Podemos inferir que, reagindo negativamente perante o fechamento da 

casinha, Sun permanecerá em seu estado autista, restrito a um universo unilateral. A mesma 

reação perante a abertura da casinha, por outro lado, denota a angústia em adentrar no caos e a 

perda da soberania da ordem e da disciplina.  

Tendo isso em vista, pode-se afirmar que “Sun and Moon” representa a busca por um 

ideal andrógino que, por fim, pode acontecer ou não, uma vez que Sol e Lua são 

concomitantemente compatíveis e insolúveis. Tal busca parte da mulher, visto que o 

fechamento e/ou a abertura da casinha só serão possíveis graças à menina Moon. Nesse 
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sentido, Mansfield sugere que o principal sujeito ativo nesse equilíbrio e perfeição andrógina 

é a mulher, cuja mobilização política e ideológica alcança a soberania masculina, 

transformando-a. A relação masculino/feminino é ilustrada aqui de forma alegórica, revelando 

a totalidade da androginia woolfiana. Repensando os binarismos, tem-se a ênfase no ser 

humano e não mais em categorias restritivas que promovem o poder de um indivíduo em 

detrimento da marginalização de outro.  

O fato de os protagonistas serem crianças reforça a desconstrução da noção de 

gênero e o ideal andrógino da narrativa. Na tradição cristã, os anjos são representados como 

crianças por estas serem sinal de pureza e inocência e, de acordo com o Dicionário de 

Símbolos (2009, p. 302), a criança e a infância simbolizam o “estado anterior ao pecado” e o 

“retorno ao estado embrionário”. As crianças do conto, portanto, representam a totalidade 

inicial, ou seja, a “unidade-totalidade” segundo Mircea Eliade (1999), o todo perfeito antes 

das fragmentações identitárias. Assim como o sexo dos anjos é uma daquelas questões, cuja 

resposta não se obtém mesmo após longa discussão, o gênero de Sun e Moon abrange uma 

série de enigmas indecifráveis.  

O princípio masculino e feminino está em “Sun and Moon” como ilustração da 

categorização dos gêneros, fazendo com que a maçaneta seja o elo unificador dos pares 

dicotômicos presentes na narrativa, permitindo a constituição de um espaço nivelado, de um 

real imaginativo e de um sol lunar com força de expressão igualitária. Tal leitura pode ser 

mais reveladora quando se verifica a referência mitológica por meio do vocábulo “nut” (noz).  

Além de representar a maçaneta da porta da casinha, “Nut” é uma deusa egípcia 

conhecida como a “mãe dos céus”, “personificação do céu”. Dentre várias representações, a 

mais conhecida é a imagem de uma mulher nua, em forma de arco, capaz de englobar os 

elementos celestes sob o corpo, formando, com os braços e as pernas, os pilares do céu e a 

abóbada celeste. De acordo com a mitologia egípcia, Nut dá a luz ao sol diariamente e o 

mesmo percorre o contorno de seu corpo até completar o ciclo solar. No fim do dia, ou seja, 

com o término do ciclo solar, Nut engole o sol para dar espaço à lua e ao ambiente noturno. 

Agregando sol e lua, Nut simboliza a totalidade celeste e a junção dos astros personificados, 

já que agrega a imagem solar e lunar com um sentido maternal.    

Dessa forma, o fato de Moon ter comido “Nut” não só elimina as chances de abertura 

da porta, como também promove sua abertura, uma vez que pode encerrar a possibilidade 

andrógina e retornar à totalidade inicial, respectivamente. Em termos alegóricos, comer a 

maçaneta representa o renascer feminino, a exaltação do outro e, por conseguinte, o retorno às 
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origens, ou seja, é necessário parear masculino e feminino, a fim de, por meio da 

desmontagem dos binômios, finalmente, criar o ideal andrógino. O desfecho aberto de “Sun 

and Moon” convida o leitor a refletir a respeito da trajetória da condição masculina e feminina 

e do retorno à perfeição andrógina por meio da simbologia da criança. A extinção da “mãe 

celeste” na forma da casinha e da Nut acarreta a orfandade dos irmãos Sol e Lua, e, no 

entanto, possibilita a união dos elementos, a afirmação do reflexo, o retorno à gênese e a 

compatibilidade dos seres, resultando, assim, em um caos ordenado. 

Portanto, em “Sun and Moon”, Mansfield realiza uma série de desmontagens sociais, 

tais como a desconstrução da ordem familiar, do princípio simbólico de sol e lua, das 

categorias discursivas da criança, do binômio ordem/desordem e, por fim, a desconstrução 

conclusiva tangenciada pelas anteriores, que é a do princípio masculino e feminino. Com tal 

sucessão de desconstruções, Mansfield sugere implicitamente a revisão dos discursos 

historicamente construídos acerca do gênero e das categorias “homem” e “mulher”, 

retornando às origens daquelas verdades essenciais propostas pelo diálogo controverso entre 

os elementos sol e lua. 
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Sátira à mulher na poesia popular de Leandro Gomes de Barros 
 

 

Letícia Fernanda da Silva OLIVEIRA (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: O poeta paraibano Leandro Gomes de Barros foi um dos primeiros poetas 
populares que retrataram satiricamente a figura feminina no início do século XX. Em seus 
folhetos de circunstância Barros reforça um discurso sobre a mulher que vinha sendo 
sustentado no âmbito da sociedade patriarcal nordestina desde a Colônia. Em total 
consonância com a mentalidade da época, o poeta satiriza o comportamento das mulheres que 
começavam a aderir à moda e aos novos modelos de sociabilidade importados da França. 
Reduto do poeta, as ruas da capital pernambucana ofereciam-se como uma passarela a céu 
aberto onde mulheres, tanto da elite quanto das camadas médias, podiam desfilar seus 
vestidos e conversar livremente, contrariando as regras patriarcais que conservavam filhas e 
esposas na clausura doméstica. Incomodado com as mudanças de comportamento e com a 
inversão de papéis sexuais, já que muitos maridos ficavam em casa enquanto suas esposas 
saíam para trabalhar nas primeiras fábricas instaladas na cidade, Barros escreve uma série de 
folhetos satirizando a conduta feminina da época.    
PALAVRAS-CHAVE: Literatura de Cordel. Mulher. Leandro Gomes de Barros 

 
ABSTRACT: The paraibano poet Leandro Gomes de Barros was one of the first poets to 
portray satirically the female figure in the beginning of the 20th century. In his circumstance 
flyers Barros reinforces a speech about women that was being sustained within the nordestina 
patriarchal society since the Colony. Fully in line with the mentality of this period, the poet 
satirizes the women’s behavior that started to follow fashion and the new models of 
sociability imported from France. Redoubt of the poet, the streets of pernambucana capital 
offered themselves as an open-sky runway where women, both the elite and the middle 
classes, could show their dresses and talk freely, contrary to the patriarchal rules that kept 
daughters and wives on domestic enclosure. Bothered by the behavior changes and the 
reversal of sexual roles, since some husbands stayed at home while their wives went out to 
work on the first factories installed in the city, Barros writes a series of flyers satirizing the 
feminine behavior at that time. 
KEYWORDS: Literature of Cordel. Woman. Leandro Gomes de Barros 
 

INTRODUÇÃO 

 

A arte de compor narrativas em versos, praticada pelos poetas populares e repentistas 

do Nordeste brasileiro é proveniente do cancioneiro ibérico. O termo utilizado para descrever 

esse gênero literário foi adotado quando tornou-se um hábito expor esses folhetos em 

barbantes, esticados como cordéis (cordinhas). 

A primeira fase dessa literatura foi oral, e o seu poeta, o cantador, estava sempre 

presente em festas populares, atento a tudo que ocorria a sua volta. Sua poesia era embasada 

no improviso, especialmente porque os cantadores em sua maioria eram semiletrados. Em sua 
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obra O que é Literatura de Cordel? (1980), Franklin Maxado (1980, p. 101) faz uma breve 

descrição do perfil de um poeta popular: 

 

Pode ser que seja até cego, aleijado, mendigo e analfabeto, mas ali está ele 
orgulhoso e posudo, dedilhando a sua viola para acompanhar os repentes 
brotados espontaneamente da sua “máquina de fazer versos”. 
Inconscientemente, sabe que é a história viva, o comunicador e o jornalista 
daquela comunidade. É o poeta cantador. 
 

A segunda fase é a da escrita, aquela em que começam a ser documentados por 

escrito, em folhetos, os improvisos dos cantadores, que passam a ser comercializados como 

meio de subsistência destes. Com o advento das tipografias, o poeta Leandro de Barros 

adquiriu uma, fato que possibilitou a produção de seus folhetos dentro de sua própria casa. 

Naquela época os folhetos cumpriam um papel didático-moralizante, pois serviam de 

parâmetro para como deveria ser a conduta da comunidade, principalmente a feminina. 

Ditavam o que mulheres poderiam ou não fazer, como deveriam se portar perante os maridos. 

Mostrava como seriam vistas se não cumprissem o papel que lhes era destinado. De acordo 

com Walter Benjamin, a tarefa de transmitir ensinamentos morais é algo que vem sendo 

cultivado desde os primeiros narradores: herdeira da tradição medieval de contar histórias, a 

literatura de cordel, desde os primórdios, permite que um narrador conte suas experiências e, 

através dessa ação, transmita um ensinamento moral, um provérbio, uma sugestão prática, 

uma norma de vida, um modelo de conduta. Na família patriarcal nordestina exige-se que a 

mulher seja um exemplo de virtude, então os folhetos advogam a favor disso. 

Entre os maiores poetas nordestinos estão João Martins do Athayde (1880-1959), 

Francisco de Chagas Batista (1882-1930) e Leandro Gomes de Barros (1865-1918), pioneiros 

na publicação regular de folhetos. Os três autores possuem uma obra vastíssima, em que 

abordam diversos temas da época. 

 

LEANDRO GOMES DE BARROS: “REI DA POESIA NO SERTÃO” 

 

Leandro Gomes de Barros (1865-1918) foi um dos cordelistas pioneiros, publicava 

regularmente e por isso teve vasta produção de folhetos. Era paraibano, da cidade de Pombal, 

cresceu em Teixeira/PB e viveu a maior parte de sua vida em Recife. Até hoje sua obra é 

reeditada e faz parte da vivência cultural nordestina, principalmente das camadas mais 

populares, que ainda procuram os folhetos de cordel. Ele era um homem de seu tempo, 
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retratava a visão patriarcal, autoritária e machista, vigente naquela sociedade. Dava voz ao seu 

povo, sendo o interlocutor desse pensamento coletivo, retratando os valores sociais e o 

imaginário cultural vigente. O autor relacionava sua obra diretamente com o contexto 

histórico e sociocultural da época.  

Cabe ressaltar então o caráter polifônico de sua obra, que apresenta diferentes 

discursos que se interpõem e se sobrepõem. Todos ganham voz pelas palavras do poeta. Em 

seus textos estão “marcas da sociedade, seus valores familiares, suas experiências, enfim o 

contexto social, em que está inserido, deixando em sua linguagem marcas e valores culturais 

de sua época” (SILVA, 2011, p. 63) 

Leandro Gomes de Barros viveu durante o período monárquico e a transição deste 

para a República, e também o fim da escravidão. Era um homem de seu tempo. Influenciado 

pela cultura de sua época, age como “um intérprete da filosofia e dos paradigmas populares 

bem como sua visão e leitura de mundo”, assim o descreve José Itamar Sales da Silva, em seu 

livro A Representação da Sogra na Obra de Leandro Gomes de Barros (2011). Barros encena 

em seus folhetos o que via durante seu dia a dia, transpondo um conjunto de valores sociais e 

econômicos. 

Para dimensionar a importância de Barros, Franklin Maxado, em seu livro, deixa 

claro que o talento e a grandiosidade do poeta eram reconhecidos por poetas como Carlos 

Drummond, um dos maiores nomes da literatura brasileira: 

 

O maior poeta popular brasileiro é considerado o paraibano Leandro Gomes 
de Barros (1865-1918). Até mesmo Carlos Drummond de Andrade acentua 
que 39 escritores mal informados elegeram Olavo Bilac como “príncipe dos 
poetas brasileiros”, desconhecendo o “rei da poesia no sertão”. Enquanto um 
é erudito, produto da cultura urbana e da pequena burguesia dos salões 
floridos, parnasiano e admirador da cultura europeia, o outro é uma planta 
sertaneja, vicejando à margem do cangaço, da fome e da seca. (MAXADO, 
1980, p. 92) 

 

Dentro da variada temática que sua obra apresenta, uma figura constante é a 

feminina, esta pode figurar de diversas maneiras, como esposa, mártir, transviada (caricatura), 

sogra, musa inspiradora/deusa, conformada com os dogmas católicos, mãe, rainha do lar, 

mulher pública (prostituta) etc. Sendo retratada de maneira maniqueísta, como santa ou 

pecadora, cabe então à mulher representar um papel de inferioridade perante o homem. Para 

este artigo foram escolhidas apenas duas figurações femininas retratadas por Barros: a mulher 
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como esposa, que leva o homem à danação, e a sogra, considerada pela cultura popular a 

maior inimiga da paz doméstica. 

 

A FIGURAÇÃO FEMININA NA OBRA DE LEANDRO GOMES DE BARROS 

 

Ao falarmos sobre a questão feminina nos primeiros poetas de cordel, não podemos 

deixar de lado o contexto sociocultural da época e o pensamento então reinante: pregava-se 

que as mulheres deveriam viver desde cedo à espera de um marido. Eram educadas para os 

saberes domésticos e pouco aprendiam sobre outras atividades. Só poderiam aprender aquilo 

que garantisse que se tornassem boas esposas. Era raro conhecer moças que haviam sido 

ensinadas a ler e escrever, pois apenas os homens tinham o direito de estudar. No Nordeste a 

diferença entre os papéis masculino e feminino eram ainda mais acentuadas do que no 

restante do país. 

 

Os estudos mostram que a opressão sobre o sexo feminino deu-se com o 
sustento de um discurso misógino, fundamentado para coibir qualquer 
oportunidade de alcance do privilégio, prestígio e poder social à mulher, 
impossibilitando a sua participação na vida pública. (LIMA, 2006, p.58). 

 

De todos os (poucos) ideais femininos o casamento era o maior deles, idealizado 

desde a infância, e realizá-lo era a melhor coisa que poderia acontecer a qualquer moça. Se 

não se casassem teriam que enfrentar a vida celibatária, sem liberdade e com privações 

eternas, ou, pior ainda, levariam a vida de “solteirona” junto aos pais, sendo assim a vergonha 

da família, por não ser uma mulher realizada.  

Era fundamental que a moça se casasse virgem, pois uma mulher que não mais o 

fosse era desonrada e assim não seria aceita pelo marido. Existia a prática comum de após a 

noite de núpcias mostrarem os lençóis com mancha de sangue, pois aquela era a prova de que 

a mulher que ali se deitou havia sido deflorada pelo esposo. 

O código de conduta da mulher nordestina era profundamente alicerçado nos 

fundamentos da Igreja Católica, pois esta exercia domínio e influência sobre a formação 

cultural do nosso povo. Portanto a maior felicidade de uma mulher seria ter a benção de um 

amor divino, seguindo padrões religiosos. Amor esse que não poderia ser carnal. O sexo 

servia apenas para a perpetuação da espécie e não para proporcionar prazer à mulher, mas 

toda a sociedade era condescendente com casos extraconjugais dos homens e sua infidelidade. 
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Levando em consideração todos esses fatos é possível então discorrer sobre a forma 

como as mulheres serão retratadas pelos cordelistas. Essa forma irá depender exatamente da 

conduta da mulher: podiam então ser retratadas como anti-heroínas, aquelas que agem de 

maneira que o homem e a sociedade considerarem incorretos, mas também como mulheres de 

boa conduta e que seguem o ideal cristão. Cria-se então a dicotomia Evas x Marias. 

Evas seriam as mulheres que sujeitam o homem à tentação, assim como a figura 

bíblica homônima. Segundo Vera Lúcia de Luna e Silva (2007, p. 1) eram consideradas 

“perigosas, frágeis, astuciosas, encrenqueiras, inconstantes, infiéis e fúteis”, mas esta não é 

uma imagem de todo negativa, pois tais mulheres provêm ao homem também carinho e poder. 

Já as Marias seriam as mulheres ideais, puras, seguindo os preceitos cristãos, associadas então 

à imagem da Virgem Maria: 

 

[...] um conceito dicotômico do feminino (Eva x Maria), que perpassa os 
séculos, ora denegrindo, ridicularizando, desqualificando, ora exaltando, 
divinizando e sacralizando a mulher no imaginário dos homens, nas 
sociedades e nas suas literaturas, com reflexos até hoje, em algumas regiões 
e grupos sociais. (SILVA, 2007, p. 2). 

 

Nas primeiras décadas do século XX a sociedade começa a transformar-se, as 

mulheres passam a frequentar lugares públicos, o que antes lhes era proibido. Barbearias 

transformam-se em salões de beleza, mulheres passam a ser vistas em praças, passeando. 

Deixam de habitar apenas o único lugar que antes lhes fora destinado, sua casa (ou no 

máximo a casa da mãe e/ou da comadre). Poetas, como Leandro Gomes de Barros, ficam 

incomodados com tais mudanças e retratam esse inconformismo em seus folhetos. 

 

A CARNAVALIZAÇÃO NA SÁTIRA DO CORDELISTA 

 

Em seu livro A cultura popular na Idade Média e no Renascimento (1987), Mikhail 

Bakhtin formulou o conceito de carnavalização, utilizado por ele para analisar a obra de 

François Rabelais. Bakhtin utiliza esse conceito para demonstrar porque alguns estudiosos 

não conseguiam compreender a obra do autor francês, e constata que isso ocorre porque estes 

não a analisavam tendo em vista a cultura popular de sua época, que deixa traços marcantes 

na obra de Rabelais. O autor foi muito influenciado pelas festividades populares, entre elas, o 

carnaval. Segundo Robert Stam (1992, p. 43), 

 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

417 

   

O carnaval representava muito mais, naquela época, do que a mera cessação 
do trabalho produtivo; representava uma cosmovisão alternativa 
caracterizada pelo questionamento lúdico de todas as normas. O princípio 
carnavalesco abole as hierarquias, nivela as classes sociais e cria outra vida, 
livre das regras e restrições convencionais. Durante o carnaval, tudo o que é 
marginalizado e excluído, o insano, o escandaloso, o aleatório se apropria do 
centro, numa explosão libertadora. O princípio corpóreo material – fome, 
sede, defecação, copulação – torna-se uma força positivamente corrosiva, e o 
riso festivo celebra uma vitória simbólica sobre a morte, sobre tudo o que é 
considerado sagrado, sobre tudo aquilo que oprime e restringe. 

 

O riso festivo deveria triunfar sobre todos os males e temores que o povo possuía, 

“sobre o sobrenatural, sobre o sagrado, sobre a morte” (STAM, 1992, p. 44). O riso passa 

então a caracterizar a consciência do povo sobre tudo que os cerca, em oposição ao poder real, 

eclesiástico e à cultura oficial. O riso é a real manifestação da cultura não-oficial, aceita em 

apenas alguns dias do ano. 

Durante o carnaval todos eram vistos como iguais. Até mesmo os mais 

marginalizados passavam a gozar do direito de festejar durante aqueles dias.  

A carnavalização de Bakhtin se enquadra também aos estudos sobre a literatura 

popular brasileira, duplamente marginalizada: situa-se à margem da literatura europeia e à 

margem da literatura brasileira canônica.  

Francisco Cláudio Alves Marques, em seu livro, Um Pau com Formigas ou O Mundo 

às Avessas (2014), explicita que na cultura popular brasileira todos poderiam ser alvo de sátira 

e riso:  

 

A cultura popular, sobretudo a do sertão nordestino, não perdoa a senilidade, 
a decrepitude, a deficiência física, a parvoíce, de modo que ninguém 
consegue fugir à zombaria de um povo que consegue rir, de forma 
desbragada e aparentemente ingênua, de suas próprias mazelas. A velha, o 
velho, a mulher, a sogra, o doido, o gago, o fanho, o bêbado, o protestante, a 
prostituta, o cego, o coxo, o homossexual, o negro, o corno, o padre, o 
mendigo sempre foram, nas mais diferentes culturas, os tipos preferidos do 
escárnio popular. (MARQUES, 2014, p. 32-32). 

 

Baseando-me nos conceitos de Bakhtin, buscarei utilizá-los na análise de dois 

folhetos de Leandro Gomes de Barros: O peso de uma mulher, que faz uma sátira à esposa, e 

o A sogra enganando o Diabo, que satiriza a figura da sogra. 

No folheto O peso de uma mulher, o poeta começa afirmando que não há fardo mais 

pesado que uma mulher. Na mesma estrofe ele também deixa claro que nenhum homem 

conseguirá mudar as “manhas” da mulher, mostrando então como qualquer mulher é difícil de 
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lidar, e se algum homem pensar que pode fazer isto é porque está louco ou sem fé. Termina 

dizendo que depois de um mês de casado esse homem descobriria que é impotente perante a 

mulher. 

 

Não há fardo mais pesado 
Do que seja uma mulher 
E nem há homem que tire 
As manhas que ela tiver 
O que pensar ao contrário 
Pode dizer que está vario 
Ou desesperou da fé 
Caiu na rede enganado 
Um mês depois de casado 
É que ele sabe o que é. (BARROS, 1915, p. 10). 

 

Depois de casar-se o homem percebe então que caiu em uma armadilha, pois não se 

comprometeu com uma mulher valiosa como uma joia. O valor dessa mulher consistiria em 

ser uma boa esposa, que respeitasse e obedecesse ao marido, imagem diferente do que as 

próximas estrofes irão mostrar. Afirma ter se casado com uma “carcereira”, que não lhe dá a 

“boia”, ou seja, não o alimenta. Essa parte também pode ser interpretada como uma negativa a 

praticar sexo com o marido, outra queixa masculina frequente. No quinto verso é citada então 

a maior inimiga do homem casado: a sua sogra. Esta é descrita como “portador da casa do 

satanás”, representando então uma figura diabólica.  

 

Pede-a em casamento e casa-se 
Pensa que leva uma joia 
Mas leva um carcereiro 
Que prende-o e não lhe dá boia 
Então se a mãe dela for 
Ela leva um portador 
Da casa de satanás. (BARROS, 1915, p. 11). 
 

O poeta fala na oitava estrofe sobre a crise econômica vivida pelo país durante a 

Primeira República e como o homem casado teria sido mais afetado por ela do que um 

homem solteiro, considerando os gastos das esposas. Tal crítica ocorre porque Leandro 

Gomes de Barros viveu o período de transição entre a Monarquia e a República, sendo contra 

esta última. Acreditava que os valores imperiais deveriam ser mantidos e é saudosista quanto 

à monarquia. Suas sátiras políticas se opunham às sanções do novo regime, que por causa dos 

altos impostos era mais prejudicial aos pobres, e deixam claro que ele não aprova o regime 
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nascente. Aliava a isso também a opinião do povo, que estava muito insatisfeito com o Brasil 

republicano. 

Seria o homem, então, destinado por Deus a sofrer nas mãos da mulher, já que a 

mulher havia sido destinada ao homem desde a bíblia. O marido diz então ser vítima de 

calúnias da sogra, que o acusa de ter se endividado por culpa da “vadiação”. 

 

Pergunte ao rapaz solteiro 
A crise o que quer dizer 
Ele responde é palavra 
Que nem posso entender 
Pergunte agora a um casado 
Que já está calejado 
Que os trabalhos o consomem 
Que ele suspirando diz 
É a sentença infeliz, 
Que Deus destinou ao homem. 
 
Por causa dela vendi 
A casa onde morava 
Vendi o último traste 
Que em minha casa restava 
Minha sogra ainda diz 
Que eu sou um homem infeliz 
Amante da perdição 
E que vendi a mobília 
Não foi devido a família 
Foi pela vadiação. (BARROS, 1915, p. 13). 

 

Ele tenta então reverter a situação, afirmando que a culpa na verdade seria da esposa, 

pois ela vivia cercada de luxos e passeios, como uma dama. No folheto que data de 1915, 

podeentão ser verificada uma mudança referente à postura feminina, uma vez que a mulher 

passa a frequentar lugares públicos, o que antes era proibido. Mesmo se tornando comum, 

essa prática ainda é condenada pelo cordelista e ele expressa isso culpando a mulher por 

endividar o homem, levando em conta o que ela faz quando sai de casa. 

 

Não diz que eu vendi a casa 
Por dívida que a filha fez 
Pagar ama para ela 
A vinte mil réis o mês 
Não diz que a filha luxava 
Ia a baile, passeava (BARROS, 1915, p. 13-14). 
 

Como dito previamente, o poeta faz então uma comparação da mulher com Eva, 

mulher responsável pela queda do homem. Afirma que Adão era feliz, pois vivendo no Jardim 
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do Éden, terra desabitada, não tinha sogra e cunhado. A sogra e o cunhado são as figuras que 

representam maior oposição ao homem, pois influenciam a opinião da esposa. Usa também o 

diminutivo Evinha, como forma de diminuir a figura feminina.  Na estrofe final acusa Eva de 

culpar Adão, “descarregou o pau nas costas”, quando o erro é descoberto. Mostrando mais 

uma vez o homem como vítima da mulher. 

 

Alguém há de perguntar 
Deus não casou a Adão 
Eu digo: Adão era louco 
Não calculava a razão 
Inda foi muito feliz 
Porque nasceu num país 
De terra desabitada 
Sogra e cunhado não tinha 
Assim mesmo D. Evinha 
Inda o botou na enxada 
 
Ora Eva era inocente 
Não tinha manha nem dengo 
Mas pela história dela 
Se ve que ela tinha quengo 
Porque foi dar ao marido 
Esse fruto proibido 
Do autor da criação 
Quando o barulho estourou 
Ela então descarregou 
O pau nas costas do Adão. (BARROS, 1915, p. 15-16). 
 

Ocorre também uma subversão dos dogmas religiosos, já que o poeta se utiliza da 

história bíblica de Adão e Eva para utilizá-los como um casal comum e retratar Adão como 

um homem que também sofre por causa das atitudes de sua esposa. 

Percebe-se então como Barros, ao tentar demonizar a mulher, na condição de esposa, 

culpa-a por tudo de ruim que ocorre na vida do homem, ele acaba por, na verdade, louvá-la, 

colocando-a como o centro das atenções masculinas e a única coisa que importa na vida do 

homem. Mesmo que ele a acuse de ser um peso, acaba aceitando tudo que ela lhe faz. A 

mulher deixa de ser vista como uma pessoa frágil e passa a ser vista então como uma mulher 

forte, capaz de dominar o homem e controlar tudo que ele faz. 

Bastante criticada pelo poeta é também a sogra, e esta é uma prática que remete à 

Idade Média. O cordelista foi um dos autores nacionais que mais versou sobre esta figura. 

Essa talvez seja a figura feminina mais criticada em sua literatura, considerada a maior 

inimiga da estabilidade do lar frente ao poder que o homem exerce sobre sua mulher, esposa, 
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no caso. Como uma das únicas pessoas capazes de exercer influência sobre a esposa, era então 

uma real ameaça ao poder do marido dentro de seu lar. É uma figura constantemente 

associada ao diabo, por representar a mais terrível ameaça ao genro no imaginário popular 

coletivo.  

 

Motivo de ódio e rancor convencional por parte dos genros. Versos, 
anedotas, provérbios, pilhérias, em todas as línguas do mundo, tornam a 
sogra objeto de ridículo feroz, de permanente intriga, inimiga do lar e da paz 
doméstica. (SILVA, 2011, p. 37). 
 

Barros geralmente descreve a sogra como uma mulher velha e maldosa e sua trama 

gira, geralmente, em torno de dois personagens: a sogra e o genro, que vivem medindo forças. 

Quando a mulher é vista como sogra todas as outras figurações femininas deixam de existir, 

ela não é mais vista como esposa ou mãe.  

No folheto A sogra enganando o Diabo não seria diferente. A sogra é chamada de 

“velha” 13 vezes. Logo na primeira estrofe ele diz que a sogra e o sogro não poderiam contar 

a versão da história, então o que temos é apenas a versão do cantador. É o cantador, no papel 

de genro, o único a fazer frente à sogra, pois ninguém mais seria capaz disso. 

 

Dizem, não sei se é ditado 
Que ao diabo ninguém logra; 
Porém vou contar o caso 
Que se deu com minha sogra, 
As testemunhas são: eu, 
Meu sogro que já morreu 
E a velha que é falecida. (BARROS, 2004, p. 1). 
 

O poeta então a descreve como uma bruxa, elencando suas características negativas: 

velha, carola, audaz, feiticeira e astuta (“Tinha o seu quengo lixado”). Carnavaliza-a, tornando 

difícil a percepção da realidade. 

 

Minha sogra era uma velha 
Bem carola e rezadeira, 
Tinha o seu quengo lixado, 
Era audaz e feiticeira; 
Para ela tudo era tolo 
Porque ela dava bolo 
No tipo mais estradeiro. 
Era assim o seu serviço: 
Ela virava o feitiço 
Para cima do feiticeiro! (BARROS, 2004, p. 2). 
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Os papéis são então invertidos. Se antes era o diabo que amedrontava as pessoas e 

fazia com que se curvassem às suas vontades, por medo, agora o diabo é um homem vencido, 

escravo de uma mulher mais maldosa que ele. Essa imagem, da sogra que logrou e venceu o 

diabo, é comum no imaginário popular, segundo José Itamar Sales da Silva (2011). 

 

– Dê-me isto! Grita o diabo, 
Em tom de quem sofre agravo. 
Diz a velha: – Não dou mais! 
Tu, agora, és meu escravo! 
 
Disse a velha: – Pé de pato,  
Farás o que eu te mandar? 
Respondeu: – Pois sim, senhora, 
Pode me determinar 
Porque estou no seu cabresto 
Carregarei água em cesto,  
Transformarei terra em massa, 
Que para isso tenho estudo; 
Afinal, eu farei tudo 
Que a senhora disser – faça! (BARROS, 2004, p. 3). 
 

O demônio reconhece então que a sogra sempre vence, destronando-o de sua 

autoridade infernal: 

 

Aí entregou-lhe a carta 
E o demo pôs-se na estrada, 
Dizendo com seus botões: 
- Não quero mais caçoada 
Com velha que seja sogra,  
Porque ela sempre nos logra! (BARROS, 2004, p. 5) 

 

O diabo logrado é rebaixado à condição humana, tornando-se vítima da sogra, a 

verdadeira personificação diabólica. Ela é superior a ele, é mais esperta e engenhosa, pois, 

segundo o poeta, “tem o quengo lixado”. Ao buscar retratar a sogra como má, o poeta acaba 

por louvar a sua imagem. Mesmo retratando-a de maneira negativa ela é o centro do seu 

folheto e a personagem que com astúcia venceu os percalços durante a história. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos brevemente a Literatura de Cordel e o cordelista Leandro Gomes de 

Barros, no começo deste artigo. Fizemos também uma rápida reflexão sobre o que significava 
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ser uma mulher nordestina no final do século XIX e começo do século XX. E sobre o que se 

esperava dessa mulher, no que se refere à sua postura e comportamento. Para a análise dos 

poemas foi utilizado o conceito carnavalização, de Mikhail Bakhtin. Também foi apresentado 

o seu conceito de polifonia. 

Ao analisarmos os dois poemas foi possível concluir que apesar de tentar denegrir a 

imagem feminina a todo custo, esse papel acaba se invertendo, haja vista que, pela repetição 

das críticas tecidas o homem acaba divinizando as figuras femininas, mesmo que as 

desaprove. Ele as coloca em posição central dentro de sua obra, mesmo carnavalizando-as, 

principalmente quando esta imagem é a da sogra diabólica. O poeta faz com que a sogra se 

torne mais poderosa que uma das figuras mais amedrontadoras do imaginário popular 

coletivo, a do demônio. Subverte então os dogmas religiosos nos dois folhetos, no primeiro ao 

citar Eva e Adão, como um casal comum, e no segundo, por humanizar uma figura 

considerada maldosa, o diabo. 

Ao tentar inferiorizar a mulher o cordelista acaba por engrandecê-la, pois não a 

mostra mais como uma mulher frágil, mas sim como uma mulher forte, capaz de subverter a 

tradição machista, vencer até mesmo o diabo. 
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Aspectos intertextuais da obra V de Vingança de Alan Moore 
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RESUMO: V de Vingança é o trabalho que levou Alan Moore ao reconhecimento. A história 
do anti-herói V, em uma Inglaterra alternativa, está repleta de significações e 
intertextualidade. Utilizando-nos principalmente dos ensinamentos de Kristeva (1974), Fiorin 
(2012), Bezerra (2012) e Discini (2012), explicitaremos a intertextualidade da obra, para que 
possamos compreendê-la no contexto e sugerir as devidas significações. Esta obra não 
existiria sem a intertextualidade, pois foi construída pautada nela. Neste trabalho, provaremos 
que ela não é apenas um recurso, é essencial para a significação da obra. 
PALAVRAS-CHAVE: Alan Moore. V de Vingança. Intertextualidade. HQ literária. 
Ressignificação. 
 
ABSTRACT: The history of the anti-hero V, in an alternative England, is replete of 
significances and intertextuality. Using mainly of the teachings of Kristeva, Fiorin, Bezerra 
and Discini (see “Referências”), we wil explain the intertextuality of the work, so that we can 
understand it in the context and to suggest the due significances. This work would not exist 
without the intertextuality, because it was built ruled into it. In this work, we will prove that 
the intertextuality is not just a resource, it is essential for the significance of the work. 
KEYWORDS: Alan Moore. V for Vendetta. Intertextuality. Literary comic book. Meaning. 
 

Alan Moore é um aclamado roteirista britânico, que começou a escrever histórias em 

quadrinhos em 1980, sendo o responsável pelas edições de Doctor Who (1980), uma série 

clássica da cultura inglesa. Tornou-se conhecido fora da Europa, por conta do seu trabalho na 

editora DC Comics com o Monstro do Pântano (1983). A partir de então, emplacou vários 

trabalhos e muitos de seus roteiros se transformaram em inspirações para filmes: A Liga 

Extraordinária (2003), Do Inferno (2001), Watchmen (2009) e V de Vingança (2006). Este 

último, objeto do nosso estudo, a história em quadrinhos. 

A história acontece em uma Inglaterra futurística, distópica (do grego “lugar ruim” – 

dys: mau, ruim; topos: lugar) e alternativa, criada por Moore para representar a opressão dos 

cidadãos e, ao mesmo tempo, expressar o seu pessimismo em relação aos rumos políticos do 

país real. V apresenta uma visão pessimista do futuro, visão esta pautada no momento 

histórico em que a Inglaterra real vivia: os anos 80: 

 

Entrei no ritmo da minha carreira de escritor no início dos anos 80, um 
período politicamente muito sobrecarregado. A maior parte do mundo liberal 
assistia horrorizada a ascensão inexorável da merda de coligação de direita 
entre Reagan e Thatcher. Ao mesmo tempo, tínhamos elementos de fascismo 
começando a se fazer ouvir nas ruas da Grã-Bretanha com a ascensão da 
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Frente Nacional e mais e mais as coisas pareciam bastante sombrias. Eu 
decidi que, se eu queria escrever sobre este triste presente, a melhor maneira 
de fazê-lo era com uma história ambientada no futuro, o que não é, de forma 
alguma, um novo recurso. A maior parte da ficção científica distópica não é 
realmente sobre o futuro, mas sobre o tempo em que foi escrita. E o roteiro 
que eu fiz para V de Vingança, não foi exceção. Ele se ambientava no que, 
naquela época, parecia um ponto inatingível no futuro: 1997. No qual a Grã-
Bretanha tinha sido dominada por uma coalizão de grupos fascistas e com 
um aventureiro anarquista muito romântico que se opõe a tudo. Para 
comunicar a ideia do fascismo, precisava de um símbolo para persuadir os 
leitores de que estavam diante de um estado policial fascista. A coisa que eu 
finalmente decidi foi a de câmeras de segurança instaladas em cada esquina, 
vigiando a todos os movimentos. Eu imaginei que isso realmente se parecia 
com “Fascismo em Ação”, e os leitores ficaram igualmente impressionados 
e, aparentemente, também as figuras do governo, que devem ter lido aquilo 
na época e decidiram que aquelas câmeras de segurança em cada esquina 
eram exatamente o que precisávamos para o final dos anos 90. (VYLENZ, 
2005). 

 

Antes de entrarmos nas teorizações e nas intertextualidades no corpo do texto, temos 

a necessidade de nos atermos aos conceitos ideológicos e fatos históricos que permitiram a 

Alan Moore concretizar V de Vingança (2012). 

A obra é dividida em três partes: “A Europa depois do Reino” (Tomo Um), “Este 

cabaré depravado ou: Este vil cabaré” (Tomo Dois) e “A terra do faça-o-que-quiser” (Tomo 

Três). 

A primeira parte se inspirou no começo dos anos 80 do século XX, famoso pelo 

ministério da “Dama de Ferro”, Margareth Thatcher. Este episódio histórico influenciou 

Moore a conceber a sociedade distópica, aparentemente perfeita, pois é uma superfície, uma 

máscara; mas em essência é desigual, preconceituosa e fascista, na qual a protagonista 

percebe este quadro alienante e tenta destituí-lo. A ameaça nuclear, oriunda da Guerra Fria era 

real. Este contexto afetava a todos os europeus, principalmente aos ingleses. É desta época a 

famosa música “God Save the Queen” da banda Sex Pistols, que ironiza as políticas da Rainha 

(Deus salve a Rainha/ Seu regime fascista/ Fez de você – cidadão – um retardado/ Bomba-H 

em potencial). Este é o ambiente utilizado por Alan Moore e é justamente o que se explora no 

primeiro capítulo: os motivos que levaram a Inglaterra àquele estado fascista. 

O segundo capítulo focaliza a personagem Evey Hammond, uma jovem operária, 

homossexual, filha de um notório esquerdista daquela realidade, que é salva justamente por 

um anarquista arquetípico. 

O terceiro capítulo é destinado a V. “A Terra do faça-o-que-quiser” nos remete a 

Aleister Crowley (Lei do Telema, 1904), famoso ocultista maçônico da Mão Esquerda. Tal 
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pensamento do “faça-o-que-quiser, pois a lei tudo permite” foi passado em psicografia por 

Seth. Este intertexto funciona exemplarmente, pois Seth é o nome do deus egípcio da 

violência e da desordem, exatamente o que V promoverá neste capítulo. Além disso, os 

mitólogos o consideram, apesar de sua natureza desordeira, um deus bom, pois ele auxilia Rá, 

o deus-sol, a trazer o barco solar, vencendo Apófis (o caos, a treva) e assim promove o 

nascimento de um novo dia (o que a protagonista também faz ao final do último tomo, como 

veremos posteriormente, ao analisarmos o significado do funeral viking do anti-herói). 

Observemos agora a própria significação de V. O primeiro sentido, e mais explícito, 

refere-se ao título original V for Vendetta. Alan Moore não ficou preso apenas a uma 

conotação, tal qual em um hipertexto, ele ramificou os caminhos interpretativos, somando 

significados. V também significa, no contexto da obra, o quarto em que a personagem residia, 

quando fora violada por pesquisas científicas, como também o 5 de novembro (pois V é 5 em 

algarismo romano), notadamente o dia da Revolução da Pólvora, com a qual o personagem se 

liga visualmente por meio da máscara de Guy Fawkes. Além disso, aparece também na 

narrativa a Quinta Sinfonia de Beethoven e a frase Vi VeniVersum Vivus Vici (V.V.V.V.V.), 

fechando a significação. Explicaremos estes termos posteriormente, com mais rigor. 

Verificaremos, a partir de agora, como a intertextualidade ajudou na construção de V de 

Vingança.  

Já na primeira página da H.Q., deparamo-nos com um mar de intertextualidade. O 

terceiro frame, em que há uma câmera de vigilância, traz uma placa com a seguinte inscrição: 

“Para a sua proteção”. O último, uma imagem do que, posteriormente, nos será apresentado 

como“A Galeria das Sombras”. 

Segundo Moisés (1978, p. 58), uma característica da transformação literária, a partir 

do século XIX, é a “multiplicação dos significados”, o que implica em “possibilidades de 

leitura”. Percebemos isto muito bem na obra em análise, uma vez que ela se torna 

plurissignificativa, ao incorporar o interdiscurso (literatura, cinema, linguagem imagética, 

partitura musical). As vozessão independentes e, muitas vezes, opositoras, como é o caso da 

voz da V, anarquista, em relação à do líder fascista. 

Prestemos particular atenção às palavras de Moisés (1978, p. 61-61): 

 
O escritor nunca encontra palavras neutras, puras, mas somente “palavras 
ocupadas”, “palavras habitadas por outras vozes”. Esta observação de 
Bakhtine torna patentes os limites da semântica, tal como ela é praticada 
habitualmente. O estabelecimento de eixos sêmicos, bifurcando-se em 
lexemas marcados pela presença ou ausência de um sema (unidade de 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

428 

   

sentido), pressupõe a determinação dos semas em estado puro, em grau zero, 
inteiramente denotativo, o que, evidentemente, é uma ilusão desmentida por 
qualquer enunciado real, isto é, inserido num contexto, desde o mais simples 
(discurso da comunicação corrente) até o mais complexo (discurso poético). 
 

Tal pensamento se aplica com perfeição à obra em estudo: todas as mensagensque 

chegam até o leitor, sobretudo as intertextuais, estão carregadas de “palavras ocupadas por 

outras vozes” e por aspectos ideológicos. Principalmente as falas da protagonista. Estas vozes, 

que constroem o enunciado de V de Vingança, são incorporadas na narrativa de diferentes 

modos. Como nos ensina Fiorin (apud BRAIT, 2006, p. 174), ao afirmar que há duas formas 

para que isto aconteça: a primeira, por meio de citações, aspas, discurso direto e indireto, ou 

seja, o discurso do outro é abertamente citado e separado; a segunda é por formas 

composicionais, como a paródia e o discurso indireto livre.  

Na obra em questão há dois discursos: um literário, da personagem Macbeth, e outro 

histórico, da personagem Guy Fawkes, já inseridos no discurso de V, sem aspas, sem 

referência explícita, citando, inclusive, a famosa estrofe que caracteriza a Revolução da 

Pólvora, ligada a Fawkes (“eu sou o rei do século XX, o bicho-papão, a ovelha negra da 

família [...] Não se lembra da trova?, que, no caso, é justamente a icônica mensagem popular 

da famosa Conspiração da Pólvora (Lembrem, lembrem do V de novembro. Que traição, que 

artimanha. Por isso, não há porque esquecer uma traição tamanha”).  

V afirma: “Sim, acho que podemos fazer um pacto” (p. 46), cita “Ó beldade, até hoje 

eu te desconhecia” (p. 43) e utiliza de outros artifícios para transformar a narração em uma 

colcha de retalhos, sem permitir que isto comprometa o discurso, pelo contrário, sem este 

trabalho do narrador-personagem, a costura do texto não aconteceria. 

Outra característica importante desta obra é o espelhamento. Há um espelhamento 

entre os nomes Evey e V (Evey), que o autor trabalha desde esta primeira página. A disposição 

dos dois frames finais da história comprova esta ideia. Evey está se maquiando em frente a 

um espelho, enquanto V se aproxima de uma penteadeira, em que existe um espelho. 

(MOORE, 2012, p. 12). Este móvel é icônico em narrativas assim. Lembremo-nos do clássico 

de James O’Barr, O Corvo (1994), em que Eric Draven se vê frente a frente com o seu outro 

renascido. A aproximação do conceito dá-se pela metaforização da passagem: “tanto Eric, 

quanto V, foram vítimas da sociedade, usam máscaras representativas (a de Draven é 

maquiada) e ambos buscam a mesma coisa: vingança”. 

Outras relações intertextuais podem ser percebidas nas referências a Son of 

Frankenstein (1935), White Heat (1949), Murders in the Rue Morgue (1932), Rathbon Karloft 
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(cartazes colados na parede), Utopia (1516), Capital (1867) e Mein Kampf (1925). Todas 

estas referências ajudam na construção de V de Vingança (1982) e estão representadas neste 

quadro, como uma síntese da expressão literária que a narrativa expressará.  

White Heat (1949) é uma obra cinematográfica estadunidense, classificada no gênero 

policial, considerada um dos maiores filmes de gângsteres já produzidos. E este ambiente de 

desordeiros, da lei corrupta, de tiros e assassinatos faz parte da história de Moore. O escritor 

dá pistas, por meio das intertextualidades, das significações que abordará. O ambiente 

pessimista, cheio de assassinatos, com policiais aparentemente bons, protegendo a sociedade 

daqueles que violam as leis. Ora, o que não é V, se não um desordeiro, um anti-herói que 

deseja destruir o sistema fascista, instaurando a anarquia e, para tanto, assassina as pessoas da 

lei, que estão no poder, e explode as principais edificações representativas deste?  

Son of Frankenstein (1935) é um intertexto dentro do intertexto, uma obra, que 

retoma outra preexistente e é reiterada na narração de V. O Barão Wolf Von Frankenstein, 

filho de Henry (do primeiro livro), vai com sua família a um vilarejo, em que existe um 

castelo. Neste há um laboratório construído sob uma mina de enxofre. Ali ele encontra o 

diário de seu antepassado e anotações com fórmulas químicas. O local é cuidado pelo 

corcunda Ygor, um servo familiar, que o leva até o “monstro”. O que o Barão não sabe é que 

Ygor pretende ressuscitá-lo, para que ele volte a cometer assassinatos em vingança contra 

aqueles que lhe fizeram o mal. Exatamente como V, vítima da ciência podre e corrompida 

que, após sofrer inúmeras violações físicas e psíquicas, pelos “doutores” de Larkhill, ao 

escapar daquele verdadeiro campo de concentração nazifascita (o escritor britânico aqui 

incorpora a imagem do campo de concentração nazista ao laboratório do Dr. Frankenstein), 

jura vingança e começa uma onda de assassinatos, como um Frankenstein modernizado, 

reescrevendo o seu próprio destino. 

Quem se ateve a pensar intertextualmente nesta primeira página de V de Vingança, e 

tinha posse do potencial semântico das tramas narradas nelas, já sabia o que esperar, pois, de 

posse dessa chave-mestra, destrancaria as demais significações. 

Se, por um lado, Alan Moore atrelou as ações e motivações de V pela via 

cinematográfica, por outro, a consciência reverbera nos livros: ele é um grande pensador e 

tem uma cultura invejável e seu posicionamento político se torna evidente. 

Utopia (Optimo Reipublicae Statu Deque Nova Insula Utopia) – 1516 – é uma obra 

de Tomás Morus, quediscute várias questões europeias, como as guerras, a censura e a 

pobreza. Inclusive, uma das personagens, Rafael, uma pessoa de sabedoria invejável, nega-se 
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a trabalhar para aqueles que estão no poder, infectados pela corrupção nociva à sociedade. 

Para ele, suas opiniões são demasiadamente radicais. Lembremo-nos que exatamente assim 

são as próprias ideias de V. 

O Capital (1867) é a obra de referência para o pensamento marxista, que V leva ao 

extremo (pois é um anarquista), cujo conteúdo é abrangente e denso. Mein Kampf (1925) 

funciona como um contraponto e sua expressão nazifascista vai de encontro ao ambiente da 

história em quadrinhos, pois é aonde Hitler revela as suas ideias antissemitas, racialistas, 

apartistas, nacional-socialistas e anticomunistas. Não é à toa que, no enredo de Alan Moore, 

há perseguições contra prostitutas, homossexuais e pessoas com ideologias de Esquerda 

(como é o caso do pai de Evey). Em vários momentos da narração, esta expressão nazifascista 

de Mein Kampf (1925) ajuda na construção do texto, como na passagem de Valerie. Este 

ambiente totalitário é constantemente resgatado durante toda a trama. Verificamos a inscrição 

“A força através da pureza, pureza através da fé”, o que imediatamente, devido ao contexto, 

nos faz lembrar o pensamento nazista da “pureza” da raça ariana que, aliada ao Cristianismo 

(Igreja Católica) e contra o Judaísmo, transformam a ideologia racista em algo também 

religioso (de fé). Duas ideais amalgamadas em uma única intertextualidade. Para ajudar nesta 

cosmovisão, Moore alia imagens, como a saudação nazista, e frases expressivas, como 

“Inglaterra triunfa!”, além de dedicar uma página inteira para revelar a face do opressor.  

O hábil roteirista britânico enredou a trama às referências intertextuais e históricas de 

uma forma tão intensa que, se o leitor não prestar bastante atenção, ele não perceberá. É o que 

acontece no título do Tomo Um, “A Europa depois do Reino”, um jogo de palavras com o 

quadro de Max Ernst, “A Europa depois da chuva” (1942), pintado após a sua fuga da 

Segunda Guerra Mundial, representada por uma paisagem caótica, bem como pela realidade 

da Inglaterra distópica da narrativa. Ademais, Ernst foi considerado subversivo e sofreu 

repressão da polícia alemã, o que colabora ainda mais para a motivação de inserir este 

intertexto como título para aludir ao que esta parte da obra expressa. 

Continuando com as análises das intertextualidades, quando Evey, em uma tentativa 

desesperada de conseguir a subsistência, tenta se prostituir. Seus primeiros “clientes” são os 

homens-dedo (alusão ao governo nazista, como um organismo com cabeça, dedos, etc) e eles 

se vêem legalmente permitidos a punir a moça: estuprá-la e depois executá-la. Nisto, aparece 

V, que estava em vigília e vem “fazer justiça”. Teatralmente, ele profere a fala do Sargento do 

Ato I, cena II, da peça Macbeth de Shakespeare; enquanto mata as “autoridades” responsáveis 

pela proteção do cidadão: 
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[...] de vilanias tão cumulado pela natureza [...]. A fortuna sorria-lhe à 
diabólica empreitada como rameira de soldado [...]. Tudo debalde, pois 
Macbeth (merece o nome) zombando da fortuna e com brandida espada... 
Fumegante da sangrenta carnificina... Abre passagem como o favorito do 
valor e enfrenta o miserável. Sei lhe dar bons dias... Descose-o de um só 
golpe. (MOORE, 2012, p. 13-4). 
 

Além da óbvia aproximação entre a rameira de soldado com Evey, notamos como 

Moore usa um episódio literário, já notoriamente conhecido, que podemos interpretar como a 

índole ruim, desonesta, desprovida de humanidade, intrínseca a muitos seres humanos, 

inclusive, aos “homens-dedo”, que protegida pelo poder e pela autoridade concedida pela 

própria sociedade e suas leis, mesmo que naturais, é perniciosa. V repagina as palavras do 

clássico. Este “regicídio”, que há em Macbeth, é transportado para aquela sociedade, 

ressignificando-o. V não age, ele reage. Lembrando que, tal qual Macbeth, V também morre 

no fim da história. É uma outra antecipação disfarçada que, metodicamente, foi adicionada à 

saga. 

A perspectiva da erradicação da cultura está presente nestas narrativas, ecoa-se aí, 

por exemplo, o famoso romance de Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1953), em que é 

apresentado um futuro sem os livros e com a censura radical ao pensamento crítico. A 

intertextualidade entra nesta passagem para enviar ao leitor esta realidade do contexto da 

história narrada. A personagem Evey não conhece uma das músicas mais famosas da banda 

Martha and the Vandellas, o que demonstra que a memória cultural daquela geração se 

perdeu devido à censura. E isto não surpreende V. Atentemos para o fato de que, novamente, 

os livros na estante nos guiam para dentro da própria mente de V. O que ele outrora citara, 

quando salvou Evey dos “homens-dedo”, está naquela estante da segunda página da história. 

Exatamente o mesmo acontece com o intertexto consecutivo, quando V diz: “Nada de Tamla, 

nem de Trojam. Adeus Billie Holiday e Black Uhurn... Apenas a voz do mestre a toda hora, a 

todo momento” (MOORE, 2012, p. 21). 

Vejamos agora outro intertexto. O quarto capítulo intitula-se “Vaudeville”, em 

referência a duas passagens: uma citação da peça Como Gostais, de Shakespeare, ato II, cena 

VII (a questão do mundo ser um palco) e ao próprio Vaudeville, um gênero comum nos 

Estados Unidos e Canadá no final do século XIX e começo do século XX, uma espécie de 

teatro popular de variedades, cuja variante mais comum ficou no inconsciente popular como o 

circo dos horrores.  
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Moore, quando introduz esta perspectiva em V de Vingança (1982), aponta, ao 

mesmo tempo, para a significação de sua própria criação (a máscara de Fawkes, com a qual a 

personagem se identifica, aproxima-a das máscaras de Vaudeville) e para a sociedade, pois o 

gênero em questão era considerado impróprio e geralmente apresentado em casas noturnas ou 

cabarés (ele antecipa este conceito aqui e o liga com ações futuras, pois observamos que o 

Tomo Dois se chamará “Este vil cabaré” e revelará quão monstruosa, “freak”, é a sociedade 

apresentada ali). É assim que V enxerga a sociedade inglesa distópica daquela narrativa: 

Vaudeville. 

Novamente, usando a intertextualidade para representar algo na narração (o pacto 

entre V e Evey), o roteirista usa um texto da obra de Christopher Marlowe, A História 

Trágica do Dr. Fausto (1587), usando a abreviação V.V.V.V.V. (vi veniversum vivus vici – 

pelo poder da verdade, eu, enquanto vivo, conquistei o universo), uma ideia também peculiar 

a Goethe, amarrando assim a significação. V demoniza o outro, ele é o diabo de Evey, o 

corruptor, o assediador. Ela acaba, no fim da história, a personificá-lo. 

Como de praxe nesta obra de Moore, uma intertextualidade puxa a outra, ajudando a 

narrativa a progredir. O mesmo sentido profano da passagem com Evey, acima apresentado, é 

resgatado na página 56, quando o mascarado se apresenta ao sacerdote pedófilo para 

assassiná-lo (perceba a ironia no uso do profano para purificar a santidade, representada na 

figura do clérigo). Nesta parte, é usada a letra de uma música dos Rolling Stones, chamada 

Sympathy for the Devil (1968). Tal qual na letra, que diz: “Por gentileza, permita que eu me 

apresente, sou um homem de fortuna e requinte, estou por aí já faz alguns anos, roubei as 

almas e a fé de muitos homens”, assim faz o religioso pedófilo, que rouba as almas dos 

homens e vive em pecado. A ironia maior reside no fato de que é o próprio diabo a fazer a 

“purificação” (V está com chifres, que aludem ao ser das trevas). Há, portanto, uma 

subversão, uma desconstrução da ideia religiosa. 

No capítulo “Vertente Vocacional”, o escritor dará ênfase às intertextualidades 

religiosas. Comprovamos pelas imagens: o traje de V a la pastor anglicano e a estátua indiana, 

além da fala inicial da página, uma alusão bíblica (Mateus, capítulo 25, v. 21): “Muito bem, ó 

meu servo fiel” (MOORE, 2012, p. 116). O interessante desta passagem é que Moore 

condensa várias questões da história. Há a noção política (a personagem é uma anarquista), 

que aproxima a ideia religiosa da obediência com o conceito da hierarquia capitalista. A 

justaposição da fala do quadro 1 (“Muito bem, ó servo bom e fiel) com a do quadro 2 (“Por 
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favor, não pense que esqueci da sua admirável folha de serviços, ou das valiosas contribuições 

que prestou à empresa”) revela-nos esta orientação semântica. 

Outras referências literárias, que ajudam na construção da história podem ser 

observadas no momento em queo investigador Finch está lendo As raízes da coincidência, de 

Arthur Koestler, um pensador, que fez um estudo famoso sobre esta temática. Coincidência 

existir nesta mesma sequência imagética (antes e depois) a icônica máscara de Guy Fawkes, 

símbolo do V? 

As “coincidências” não param por aí. Koestler filiou-se ao Partido Comunista 

Alemão em 1931 e, neste sentido, ele seria uma leitura “perigosa” para o detetive, visto que a 

Inglaterra distópica da realidade de V era de extrema-direita. Quando trabalhava como 

jornalista na Espanha, durante a Segunda Guerra Mundial, foi capturado, preso e condenado 

por Franco. V também foi capturado, preso e virou cobaia de experimentos patrocinados pelo 

regime fascista (bem como o regime nazista de direita fazia experiências em humanos). A 

partir de então, passou a trabalhar pelo desenvolvimento da Cultura e disseminou ideias 

contra o Regime. Em 1983, cometeu suicídio. No caso de V, que também morre, a forma 

como enfrenta as autoridades faz com que ele busque a morte, o que mostra que as 

experiências de vida do autor da obra intertextualizada e a da protagonista são bem próximas. 

A máscara nos quadros, portanto, não é mera coincidência. 

Esta perspectiva política se torna mais evidente ao nos depararmos com a referência 

intertextual consecutiva: “As confissões de um revolucionário”, escrita por Proudhon, um 

ícone do pensamento de Esquerda. Observada esta circunstância, torna-se irrevogável a 

premissa de que Moore, através da citação, carrega a história pelo viés político e o uso destas 

intertextualidades são basilares para a concepção dela. Proudhon ensina que a anarquia é 

ordem, em francês, l’anarchie c’est l’ordre (PROUDHON, 1982, p. 997), por isso mesmo, o 

símbolo dela é um A circunscrito em um O. Esta voz proudhoniana orienta V. As sementes 

revolucionárias, implantadas pelo trabalho politicamente incorreto do anti-herói, 

ressignificadas pelas intertextualidades, viram árvores. O colapso do sistema fascista entra em 

curso. Tal como uma Fênix, V renasce para presenciar a revolução e, depois, morre 

novamente.  

Moore não perde a oportunidade de colocar na boca de V as palavras de um outro 

escritor mundialmente famoso. “As notícias de minha morte foram exageradas” foi a última 

frase de um telegrama enviado por Mark Twain para a Associated Press em 1897, 

desmentindo assim a imprensa, que noticiava o falecimento do escritor. Pode parecer estranha 
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a inserção desta passagem dentro do discurso, apesar de sabermos que V foi dado como morto 

pelas autoridades. No entanto, de posse da biografia de Twain, sabemos que ele, apesar de um 

escritor primoroso, era um péssimo administrador e foi à falência. Assim é o sistema fascista 

combatido por V, falido, que, segundo ele, deve ser substituído pela Anarquia, ideia oposta 

expressa nesta página. Além disso, a alusão personifica o conceito anárquico em V: ela vive 

nele, não morreu, ele é a Anarquia em pessoa. 

Como toda boa história sobre Revolução, ela não estaria completa sem um mártir. E, 

para reiterar a ideia de ciclo e de continuidade, Evey assume seu papel. Um último pedido do 

moribundo é realizado: um funeral viking. No capítulo “Valhalla”, que é o mundo nórdico 

para onde vão os guerreiros nobres, que sucumbiram à batalha, é criada uma nova 

metaforização. Assim como o barco viking, o trem, em que está o cadáver de V, navega, para 

depois ser consumido pelo fogo (o vagão explode e as chamas purificam a derradeira 

representação do poder usurpado pelo Estado fascista: o Parlamento). Neste momento, Moore 

faz seu herói triunfar aonde o Fawkes inspirador fracassou. O renascimento daquela Inglaterra 

fictícia aconteceu. 

A capacidade do escritor de sintetizar várias ideias em dois frames é simplesmente 

louvável. Nesta altura da história, ele liga a personagem histórica Guy Fawkes, a ideia 

anarquista de Ve a simbologia da fênix, com o ritual funerário dos povos nórdicos, para 

simbolizar o renascimento daquela Inglaterra fictícia. O que nos remete ao pensamento de 

Kristeva: “todo texto é uma absorção e transformação de uma multiplicidade de outros textos” 

(KRISTEVA, 1974, p. 62). Realmente, um trabalho literário de grande técnica e valor. Por 

fim, um novo começo resplandece, o barco solar de Rá volta a iluminar o mundo, por meio da 

explosão. 

Elencamos as principais intertextualidades que colaboraram para a evolução da 

narrativa, ajudando na concatenação das ideias e sendo ressignificadas. Há muitas outras que, 

por motivo de espaço, não pudemos dar atenção. No entanto, pelas principais, podemos 

afirmar que a história em questão não aconteceria sem estas intertextualidades. A todo 

instante, quase em todas as páginas, percebemos vozes e intertextos ajudando na tessitura do 

texto.  

As honrarias recebidas por Alan Moore foram mais que merecidas. O roteirista 

conseguiu elevar a história em quadrinhos ao nível da literatura, produzindo um texto rico, 

plurissignificativo, repleto de possiblidades de leitura. Isto é V de Vingança (1982), uma obra 
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capaz de ser lida de várias maneiras. Todas as leituras, muito produtivas, devido ao seu 

caráter intertextual basilar, que provamos pelas nossas análises neste ensaio. 
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Revisitação ao mito donjuanesco por Miguel de Unamuno:  
El hermano Juan o el mundo es teatro – vieja comedia nueva 

 

 

Maira Angélica PANDOLFI (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: Pretende-se abordar a obra dramática El hermano Juan o el mundo es teatro, 
intitulada pelo autor de “vieja comedia nueva”, do escritor espanhol Miguel de Unamuno 
(1864-1936). A peça apresenta três atos e foi escrita em forma de prosa em 1929 e publicada 
em 1934, porém nunca foi representada. Tão importante quanto a obra em si é o seu Prólogo, 
pois é nele que Unamuno expressa a sua particular compreensão sobre o Mito de Don Juan. 
Esse drama metafísico unamuniano reflete sobre uma personalidade dividida que almeja 
abandonar o papel que lhe toca representar, resultando na busca de um outro, mais autêntico. 
Percorre por toda obra uma concepção calderoniana da vida e uma surpreendente 
remitificação de Don Juan, que pretendemos enfocar a partir da clássica estrutura das 
invariantes do mito definidas por Jean Rousset. O mito de Don Juan foi convertido em 
verdadeiro símbolo nacional espanhol na medida em que foi passando de um autor a outro, 
morrendo e renascendo como uma fênix. Também nos valemos das teorias da 
intertextualidade nos moldes propostos por Tiphaine Samoyault (2008), para quem o eterno 
retorno é um mito, mas também o princípio constitutivo deste, uma vez que a reiteração do 
enunciado é, ao mesmo tempo, uma re-atualização do mesmo. Navegamos, assim, pelo 
terreno da memória cultural donjuanesca espanhola, constantemente renovada desde sua 
primeira versão literária no século XVII.  
PALAVRAS-CHAVE: Miguel de Unamuno. Mito de Don Juan. Drama.  
 
RESUMEN: Se busca analizar la obra dramática El hermano Juan o el mundo es teatro, 
subtitulada vieja comedia nueva por el escritor español Miguel de Unamuno (1864-1936). La 
pieza consta de tres actos y fue escrita en 1929 y publicada en 1934; sin embargo, nunca fue 
estrenada. No cabe duda que su Prólogo es tan importante como la obra, ya que en él 
Unamuno nos ha dejado su particular interpretación sobre el Mito de Don Juan. El drama 
metafísico unamuniano refleja una personalidad dividida que desea abandonar el papel que 
le toca representar y buscar a otro que le parezca más auténtico. Recorre toda la obra una 
concepción calderoniana de la vida así como una novedosa remitificación de Don Juan a la 
que se busca enfocar desde la clásica estructura de las invariantes del mito definidas por 
Jean Rousset. El mito de Don Juan se ha convertido en verdadero símbolo nacional español 
mientras seguía de mano en mano, muriendo y renaciendo como la mitológica fénix. Otra 
fuente importante para este estudio es la obra de Tiphaine Samoyault (2008) sobre las teorías 
de la intertextualidad, en las que el eterno retorno del mito es, además, el principio que lo 
constituye, pues su caracter repetitivo simboliza, a la vez, su constante actualización. Por 
ello, recorremos el terreno de la memoria cultural donjuanesca española, siempre renovada 
desde su primera versión literaria en el siglo XVII.  
PALABRAS CLAVES: Miguel de Unamuno. Mito de Don Juan. Drama. 

 

El hermano Juan o el mundo es teatro, vieja comedia nueva foi publicada em 1934 e 

consiste em uma peça teatral mais voltada para a leitura do que para a representação. De 

acordo com Ricardo de La Fuente Ballesteros (1995), o teatro unamuniano é de certa forma 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

437 

   

uma volta às origens ao reduzir a cenografia a um mínimo indispensável para enfatizar o 

enfrentamento das personagens. Para Ballesteros (1995, p. 62), Miguel de Unamuno não se 

importa, nessa peça, com os jogos cênicos e o dinamismo das ações, mas com as atitudes 

internas, os sentimentos, a introspecção e a investigação, ou melhor, tudo que coloca in puris 

naturalibus a essência daqueles que se enfrentam no drama.  

Como esse drama unamuniano, de matiz filosófico, está vinculado a uma forma de 

reescritura do mito de Don Juan chamamos a atenção, em primeiro lugar, para o papel da 

memória como exercício interpretativo sobre o mito privilegiado e especialmente sobre um de 

seus principais intertextos, ou seja, a peça mais representada e conhecida na Espanha desde 

sua publicação em 1844: Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.   

Para um escritor que se dedica à reescritura do mito de Don Juan após uma longa 

tradição literária iniciada por Tirso de Molina, no século XVII, não é possível fazer outra 

coisa senão movimentar a história de um personagem velho e novo e nela encontrar uma 

complexa rede de textos e textualidades que levam, inevitavelmente, aos elementos que 

motivaram Miguel de Unamuno a compor o que ele chamou de “vieja comedia nueva”. São 

esses elementos objetos de reflexão constante no drama unamuniano, fazendo de sua obra 

uma criação continuada e repleta de jogos literários que a elevam a uma condição exemplar 

para uma análise baseada na concepção de “memória lúdica” proposta por Thiphaine 

Samoyault (2008). Segundo a estudiosa, a reescritura concebida a partir de uma memória 

lúdica obriga sempre o leitor a uma tomada para trás que não se restringe a um exercício de 

identificação ou levantamento de intertextos explícitos ou velados, mas a uma reflexão de 

caráter interpretativo sobre as motivações que levam a uma exibição desse diálogo 

intertextual. Em outras palavras, trabalhar ludicamente a memória literária implica na criação 

de jogos com a biblioteca que se valem, geralmente, de estratégias como a paródia. Em outros 

casos, podem ocorrer também os jogos de erudição, nos quais os “escritores se servem de seu 

saber para inscrever nos textos uma homenagem disfarçada, uma apropriação zombeteira, ou 

uma forma de conivência” (SAMOYAULT, 2008, p. 85).    

Os jogos literários realizados com a biblioteca donjuanesca na obra de Miguel de 

Unamuno produzem, às vezes, um efeito de “eco” que faz com que a retomada de uma 

determinada voz seja o eco de outra e assim sucessivamente, como se almejasse recuperar ali 

a memória da memória da memória, multiplicando-se ad infinitum. Assim, a literatura é 

pensada como uma criação contínua, mas não submissa, a partir de um jogo de vozes que se 

entrecruzam a favor de uma nova singularidade, ou seja, a retomada do velho em uma nova 
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organização textual, conferindo-lhe um caráter renovador. Na busca desse caráter singular que 

forma a reescritura de Don Juan como mito, pelas mãos de Unamuno, parece-nos bastante 

válida, ainda, a concepção de “trama donjuanesca” (ROUSSET, 1985), que consiste em 

distinguir alguns elementos fundamentais do enredo dessa narrativa mitológica, chamados de 

invariantes. Nessa linha de pensamento, há pelo menos três unidades fundamentais que a 

constituem, segundo Jean Rousset: a presença de um morto, responsável por estabelecer uma 

ponte entre os dois mundos, o terreno e o espiritual, além de servir como veículo de 

concretização da justiça, ou seja, por meio do qual o transgressor deverá ser punido; um 

agrupamento feminino vitimado pela inconstância do sedutor e, finalmente, o herói, 

antagonista do morto. Essa tríade seria, portanto, a base sólida da estrutura mítica donjuanesca 

que comporta, no interior de cada unidade, a flexibilidade necessária à inserção das inúmeras 

e variadas combinações que poderão ocorrer e que vão resultar na plasticidade e no 

dinamismo dessa trama, assim como os inevitáveis processos de desmitificação e 

remitificação pelos quais irá passar ao longo do tempo.  

Há, portanto, não apenas uma grande possibilidade de combinações diferenciadas no 

interior de cada elemento da tríade, mas também uma relação de reciprocidade entre esses três 

elementos. Longe de defender um esquema estrutural rígido, a delimitação das invariantes por 

Jean Rousset aporta os parâmetros fundamentais para a análise das reescrituras do mito 

donjuanesco e não meramente um personagem ou um tipo literário concebido 

individualmente, já que o mito pressupõe um conjunto de forças e argumentos cujos 

elementos não podem ser tratados isoladamente, mas em constante relação dentro de um 

conjunto de ações e reações, de conflitos, de perseguição e fuga, de julgamentos, condenações 

e absolvições que formam parte da trama em questão. As variantes desse enredo e sua 

mobilidade serão apreendidas a partir do conjunto de relações que o herói estabelece com as 

demais personagens e com o conjunto das invariantes, ainda que possam surgir versões em 

que são visíveis as supressões de uma dessas invariantes ou até mesmo uma modificação ou 

ampliação dessa estrutura.  

O drama de Unamuno está constituído por três partes ou atos e há um numeroso 

grupo feminino; além de um herói bastante diferenciado de seus antecessores e também da 

presença constante da morte, mas não da estátua de pedra que simbolizava o morto e 

antagonista do herói. Ao contrário das clássicas versões de Tirso, de Antonio Zamora e de 

Zorrilla, que lhe servem de intertexto, a presença do morto é deslocada para uma das 

invariantes, ou seja, a do grupo feminino. Ocorre, assim, um processo de desmitificação e 
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remitificação porque uma das invariantes deixa de existir no esquema ternário proposto por 

Rousset e é deslocada ou fundida em outra. Quando a morte deixa de existir como uma 

invariante que estabelecia uma relação de oposição ao herói, deslocando-se para o grupo 

feminino, surge uma nova variante no interior desse grupo, provocando modificações 

profundas na maneira com que o herói se relaciona com as mulheres e, sobretudo, em sua 

própria caracterização psicológica. Já não há a ameaça da vingança do “além”, mas uma 

aliança com este “além”, que irá determinar um deslocamento do desejo do herói e sua 

possível salvação. A morte, desse modo, deixa de ser símbolo de punição e passa a figurar 

como o caminho da libertação e foco para o qual Don Juan desvia o seu desejo. Assim nasce o 

novo a partir do velho, ou melhor, morre Don Juan sedutor da carne e nasce o Don Juan 

seduzido pelo espírito de “Ella” (a morte), que passa a ser o seu foco. Diante dessa nova 

organização, morre o velho Don Juan e renasce outro, agora sob uma nova roupagem: a de 

penitente e celestino que mantém do velho apenas a aparência. 

O espectro de “Ella”, sombra que ronda constantemente os diálogos entre o herói e 

suas pretendentes, é fundamental para a nova configuração da psicologia deste, já que se 

tornando noivo da morte ele se liberta de seu problema existencial oriundo de sua condição 

marginal de gênero.  

O que o enredo do drama de Unamuno confirma, de fato, é a sua tese sobre Don 

Juan, sua interpretação singular sobre o mito, amplamente exposta no valioso prólogo que o 

acompanha. Nesse texto busca-se, em primeiro lugar, exemplificar a força e a independência 

que certas criaturas podem adquirir em relação ao seu criador e menciona o caso de Augusto 

Pérez, herói de seu romance Niebla. Com esse preâmbulo, Unamuno parte do pressuposto de 

que a verdadeira realidade histórica está nas mãos das criaturas de ficção porque elas 

sobreviverão aos seus criadores de carne e osso. Assim, ocorre com Augusto Pérez fenômeno 

análogo ao que ocorre com Don Juan, uma vez que passam a circular pelo espaço da realidade 

histórica, borrando as fronteiras entre esta e a realidade ficcional da qual emergem. A essa 

linha de pensamento filia-se a própria concepção teatral de Unamuno, que se conecta ao fio 

calderoniano do “teatro mundo”, onde tudo se reduz à representação na medida em que “[...] 

el actor, el que representa al personaje, afirme que él y con él el teatro todo es ficción y es 

ficción todo, todo teatro, y lo son los espectadores mismos [...]” (UNAMUNO, 1946, p. 62). 

A essa altura de seu prólogo o autor de El hermano Juan assinala que se lembrou de Don Juan 

Tenorio e sua lenda por ser este o grande ícone da representação, ou melhor, o personagem 

mais teatral em sua opinião, visto que está a todo momento representando e, sobretudo, 
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representando-se a si mesmo. O tópico barroco do teatro dentro do teatro, tão caro aos 

dramaturgos do século de ouro espanhol, é amplamente retomado no teatro unamuniano: “Si 

Don Quijote dice ‘¡Yo sé quién soy!’, Don Juan nos dice lo mismo, pero de otro modo: ‘¡Yo 

sé lo que represento! ¡Yo sé qué represento!’ Así como Segismundo sabe que se sueña. [...] Se 

sueñan los tres y saben que se sueñan” (UNAMUNO, 1946, p. 62). Toda a configuração do 

paradoxo entre ser e parecer converge para o autor no ponto fulcral de sua interpretação sobre 

o mito de Don Juan, que não pode sobreviver senão envolto em mistério e imerso em uma 

tradição. Cabe lembrar que para Unamuno o conceito de “tradição” é análogo ao de 

linguagem maternal, por seu caráter conservador.  

O Don Juan unamuniano tem, portanto, o dom de despertar a compaixão de suas 

vítimas ou, em outras palavras, o sentido de maternidade destas. Ainda que o desejo de ser 

mãe dessas mulheres não seja concretizado em sua relação com o herói, no plano físico, ele 

pode ser concretizado no plano espiritual, na esfera da representação do amor fraterno, 

caridoso, ou seja, “hermano”. As vítimas de Don Juan são as mulheres portadoras desse amor 

que transborda e que é capaz de perdoá-lo, assim como se perdoa um filho, ainda que o Don 

Juan de Unamuno não tenha quase nada de “niño”, mas de “viejo prematuro”. O mistério de 

Don Juan se reduz, assim, a um mistério religioso que converte suas vítimas em “hermanas” 

de caridade e ele em “hermano”. A sugestão para essa nova configuração que Unamuno 

confere ao seu herói tem seu antecedente mais próximo na solução final que o romântico José 

Zorilla confere ao seu Tenório. Vale lembrar que esta versão é a mais popular e a mais 

representada em toda Espanha no dia dos mortos. Com o amor materno de Inês, a 

intercessora, Tenório é perdoado e salvo, encontrando na morte um regaço de amor. Pela 

mesma senda caminha Unamuno quando transforma seu Don Juan em uma figura maternal, 

portador de um amor fraterno, de “hermano” Juan, que decide cantar o amor ágape e não o 

amor Eros.  

Como principais antagonistas do herói surgem dois personagens masculinos que 

figuram como namorados das mulheres apaixonadas por Don Juan, bem como a mãe de uma 

de suas vítimas. Na primeira parte, o cenário é um parque público onde o herói dialoga com as 

duas apaixonadas, Inês e Elvira, e é insultado pelo namorado de uma delas. Nesse mesmo 

espaço surge, ainda, a presença de um padre que discursa para eles. A segunda parte ocorre 

em uma pousada, antiga morada de infância de Don Juan. É nesse espaço que ele aviva a 

memória de seu passado com Elvira, já que ambos foram criados ali como irmãos. Esta, por 

sua vez, professa seu grande amor por Don Juan, bem como seu desejo de torná-lo homem e 
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pai de seus filhos. Contudo, Don Juan tenta persuadi-la da impossibilidade de seu intento, 

aconselhando-a a ficar com um de seus pretendentes, o médico Antônio, que Don Juan 

considera um homem por inteiro, generoso e bonito. O diálogo entre os dois é interrompido, 

pela primeira vez, pelas badaladas de um sino que faz Don Juan lembrar-se de “Ella” (a 

morte, que ele parece desejar como uma mulher). Em um segundo momento, o diálogo entre 

eles é interrompido pela presença da mãe de uma das mulheres que se suicidou por causa de 

Don Juan e que tem sede de vingança. Seu nome, Doña Petra, alude a uma das invariantes 

aqui suprimidas, ou seja, a do comendador ou a estátua de pedra, que assim como Doña Petra 

também teve sua filha seduzida por Don Juan e volta para reclamar justiça. O médico, 

Antônio, e Inês também retornam para confrontar-se com Don Juan e este pede novamente a 

Elvira que se case com Antônio.  

Nos jogos intertextuais compostos pela memória lúdica da trama de Unamuno a 

presença de Doña Petra faz invocar também a faceta de burlador, à qual Don Juan agrega o 

adjetivo burlado. Além disso, ele recita versos do Tenório de Zorrilla para colocar-se como 

vítima e como renegado por Deus, acentuando, assim, sua solidão: “¡Llamé al cielo y no me 

oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responda el cielo y no yo!” 

(UNAMUNO, 1946, p. 111-112). A segunda parte é fundamental para a expressão da 

psicologia do Don Juan unamuniano, da concepção teatral do autor e de sua própria 

interpretação sobre o mito donjuanesco, expostas em forma de um longo e profundo 

monólogo do herói que encerra a segunda parte da obra. Na terceira e última parte há uma 

mudança radical na personalidade de Don Juan e este se torna padre; fato que justifica o título 

da obra, ou seja, el hermano Juan. É nessa parte também que ele sente mais próximo seu fim 

e que promove uma espécie de despedida de todos os personagens que contracenaram com 

ele, no teatro e na vida, já que não há diferenças entre um e outro.  

Unamuno consegue compor um drama diferenciado de seus antecessores porque seu 

maior mérito foi dar transcendência a esse personagem puramente carne que nasce da matriz 

Tirsiana, dispensando o cenário do grande drama teológico de Tirso que o converte em um 

pecador punido no final pela estátua de pedra, mas não ignora seu traço fundamental: o 

mistério religioso que envolve o herói. Assim, Unamuno transforma a carne em espírito ao 

criar um Don Juan penitente. Aqui já não temos somente o “represento, logo existo” da 

natureza puramente teatral de Don Juan, mas também a representação dos ideais 

schopenhaurianos que tanto atraía Unamuno e que agrega outra máxima ao seu drama – a do 

“sofro, logo existo”. É a natureza trágica do amor que pesa sobre esse Don Juan Unamuniano 
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que perpetua, por meio de uma nova roupagem, o mistério religioso que tanto envolve o herói 

nas versões espanholas mais representadas, que são as de Tirso, Zamora e Zorrilla, 

responsáveis por transformá-lo em uma paixão mística e nacional.  

O desejo erótico é sublimado pelo instinto maternal das mulheres que se sentem 

atraídas por Don Juan porque sentem compaixão por sua condição de solitário no mundo. 

Além disso, encontra-se no drama unamuniano uma grande contradição à natureza sedutora 

de Don Juan – o grande galã sevilhano que desonra as mulheres – já que aqui ele assume 

outra face, a de “medianero” ou “celestino” – uma espécie de cupido que tenta promover e 

preservar a honra feminina pela valorização do casamento que tanto repugnava o Don Juan da 

tradição: “¡Ha cobrado ya tal renombre el hermano en la comarca! Nadie como él para 

concertar a desavenidos, urdir noviazgos y arreglar reyertas conyugales; con el tiempo hará 

concurrencia a nuestro bendito padre San Antonio” (UNAMUNO, 1946, p. 124). Aqui se 

percebe, obviamente, um eco quixotesco – mito do qual Unamuno era grande admirador – e 

se atribui, portanto, uma função transcendente ao vilão, muito semelhante à nobre função 

cavalheiresca de Quixote, desfazendo “entuertos”.  

Após essa cena Don Juan diz ao Padre Teófilo que sente que está morrendo e 

escancara seu ceticismo bem unamuniano, colocando-se na posição de vítima de Deus – 

daquele Cain ao qual Unamuno se refere em seu prólogo, ou seja, daquele que mata Abel para 

despertar a “mirada del criador hacia él”. Essa ideia unamuniana de homens “juguetes”, 

homens “muñecos de Dios” está constantemente na boca de seu Don Juan e deixou muitos 

ecos na recepção crítica, ensaística e literária das versões espanholas donjuanescas 

contemporâneas. Isso demonstra a força dessa faceta remitificadora que lhe conferiu 

Unamuno ao transcendê-lo: “Su juego es serio, sustancioso... El Niño de la Bola juega a la 

pelota con este pícaro mundo y es... la sonrisa de Dios. Somos sus divinos juguetes... sus 

muñecos... (UNAMUNO, 1946, p. 124).  

Há, contudo, muitas características que o Don Juan unamuniano preserva da tradição 

precedente, pois ainda que celestino, ainda que penitente, ele também não perde sua postura 

irreverente de blasfemo, afirmando a todo momento sua condição de papel, de representação, 

consciente de que está sempre representando no palco do grande teatro da vida. Atua, ainda, 

como uma espécie de alter ego do autor que se insere em seu próprio drama ao afirmar em seu 

prólogo que o homem se eterniza por suas ideias.  

Esse desejo de desmitificar Don Juan, de despi-lo de suas vestimentas tradicionais 

que não agradavam Unamuno, assinalando para um “outro” (a relação de alteridade é uma 
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grande obsessão na obra Unamuniana – que também escreveu um drama com esse nome, “El 

Otro”) é uma concepção que permite dar seguimento à lenda de Don Juan visto que sua 

intenção não é a de matar o mito, mas construir outro a partir da memória dos anteriores que 

ele vai tomar não apenas de Tirso, de Zamora e de Zorrilla, mas também dos ensaios críticos 

de Gregório Marañón, de Pérez de Ayala, do poema de Baudelaire e de outra referência 

intertextual constante que merece um estudo à parte: a obra Don Álvaro o la fuerza del sino 

(1835), de Duque de Rivas. Para isso, convém assinalar que a relação entre esta obra e a de 

Zorilla foi profundamente analisada por Ricardo Navas Ruiz (1979), que demonstra com 

argumentos muito convincentes que Don Juan Tenorio pode ser lida como uma réplica cristã 

à tragédia pagã do destino assinalada em Don Álvaro. Inserida nessa mesma rede textual, a 

obra de Miguel de Unamuno é herdeira de uma nova perspectiva que se instalou na trama 

donjuanesca a partir da importância que a figura feminina passa a adquirir na lenda do 

burlador com as modificações introduzidas por José Zorrillana no grupo feminino, como 

assinala Ricardo Navas Ruiz (1979, p. 186): “Acierto grande de Zorilla fue introducir en la 

vieja leyenda de sexo y destrucción la figura angélica de Inés que le da la vuelta en redondo 

convirtiéndola en leyenda de ideal y realización”. A essa importante figura e seu caráter 

transcendental dentro do mito é que se deve pensar as sugestões para a remitificação do herói 

celestino e medianero de Unamuno, bem como a importância do amor fraternal e da reflexão 

em torno do sentido da maternidade e da paternidade no mistério religioso que envolve El 

hermano Juan. Não podemos esquecer, contudo, que a interpretação que Unamuno realiza do 

donjuanismo e do Tenorio, em particular, está permeada, como assinalou Ricardo de La 

Fuente Ballesteros (1995), das teorias schopenhaurianas, uma vez que para o filósofo os 

indivíduos também são frutos de nossa capacidade de representação. Deve-se somar a essa 

ideia, ainda, o fato de que para Schopenhauer a via de liberação do indivíduo consiste na 

anulação de sua individualidade e de seu desejo, assim como ocorre com o Don Juan 

penitente de Unamuno, que se transforma em padre e morre no final. 

 

REFERÊNCIAS: 
 
LA FUENTE BALLESTEROS, R. de. Lectura unamuniana del Don Juan Tenorio. In: LA 
FUENTE BLLESTEROS, R. de. et. al. (Coord.) Actas del Congreso sobre José Zorilla-una 
nueva lectura. Valladolid, 18 a 21 de octubre de 1993. Valladolid: Universidad Fundación 
Jorge Guillén, 1995, p. 57-70.  
 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

444 

   

NAVAS RUIZ, R. Don Álvaro y Don Juan – contribución a una mitologia romántica 
española. In: ______. Imágenes Liberales (Rivas-Larra-Galdós). Salamanca; Almar, 1979, p. 
176-188.  
 
ROUSSET, J. El Mito de Don Juan. Trad. Juan José Utrilla. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1985.  
 
SAMOYAULT, T. A Intertextualidade. São Paulo: Hucitec, 2008.  
 
UNAMUNO, M. de. El hermano Juan o el mundo es teatro: vieja comedia nueva. In: ______. 
El Otro y El hermano Juan. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1946, p. 61-123. 
 
ZORILLA, J. Don Juan Tenorio. 26. ed. Madrid: Cátedra, 2006. 
 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN:978-85-66060-17-1 

 

Telas Vivas: Caravaggio no palco irlandês 

 

 

Mariese Ribas STANKIEWICZ (UTFPR) 

 

RESUMO: O dramaturgo irlandês Frank McGuinness elaborou Innocence (1986) tendo como 
principal fonte de estruturação dramatúrgica uma sequência de telas de Michelangelo Merisi 
da Caravaggio para tecer uma narrativa das histórias representadas nelas. Visto que um 
conjunto dessas telas procura explicar alguns acontecimentos da vida do pintor, assim como 
apresenta alusões a eventos irlandeses da época em que a peça foi escrita, este estudo examina 
Innocence a partir do diálogo entre o teatro e as artes plásticas e, também, do lugar fronteiriço 
entre o texto teatral e a representação da arte de Caravaggio, em que o teatro e as artes 
plásticas confluem e em que há o relacionamento entre imagem e palavra. Nesse sentido, este 
texto verifica o potencial de "transposição intersemiótica", ou seja, o processo através do qual 
a tela com a pintura dá espaço ao palco com suas respectivas ações. As "telas" são os gestos, 
os movimentos e os discursos dos personagens, o que enfatiza o aspecto de que uma tradução 
intersemiótica e cultural pode englobar também outros elementos como as ideologias, os 
propósitos e as ideias gerais nos textos-fonte, que são transpostos para o contextos-culturais-
alvo. Trata-se, portanto, tomando de empréstimo uma ideia de Patrice Pavis (1990), de um 
olhar a partir do cruzamento de duas culturas e de duas artes, através da apropriação da ideia 
sugerida pelos elementos plásticos para a produção teatral. 
PALAVRAS-CHAVE: Teatro Irlandês. Interculturalidade. Ficcionalização da História. 
 
ABSTRACT: Irish playwright Frank McGuinness elaborated Innocence (1986) by having a 
sequence of Michelangelo Merisi da Caravaggio’s paintings as a prior source of dramaturgic 
structure for entwining a narrative from the stories represented in them. Bearing in mind that 
a set of those paintings searches for explaining some events of the painter’s life, as much as 
they present allusions to Irish happenings from the period in which the play was written, this 
study examines Innocence from the dialogue between theatre and fine arts and also from the 
frontier between the theatrical text and the representation of Caravaggio’s art, where theatre 
and fine arts converge, and where there is the relation between image and word. In this sense, 
this text verifies the potential of “intersemiotic transposition,” that is, the process through 
which the canvas with painting gives room to the stage with its respective actions. The 
“paintings” are the gestures, the movements, and the characters’ speeches that emphasize the 
fact that an intersemiotic and cultural translation can embrace other elements such as the 
ideologies, the purposes, and the general ideas in the source-texts, which are transposed to 
the cultural-target-contexts. Therefore, borrowing from Patrice Pavis (1990), it has to do 
with a look from the crossing of two cultures and of two arts, through the appropriation of the 
idea suggested by the plastic elements for a theatrical production. 
KEYWORDS: Irish Theatre. Interculturality. Historical Fictionalization. 

 

Ao estruturar Innocence (1986), McGuinness levou em grande consideração tanto a 

vida quanto a obra de Caravaggio. Ao mencionar a arte do pintor, o dramaturgo comenta em 

Plays One (1996) que tinha adorado suas pinturas “desde que as viu, em Florença, em 1977, 

[e, então] elaborou uma ficção de sua vida baseada em uma leitura das pistas que imaginou 
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que [o pintor] tivesse deixado em suas telas” (McGUINNESS, 1996, p. xi). Innocence é essa 

ficção – uma bioplay contemporânea que mostra um artista brilhante, mas consumido pela 

culpa de agir com violência na sociedade onde vive. De acordo com Werner Huber e Martin 

Middeke (1999), a bioplay pertence a um novo tipo de drama biográfico, uma vez que admite 

a releitura de grandes personalidades do passado, com uma diferença: isso é feito sob uma 

“‘nova’ ou ‘diferente’ luz”, ou seja, os personagens das biografias não são retratados como 

“heróis”, mas sim como indivíduos comuns, destituídos de suas notoriedades e famas 

(HUBER; MIDDEKE, 1999, p. 135). 

Observando-se a relação entre as artes plásticas e o teatro, uma expressão muito 

utilizada nos estudos sobre a transposição pode entrar em cena: a “transposição 

intersemiótica”, que trata exatamente do processo através do qual a tela com a pintura dá 

espaço ao cenário com suas respectivas ações. Em Innocence, além de poucas informações 

fragmentadas advindas de narrativas históricas e biográficas relativas a Caravaggio, apenas 

objetos e personagens de suas pinturas preenchem o palco, pois não existem telas materiais. 

As “telas”, na verdade, são os gestos, os movimentos e os discursos dos personagens, o que 

enfatiza o aspecto de que uma tradução intersemiótica e cultural pode englobar também outros 

elementos como a ideologia, os propósitos e as ideias gerais nos textos-fonte, que são 

transpostos para o contexto-cultural-alvo.  

Uma nova conceituação de tradução diz respeito à transformação de textos. Assim, 

as relações entre textos, artes e culturas podem ser estudadas como traduções intersemióticas, 

que verificam a passagem de um sistema de signos para outro, e como traduções 

interculturais, que obviamente sinalizam a passagem de uma cultura para outra. Além disso, 

no caso de estudos com viés histórico, são importantes as questões relacionadas à 

historicidade. Em O Teatro no Cruzamento de Culturas (2008), Pavis explica que não é mais 

suficiente apenas descrever a relação entre os textos, “é preciso da mesma forma, e acima de 

tudo, compreender a sua inserção nos contextos e culturas, bem como analisar a produção 

cultural que resulta desses deslocamentos previstos” (PAVIS, 2008, p. 2). 

McGuinness não mostra a criação pictórica, nem se concentra em colocar os 

personagens em um ateliê, pois, como colocou os principais pontos a serem enfatizados sobre 

a vida e a morte de Caravaggio, não parece achar importante a visualidade do ato de pintar ou 

a exposição de suas pinturas. No entanto, ele mostra telas de Caravaggio reconstituídas por 

personagens que, provavelmente, apresentam traços fisionômicos e físicos semelhantes às 

pessoas das telas e que usariam um figurino baseado na moda renascentista. Assim, Innocence 
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apresenta uma relação entre as artes (teatro e pintura), colocando em evidência o processo 

através do qual é feita a transformação da arte plástica em teatral.  

Nesse caso, segundo Pavis (1999), a especificidade teatral reside na dificuldade em 

definir-se o meio teatral, o qual aponta para a função unificadora da ação que integra todos os 

sistemas a um projeto mais abrangente. Pavis (1999, p. 140, grifo do autor) declara que:  

 
[...] os processos de empréstimo e de intercâmbio entre o teatro e os meios 
de comunicação são tão frequentes e diversificados, que quase não há mais 
como definir o teatro como uma ‘arte pura’, nem mesmo em esboçar uma 
teoria do teatro que ignore as práticas mediáticas que rodeiam e muitas vezes 
penetram a prática cênica contemporânea. 

 

Dessa forma, valendo-se de uma estética pictórica, McGuinness estreita as relações 

entre o teatro e a pintura, transpondo o universo das telas do pintor, numa transposição de 

telas-cena para o espaço teatral.  

Roman Jakobson (1971), ao considerar a tradução intersemiótica, admite que “as 

diferentes artes são comparáveis” (JAKOBSON, 1971, p. 119). Sob a luz da abordagem 

teórica de Jakobson, Júlio Plaza (1987, p. xi) elabora que é  

 

[...] aquele tipo de tradução que ‘consiste na interpretação dos signos verbais 
por meio de sistemas de signos não verbais’, ou ‘de um sistema de signos 
para outro, por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a 
pintura’, ou vice-versa. 
 

Tratar de Innocence induz à observação do processo de tradução intersemiótica 

realizado por McGuinness. No teatro, muitos elementos também acabam sendo traduzidos (de 

uma linguagem à outra), pois o esquema visual teatral deve ser transformado a partir da fonte 

escrita ou imagética. Assim, vestuário, gestos, objetos, cenários e iluminação, entre outros 

elementos, têm seu significado, que propicia a interpretação. Para Jakobson, as diversas artes 

podem corresponder-se entre si, pois “o fato de discutir-se se as ilustrações de Blake para a 

Divina Comédia são ou não adequadas é prova de que as diferentes artes são comparáveis” 

(JAKOBSON, 1971, p. 119). De fato, a comparação entre as telas de Caravaggio e o enredo 

de Innocence é o que faz a transposição possível para McGuinness. Como essa ou aquela tela 

ajusta-se ao drama, como elas servem aos propósitos do texto teatral são questões que devem 

ser resolvidas pelo dramaturgo, no momento de criação da peça. Através da visualidade das 

artes plásticas é possível conceber a visualidade teatral.  
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Ao estruturar aspectos da visualidade, McGuinness explora a construção dos 

espaços, da iluminação e dos personagens, compondo as “telas vivas” em Innocence. O 

primeiro ato mostra o percurso de Caravaggio desde a casa de Lena, através das ruas italianas 

até o palácio do Cardeal e, depois, completa um ciclo com a sua volta à casa de Lena no 

segundo ato. A cidade representada em Innocence, Roma, não é assinalada em rubricas por 

McGuinness, mas através dos diálogos entre os personagens – Lena diz a Caravaggio que 

esteve em Navona naquele dia (McGUINNESS, 1996, p. 207). Além disso, a cidade de Derry, 

fonte de inspiração de McGuinness (1996, p. xi) para reinventar a cidade italiana em 

Innocence, é relevante para a organização de pontos convergentes e divergentes entre o 

contexto religioso da peça e o cenário irlandês contemporâneo. Referências ao poder da Igreja 

medieval, ao mecenato e à prostituição alertam o espectador sobre a realidade social do 

mundo de Caravaggio, assim como a força do catolicismo e a hipocrisia em relação à 

sexualidade também aludem às semelhanças com alguns dos problemas enfrentados pela 

Irlanda contemporânea.  

Todas as escolhas dos espaços se relacionam, ao mesmo tempo, à tentativa de 

reelaboração de um perfil para Caravaggio e à reorganização de suas telas no palco. Assim, 

existe uma cena curta na rua, o que faz com que a maioria das ações transcorra em ambientes 

fechados, caracterizando o confinamento dos personagens. A escolha dos ambientes, 

principalmente o da casa de uma amiga de Caravaggio, e não de seu ateliê, evidencia a 

questão de que McGuinness procura imaginar a intimidade dos personagens e não 

desenvolver partes de sua biografia com fidelidade e, com isto, incita a ideia da 

impossibilidade por parte dos biógrafos de reconstituir fatos importantes acerca da vida do 

artista. As virtualidades do passado são contadas como se realmente tivessem acontecido, mas 

procuram deixar traços da criatividade de McGuinness. Assim o dramaturgo mostra uma 

estratégia para enfatizar a construção ficcional do passado. 

Innocence inicia-se com o pintor sonhando na casa de Lena, ou seja, no ambiente 

mais íntimo da peça. Os sonhos que acontecem no quarto de Lena representam parte 

fundamental para o desenvolvimento da criatividade de Caravaggio. A projeção de seu sonho 

no palco mistura-se com a arte plástica e resulta na resignificação da tela da qual McGuinness 

se apropriou. As falas de Caravaggio constroem poeticamente a sua arte, assim como 

McGuinness indica na introdução de Plays One: “Eu tentei fazer dele um poeta e, em sua 

poesia, estaria a sua pintura” (McGUINNESS, 1996, p. xi). Como o dramaturgo não apresenta 

uma tela real, pintada ao estilo de Caravaggio, ele mostra um agrupamento de elementos, 
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cenários e personagens de suas telas que são reorganizados para serem transpostos ao palco. 

Assim, o quarto de Lena, por vezes, transforma-se na representação de telas formadas pelo 

próprio inconsciente e, também, pela imaginação de Caravaggio. Ao valer-se do recurso da 

representação do pintor dentro de um quarto, o dramaturgo privilegia o arranjo de um palco 

que irradia pensamentos, sentimentos e sonhos vindos da mente do artista. Sendo assim, o 

público pode conhecer alguns dos eventos criados por McGuinness através do ponto de vista 

de Caravaggio, pois seus medos e sentimento de culpa por ter agido com violência contra 

muitos daqueles que o serviram como modelos a seus quadros são trazidos à cena. 

Innocence inicia-se e termina na casa de Lena, mas, ainda no primeiro ato, 

contrastando com o ambiente fechado, uma rua romana é representada, descrita por Lucio 

para Antonio, dois garotos de programa (rough trades) da época: “Ótima noite. / Silêncio. / O 

amigo aqui só estava comentando sobre a lua. Um homem deveria gostar de uma lua assim. O 

que você acha?” (McGUINNESS, 1996, p. 226, grifo do autor). Um elemento brilhante, 

representado pela lua na cena, em um cenário escuro, é uma das principais características das 

telas de Caravaggio. A noite simboliza o mistério e o perigo e é nessa rua esparsamente 

iluminada que se desenrola o diálogo entre os meninos que logo são levados por Caravaggio 

ao palácio do Cardeal. A rua é o local que apresenta o lado promíscuo e mundano de 

Caravaggio e, também, onde o pintor consegue parte de sua inspiração para criar suas telas. 

Ainda que o processo de sua criação seja complexo, tanto a casa de Lena quanto a rua de 

Roma são ambientes em que Caravaggio viveu e, portanto, fontes para a sua arte. Ao escolher 

uma rua italiana e o casebre (hovel) de Lena, McGuinness faz a relação chiaroscuro da arte de 

Caravaggio, ou seja, a beleza da arte que contrasta com seu lado escuro, geralmente 

negligenciado, não muito bem explicitado em suas biografias. Como uma característica 

recorrente em Mutabilitie e em Speaking like Magpies, em Innocence também existe a dúvida 

sobre lacunas, tanto no texto biográfico como no histórico, referentes a personagens históricos 

e, no caso de Caravaggio, a dúvida é enfatizada através da veiculação de informações em 

ambientes reservados e nas ruas sombrias de Innocence.  

Além do cenário e do vestuário, deve-se dar atenção especial à iluminação que 

McGuinness elabora, tendo como característica principal uma adaptação do chiaroscuro, uma 

das características mais elementares da obra de Caravaggio. De um modo geral, assim como 

se observa nas pinturas de Caravaggio, que quase sempre são reconhecidas pelo contraste 

dramático da escuridão intensa usada como pano de fundo para efeitos de luz em personagens 

e objetos, nos cenários de Innocence predomina a alternância entre luzes e sombras. Dessa 
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forma, são várias as referências à “escuridão”, observadas em diversas falas, como quando 

Caravaggio diz:  

 

Eu pinto como vejo na luz e como imagino na escuridão, pois na luz eu vejo 
a carne e sangue e ossos, mas no escuro eu imagino a alma do homem, pois a 
alma e só a alma é a aparição de Deus no homem e sou eu quem revela Deus 
e é Deus quem revela a minha pintura para o mundo. (McGUINNESS, 1996, 
p. 209).  

 

Na ausência física de uma tela de Caravaggio, McGuinness apropria-se do que é 

essencial em sua arte: seu estilo. Giulio Mancini (1620) observou que “a iluminação com luz 

combinada e que vem do alto sem reflexos, como aconteceria em uma sala com janela e as 

paredes pintadas de preto” (apud CAPPELLETTI, 2011, p. 10), é uma característica da escola 

de Caravaggio. Esses efeitos devem realçar as expressões e gestos também no teatro. Em 

Innocence, a relação entre luz e sombra diz respeito à dualidade entre o profano e o divino, 

sobre a qual Caravaggio diz ter controle enquanto pinta. 

Além das referências à luz e à escuridão no plano consciente, criando metáforas para 

explicar o processo de sua criação artística, Caravaggio traz lembranças reprimidas de sua 

infância para os momentos de sonho e, assim, consegue criar oportunidades para superá-las 

ou, pelo menos, conhecê-las melhor, como acontece ao final da peça, quando explica à sua 

irmã como se sente sozinho e abandonado: 

 

CARAVAGGIO. Luz. [...] Pai, estou com medo do escuro. Eu vejo coisas 
durante a noite. Quero uma história para dormir. Encontrei minha irmã em 
um sonho. Ela me disse que ela era você e a mamãe. Ela me disse que eu ia 
morrer como ela morreu e a mamãe morreu e você morreu. Eu não quero 
morrer. Eu quero ver você. Conte-me uma história. Pai. Silêncio. Pai. 
(McGUINNESS, 1996, p. 281, grifo do autor). 

 

Em meio à grande poeticidade, o dramaturgo interpreta o talento e a intensidade 

refletida pela arte de Caravaggio como fortalecidos a partir de seu abandono e de sua angústia 

da visualização e do sentimento da morte. Seus medos e perturbações mentais acerca das 

pessoas que o abandonaram foram, ao mesmo tempo, a sua salvação e perdição, ou seja, ao se 

transformar em um artista que seria imortalizado por sua pintura magnífica, Caravaggio teve o 

ônus de viver em solidão e supostamente precisando suportar suas próprias inquietações e 

traumas.  
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Também é em torno da dualidade luz-escuridão que McGuinness constrói seu 

personagem principal. Caravaggio é cheio de escuridão, medos e traumas, mas também é 

iluminado por desenvolver tão bem a sua arte; tanto que, em vários momentos, ele refere-se a 

si próprio como sendo próximo ao divino, por ter o poder de representar Deus em suas telas: 

“sou eu quem revela Deus” (McGUINNESS, 1996, p. 209). Refletindo que não existe luz sem 

a escuridão, o pintor poderia ser a escuridão que deixa nítida a luz de Deus.  

Caravaggio debate com sarcasmo, é enérgico e violento, subverte muitas normas, 

mas também é representado como um servo leal à igreja, ao passo que, ironicamente, irrita-se 

com essa lealdade, convencido de sua própria condenação e não de sua inocência, pois tem 

consciência de seus atos agressivos e violentos e, também, de sua sexualidade promíscua. 

Ainda que McGuinness trabalhe com a tensão existente entre a mente artística e a imaginação 

católica (essa é uma peça eminentemente religiosa, assim como devastadoramente sensual e, 

de um modo geral, violenta), Innocence é sobre um Caravaggio imaginado, interpretado 

através de suas telas às vezes descritas como “teatrais”, como Moir (1989, p. 43) afirmou, ao 

referir-se ao pintor como sendo o 

 

mestre do palco. A maior parte de suas pinturas de mais de uma figura 
lembra o teatro moderno. Nós podemos imaginar a gênese de uma pintura a 
partir do palco superficial, sombreado e vazio, despertando enquanto mãos 
trazem poucos objetos e os colocam no palco e um técnico de iluminação 
experimenta um ponto ou dois ou refletores de luzes e, vindo à vida 
enquanto atores tomam seus lugares. [...] Caravaggio dirigia seus 
personagens para agirem naturalmente. Como atores não profissionais 
vindos das ruas para filmes italianos modernos, eles agiam com convicção e 
com um sentido de significado para as suas ações, como pessoas comuns 
transformadas por circunstâncias extraordinárias. 

 

Sendo dramaturgo, McGuinness provavelmente constatou esse traço da teatralidade 

das telas de Caravaggio, aproveitando essa característica para apresentar seus personagens e 

criar um enredo que fosse ao encontro das linhas gerais das informações em suas biografias. 

As pessoas comuns diretamente se transformam em seus amigos ou conhecidos e os temas das 

telas tornam-se parte de seu enredo. Então, um pot-pourri de diferentes linguagens – textos 

visuais e falados, poses e ações, estaticidade e dinamicidade – começam a coabitar o espaço 

teatral traduzindo a linguagem veiculada pela arte plástica. 

A alusão às telas de Caravaggio faz-se fundamentalmente com a participação tanto 

do próprio Caravaggio como dos personagens que o cercam. Existem outros oito personagens 

em Innocence, mas apenas quatro são referências claras advindas de algumas de suas telas: 
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Lena, a Prostituta, Lucio e Antonio. Diferente do que acontece no filme Caravaggio (1986), 

de Derek Jarman, os personagens não posam para determinados quadros e McGuinness não 

mostra Caravaggio no ato de pintar. Ao invés disso, como as telas são sugeridas pela própria 

montagem da peça, em nenhum momento, existe uma sugestão clara de que Caravaggio deve 

usar tinta, paleta, cavalete ou quadro. Os personagens inspirados pelos modelos do artista 

apresentam uma proximidade ideal com o desenvolvimento da obra do pintor, mas, também, 

ajudam a desenlaçar seus problemas mais íntimos e sinistros.  

Vida inicia-se com a apresentação de todos os personagens que fazem parte da peça 

em uma dança macabra, dentro de um sonho de Caravaggio. O posicionamento deles no 

espaço do palco faz-se como a organização de modelos, objetos e cenários a serem usados 

para a pintura de uma tela do artista, com a diferença que se encontram em movimento, 

representando. Telas como São Francisco Meditando, com São Francisco dedilhando um 

crânio, Madalena Penitente, onde Madalena acaricia um manto vermelho e Os Músicos, com 

meninos próximos uns dos outros, tocando-se, parecem estar representadas no início da peça.  

É comum, em Innocence, verificar que as rubricas descrevem mais as ações do que 

propriamente o tempo ou os espaços onde as mesmas se desenvolvem. A cena remete a um 

momento de meditação representado em alguns quadros de Caravaggio: São Francisco 

Meditando, São Francisco Rezando, São Jerônimo Meditando e duas telas intituladas São 

Jerônimo. Em todas elas, como alguns títulos sugerem, o personagem está com semblante 

meditativo, junto a um crânio, assim como Caravaggio em seu sonho. Como São Jerônimo é 

frequentemente representado como um homem idoso, os quadros de São Francisco, mais 

especificamente São Francisco Meditando, parecem ser mais apropriados à idade de 

Caravaggio na peça e, também, ao fragmento da cena que se desenvolve. Sendo a tela datada 

de 1606, mesmo ano do assassinato que Caravaggio cometeu, alguns paralelos podem ser 

estabelecidos. No momento inicial, McGuinness procura “modelar” o artista, apresentando-o 

ao público como um pintor que sonha com o desenvolvimento de sua arte e que se identifica 

intimamente com os santos de suas telas. Como pode ser observado logo no início, durante a 

construção do sonho do pintor, é mais fácil interpretar-se o íntimo do artista do que as reais 

circunstâncias em que viveu no passado, o que questiona o processo de elaboração das 

narrativas históricas e biográficas.  

Em São Francisco Meditando, o santo visualiza o produto da morte ao mesmo tempo 

em que se lembra da vida e, talvez, verifica que ambas se equivalem. Além disso, talvez seja 

possível relacionar a meditação de São Francisco e a de Caravaggio até mesmo com a de 
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McGuinness (Frank), durante os momentos iniciais da peça. Assim, a ideia da meditação 

sugerida pela tela pode conectar as três pessoas, Francisco, Caravaggio e McGuinness. O 

dramaturgo meditaria sobre um personagem que permanece vivo em sua arte. A presença do 

crânio no palco pode indicar a morte ao mesmo tempo em que lembra um passado que não foi 

esquecido, sugerindo a dualidade presença-ausência.  

O manto vermelho que Lena segura, e que se percebe, com o decorrer da peça, ser 

roto e rasgado, transforma-se em um cavalo selvagem que passa por todos os personagens no 

cenário e acaba por cobrir Caravaggio, talvez como o cavalo que está prestes a pisar em 

Paulo, na tela Conversão de São Paulo. Caravaggio tinha essa primorosa habilidade de fazer 

com que suas telas parecessem representar três dimensões, ou seja, ele estendia a ação da 

figura em direção ao plano do espectador. Nessa tela, a cabeça de Saulo parece alcançar o 

espaço do espectador, aumentando a teatralidade emanada pela pintura. Ainda que Saulo 

esteja cego, Caravaggio o pinta com os olhos fechados, paradoxalmente em um momento de 

intensa iluminação. Outro ponto interessante é que o cavalo ocupa o maior espaço do quadro. 

Lambert (2010) escreve que um prelado de Santa Maria interpelou o pintor: “Por que 

colocaste o cavalo no centro e S. Paulo por terra? / Porque sim. / Este cavalo é Deus? / Não, 

mas está na luz de Deus” (LAMBERT, 2010, p. 66). Com muita irreverência, Caravaggio faz 

do cavalo um instrumento divino, que na peça de McGuinness cobre o pintor.  

McGuinness utiliza as noções de três dimensões das telas para formar suas telas-cena 

em Innocence, onde o manto vermelho representa um cavalo que percorre todo o espaço do 

palco, indicando a dinamicidade do cenário, como se os quadros de Caravaggio fossem, por si 

sós, performances. Além disso, a Conversão de São Paulo sobrepõe-se a São Francisco 

Meditando, organizando uma só cena, com Caravaggio participando de suas próprias pinturas, 

representando uma mistura de dois santos, em um estado que revela a fusão entre a meditação 

(ou contemplação) de São Francisco e a conscientização de São Paulo. Essa observação só 

seria possível através do conhecimento de que ambas as telas foram pintadas por Caravaggio 

e também do que elas significam. Contudo, a “cegueira” momentânea que abala o pintor, em 

Innocence, ainda pode indicar a consciência que não tem sobre o seu ser, pois acredita que a 

visualização da realidade é a única coisa que realmente interessa ao mundo.  

Apropriando-se de elementos de sua pintura de maneira mais intensa do que dos 

relatos que historiadores e biógrafos escreveram sobre Caravaggio, McGuinness vê no manto 

vermelho características essenciais para explicar a vida e a morte do pintor. O manto que 

aparece em diversas telas de Caravaggio, como pode ser constatado nas ilustrações inseridas 
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nesta tese, é um objeto resgatado por McGuinness para compor o perfil visual do pintor. Ao 

comentar sobre a Captura de Cristo, McGuinness (1993 apud MIKAMI, 2002, p. 59) 

escreveu sobre o manto vermelho e a violência em “The Violent Kiss”, artigo publicado no 

Irish Times:  

 

Um manto vermelho sempre tem um significado potente nas pinturas de 
Caravaggio e aqui, meio enterrado na escuridão, o manto envolve Jesus e 
Judas e os dois soldados, infectando todos com a maldição da violência 
deles. Este vermelho congelou à sombra de sangue seco. 

 

McGuinness não conhecia a Captura de Cristo (The Taking of Christ) antes de 

elaborar Innocence, pois “foi reencontrada em 1993 por Sergio Benedetti no Convento dos 

Jesuítas de Dublin” (CAPPELLETTI, 2011, p. 96), antes de ser levada à National Gallery of 

Ireland, em Dublin. Porém, seus comentários são relevantes para relacionar o envolvimento 

do dramaturgo com a simbologia do pintor italiano. Na escuridão da tela um homem com uma 

lanterna revela aquele que estava escondido e também a hipocrisia do beijo. O manto 

vermelho simboliza a violência e a morte, a ideia de que onde há santidade, existe também a 

trágica sombra da traição, do castigo, da dor e da morte. Também, um manto cobrindo o 

artista, além de querer indicar um prenúncio de uma suposta morte de Caravaggio ao final da 

peça, também pode sugerir que muitas facetas de sua vida são obscuras ou, pelo menos, não 

totalmente conhecidas, como, de fato, alguns de seus biógrafos atestam. Pode indicar, além 

disso, que a culpa de seus pecados foi acobertada e escondida. Assim, a presença do manto 

vermelho pode estar sugerindo que o que é conhecido de sua vida pode ser encontrado nos 

traços e cores de sua obra, ao mesmo tempo em que, através de sua arte, Caravaggio 

conseguiu se redimir de seus pecados. O vermelho do manto que aparece nos dois atos pode 

indicar a vida e a morte, o sangue que movimenta a todos, mas que, também, configura a hora 

da dor e da tormenta. 

Quando McGuinness trabalha com a dúvida no que diz respeito a relatos biográficos 

ou historiográficos em Innocence, e similarmente em Mutabilitie e em Speaking like Magpies, 

ele acaba encontrando duas questões importantes que podem ou não ser respondidas ao longo 

da elaboração da peça teatral. Na impossibilidade tanto da reconstituição de eventos do 

passado como da objetividade, o trabalho com fragmentos de eventos, automaticamente, leva 

o autor a tentar preencher lacunas com sua própria imaginação. Assim, o estigma da fama de 

arruaceiro, encrenqueiro e assassino de Caravaggio faz com que o dramaturgo queira explicar 

o porquê de o pintor ter sido descrito como foi nos livros. Quais foram os motivos que 
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ninguém mais viu e que não podem ser comprovados e que estão em jogo no momento da 

estruturação do texto teatral? Imaginando o que poderia ter sido, McGuinness procura 

explorar o lado psicológico, o mundo dos sonhos e dos símbolos, muitos dos quais são 

encontrados na arte do pintor. 

A escolha das telas indica o caminho do texto teatral e mostra uma interpretação 

sobre como cada uma foi produzida. No programa de produção da peça, McGuinness (1985 

apud MIKAMI, 2002, p. 59) escreve: 

 

É perigoso dizer de onde as peças vêm, mas com Innocence, deveria ser 
óbvio: uma pintura, uma imagem de Caravaggio... Eu fui para Roma, onde a 
maior parte do grande trabalho do artista pode ser visto. Eu estava preparado 
para a sua violência, é sobre isto que as pessoas falam dele, mas sua ternura, 
seu poder suave me balançou para ver algo mais. 

 

Em Innocence, o trabalho com a violência é evidente. Porém, McGuinness consegue 

contrapô-la com a ternura e suavidade que diz ter observado na obra de Caravaggio, fazendo 

dele um homem comum que fala sobre seus medos e necessidades e não o personagem cujas 

ações foram narradas por muitos que não o conheceram efetivamente ou pelos diversos relatos 

da justiça reunidos por Friedlaender em seus Estudios sobre Caravaggio (1982). Bem no 

íntimo de cada pincelada existe um homem que não quer culpa e McGuinness observou isso. 

Angústia, raiva, medo e perturbações mentais acerca das pessoas que o abandonaram 

refletem-se em sua arte. A ênfase destas características em Innocence faz-se através das 

referências feitas a algumas telas de Caravaggio, famosas pela intensidade da meditação, da 

morte ou da quase-morte e do sacrifício de alguns personagens históricos ou bíblicos em 

contraste com outros personagens espectadores dessas mortes ou sacrifícios, geralmente 

aterrorizados por suas próprias impotências e pelos vazios gerados a partir delas.  

A justaposição dos temas religiosos das telas de Caravaggio com características de 

sua personalidade problemática e violenta é uma tentativa de resposta para o alto grau de dor 

e sofrimento que seus quadros expressam e, quem sabe, sua voz encontre uma relação com a 

insatisfação dos irlandeses quanto à inflexibilidade religiosa. Punições, martírios e privações 

ao lado da redenção e da santidade poderiam explicar como alguém que constantemente tinha 

problemas judiciais por causa de brigas e até mesmo de um assassinato, poderia pintar tantas 

cenas religiosas. Cartas e registros coletados em autos de tribunais compõem várias de suas 

biografias e também não foram totalmente elucidados, como este excerto dúbio, pronunciado 

quando estava sendo julgado por perturbar a ordem pública: “Com esta palavra valenthuomo 
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[valente] quero dizer aquele que sabe praticar bem a sua arte. Assim, o pintor valenthuomo é o 

que sabe pintar bem e imitar bem as coisas naturais” (CARAVAGGIO, 1603 apud 

FRIEDLAENDER, 1982, p. 318). Ao querer justificar a sua característica de valente ou 

“briguento”, Caravaggio a relaciona com sua arte para tentar se eximir da culpa. Contudo, 

registros judiciais denunciam a existência de várias de suas vítimas com ferimentos leves ou 

graves, em duelos nos quais se envolvia, quando a beleza, a genialidade e a polêmica de suas 

telas religiosas também chamaram a atenção pública. Como suas próprias palavras revelam, 

ele era um mestre da pintura, que frequentemente se apresenta como narrativa não apenas das 

mensagens específicas que anunciam, mas também da sua própria existência como pintor. 

Além do intertexto com algumas telas famosas de Caravaggio, Innocence mostra um 

questionamento que suplanta a estrutura através da qual o artista imagina, ou seja, sobre as 

implicações da criação artística, sobre as formas de poder ou sobre se a imaginação está 

ideologicamente condicionada quando se manifesta. Ao trazer Caravaggio ao palco do Gate 

Theatre, McGuinness talvez estivesse ávido para saber se a mudança pode ser gerada pela arte 

ou se esta pode apenas indicar o caminho a uma transformação.  
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Rastros da memória, história e ficção em Cunhataí:  
um romance da guerra do Paraguai 

 

 

Marinalva da Silva Pedro de ALMEIDA (UFGD) 
Paulo BUNGART NETO (UFGD) 

 

RESUMO: Caracterizada como um marco histórico, a invasão dos paraguaios às terras da 
Província do Mato Grosso (1864 a 1870) que levou o Paraguai a um enfrentamento com a 
Tríplice Aliança (Argentina, Brasil e Uruguai) e que deflagrou a Grande Guerra, Guerra do 
Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança, ainda hoje, após um século e meio de seu 
acontecimento, encontra-se entre os fecundos temas pesquisados, explorados e debatidos em 
obras conceituadas, quer históricas ou literárias. Por conseguinte, é também o fio condutor 
que percorre a leitura reflexiva que nos propomos a fazer em torno da obra Cunhataí: um 
romance da Guerra do Paraguai (2003), da escritora mato-grossense (Cuiabá) Maria Filomena 
Bouissou Lepecki, por apresentar marcas tanto da ficção quanto da história e da memória, as 
quais, por intermédio da intertextualidade, vão se entrelaçando e enriquecendo a narrativa que 
recupera, pela ótica de uma mulher mato-grossense, a história dessa Guerra. Pautando-nos, 
então, nas premissas discutidas por alguns teóricos relacionados aos estudos literários e 
culturais, buscamos compreender e apresentar a obra sob alguns pontos de vista que 
permeiam o espaço fronteiriço entre os saberes histórico, memorialístico e ficcional presentes 
no discurso contemporâneo.  
PALAVRAS-CHAVE: Memória. História. Ficção. Intertextualidade.  

 
ABSTRACT: Characterized as a landmark, the invasion of Paraguayans to the lands of Mato 
Grosso Province (1864-1870) led Paraguay to a confrontation with the Triple Alliance 
(Argentina, Brazil and Uruguay) and that event triggered the Great War, the Paraguayan 
War or the Triple Alliance War. Today, even after a century and a half of its happening, it is 
among the fruitful themes researched, explored and debated in renowned works, whether 
historical or literary. Therefore, it is also the common thread that runs through the reflective 
reading we propose to do around the Cunhataí work: a novel of the Paraguayan War (2003), 
written by Maria Filomena Bouissou Lepecki, from Cuiabá, Mato Grosso by presenting 
characteristics of fiction, history and memory and, through intertextuality, it will mix and 
enrich the narrative that retrieves, from the perspective of a Mato Grosso woman, the history 
of this war. Guiding us, then the assumptions discussed by some theorists related to literary, 
and cultural studies, we seek to understand and present the work in some views that 
permeates the border area among historical knowledge, memorialistic and fictional 
contemporary discourse. 
KEYWORDS: Memory. History. Fiction. Intertextuality. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, pretendemos destacar alguns pontos do romance Cunhataí: um romance 

da Guerra do Paraguai (2003), escrito por Maria Filomena Bouissou Lepecki, a fim de apontar 

algumas relações intertextuais que a obra mantém com outras obras já estabelecidas no 
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universo cultural, e que revelam a riqueza literária do romance, no qual é possível identificar 

rastros, vestígios da memória, da história e da ficção já que, ao resgatar a cultura sul-mato-

grossense, a obra faz referência ao histórico acontecimento que eclodiu em guerra entre 

brasileiros e paraguaios.  

Em Cunhataí, o diálogo entre a ficção, a história e a memória vai sendo entrelaçado 

pelo fio da intertextualidade que vem ocupando um espaço cada vez maior dentro das obras 

contemporâneas. Para melhor especificar o espaço intertextual de Cunhataíi, que, sob os mais 

variados pontos de vista, permeia o espaço fronteiriço entre os saberes histórico, 

memorialístico e ficcional do discurso contemporâneo, apropriamos-nos das palavras de 

Compagnon (1999, p. 111) destacando que: “A intertextualidade se apresenta como uma 

maneira de abrir o texto, se não ao mundo, pelo menos aos livros à biblioteca”. 

Observando a data da publicação do romance Cunhataí (2003) e tendo conhecimento 

de que a histórica Guerra do Paraguai ocorreu entre os anos de 1864-1870, em um 

determinado meio e contexto histórico social, parte-se, ainda, do pressuposto de que a 

escritora de Cunhataí, ao beber em fontes anteriores, servindo-se, explicitamente, de obras de 

Taunay, reinterpreta a história da guerra, reapresentando-a em um meio e contexto diferentes. 

E, ao acrescentar a sua interpretação a outras já existentes, possibilita que a “verdade da 

história” seja pluralizada e, ao mesmo tempo, fortalece a base de que tanto a história quanto a 

literatura sejam vistas enquanto construtos discursivos que permitem que o passado seja 

revisitado, reescrito, recriado e reapresentado como ficção, evidenciando uma ampla 

correlação entre memória, história e ficção.  

 

RASTROS INTERTEXTUAIS 

 

Para discorrer sobre essa correlação, optou-se aqui partir do pressuposto de que a 

intertextualidade, como afirma Koch (2007, p. 09), é um componente decisivo das condições 

de produção e que se faz presente em todo e qualquer texto, já que um texto não existe 

isoladamente, mas está sempre em diálogo com outro(s) texto(s). A noção desse fenômeno, 

denominado intertextualidade, constitui-se no eixo central que costura a tessitura da narrativa 

de Cunhataí e permeia os elos que entrelaçam a memória, a história e a ficção, pois, é, 

justamente, nesse processo de utilização de textos já existentes, que Cunhataí surge. Em seu 

bojo, a obra revela a presença, a marca de(s) outro(s) texto(s), sem furtar-se, entretanto, do 

privilégio de apresentar-se como um texto novo, uma obra nova, distinta das demais 
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existentes dentro desse universo literário de contínua possibilidade de reescrituras em que 

“[...] a repetição, quando acontece, sacode a poeira do texto anterior, atualiza-o, renova-o e 

(por que não dizê-lo?) o re-inventa”. (CARVALHAL, 1992, p. 54). 

Não são poucos os teóricos que conceituam e apresentam uma definição para o termo 

“intertextualidade”, vocábulo que vem do latim, de intertexto, e significa “mesclar, misturar 

tecidos”. O termo aplica-se aos casos em que uma obra literária faz alusão a outra obra 

literária e, apesar de ter sido Mikhail Bakhtin o primeiro a teorizar sobre o fenômeno da 

intertextualidade, denominando-o como enunciação, foi a crítica literária francesa, Julia 

Kristeva (apud PERRONE-MOISÉS, 1978, p. 63), quem cunhou o termo ao revelar, nos anos 

de 1960, que todo “texto se constrói como mosaico de citações”, defendendo que “todo texto 

é absorção e transformação de uma multiplicidade de outros textos”. Foi somente a partir 

dessa conceituação que outras definições foram surgindo e se ampliando.   

Segundo Culler (1999, p. 40), é nesse processo intertextual, das possíveis relações 

que um texto mantém com outro(s) texto(s), que uma obra existe, já que as “obras são feitas a 

partir de outras obras: tornadas possíveis pelas obras anteriores que elas retomam, repetem, 

contestam, transformam”, sendo justamente isso o que faz com que um texto literário possa 

gerar uma infinidade de leituras, de releituras e, enfim, de obras distintas e das mais variadas. 

É ainda nesse viés que Carvalhal (2003) ressalta serem os elementos de natureza intratextual, 

os “intertextos”, os formadores e constituintes de uma obra. A intertextualidade, para ela, 

“[...] transformou-se em uma modalidade de leitura que recupera ao nível da recepção a 

produção mesma do texto, permitindo que nele se leiam os intertextos e se compreenda como 

se trama (ou se tece) o universo literário [...]” (CARVALHAL, 2003, p. 20). 

Diante do discorrido a respeito do termo intertextualidade, voltemos à obra em 

questão, sobre a qual podemos afirmar que a memória, a ficção e a história estão entreleçadas 

intertextualmente de forma explícita já na capa do livro, em que a temática Histórica (Guerra 

do Paraguai) e a ficção (romance) são, ambas, reveladas já no próprio subtítulo: Cunhataí 

(subtítulo: “Um romance da Guerra do Paraguai”); e, implicitamente, situa, 

consequentemente, o drama vivido por soldados brasileiros durante a dramática perseguição 

que lhes moveu o exército, durante a guerra da tríplice aliança que veio a culminar na tão 

difundida A Retirada da Laguna (ocorrida entre 08 de maio e 11 de junho de 1867). 

A imagem do Quartel de Miranda, desenho de Visconde de Taunay, espelhada na 

capa do livro como um paratexto externo, além de servir de referência e identificar o tipo de 

assunto a ser discorrido, também remete o leitor, sem dúvida alguma, ao interior da obra, cujo 
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conteúdo estará, explícitamente, a ele vinculado. Assim como o vocábulo Cunhataí (cuñataí), 

expresso na capa do livro e nos versos “Dónde estás ahora, cuñataí que tu suave canto no 

llega a mí, Dónde estás ahora, Mi ser te adora con frenesí.” (LEPECKI, 2003), que surgem 

após a dedicatória da obra, nos remetendo ao refrão da canção popular guarani, intitulada 

“Recuerdos de Ipacaraí”, criada em 1950 pelos compositores Demétrio Ortiz (1916-1975) e 

Zulema de Mirkin (1923-2012), e, mais tarde, interpretada por diversas vozes como a de Julio 

Iglesias, Caetano Veloso, Teresa Parodi, Jorge Cafrune, entre outros: 

 
Una noche tibia nos conocimos / junto al lago azul de ypacarai / tu cantabas 
triste por el camino / bellas melodías en guarani / y con el embrujo de tus 
canciones / iba ya naciendo tu amor en Mí / y en la noche hermosa de 
plenilunio / de tus blancas manos senti el calor / que con tus caricias me dio 
el amor // dónde estás ahora cuñataí / que tu suave canto no llega a Mí / 
dónde estás ahora mi ser te añora con frenesí // todo te recuerda mi dulce 
amor / junto al lago azul de ypacaraí // vuelve para siempre mi amor te 
espera... cuñataí. (Letra de Recuerdos de Ypacarai – Canção de Demetrio 
Ortiz, interpretada por Rafael Acosta Vallovera. Disponível em: 
<http://acordes.lacuerda.net/demetrio_ortiz/recuerdos_de_ypacarai>.) 

 
No romance, a canção, que retrata um caso de amor às margens do Lago Ypacaraí, 

também é tema do encontro amoroso entre Rosália e o falecido marido, o fazendeiro Inácio 

Boqueirão, pois foi a canção que tocou no dia em que os dois se encontraram pela primeira 

vez e Inácio pôs-se a cantá-la olhando nos olhos dela o tempo todo. Foi a amiga Coralina 

(proprietária da fazenda São Miguel) que os apresentou e é dela também a voz que narra, no 

primeiro plano da narrativa, a Rosália (proprietária da fazenda Boqueirão1) toda a história 

vivida por Micaela dentro do contexto da Guerra do Paraguai.  

É, então, da canção que tematiza o amor que Lepecki retira o primeiro nome que dá 

título a seu livro. Cunhataí é um vocábulo de origem guarani que vem do termo cunhã, cujo 

significado é “[...] moça nova, moça bonita. Que está pronta para o amor” (LEPECKI, 2003, 

p. 344) e, provavelmente, foi escolhido justamente para representar a personagem principal, 

figurante do segundo plano da narrativa: Micaela. É ela que, ao longo da história e das muitas 

dificuldades vivenciadas, vai encontrar o amadurecimento e reconstituir a própria identidade.  

                                                            

1 Boqueirão é também o nome de um distrito do município brasileiro de Jardim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, instituído pela lei estadual nº 2080, de 14-12-1963. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/matogrossodosul/jardim.pdf>. Acesso em: 30 jun. 
2014. 
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O próprio romance já inicia dando destaque ao episódio conhecido como a Batalha 

de Nhandepá, termo guarani (Ñande = nós e Pá = acabamos), significando “aqueles que se 

foram”, e que denominou tanto o campo quanto a violenta batalha ocorrida em terras 

brasileiras, bem na região fronteiriça Brasil-Paraguai, logo no início da fazenda Laguna, onde 

paraguaios e brasileiros travaram o primeiro combate, em 11/05/1867, local onde também se 

ergueu um monumento, marco histórico, em homenagem aos mortos em combate. Partindo 

desse contexto, Lepecki (2003, p. 11-12), poeticamente, inicia a prosa que vai dando corpo à 

narrativa do romance: 

 
Poucos desconfiaram do silêncio súbito dos pássaros [...] tudo em volta 
parecia calmo. Calmo demais. O guia farejou o perigo. Seu cavalo 
resfolegou, inquieto, mas não houve tempo para alertar o coronel. De 
repente, como que saídos das entranhas da terra, surgiram furiosos 
paraguaios, avermelhando os campos. Ouviram-se gritos guturais, urros 
terríveis! Fúria e medo ancestrais se apoderaram dos homens que teriam de 
lutar ou morrer. Fugir? Impossível! [...] Seria um massacre! Invocou a 
proteção de Deus e de todos os anjos que se haviam esquecido daquele 
descampado nos confins do país. Era tarde! Anos depois, este episódio ficou 
conhecido como a batalha do “Nhandepá” – “Anhan de Apá” – porque foi o 
diabo no Apa. 

 
É com esse repertório literário que Lepecki adentra sua caminhada intertextual e 

compõe a narrativa que acontece em meio ao “espetáculo” proporcionado pela guerra, daí o 

nome do subtítulo da obra: “um romance da Guerra do Paraguai”. De certa forma, então, tanto 

os versos da canção “Recuerdos de Ipacaraí”, citados acima, como a descrição narrativa da 

Batalha de Nhandepá, fragmento registrado pela colaboradora especial, personagem Coralina 

S. C. Fernandes, em uma suposta “Gazeta Pantaneira”, sugerem, logo no início do livro, um 

prefácio e surgem como uma introdução do assunto de que a obra discorre, denotando que o 

romance abordará aspectos da guerra sim, mas, sem deixar de abordar aspectos que também 

denotam os sentimentos de afeto, ternura e amor; tudo o que um ser humano pode sentir, 

mesmo em meio à dor da guerra. 

 

RASTROS DA HISTÓRIA 

 

Em Cunhataí, Lepecki também faz intertexto direto e explicíto com as obras A 

Retirada da Laguna (1977) e as Memórias (1946), de Alfredo d'Escragnolle Taunay, assim 

como com a obra paraguaia Solano López (1945), escrita pelo militar das Forças Armadas 

Paraguaias, Arturo Bray; as quais vêm registradas logo ao fim do romance em “Notas da 
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autora”. Ao fazer menção a tais obras, Lepecki situa, explicitamente, o contexto histórico que 

recupera o drama vivido pelas nações do Brasil e Paraguai, durante o episódio conhecido 

como a “Guerra do Paraguai”, e momentos dos quais os brasileiros tiveram que bater em 

retirada ante a dramática perseguição que lhes moveu o exército e que veio a culminar no 

conhecidíssimo episódio denominado como A Retirada da Laguna (ocorrida entre 08 de maio 

e 11 de junho de 1867), e que deu origem a um livro de mesmo título escrito pelo Tenente 

Alfredo D’ Escragnole Taunay (Visconde de): A Retirada da Laguna (1871). Nesse livro, o 

memorialista Visconde de Taunay deixa registrados seus relatos de experiências vivenciadas 

durante tal episódio. Não é diferente também com as suas Memórias (1948), nas quais o 

memorialista registra suas reminiscências referentes ao período vivido na guerra enquanto 

engenheiro militar que acompanhava as tropas brasileiras envolvidas no conflito.  

Antes da Guerra da Tríplice Aliança eclodir, a nação paraguaia alçava voo em 

direção à modernização e era país quase que independente de outras nações, a ponto de quase 

não depender do fornecimento das companhias marítimas inglesas – que, na época, 

dominavam o comércio internacional. Assim, a nação paraguaia era vista, pouco a pouco, 

como uma ameaça às demais nações que viam certa urgência em que seu governo fosse 

contido antes que crescesse mais e o poder paraguaio tomasse proporções maiores a ponto de 

ultrapassar as fronteiras guaranis. Foi assim ano após ano, até quando o Marechal Francisco 

Solano López, considerado herói nacional do Paraguai e visto no Brasil como um ditador 

sanguinário, conduziu seu país, em 1º de maio de 1865, a um enfrentamento com o Brasil e a 

aliança desse com a Argentina e o Uruguai, o que deflagrou a Grande Guerra entre países 

vizinhos, países “irmãos”, dando início àquela que é considerada por muitos escritores, 

historiadores, como a mais sangrenta guerra da América do Sul conhecida como a Guerra do 

Paraguai, Grande Guerra ou Guerra da Tríplice Aliança.  

A temática da Guerra do Paraguai encontra-se, desde então, entre o espaço 

bibliográfico explorado pelos pesquisadores das mais distintas áreas do conhecimento, sendo 

tema gerador de diversas obras, históricas ou literárias, e é nessa perspectiva que também se 

encontra a obra fictícia escrita pela mato-grossense Maria Filomena Bouissou Lepecki, 

Cunhataí – um romance da Guerra do Paraguai, que estampa desde a capa, com o sugestivo 

título do romance, até sua contracapa, com referências de críticos literários como Tania 

Franco Carvalhal, que o classifica como “um romance fundado na História, que explora as 

relações humanas em narrativa consistente e bem realizada.” (LEPECKI, 2003, contracapa).  
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RASTROS DA MEMÓRIA E DA FICÇÃO 

 

Após termos apontado alguns caminhos intertextuais por onde Lepecki caminha na 

construção de sua obra, pode-se afirmar, com certa convicção, que Cunhataí apoia-se na 

narrativa da memória cultural, principalmente a reconstituída e registrada por Visconde de 

Taunay em A Retirada da Laguna (1871). E é certo, também, que tal recuperação e 

representação da memória não tem deixado de revelar certa valorização do passado, tal como 

enfatizado pelo crítico uruguaio Achugar (2006, p. 59), quando assinala que: “[...] toda 

memória, toda recuperação e representação da memória, implica uma valorização do passado 

[...]”.  

Ao tomar como contrapartida a avaliação do passado, Lepecki não apenas recupera 

aspectos históricos como os subverte, principalmente por misturar nesse espaço da história 

recuperada personagens e ações distintas das contadas por historiadores na versão tida como 

“oficial”. E, ainda que em larga medida, Halbwachs (2006, p. 91) já defendia ser “[...] a 

lembrança uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, e 

além disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a 

imagem de outrora manifestou-se já bem alterada”. 

A Retirada da Laguna é a fonte na qual Lepecki bebe e de onde se apropria de alguns 

fragmentos, tais como registrados pelo escritor memorialista, assim como de nomes figurantes 

do contexto histórico da guerra relatado por Taunay, fazendo com que todos, inclusive o 

próprio Taunay, convivam enquanto seres fictícios. Portanto, sem dúvida alguma, para 

constituir a rota intertextual na qual a narrativa de Cunhataí transita, certamente, Lepecki 

recorre à história escrita, à história oral e, por fim, à memória, para escrever uma obra cujo 

teor integre e perpasse o fazer histórico, de forma a problematizar a questão do próprio genêro 

literário que, longe de espelhar o ar de uma suposta “pureza”, aproxima-se cada vez mais da 

hibridez contextualizada pela literatura contemporânea que permite mesclar o rememorar 

histórico, as reminiscências e, por fim, a ficção. 

A Guerra do Paraguai é recuperada e reinserida em novo contexto por intermédio da 

memória familiar que a personagem Coralina utiliza para enfatizar a importância histórica que 

têm as terras onde se localiza a fazenda de sua amiga Rosália e, com isso, tentar convencê-la a 

não vendê-las. E, assim, nos intermeios da história, da memória e da ficção, na narrativa que 

vai se desenrolando Lepecki acaba por reconstruir aspectos relevantes relativos à identidade 

cultural do povo sul-mato-grossense, principalmente porque, em se tratando de memórias: 
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[...] nossa impressão pode se basear não apenas na nossa lembrança, mas 
também na de outros, nossa confiança na exatidão de nossa recordação será 
maior, como se uma mesma experiência fosse recomeçada não apenas pela 
mesma pessoa, mas por muitas. [...] Nossas lembranças permanecem 
coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em 
que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. 
Isso acontece porque jamais estamos sós [...]. (HALBWACHS, 2006, p. 29-
30). 

 

Ao discorrer sobre as provocações e provações pelas quais passaram a expedição 

brasileira quando em operação ao Sul de Mato Grosso, Lepecki precisa usar da técnica de 

rememorar para, só então, reapresentar de forma diferenciada, literária, os fatos considerados 

como históricos sobre a temática da Guerra do Paraguai. Com isso, também propicia ao leitor 

de seu romance uma rememoração do contexto em que o episódio histórico dessa guerra 

ocorreu, pelas lentes de uma releitura que possibilita uma leitura fruição, mas, também, de 

certa forma, compromissada com a história de um povo.  

Na narrativa de Cunhataí, aspectos envolventes, tanto do amor (triângulo amoroso 

entre Ângelo, Micaela e o Capitão Santa Cruz), quanto da Guerra do Paraguai, vão sendo 

resgatados, rememorados e contextualizados em um espaço, agora, ficcionalizado. Tal prática, 

que é contemporânea, é constantemente utilizada pela historiografia literária que, utilizando-

se de acontecimento(s) histórico(s) como pano de fundo vai, através de memórias, 

entrelaçando vidas, histórias e ficções em espaços temporais diferentes e que, a nosso ver, 

realmente revela o pensamento de Halbwachs (2006, p. 69), de que “[...] cada memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda 

conforme o lugar que ali ocupo, e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que 

mantenho com outros ambientes”. Nessa perspectiva, Coutinho (2010, p. 33) também afirma 

que não é possível ater-se ao legado de um único relato de história pelo simples fato de a 

memória (oficial, popular e coletiva) residir em várias instâncias e, por isso mesmo, ser 

memória de diversos sujeitos sociais em circunstâncias distintas, o que a torna múltipla e 

diversa, já que os relatos históricos podem ser narrados por diferentes sujeitos sociais e em 

espaços de negociação distintos. O que não fica longe do conceito de ficção, principalmente 

no denominado por Candido (1976, p. 38), em que a ficção ocupa um lugar privilegiado: 

 

[...] em que o homem pode viver e contemplar, através de personagens 
variadas a plenitude da sua condição [...]; lugar em que, transformando-se 
imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e destacando-se de si 
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mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição fundamental de ser 
autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de 
objetivar a sua própria situação. 

 

Na voz da personagem Coralina, a memória constitui o elo que entrelaça a história à 

literatura. É através da memória dela que uma segunda narrativa é posta em jogo no texto, na 

qual a própria historiografia sobre a guerra do Paraguai, em intertexto com a obra 

memorialística de A Retirada da Laguna, vai sendo situada, desenvolvida em junção à 

história do triângulo amoroso entre Ângelo, Micaela e o Capitão Santa Cruz. E, é nessa 

segunda narrativa, em que a história se mescla à literatura, que entidades históricas, que 

figuram em A Retirada da Laguna, tais como: Visconde de Taunay, Marechal Solano López, 

Coronel Manuel Pedro Drago e Carlos de Morais Camisão, Frei Mariano de Bagnaia, Tenente 

Catão Roxo, dentre outros, vão aparecendo como personagens no cenário apresentado em 

Cunhataí.  

Nesse duplo jogo, de um lado encontra-se o passado histórico que se aproxima da 

verossimilhança e é resgatado através da obra memorialística descrita por Taunay, e do outro 

lado, um passado que também quer mostrar-se como histórico e vai, literariamente, sendo 

construído através de fios da memória de Coralina. Essa, no âmbito da oralidade e durante o 

espaço de quase uma semana (noite de segunda-feira até a noite de sábado), começa a contar a 

história, referente ao artigo do jornal, que descrevia a estranha batalha entre brasileiros e 

paraguaios e, dia a dia, vai verbalizando à amiga Rosália a história de uma terceira pessoa: 

Micaela e as peripécias vividas durante o episódio da Guerra do Paraguai, principalmente 

quando da Retirada da Laguna. 

O discurso narrativo acaba por instaurar a dúvida no leitor que, na busca da “[...] 

verossimilhança propriamente dita, que depende em princípio da possibilidade de comparar o 

mundo do romance com o mundo real (ficção igual à vida).” (CANDIDO, 1976, p. 58), leva-

nos a indagar se a história contada se encontra no domínio do imaginário, do ficcional ou do 

real. E, quase na esteira da literatura árabe, especialmente nas “Mil e uma noites” em que 

Sherazade conta a história ao rei, mas para não ser morta prolonga a contação da história, 

interrompendo-a, a fim de contar um pouco a cada dia e preservar sua vida, Coralina também 

vai contando a história de Micaela à Rosália, mas a interrompe a cada dia, retomando-a 

sempre no dia seguinte, na tentativa de convencer a amiga a não vender a fazenda imbuída de 

referência histórica da própria Guerra. E, para saber o desfecho, a amiga vai ficando na casa 

de Coralina (fazenda São Miguel) e acaba concluindo que a história que ouviu mudou a sua 
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história pessoal, pois “é nesse emaranhado de tantas histórias que se escreve o livro da 

humanidade” (LEPECHI, 2003, p. 406).  

Na tentativa de conferir veracidade ao discurso narrativo, o romance, desde o seu 

início, insere certa legitimação de estatuto de verdade, ao apresentar registros de diários ou 

relatos prenunciados pelas categorias de espaço e tempo, indicando dias e locais, ou ao 

apresentar textos, em forma de artigo jornalístico, bilhetes, documentos que abordam o 

assunto pertinente a Guerra do Paraguai, em meio a uma conversa e outra entre a narradora 

(Coralina) e a interlocutora (Rosária). No entanto, na última página do romance, no 

encerramento tanto do diálogo entre a narradora e sua interlocutora, quanto do romance, a 

seguinte frase: “Ora, Rosália, o que a gente não sabe, a gente inventa!” remete o leitor de 

Cunhataí às narrativas orais transmitidas aos ouvintes de frases como “quem conta um conto 

aumenta um ponto”, e acaba por quebrar o horizonte de expectativas de seu leitor: já que  

 

[...] um traço irreal pode tornar-se verossímil [...]; inversamente, os dados 
mais autênticos podem parecer irreais [...]. O leitor comum tem [...] a ilusão 
[...] de que a verdade da ficção é assegurada [...] pela verdade da existência, 
quando [...] nada impede que se dê exatamente o contrário. (CANDIDO, 
1976, p. 59).  

 

Diante disso e de que “[...] nossa memória não se apoia na história aprendida, mas na 

história vivida [...]” (HALBWACHS, 2006, p. 60), pode-se afirmar que, a partir da própria 

história cultural e identitária de dois povos: brasileiros e paraguaios, Cunhataí reflete o debate 

contemporâneo sobre as fronteiras entre a literatura e a história e permite, com a contribuição 

da memória e da ficção, que parte da história seja revisitada pela ótica de uma figura feminina 

que traz à baila o fato histórico, mas por um viés literário, mostrando-nos que a ficção pode 

agregar tanto o imaginário quanto o imaginado, pois: “De que é feito um texto? Fragmentos 

originais, montagens singulares, referências, acidentes, reminiscências, empréstimos 

voluntários. De que é feito uma pessoa? Migalhas de identificação, imagens incorporadas, 

traços de caráter assimilados [...]” (SCHNEIDER, 1990 apud SOUZA, 2007, p. 34). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao utilizar a história, como primeiro recurso, Lepecki propõe um retorno ao passado 

e, após apreender aspectos do acontecimento histórico referente à Guerra do Paraguai, se 

apropria da prática intertextual (intertextualidade) para recontar a história por uma ótica 
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especial, literária, que consegue, entre lapsos da memória, construir uma nova narrativa, em 

forma de ficção, a partir de uma narrativa já outrora dada.  

Nesse jogo intertextual, Cunhataí surge pelo viés da memória coletiva de tantos que 

fizeram e fazem parte da história do povo brasileiro, em especial dos matogrossenses e sul-

matogrossenses, em cujas terras a guerra fincou raízes e deixou seu rastro, mas surge “como 

uma nova voz (ou um novo conjunto de vozes) que fará soar diferentemente as vozes 

anteriores, arrancando-lhes novas entonações” (PERRONE-MOISÉS, 1978, p. 63), 

permitindo um olhar diferente sobre o que outrora já fora dito, mas que no agora é redito, 

constituindo-se em uma estória/história híbrida que deixa rastros riquíssimos da identidade 

cultural de um povo. 

Portanto, persistiremos a percorrer os caminhos que a obra pode permitir e em busca 

de rastros, sem, entretanto, nos fixarmos apenas neles, pois se sabe que rastros podem ser 

deixados com ou sem intencionalidade; se com intencionalidade, aonde quer nos levar? Ou, 

mesmo se sem intencionalidade, o que as marcas, de fato, podem mostrar? Eis o objetivo: 

persistir em busca de encontrar o que a obra pode e quer nos revelar. 
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Os carbonários (1980), de Alfredo Sirkis: pacto autobiográfico? 
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RESUMO: Os carbonários: memórias da guerrilha perdida, de Alfredo Sirkis, é um texto 
autobiográfico que representa a vivência de seu autor como membro da resistência à Ditadura. 
Entretanto, difere de outras narrativas autobiográficas publicadas no início dos anos 1980. 
Além de não explicitar a relação de identidade, exigida pelo texto autobiográfico, entre autor, 
narrador e protagonista, seu autor não tem um conjunto de obras que lhe confira um espaço 
autobiográfico, implicando em problemas no que se refere à categorização do texto como 
autobiografia. Dialogando com O pacto autobiográfico, de Philippe Lejeune, um dos 
objetivos deste trabalho é esclarecer as motivações que levaram Sirkis a não compor seu 
primeiro livro como uma autêntica autobiografia. 
PALAVRAS-CHAVE: Autobiografia. Os carbonários. Alfredo Sirkis. 
 
RESUMEN: Os carbonários: memórias da guerrilha perdida, de Alfredo Sirkis, es un texto 
autobiográfico que representa la vivencia de su autor como miembro de la resistencia a la 
Dictadura. Sin embargo, se distingue de otras narrativas autobiográficas publicadas en el 
inicio de los años 1980. Además de no explicitar la relación de identidad, exigida por el texto 
autobiográfico entre autor, narrador y protagonista, su autor no tiene un conjunto de obras 
que le confira un espacio autobiográfico, generando problemas en lo que concierne a la 
categorización del texto como una autobiografía. Dialogando con El pacto autobiográfico, de 
Philippe Lejeune, uno de los objetivos de este trabajo es aclarar las motivaciones que 
llevaron Sirkis a no componer Os carbonários como una auténtica autobiografía. 
PALABRAS CLAVE: Autobiografía. Os carbonários. Alfredo Sirkis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise de Os carbonários: 

memórias da guerrilha perdida (1980) (OC)1, de Alfredo Sirkis, tratando-o como 

autobiografia. Para tal, tomaremos como suporte as categorias estabelecidas por Philippe 

Lejeune em O pacto autobiográfico (2008), a partir das quais o autor busca definir a 

autobiografia como gênero. Desde já, é preciso assinalar que, sob um primeiro olhar, OC não 

se apresenta como uma autêntica autobiografia, considerando a definição de Lejeune.  

Colocamos aqui em questão um princípio irrecorrível, inerente à autobiografia, a 

saber, o da identidade entre autor, narrador e protagonista, sem o qual uma narrativa não pode 

ser considerada autobiográfica: “Para que haja autobiografia (e, numa perspectiva mais geral, 

                                                            

1 Doravante referido neste artigo pela sigla “OC”. 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

471 

   

literatura íntima) é preciso que haja relação de identidade entre o autor, narrador, e o 

personagem.” (LEJEUNE, 2008, p. 15, grifo nosso). Contudo, em OC o narrador-

protagonista é nomeado como um certo Felipe, nome, como vemos, diferente em relação ao 

do autor da obra. Por contraste, lemos na capa das sucessivas edições o nome de Alfredo 

Sirkis. O nome “Sirkis” refere-se ao autor, mas não ao narrador-protagonista. Entretanto, 

entendemos que apesar de, em princípio, não estarmos diante de uma autêntica autobiografia, 

podemos ver no texto que Sirkis emprega sinais que poderiam levar o leitor a entender que a 

narrativa trata de ações das quais ele próprio participou, durante o momento histórico a que se 

refere a obra (1967-1971).  

Lejeune destaca outro fator essencial para a realização de uma autobiografia: a 

existência de um “espaço autobiográfico” construído pelo autor. Este espaço refere-se a um 

conjunto de obras anteriores, as quais trazem o nome do autobiografado estampado na capa, 

evitando, assim, que o indivíduo cuja vida é contada ao longo da narrativa autobiográfica se 

apresente ao público como um desconhecido:  

 
[...] se a autobiografia é um primeiro livro, seu autor é [...] um desconhecido, 
[...] falta-lhe, aos olhos do leitor, esse signo de realidade que é a produção 
anterior de outros textos (não autobiográficos), indispensável ao que 
chamaremos de “espaço autobiográfico”. (LEJEUNE, 2008, p. 23). 

 

Neste caso, também colocaremos em questão o conceito de espaço auotobiográfico, 

haja vista que Alfredo Sirkis não é autor de um conjunto de obras anteriores à publicação de 

OC. Desta forma, pensaremos na possibilidade de formação de um “espaço autobiográfico” 

com características diferentes das propostas por Lejeune, que legitime a realização de uma 

autobiografia por um autor que ainda não tenha um repertório de obra. 

Ademais, levando em conta o contexto político-social vigente no país à época da 

publicação de OC – início da década de oitenta –, tentaremos elaborar explicações para o fato 

de o autor ter omitido seu verdadeiro nome no texto do livro, apesar de estampá-lo na capa. 

Com isso advogamos se tratar, sim, de uma autobiografia.  

Se OC não apresenta a relação de identidade entre autor-narrador-protagonista e, se 

seu autor não construiu seu espaço autobiográfico, então cabe-nos questionar: é possível 

flexibilizar o gênero autobiográfico? Este artigo tentará oferecer uma resposta a tal 

questionamento por meio da problematização de alguns aspectos da autobiografia, assinalados 

por Lejeune. 
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Metodologicamente, à medida que os critérios estabelecidos por Lejeune forem 

sendo expostos, faremos um paralelo dos mesmos com trechos de OC, explicitando o quanto 

esta obra se afasta dos conceitos propostos em O pacto autobiográfico sem deixar, como 

dissemos, de ser uma autobiografia. 

 

O PACTO REFERENCIAL E AUTOBIOGRÁFICO DE OS CARBONÁRIOS 

 

Segundo Lejeune, biografia e autobiografia, diferentemente de todas as formas de 

ficção, são textos referenciais. Assim como o discurso histórico e científico, estes gêneros 

fornecem informações que são passíveis de verificação na realidade. Mais que 

verossimilhança elas almejam ser a imagem do real, estabelecendo o que Lejeune denomina 

de pacto referencial: “Seu objetivo não é a simples verossimilhança, mas a semelhança com o 

verdadeiro. Não o ‘efeito de real’, mas a imagem do real. Todos esses textos referenciais 

comportam então o que chamarei de pacto referencial”. (LEJEUNE, 2008, p. 36).  

A maneira como OC é construída nos demonstra o esforço de Alfredo Sirkis em 

demonstrar que os episódios ali relatados são referentes a fatos reais, dos quais ele participou. 

O autor lança mão de alguns elementos, como a inserção de fotografias ao longo da narrativa 

que remetem à realidade, contribuindo para afastar o conteúdo de OC da possibilidade de a 

obra tratar-se de ficção. Nesse sentido, as fotografias expostas abaixo do título de cada 

capítulo introduzem o assunto que será desenvolvido nas páginas seguintes, a exemplo do 

observado no início do capítulo 7, intitulado “Na Infra do Tio”, trecho em que abaixo do título 

encontra-se uma fotografia do embaixador suíço Giovani Enrico Bucher. Dando sequência à 

leitura, percebe-se que o capítulo trata exatamente do sequestro de Bucher, apelidado de “tio” 

pelos militantes da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), episódio que facilmente pode 

ser conferido, caso se queira verificar seu grau de veracidade. 

Ademais, na seção de índice e fotos observamos uma reprodução da carta enviada 

por Carlos Lamarca ao companheiro Felipe, quando este último abandona a luta armada para 

ir viver no Chile. O início da carta demonstra que a mesma era endereçada a Felipe, 

personagem que não tem o mesmo nome do autor, mas que sabemos ser o codinome assumido 

por Alfredo Sirkis durante os anos em que foi guerrilheiro. Este é um exemplo para se 

perceber não só o pacto referencial dentro de OC, mas também seu pacto autobiográfico. 

Vejamos. 
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Na parte inferior da reprodução da carta escrita por Lamarca encontra-se a seguinte 

informação: “Fac-símile da carta de despedida de Lamarca ao autor”. Tal informação conduz 

o leitor a fazer uma suposição pertinente a respeito do caráter autobiográfico de OC: mesmo o 

autor e o narrador-protagonista mantendo nomes distintos, a princípio responsáveis por 

diferenciá-los um do outro, o narrador-protagonista Felipe é Alfredo Sirkis. Ora, se a carta 

escrita por Lamarca, como visto logo nas primeiras linhas, já inicia identificando o remetente 

“Companheiro Felipe / antes de tudo autorizo você a falar em meu nome com os 

companheiros de VPR no exterior [...]”, e logo abaixo temos a explicação de que a mesma 

fora enviada ao autor, deduz-se que o companheiro Felipe, o mesmo que deixara a VPR e 

fugira para o Chile, não é outra pessoa, senão o autor, Alfredo Sirkis. Dessa forma, é 

determinada a relação de identidade entre a tríade autor-narrador-protagonista, embora 

caracterizada de modo diferente da relação descrita por Lejeune, devido a fatores que serão 

explanados ao longo deste trabalho. 

 

PACTO REFERENCIAL EM OS CARBONÁRIOS: REALIDADE DEFORMADA?  

 

Contudo, pode haver um paradoxo do pacto referencial dentro da autobiografia. 

Lejeune argumenta que, ao contrário do que acontece com textos jornalísticos ou históricos – 

ou até mesmo com narrativas biográficas, que podem ter testado seu grau de exatidão com o 

real – a semelhança com o real, no texto autobiográfico, pode aparecer de maneira deformada, 

fruto de esquecimentos ou erros, sem que se perca seu valor referencial. Em outros termos, a 

semelhança com o real parece ter pouca importância: “[...] não é necessário que o resultado 

seja da ordem da estrita semelhança. O pacto referencial pode ser, segundo os critérios do 

leitor, mal cumprido, sem que o valor referencial do texto desapareça”. (LEJEUNE, 2008, p. 

37). 

Por sua vez, OC, apesar de autobiográfico, dispõe-se a apresentar uma estrita relação 

com o real. O esforço do autor em transmitir as imagens da época, ambicionando o máximo 

de exatidão, pode ser tomado como exemplo. O autor, como nos termos de Lejeune, busca 

transmitir uma imagem do real, para além da verossimilhança. Dessa forma, o pano de fundo 

do texto é repleto de elementos encontrados na realidade factual. Pode-se mencionar, nesse 

sentido, instituições da época às quais o narrador-protagonista se refere. O colégio onde 

estudava é uma delas. Sirkis, além de oferecer o nome do colégio, que aliás é o mesmo 
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atualmente, o localiza e traça um perfil de seus estudantes à época da narrativa. Em suma, 

compõe um pano de fundo que é a imagem do real: 

 
O CAp era o “Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, [...] Pomposo nome do pequeno 
liceu à beira da imunda e poluidamente saudosa lagoa Rodrigo de Freitas, ali 
perto do Jardim Botânico.  
Uns trezentos e tantos alunos, [...] Colégio de elite: filhos de gente bem, 
passados pela peneira de um exame de seleção, [...]. (SIRKIS, 1980, p. 15). 

 

O emprego de nomes de personagens que estiveram envolvidos em ações contra a 

Ditadura é outro procedimento do autor, responsável por ancorar referencialmente o conteúdo 

de OC à realidade da época. Para citar um deles fiquemos com o de Carlos Lamarca, capitão 

que desertou do exército para lutar pela implantação de um regime comunista, nos moldes 

cubanos. Lamarca aparece no transcorrer da narrativa como comandante da ação de sequestro 

do embaixador suíço Giovanni Bucher. O narrador-protagonista, a princípio, desconhece a 

verdadeira identidade do companheiro de ação, que lhe fora apresentado como Paulista, mas 

esta vai sendo descoberta aos poucos. Uma das pistas que conduzem Felipe (Sirkis) à 

descoberta de que o companheiro trazido ao Rio de Janeiro para comandar o sequestro do 

embaixador suíço era Carlos Lamarca são as orientações enviadas por este quando ainda se 

encontrava em São Paulo. O narrador compara a caligrafia das orientações com anotações que 

Lamarca fazia durante o cativeiro do embaixador suiço:  

 
Paulista rabiscava umas notas de papel. Ele tinha o hábito de esconde-las 
[sic] numa pasta. Naquele dia, porém, ele deixou o papel em cima da mesa 
[...] o que me chamou a atenção foi a caligrafia. Redondinha, bem 
desenhada, [...] parecia letra de menina-moça, bem comportada. 
Eu conhecia aquela letra. Era a mesma dos bilhetes do comando nacional pro 
setor de inteligência, assinadas Cláudio. 
Agora tudo encaixava-se: o Smith e Wesson 38, [...] o “conheço esse cara de 
algum lugar” , a caligrafia. Paulista era Cláudio, isto é: Carlos Lamarca. 
(SIRKIS, 1981, p. 246-247). 

 

Neste caso, o autor insere na seção de índice e fotos a reprodução da carta que 

Lamarca lhe enviara. Isso demonstra o compromisso com o real, proposto pelo texto. Ao 

encontrar uma carta escrita pelo próprio Lamarca ao final do livro, o leitor comprova que a 

letra redonda, comparada à caligrafia de “menina-moça”, não se trata de mera invenção do 

autor. Sirkis deixa evidente seu objetivo, apesar de abrigar-se sob o codinome, de provar a 

veracidade daquilo que relata ao longo de OC. Como visto, a leitura de OC revela o cuidado 

histórico-referencial do autobiografado Alfredo Sirkis. Prender-se a detalhes, a exemplo do 
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observado na citação acima, mais que mostrar a veracidade dos fatos narrados, é trabalho de 

um narrador que se dedica a esmiuçar o que conta, com vistas a que nada fique obscuro aos 

olhos do leitor. Por isso, não basta mencionar a carta de Lamarca. É preciso descrever sua 

caligrafia, compará-la a bilhetes anteriores e mostrá-la ao leitor, ao fim do texto, como o faz 

Sirkis. 

Ignora-se o método do escritor para recuperar suas vivências acerca do período sobre 

o qual a narrativa se refere. Se tais vivências são representadas em OC como resultado de 

pesquisas feitas pelo escritor, ou se Sirkis simplesmente se serve de sua memória – é uma 

questão que permanece. Seja lá qual tenha sido seu método de trabalho, o certo é que o texto 

autobiográfico de OC não transmite uma imagem deformada da realidade, como propõe 

Lejeune, ao admitir que há falhas no pacto referencial em uma narrativa autobiográfica. Ao 

contrário, os exemplos supracitados mostram que o pacto referencial entre autor e leitor em 

OC é bem cumprido. 

 

A RELAÇÃO ENTRE AUTOR-NARRADOR-PROTAGONISTA: IDENTIDADE QUE 
CONFUNDE 
 

Segundo Lejeune (2008, p. 16), dentro da autobiografia, um dos modos pelos quais é 

estabelecida a relação de identidade entre autor, narrador e protagonista é através do emprego 

da primeira pessoa, possibilitando, assim, que o autor-narrador atue no texto como 

protagonista. Todavia, cabe perguntar: como se dá está relação de identidade? Em que medida 

ela vai ao encontro dos preceitos contemplados por Lejeune, evidenciando aos olhos do leitor 

que autor, narrador e protagonista são a mesma pessoa? 

Em OC, a relação entre os elementos supracitados é problemática, pois o autor  se 

mantém afastado das situações que ele próprio vivenciou durante a Ditadura. Sob um primeiro 

olhar, sua relação com o narrador-protagonista dentro de OC é confusa: o narrador-

protagonista não é nomeado como Sirkis. A propósito, até metade do livro não se sabe o nome 

daquele que narra suas experiências como membro da resistência à Ditadura. Porém, à medida 

que a narrativa caminha para seu desfecho, narrador e protagonista identificam-se como sendo 

um certo Felipe, codinome pelo qual Alfredo Sirkis era conhecido, em seus tempos de 

guerrilheiro urbano.  

Desordena-se a interpretação daquele leitor que leria a obra fazendo-se a pergunta 

sobre a referida relação de identidade entre autor-narrador-protagonista. A dificuldade em 

estabelecer uma ligação entre os três elementos, que os reúna sob a rubrica de um eu, 
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supostamente, um único indivíduo, advém do fato de, a princípio, o autor Sirkis não ter 

relação com narrador-protagonista. Assim, quando o leitor toma conhecimento da presença de 

um narrador-personagem, nomeado como Felipe, embaralham-se as tentativas de ligá-lo à 

identidade do autor. Felipe é apenas uma máscara, utilizada por Sirkis dez anos antes, com 

vistas a proteger-se da perseguição dos militares. Não é uma pessoa, ao contrário do autor, 

que de fato existiu. Então, o leitor questiona-se a respeito de quem seja o responsável pelas 

ações descritas ao longo da narrativa. Uma atividade, como já dito, embaraçosa.  

 

[...] Ivan abriu o portão. Subimos à varanda e entramos ligeiro. Me 
apresentou ao companheiro: 
– Felipe, este é o Paulista. Vai comandar a ação. 
Paulista me deu um abraço e sorriu amável. 
– Legal te conhecer Felipe, já me falaram muito de ti. Vamos bater uns bons 
papos (SIRKIS, 1980, p. 227). 

 

Nos trechos acima o nome “Felipe” surpreende o leitor. Então o nome do narrador é 

“Felipe”? – o leitor se pergunta. De fato, é, e, passada a surpresa, a primeira hipótese que nos 

ocorre é que se trata, como dissemos, do afastamento mencionado. A estratégia textual 

pretende, como aludimos, marcar o amadurecimento e o afastamento de Felipe-narrado em 

relação a Felipe-guerrilheiro, este último tendo vivido 10 anos antes as peripécias da luta 

contra a ditadura. Na prática, seriam a mesma pessoa, não fosse a diferença considerável de 

opiniões sobre a experiência vivida.  

Assim, o narrador, em determinados momentos da narrativa, emprega um tom 

autocrítico no referente à maneira como ele e demais companheiros agiam contra o regime 

vigente no país à época em que se passam as ações de OC. É como se, uma década depois, o 

narrador, agora mais experiente, distante dos fatos, deitasse um olhar sobre os jovens 

guerrilheiros, incluindo-se entre eles para apontar em suas práticas seus equívocos e falhas:  

 

Uma excelente inteligência é vital para qualquer guerrilha, dada a sua 
extrema inferioridade de forças. A capacidade de colher e analisar dados a 
nível econômico, político e operacional, era muito fraca, na esquerda armada 
da época. Decorria da nossa incompetência, mas, sobretudo, do nosso 
isolamento social [...] (SIRKIS, 1981, p. 218). 

 

O que se tem é um narrador com um olhar de adulto, refletindo sobre as atitudes dos 

jovens envolvidos na guerrilha. Um narrador que, por estar afastado da tensão que permeava o 

trabalho de resistência, pode fazer apreciações mais nítidas a respeito das formas de ação da 
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esquerda armada, sobretudo as realizadas pela organização clandestina da qual ele, aquele 

companheiro Felipe, fazia parte. Assim, pode-se dizer que, ao longo da narrativa de OC, 

Felipe-narrador distancia-se de Felipe-personagem. 

 

DUAS MOTIVAÇÕES 

 

Vê-se que OC suscita debates em torno do motivo pelo qual o autor escolheu não dar 

o nome de “Alfredo Sirkis” ao protagonista da narrativa e ao narrador. É verdade que, como 

se viu, muitas páginas após o começo da história este personagem é chamado de Felipe, 

codinome do autor nos tempos de luta contra a Ditadura. É possível propor duas motivações, 

as quais conduziram o autor a escrever uma narrativa autobiográfica, cujo conteúdo não 

explicita, claramente, a relação dele (autor) com o narrador-protagonista da obra, a saber: uma 

motivação político-jurídica e uma motivação estética. 

Quanto à motivação político-jurídica, supõe-se que Sirkis temia, na época de 

lançamento das primeiras edições de OC, sofrer represálias por parte da Ditadura, devido a 

sua participação em “ações expropriatórias” e nos sequestros de embaixadores, com vistas a 

trocá-los por presos políticos. A leitura de OC nos mostra um companheiro Felipe (Sirkis), 

muito participativo nas atividades da VPR, desempenhando funções importantes nas ações 

acima referidas, o que não descartava, apesar da Lei de Anistia (1979), a possibilidade de 

ainda ter de responder por seus atos de guerrilheiro urbano perante os tribunais da Ditadura.  

O momento de publicação do livro, início dos anos 80, era de redemocratização e de 

conciliação entre os lados que estavam em conflito há quase duas décadas. Havia esperanças 

de que estivesse se esboçando uma abertura democrática, impulsionada pela própria Ditadura. 

Entretanto, o clima político da época era instável. As incertezas quanto ao futuro do país não 

descartavam uma reação por parte dos militares, o que poderia recrudescer, novamente, as 

medidas do regime ditatorial. Como salienta Pereira (2010, p. 336): 

 
Hoje, sob perspectiva histórica, a situação pode até ser vista como se a 
redemocratização fosse inevitável. [...] Mas não era assim. Fosse à esquerda 
ou à direita havia expectativas de regressos e contragolpes. E não era 
incomum que se pensasse que a calmaria poderia ser, na verdade, prenúncio 
de nova tempestade. 

 

Em contrapartida, há narrativas autobiográficas do mesmo período que não evitam a 

presença, no conteúdo do texto, do nome de seus autores. Batismo de sangue (1983), de Frei 
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Betto, e O que é isso, companheiro? (1979), de Fernando Gabeira, podem ser tomados como 

exemplo. Nesses dois textos, a relação de identidade entre autor- narrador-protagonista é 

explícita, pois o mesmo nome presente na capa do livro é o nome pelo qual seu narrador-

protagonista é conhecido ao longo da narrativa. Nesse sentido, não percebemos, como em OC, 

o cuidado em velar o nome do autor: 

 
[...] Capitães do Rio Grande do Sul apareciam na porta da minha cela e 
ouviam uma ligeira preleção: "Este é o Gabeira, participou do sequestro do 
embaixador americano, foi preso aqui em São Paulo, por nós. Tudo bem, 
Gabeira?" 
O que responder? Tudo bem, capitão Albernaz. Eu e Mariani estávamos 
virando uma espécie de móveis e utensílios da Operação Bandeirantes [...]. 
(GABEIRA, 1984, p. 212). 

 

É o mesmo procedimento de Batismo de Sangue (1982). Nesta obra de Frei Betto, o 

narrador-protagonista recebe o nome do próprio autor (Betto). A exemplo do livro de 

Fernando Gabeira, não há preocupação em dar ao personagem que representa o autor dentro 

do texto, um nome diferente do exposto na capa do livro. Os personagens de Batismo de 

sangue se referem ao protagonista da obra chamando-lhe “Betto”, sem que isso represente, ao 

que parece, um problema para o autor: 

 

Tinha jeito de moço bem-criado, filho de gente rica. Bebi o café, pousei a 
caneca esmaltada na mesa, ouvi-o chamar-me ao quarto: 
– Tu é o Betto, não? 
Confirmei. 
– Este sítio está queimado, já fiz muita reunião de estudantes aqui (BETTO, 
1987 p.78). 

 

Pela leitura dos livros de Frei Betto e Fernando Gabeira, o leitor toma conhecimento 

de que ambos sofreram represálias pelos agentes da Ditadura. Como punição por suas ações, 

estiveram encarcerados juntamente com vários outros adversários do regime militar, apesar de 

não terem sido submetidos a intensas torturas, como alguns de seus companheiros.  

Já a leitura de OC mostra-nos um guerrilheiro urbano que pode ser considerado um 

privilegiado, se considerarmos que esteve envolvido em ações ousadas contra o regime, das 

quais escapou incólume ao fugir para o Chile. Alfredo Sirkis, como sua autobiografia 

demonstra, embora tenha corrido o risco de ter o mesmo destino de Frei Betto e Gabeira, 

logra deixar o país sem conhecer as celas dos presos políticos ou as salas de tortura, locais tão 

temidos pelo jovem guerrilheiro. Com isso, é possível atribuir o emprego de um nome 
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diferente ao personagem principal do texto devido ao momento político-social vivido pelo 

país. 

Diferentemente de Frei Betto e Gabeira, Sirkis ainda poderia ter contas a acertar com 

o governo militar. Caso as negociações que conduziriam à abertura democrática 

retrocedessem, o conteúdo do livro, certamente, comprometeria o autor da obra, 

principalmente se a relação de identidade entre autor-narrador-protagonista fosse 

explicitada. Entende-se então que dar um nome diferente ao personagem principal tenha sido 

a estratégia adotada por Sirkis com vistas a evitar futuras complicações. No contexto de 

abertura política, momento imediatamente posterior à publicação da Lei de Anistia, Sirkis 

decide contar o máximo possível do período relativo à luta contra o regime militar, e o faz 

publicando OC. Porém, neste mesmo contexto, dada a particularidade político-jurídica do 

autor aludida acima, este age com cautela, pondo-se ambiguamente como narrador-

personagem do livro. Naquele momento a aludida cautela parece mesmo ser necessária. 

Ademais, pode-se pensar numa outra motivação. Trata-se da motivação estética. 

Neste caso, mais que o Alfredo Sirkis, ex-guerrilheiro, cauteloso quanto à divulgação de um 

material que poderia trazer-lhe complicações, levamos em conta o trabalho do Sirkis 

escritor/artista. Dessa forma, diante de um contexto no qual os adversários do regime eram 

obrigados a esconder sua real identidade, supõe-se que o autor resolve representar esta 

situação em sua obra. Então, escreve uma autobiografia na qual sua identidade é ofuscada, 

deixando o leitor duvidoso a respeito da relação de Alfredo Sirkis com o narrador e 

protagonista Felipe. Os problemas em torno da verdadeira identidade do autor em OC 

apontam para uma incorporação da prática do disfarce, tão comum entre os membros da 

resistência à Ditadura. O jogo de identidades típico das vivências dos guerrilheiros, ao mesmo 

amplamente tematizado nos conteúdos narrativos de OC, é transposto para dentro da obra, 

forçando o leitor a realizar um trabalho detetivesco para compreender a relação de identidade 

entre autor-narrador-protagonista. 

 

O ESPAÇO AUTOBIOGRÁFICO DE ALFREDO SIRKIS  

 

Ainda que se considere OC como autobiografia, verificar a obra que deveria ter sido 

construída pelo autor, antes de escrever sua autobiografia, desperta um problema. De fato, o 

conjunto de obras anteriores é quase residual, na prática, quase inexistente. Antes de OC, 

Alfredo Sirkis foi autor de apenas uma obra: A guerra da Argentina (1977), ensaio 
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jornalístico sobre a história da Argentina entre 1945 e 1976, livro pouco divulgado, tendo uma 

única edição antes de OC. Vê-se que é obra pouco conhecida pelo público, incapaz de conferir 

a seu autor o espaço autobiográfico, requerido por Lejeune. Além de ser um desconhecido à 

época de publicação de OC, vale ressaltar que Sirkis, mesmo tendo um livro precedente a sua 

autobiografia, não era conhecido, até então, como escritor, mas como ex-guerrilheiro. Fator 

muito importante, pois tomamos como base as considerações de Philippe Lejeune a respeito 

de narrativas autobiográficas produzidas por escritores. 

A dimensão alcançada pelo nome de Alfredo Sirkis até o momento de publicação do 

livro é reduzida, se comparada à visibilidade adquirida por um autor quando seu nome figura 

na capa de livros que têm ampla divulgação. Sirkis não criara o espaço autobiográfico 

necessário para a produção de sua autobiografia, ao contrário de outros escritores da literatura 

brasileira que, antes de publicarem textos autobiográficos, já contavam com farta produção 

literária. Graciliano Ramos é um deles. O alagoano, após longa trajetória como escritor, 

publica suas Memórias do cárcere (1953). Esta autobiografia refere-se ao período em que 

Graciliano passara detido, devido à suspeita de envolvimento com os comunistas, isso depois 

de escrever e publicar romances como São Bernardo (1934) e Vidas secas (1938). Como 

vemos, primeiramente Graciliano cria seu espaço autobiográfico, através da publicação de 

obras amplamente conhecidas pelo público para, numa etapa posterior, lançar sua 

autobiografia. 

Por sua vez, Alfredo Syrkis não tem trajetória como escritor. Então, o que o 

autorizará a falar são suas experiências como membro da resistência à Ditadura, tanto no 

referente a sua participação no movimento estudantil, como nas ações de guerrilheiro urbano 

que foi. O espaço autobiográfico criado por Sirkis não comporta a publicação de outras obras, 

mas é criado com base nos episódios vivenciados pelo autor durante os anos de Ditadura 

Militar. É um espaço autobiográfico que não carece de um percurso como escritor, mas de que 

se tenha algo necessário a dizer: “Creio que é importante recuperar essas memórias e 

transmiti-las sobretudo para essa nova geração que desponta com os anos 80 [...]” (SIRKIS, 

1981, p. 4). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir das discussões desencadeadas pela análise de OC, considerando-o como 

autobiografia, pode-se propor uma interpretação concernente à possibilidade de flexibilização 
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do conceito de texto autobiográfico, estabelecido por O pacto autobiográfico, em obras da 

literatura brasileira contemporânea. Nesse sentido, propõe-se que OC contribui para uma 

ampliação da autobiografia como gênero. Isso porque, como visto ao longo deste trabalho, por 

conta do contexto político-social, o autor é obrigado a flexibilizar alguns aspectos do gênero 

autobiográfico, não atendendo a alguns conceitos estabelecidos por Lejeune. 

Sirkis procura evitar futuras complicações jurídicas, ao turvar sua relação com o 

protagonista de OC. Entretanto, vai além: ignora a necessidade de um espaço autobiográfico 

para levar seus relatos ao público, haja vista que há certa urgência, certa vontade de 

expressão. Diminui-se, então, a necessidade de um espaço autobiográfico com os mesmos 

aspectos de outrora, sobretudo dos tempos do Modernismo, como em Graciliano Ramos. O 

autor, de volta ao Brasil à época da Anistia, necessita narrar suas vivências no período em que 

atuou como militante político, não podendo esperar a realização de outras obras que viessem 

lhe conceder um “espaço autobiográfico”. O contexto não lhe dá aquelas credenciais que eram 

exigidas outrora de um autobiógrafo. Entretanto, ele não se preocupa com isso: quer é contar 

sua história.  

Tais fatores assinalam para a possibilidade de flexibilização da autobiografia como 

gênero, em obras da Literatura Brasileira Contemporânea. Nesse sentido, além de o espaço 

autobiográfico ter suas exigências desconsideradas, disfarça-se a natureza do gênero ao dar-se 

um nome diferente do autor ao personagem cuja vida é contada. Deixam-se marcas no texto, à 

espera de que o leitor entenda que o mesmo se trata de uma autobiografia. Não se trata de um 

jogo de adivinhação. É, antes de tudo, a estratégia do escritor que procura revelar a 

experiência do guerrilheiro, mas sem arriscar sua liberdade, e, por isso, manipula os limites do 

gênero. 
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As crônicas de Moacyr Scliar, no contexto do livro Histórias que os jornais não contam:  
a relação entre a realidade e a ficção 

 

 

Naiana Leme CAMOLEZE (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: No livro Histórias que os jornais não contam Moacyr Scliar faz uso de 
fragmentos de notícias publicadas em jornais, seu ponto de partida para crônicas divertidas, 
com estilo inusitado e, por vezes, até crítico. É pretendido observar esse contexto das crônicas 
do autor nesta obra, que reúne 54 crônicas, textos que escreveu entre 2004 e 2008, para o 
caderno Cotidiano da Folha de São Paulo, cuja intenção é fomentar a discussão em torno do 
experimento de Scliar, que explora a relação entre a realidade e a ficção. O autor mescla e 
sincroniza ficção e vida real, com base em trechos de matérias jornalísticas publicadas na 
própria Folha de São Paulo. São trechos acrescidos de seu irreverente conteúdo imaginário, 
que ganham nova versão, marcada pela originalidade do autor. Por intermédio da imaginação, 
são narradas novas histórias, com personagens criadas para protagonizar situações do 
cotidiano, destacadas no livro como histórias que “se esqueceram de acontecer”. Desta forma, 
Scliar estabelece um campo favorável à discussão sobre contraste entre o ficcional e o real, se 
há possibilidade de estabelecimento de um limite entre um e outro e como a realidade pode 
ser manipulada ou distorcida, por vezes beirando o fantástico. 
PALAVRAS CHAVES: Literatura. Jornalismo. Hibridismo  
 
ABSTRACT:In the book Histórias que os jornais não contam Moacyr Scliar makes use of 
news published in newspapers his starting point to fun chronicle, with unusual style, and 
sometimes even critic. It is intended to observe this context of chronicle of the autor in this 
work, that brings together 54 chronicles, texts he wrote between 2004 and 2008, to the daily 
news section of the Folha de São Paulo, whose intention is to promote discussion about Scliar 
experiment, which explores the relationship between reality and fiction. The author mixes and 
synchronizes fiction and real life, based on excerpts from newspaper articles published in  
Folha, excerpts added with his irreverent imagery content, which gets new version, marked 
for the originality of the author, that through the imagination, tells new stories, through 
characters created to starin daily situations, highlighted in the book as stories "that forgot to 
happen", establishing a favorable field to the discussion about contrast between the fictional 
and real, if there is possibility to establish a limit between one and other and how reality can 
be manipulated or distorted, sometimes bordering on the fantastic. 
KEYWORDS: Literature. Journalism. Hybridity 

 

No livro Histórias que os jornais não contam, Moacyr Scliar utiliza a ficção – termo 

empregado para designar a narrativa imaginária, que faz referência ao que é irreal – tomando 

como base fatos reais. O autor experimenta o contraste entre o ficcional e o real, em textos 

retirados de notícias de jornais, acrescidos de seu irreverente conteúdo imaginário. 

A obra é marcada pelar originalidade e agrupa o ficcional ao real, sincronizando os 

temas, construindo um campo de trabalho propício à investigação, pois, em determinadas 

crônicas, é difícil estabeler um limite entre o que seria real e o que seria ficcional. Como 
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destaca Walty (1986, p. 47), “A ficção pode ser a saída, a libertação, a absoluta denúncia ou a 

reduplicação do real a que está submetida”.  

Scliar seleciona trechos diversos de materiais jornalísticos, cujos temas são variados, 

brinca, movimentando-se entre o mundo real e o imaginário, produzindo suas crônicas e 

fazendo uso desses fragmentos de notícias publicadas em jornais, ação que permite com que o 

leitor também transite por esses dois mundos, em contato direto com as personagens 

inusitadas, criadas pelo autor, e cujas vozes dão continuidade à narrativa "que o jornal não 

deu". 

Sobre o tema, Costa (2002, p. 30) defende em Ficção, Comunicação e Mídias que as 

narrativas ficcionais devem ser observadas em suas diferentes linguagens e contextos:  

 

Estudar a ficção é mais do que pesquisar os produtos que, inspirados por ela, 
se consagraram como suas formas de expressão. Trata-se de perscrutar as 
relações que, através das narrativas ficcionais, sob diferentes veículos e 
linguagens, se estabelecem entre os agentes envolvidos e entre eles e a 
realidade que os circunda e contextualiza. 
 

As crônicas, em geral, apresentam um caráter divertido, como por exemplo, a crônica 

“O lendário país do recall”, baseada na notícia de que uma leitora enviou uma boneca para 

recall e não a recebeu de volta. O inusitado é que a narrativa de Scliar é conduzida pela 

própria boneca, indignada e revolucionária, que envia uma carta acalmando sua dona, através 

do próprio autor, ou o “cara que assina esta coluna, e que, sendo escritor, acredita nas coisas 

da imaginação”. (SCLIAR, 2001, p. 23). 

Porém, por vezes, as crônicas assumem uma função crítica, como ocorre em “Tempo 

de esperar e tempo de esquecer”, em que a notícia figura sobre o tema de idosos esquecidos 

por suas famílias em unidades hospitalares, por diversos motivos, entre eles: sociais, 

econômicos e familiares, fato que o autor aproveita para explorar o tema com bastante 

sensibilidade, através do relato fictício, ou não, de um pedreiro, que acidentalmente precisa de 

um atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde) e acaba por se identificar com um idoso 

ali internado, que poderia ser seu avô desaparecido. 

O narrador não somente faz uso de sua função de narrar, mas sugere ao leitor 

acreditar que algumas das situações apresentadas por ele possam ser reais. De acordo com 

Aristóteles (2005, p. 43), “É evidente que não compete ao poeta narrar exatamente o que 

aconteceu; mas sim o que poderia ter acontecido, o possível, segundo a verossimilhança ou a 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

485 

   

necessidade”. E isso Scliar faz com muita habilidade, ao retratar o fantástico da vida real, 

criando histórias ficcionais, inspiradas em jornal. 

Outros temas recorrentes na obra são relacionados ao matrimônio e seus 

desdobramentos, desde relações afetivas esporádicas, como matrimônio consolidado e 

divórcio. Muitas dessas relações são interligadas ao uso das tecnologias, em que o autor 

satiriza a superficialidade, no mundo virtual, como por exemplo, as crônicas “Estranhas 

afinidades”, em que um casal se divorcia após descobrir que ambos, por problemas conjugais, 

estavam se relacionando com outras pessoas, via internet, e ao se apaixonarem, descobriram 

que se tratava deles mesmos, então decidiram pela separação; ou em “A mulher real, a mulher 

virtual”, em que o texto parte de fragmentos de duas notícias, uma sobre uma pesquisa 

britânica que constata que o local ideal para encontrar um parceiro após os 45 anos é a 

internet; e a segunda, sobre uma mulher que sequestra o namorado virtual nos EUA. Na 

crônica, há a crítica do uso desenfreado, impulsivo e não moderado da internet em busca de 

“relacionamentos perfeitos”; a crítica ainda se estende explorando o uso invertido das 

tecnologias, que seriam para facilitar a aproximação entre as pessoas, mas que, no entanto, 

individualizam.  

É possível verificar a interdependência entre o ficcional, que adentra o real, e o real, 

que também invade o ficcional, observando essa possível entrelaçada relação.  

Sobre o tema proposto, Walty (1986, p. 50) sugere em O que é ficção que “O texto 

não diz apenas o que seu autor quis dizer, diz muito mais e, lendo-o criticamente, podemos até 

virá-lo pelo avesso, quando passará a dizer o contrário do que pretendia”.  

Scliar utiliza fatos publicados em jornais e, embora suas crônicas sejam ficcionais, 

não deixam de ter um cunho real, o que de certa forma pode causar identificação no leitor. 

Observando as entrelinhas do pensamento do autor contidas nas crônicas, é possível traçar um 

percurso que entrelace sua ficção com críticas sociais. A exemplo disso, Aristóteles já propôs 

em sua teoria que o poeta ou escritor, através de sua ficção, realiza uma imitação do real. De 

certa forma, Scliar tenta colocar em prática a teoria do filósofo, em suas crônicas:  

 

É poeta pela imitação e porque imita as ações. Embora lhe aconteça 
apresentar fatos passados, nem por isso deixa de ser poeta, pois nada impede 
que a existência de alguns dos acontecimentos ocorridos seja verossímil ou 
possível, e por isso o poeta seja criador dele. (ARISTÓTELES, 2005, p. 43). 
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Sobre o tema, Aristóteles (2005, p. 45) aponta ainda, em outro trecho de sua obra, 

que não se trata só de imitar uma ação em seu conjunto, mas também de criar ou citar fatos 

capazes de exercitar o que chamou de “o terror e a compaixão”', e essas emoções nascem 

principalmente (e mais ainda), segundo ele, quando os fatos se encadeiam contra a nossa 

expectativa, pois desse modo provocam maior admiração. Tal fator pode ser observado nas 

crônicas de Scliar, cujas situações inusitadas tendem, em determinados momentos, a envolver 

o leitor, de forma a não dissociar o ficional do real, sem perder o tom crítico social. 

Sobre o desdobramento da ligação entre o real e o imaginário, segundo Walty (1986, 

p. 19; 24), não é possível tratar do real de forma estática, mas via processo em rotação, que se 

desloca entre tempo e espaço: 

  

Não se pode, pois, falar de um real estático, pronto, pré-construído. O real é 
fruto de um processo de relações do homem com os outros homens e com a 
natureza [...]. O indivíduo capta o mundo de acordo de acordo com seus 
referenciais [...]. Acontecimentos tão engraçados, mas tão corriqueiros 
podem nos deslocar no tempo e no espaço. 
 

Walty (1986, p. 12-13; 15) aponta ainda que, examinando obras literárias, é possível 

encontrar acepções da palavra ficção: uma, mais geral, ligada à fantasia, à simulação, ao 

fingimento:  

 

O homem sempre contou estórias/histórias, [...] sempre com personagens 
que atuam num tempo e num espaço diferenciados, marcados por uma 
narração feita por alguém – o narrador. Quando você lê um romance, um 
conto, ou assiste a um filme, vê personagens verossímeis ou não, de uma 
estória também plausível ou absurda, num tempo e num espaço, organizados 
ou caóticos. A esse tipo de narrativa chama-se ficção, em oposição aos 
filmes documentários, aos livros autobiográficos, cujas personagens 
efetivamente viveram, e que os fatos, aí narrados, podem ser atestados pelos 
manuais de história, pelos jornais, pelos testemunhos pessoais, e o tempo e o 
espaço são mensuráveis e concretos. [...] Ficção seria, pois, criação da 
imaginação, da fantasia, coisa sem existência real, apenas imaginária. 

 

Através de seu contexto, a intenção é observar as crônicas de Scliar, identificando os 

aspectos coexistentes em sua criatividade, suas personagens, identificando a relação entre a 

realidade e a ficção. 

A partir dessa investigação, é pretendido ainda dedicar espaço a verificar se a 

proposta do autor em seu livro foi atingida, se os leitores estabelecem limites sobre o que 

pode ser ficcional e o que pode ser real. 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

487 

   

De acordo com Bosi (1996, p. 25-27), “As coisas que a gente lê sempre parecem com 

a vida da gente” e diante de um conjunto altamente diferenciado de processos de informação, 

pode -se dizer, que “Esse conjunto afeta de modo poderoso a percepção da realidade que a 

nossa cultura está sempre reelaborando e que interessa diretamente o comportamento do 

indivíduo em face dessa mesma realidade”, e, ainda, que “[...] o papel impresso tem a 

consistência do documento e poderá ser reexaminado sempre que necessário”. 

Ao leitor é permitido ler e reler o trecho retirado do jornal, na tentativa de desvendar 

o que é, ou pode ser, real e o que é, ou pode ser, imaginário, especificamente nas crônicas, 

que partem dos recortes de Scliar.  

De acordo com Aristóteles (2005, p. 86-87), sobre como se deve apresentar o que é 

falso, “O poeta deve falar o menos possível por conta própria, pois não é procedendo assim 

que ele é imitador”, e, ainda: 

 

Eis como os homens pensam: quando uma coisa é, e outra coisa também é, 
ou, produzindo-se tal fato, tal outro igualmente se produz, se o segundo é 
real, o primeiro também o é ou se torna real. Ora, isso é falso. Pelo que, se o 
antecedente é falso, mas se tal coisa deve existir ou produzir-se, no caso em 
que o antecedente fosse verdadeiro, estabelece-se uma ligação entre ambos. 

 

Já Eco (1971, p. 38) sugere que “Um estímulo é um complexo de acontecimentos 

sensórios que provocam determinada resposta. A resposta pode ser imediata ou pode ser 

mediata – de compreensão ou interpretação com base em um código de experiências passadas, 

como signo comunicante”. Sendo assim, o leitor poderá entrelaçar um diálogo entre o real, 

apresentado no jornal, e o ficional, exibido na crônica, por meio de suas vivências ou 

experiências cotidianas.  

Na obra Linguagem total: uma pedagogia dos meios de comunicação, Gutierrez 

(1978, p. 37-38) trata sobre a teoria da aprendizagem relacionada ao processo de 

comunicação, tanto as teorias da aprendizagem que se baseiam na relação estímulo-resposta, 

como as que têm uma formação estrutural, pressupondo que exista:  

 

A necessidade da resposta do sujeito perceptor para verificar a eficiência da 
informação [...] é imprescindível que o perceptor, além de perceber, 
interprete o estímulo. Isto é, em termos de comunicação, o perceptor deve 
decodificar o estímulo. O sujeito não somente apreende a informação, mas 
quando consegue se estruturar essa informação na bagagem de 
conhecimentos anteriores aos efeitos de usá-las quando apresentem novas 
situações [...] esta nova estruturação do receptor somente é comprovada na 
prática. 
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E essa estruturação da informação, no caso de Scliar, no recorte da notícia do 

jornal, resulta em narrativas curiosas que, além do humor, cedem espaço ao enfoque social. 

Esse pensamento é complementado pelos estudos de Walty (1996, p. 28), que observa, e por 

vez até questiona, qual seria o papel da ficção na sociedade e sua função social: 

 

Não seria, pois, a existência da ficção que nos permitiria pôr em causa a 
realidade tal como nós a percebemos? Uma boa forma de pensar sobre isso é 
verificando o espaço concedido à ficção em nossa sociedade, seja sob forma 
de arte ou de qualquer outra manifestação. Onde está a ficção? Como 
convivemos com ela? 

 

Além de sugerir que é necessário ampliar a discussão sobre o espaço cedido à ficção 

na sociedade, Walty acredita que é necessário ainda observar o fator lúdico da arte, no caso a 

literatura, através da imaginação, constatando, dentro desse contexto, que a ficção pode ser 

real e o real pode ser ficional: 

 

A arte (no caso, a literatura) apontaria para o espírito lúdico do homem, sua 
necessidade de jogar, de brincar, desvinculada de uma função utilitária. [...] 
A imaginação visaria a reconciliação do indivíduo com o todo, do desejo 
com a realização, da felicidade com a razão. A arte (literatura) seria o 
veículo de libertação. Não há como negar que, em nossa sociedade a arte tem 
tal função. [...] Logo, a ficção pode ser mais real que o que se quer realidade, 
e o real pode ser mais ficcional que o que se quer ficcional. (WALTY, 1986, 
p. 43). 

 

Sobre essa questão de explorar junto ao leitor os parâmetros entre a proposta do 

ficcional em meio ao real, e o real através do ficcional, Freire (1996, p. 41) trabalha a esfera 

do que considera uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica, que é: 

 
Propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os 
outros e todos com o professor (a) ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador realizador de sonhos. 

 

Para Costa (2002, p. 31), “O compartilhar de histórias ficcionais fornece o substrato 

da identidade individual e coletiva”, e, nesse contexto, Scliar convida o leitor a transitar por 

suas divertidas crônicas cotidianas, amparadas pelo olhar crítico, porém, sem tecer limites 

entre imaginação e realidade. Costa (2002, p. 31) acrescenta ainda que: 
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Não só parecem mais reais que a vida, como dão a impressão de uma 
completude e integridade jamais alcançadas pela experiência imediata [...] 
por esse distanciamento ao mesmo tempo possível e necessário em relação à 
realidade concreta, a ficção é revolucionária – o espelho pelo qual se torna 
visível essa realidade, assim como a utopia que permite superá-la. 
 

A observação sobre o contexto das crônicas de Scliar pode ser estendida à sala de 

aula, auxiliando tanto no ensino de literatura, como na produção de textos, e ainda 

contribuindo, através da junção híbrida da Educação e da Comunicação, atualmente definida 

pela vertente intitulada Educomunicação, no exercício do senso crítico sobre os meios de 

comunicação. 

A esse respeito, Penteado explora em seus estudos sobre a Pedagogia da 

Comunicação, explorando questões teóricas e práticas sobre:  

 

Algumas instituições escolares, conscientes das contradições presentes na 
sociedade e, consequentemente na escola, têm incorporado em seu contexto 
meios de comunicação, entendidos como recursos facilitadores do trabalho 
docente [...] não é uma pedagogia sobre os meios de comunicação. É uma 
pedagogia que estabelece comunicação escolar com os conhecimentos, com 
os sujeitos, considerando os meios de comunicação. Dialoga-se com os 
meios e suas linguagens. (PENTEADO, 1998, p. 25; p. 29).  

 

No mesmo âmbito, Belloni (2005, p. 33) aponta que: “A escola e a mídia 

desempenham o papel de guardiãs e difusoras de uma espécie de síntese dos valores 

hegemônicos que formam o consenso indispensável à vida social”.  

Sobre a possibilidade de explorar a obra de Scliar – que tem como base o uso de 

materiais jornalísticos – em sala de aula, Costa (2002, p. 12) afirma que:  

 

A comunicação é uma ponte que integra subjetividades através de 
ferramentas de linguagem; os discursos construídos pela linguagem referem-
se ao mundo real traduzido pelas individualidades que o experimentam, mas 
transformam-se uma vez expressos, em modelos que orientam futuras 
percepções do real; a comunicação transforma-se, assim, em um veículo que 
liga interioridade e exterioridade; a ficção não se opõe à realidade dos fatos 
nem a sua objetividade, apenas a apresenta a partir da subjetividade que a 
vivencia. 

 

Sobre a vertente Educomunicação, Soares (1999) trata a respeito da inter-relação 

entre a Comunicação Social e a Educação, explorando questões referentes à cultura de massa, 

explicando que o uso do próprio termo “massa” demonstra submissão presumida dos usuários 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

490 

   

em relação aos veículos e suas mensagens. Além disso, explora ainda questões como 

manipulação dos veículos de comunicação, abrindo debate para a tendência de aproximação 

entre Comunicação e Educação, atualmente chamada de Educomunicação, e seus amplos 

espaços educativos. A partir da Educação, questiona o que fazem as pessoas com as 

expressões da cultura de massa. E Gutierrez (1978, p. 23) reforça esse contexto, observando 

que “se os meios de comunicação social tiveram e continuam tendo, uma grande repercussão 

sobre o homem e a sociedade, é agora que também repercutem sobre a escola”.   

Nesse âmbito, é possível estimular o uso da obra em sala de aula, seja no ensino da 

literatura, suas funções e desdobramentos literários, como ainda na produção de textos, que 

podem também partir da mesma fonte que partiu Scliar: recortes de notícias jornalísticas; 

abrindo ainda campo de estudo e amplo debate em sala de aula sobre os veículos de 

comunicação.  

De acordo com Bosi (1996, p. 49): “A chave dos significados não está [...] nos meios 

de comunicação, mas na estrutura da sociedade que criou esses meios e que os tornou 

significantes. É a sociedade que significa”. Bosi (1996, p. 50) dá continuidade a esse 

pensamento, afirmando que:  

 

A comunicação de ideias e sentimentos não se faz em abstrato. Nem, por 
outro lado, existe um público receptor, um grupo emissor ou um canal 
transmissor em si mesmos. Os vários fatores da comunicação operam 
interligados, compõem a estrutura de um sistema. O sistema é a indústria 
cultural. Indústria enquanto complexo de produção de bens. Cultural, quanto 
ao tipo desses bens. 

 

Já Gutierrez (1978, p. 11) acredita que a cultura de massa é um fato social: 

 

Os meios de Comunicação Social estão favorecendo, cada vez mais, uma 
maior participação cultural [...] Esta universalização está provocando uma 
nivelação entre os gostos culturais. Todas as camadas recebem os mesmos 
produtos culturais [...] e esse fenômeno de cultura cada dia mais acessível 
está despertando, nas massas populares, um grande apetite de cultura [...] 
novas técnicas. São, na realidade, uma transformação de uma realidade que 
se apresenta num espaço, num tempo e num movimento.  

 

Portanto, justifica-se o fato de propor o uso da obra em sala de aula, pois, ainda de 

acordo com Candido (1963, p. 43), a personagem, na obra de ficção, “Representa a 

possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificação, 

projeção e transferência”. E, desse modo, o aluno poderá identificar-se com a obra ou ainda 
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trechos de notícias, e assim como Scliar, tomar gosto por porduzir suas próprias crônicas com 

base em recortes de jornais. 

Sendo assim, além de explorar a relação entre a realidade e a ficção, observar como a 

realidade é manipulada, a ponto de ser distorcida, por um ponto de vista, muitas vezes 

beirando o fantástico, verificar se a proposta do autor foi atingida, a intenção da referida 

abordagem foi ainda investigar o fator social da obra de Scliar, escondido em suas crônicas, 

nas mais diversas entrelinhas. 
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Retalhos de memória: a representação da existência de Jean-Jacques Rousseau em  
Les rêveries du promeneur solitaire 

 

 

Natália Pedroni CARMINATTI (UNESP – FCL/Araraquara) 
 

RESUMO: A representação é algo intrínseco ao homem: ou representa-se ou dissolve-se em 
tormentos e angústias metafísicas no decorrer da existência. O que fez Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778), o filósofo do Século das Luzes, diante de uma vida repleta de turbulências e 
esquecimentos? Representou, mas representou porque precisava viver. O presente trabalho 
visa analisar a questão da memória na derradeira obra de carácter autobiográfico, Les rêveries 
du promeneur solitaire (1782), do filósofo de Genebra, Jean-Jacques Rousseau. A memória é 
o núcleo das Rêveries. A iniciativa de voltar ao passado, regressando em avaliação de sua 
própria essência direcionava Rousseau ao encontro com seu eu verdadeiro. No entanto, essa 
volta ao passado é distorcida, haja vista a distância temporal estabelecida entre o tempo 
passado e a vivência atual. As lembranças envelhecidas mesclavam-se com as percepções 
atuais e, o passado reconfigurado no presente, conferia ao escritor do Contrato Social 
momentos de felicidade plena. Todavia, é preciso reforçar que o passado não é reconstituído 
completamente, já que o colorido psicanalítico deturpou certos instantes, devido às repressões 
firmadas pelas vozes sociais. Para tanto, servir-nos-emos dos postulados fomentados por 
Sigmund Freud (1856-1939) a fim de compreender a psique rousseauniana. 
PALAVRAS-CHAVE: Representação; Memória; Jean-Jacques Rousseau 
 
RÉSUMÉ: La représentation est quelque chose d' intrinsèque à l’homme: il  représente pour 
ne pas se dissoudre dans les tourments et  dans les angoisses metháphysiques au cours de la 
vie. Qu'a-t-il fait, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), le philosophose du Siècle des 
Lumières, devant une vie remplie de turbulences et d'oublis? Il a représenté, mais il a 
représenté parce qu’il avait besoin de vivre. Cette étude vise à examiner la question de la 
mémoire dans le dernier ouvrage de caractère autobiographique, Les rêveries du promeneur 
solitaire (1782), du philosophe de Genève. La mémoire est le noyau des Rêveries. L’initiative 
de retourner au passé, pour  une évaluation de son essence, dirigeait Rousseau vers la 
rencontre de son véritable moi. Cependant, ce retour vers le passé est déformé, étant donné la 
distance temporelle établie entre le passé et l’expérience actuelle. Les souvenirs passés se 
mêlaient aux perceptions récentes et le passé réconfiguré par le présent, donnait à l’écrivain 
du Contrat Social des moments d'un bonheur complet. Cependant, il faut souligner que le 
passé n’est pas complètement reconstitué, vu que le coloris psychanalytique a déformé 
certains moments, en raison des répressions signées par les voix sociales. Pour cela, nous 
nous servirons des postulats promues par Sigmund Freud (1856-1939) afin de comprendre la 
psyché rousseauienne. 
MOTS-CLÉS: Répresentation; Mémoire; Jean-Jacques Rousseau 
 

Especialmente na Carta 52 a Fliess (1896) e em A interpretação dos sonhos (1900) 

Freud tratou da memória de alguma coisa que teria de ser interpretada com um texto (nesse 

caso, os sonhos). A relevância das pesquisas freudianas referia-se à noção de texto psíquico. 

O texto psíquico, relativo ao sonho, é construído não por palavras, mas por imagens. O 
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trabalho do sonho converte os pensamentos em imagens sensoriais, porém para serem 

expressos em imagens é preciso que haja, primeiramente, uma seleção dos pensamentos 

possíveis de serem transformados. Além do mais, há um abandono das relações lógicas ou a 

substituição por imagens incapazes de traduzir tais relações. Por isso, muitas vezes, na 

tentativa de figuração do nexo causal, o trabalho do sonho modifica os pensamentos dos 

sonhos, deixando-os sem sentido algum, se relatado pelo sonhador. 

De maneira semelhante ao aparelho psíquico, o exercício do sonho realiza-se 

regressivamente, pois, modificando as palavras em imagens sensoriais, tem-se a efetivação 

ulterior, dado que as relações lógicas são sacrificadas. Posto isso, os escritos oníricos carecem 

de táticas representativas, de sorte que a transmissão do sonho à linguagem é intraduzível no 

sistema consciente. O sonho apresenta sintaxe singular e  

 

[...] enquanto produções do inconsciente possuem uma lógica própria, sendo 
que cada sonhador cria seu próprio código, de tal modo que, se o mesmo 
conteúdo se fizesse presente em dois sonhadores, o sentido não seria o 
mesmo. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 63).  
 

Os sonhos são apontados por Freud (1900) como ações figuradas dos desejos 

inconscientes e versam sobre o próprio sonhador. Os desejos reprimidos por imposições 

sociais, incapazes de serem satisfeitos, são relegados ao inconsciente. No decorrer do sono, 

esses desejos, cuidadosamente disfarçados, têm seus significados edulcorados de modo que 

nossos sonhos convertem-se em textos metafóricos, necessitando ser decodificados. Sob as 

técnicas de condensação e deslocamento esses desejos são manifestados. Os sonhos não são 

as únicas vias de acesso ao inconsciente. Aquilo que Freud denominou “parapraxes” – atos 

falhos de língua e de memória -, as leituras errôneas, o erro ao posicionar os objetos também 

nos conduz ao inconsciente. Como atesta Terry Eagleton (2006), para Roman Jakobson, as 

associações entre Literatura e Psicanálise foram possibilitadas graças a procedimentos 

fundamentais da linguagem, a metáfora (condensação) e a metonímia (descolamento). 

Diante disso, a ficção simboliza o mundo psíquico funcionando na linguagem e o 

trabalho da memória no texto ficcional, pautado no suporte psicanalítico, é representado em 

Les rêveries du promeneur solitaire (1782), por meio do devaneio. A função metafórica da 

memória possui marcadores discursivos que condicionam as miscigenações verbais presentes 

no texto, em função da mescla dos tempos presente, passado e futuro. O uso da expressão à 

present, traduzida para o português por “hoje”, orienta a prosa poética de Jean-Jacques ao 

tempo presente. No entanto, deparamo-nos, paralelamente, com verbos no tempo passado em 
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que se vê realizado o trabalho simbólico da memória, e, ainda, com os desejos do filósofo, 

transportando a prosa para o futuro: 

  
Telle est, laissant à part les visites imprévues et importunes, la manière dont 
j’ai passé mon temps dans cette île durant le séjour que j’y ai fait. Qu’on me 
dise à présent ce qu’il y a là d’assez attrayant pour exciter dans mon coeur 
des regrets si vifs, si tendres et si durables qu’au bout de quinze ans il m’est 
impossible de songer à cette habitation chérie sans m’y sentir à chaque fois 
transporté encore par les élans du désir.1 (ROUSSEAU, 1972, p. 100, grifo 
nosso). 

  
O discurso do narrador encaminha o texto em prosa poética para o momento passado, 

ou seja, para o momento de êxtase sentido por Jean-Jacques durante sua estada na ilha de 

Saint-Pierre. O passado reconstituído no presente é marcado pela fala do genebrino, pelo 

cerzir dos retalhos de memória. O futuro só pode ser feliz e pleno se Rousseau for 

transportado ao passado. De acordo com Barguillet (1991), a memória decanta o passado, 

filtrando somente os momentos de graça: 

 
Les oublis n’affectent pas seulement tel ou tel détail, Rousseau pressent que 
la plupart obéissent à une loi de sa nature: sa mémoire décante le passé, 
d’une part en filtrant les périodes tourmentées qui composent l’essentiel de 
son existence pour n’en retenir que les moments de grâce [...] d’autre part 
en privilégiant ces suavités volées au malheur par rapport au bien-être [...].2 
(BARGUILLET, 1991, p. 161). 

 
Nas Rêveries, a transcrição da memória é fragmentária e a prosa rousseauniana 

ilustra os desvios de memória de Jean-Jacques: a imprecisão de sua estadia na ilha de Saint-

Pierre, já que lá permaneceu refugiado de 12 de setembro de 1765 a 25 de outubro do mesmo 

ano, a delimitação aproximativa de sua estadia em Charmettes retomada na décima 

caminhada: “j’engageai maman à vivre à la campagne. Une maison isolée au penchant d’un 

vallon fut notre asile, et c’est là que dans l’espace de quatre ou cinq ans [...]”3 

                                                            

1 “Tal foi, executando as visitas imprevistas e importunas, a maneira pela qual passei meu tempo nessa 
Ilha durante a estada que nela fiz. Que me digam hoje o que há nela de tão atraente para excitar em 
meu coração tão vivas, tão ternas e tão duráveis nostalgias, para que, ao fim de quinze anos, me seja 
impossível pensar nessa habitação cara sem para lá me sentir transportado ainda pela aspiração do 
desejo”. (ROUSSEAU, 1986, p. 75). 

2 “Os esquecimentos não afetam somente este ou aquele detalhe, Rousseau pressente que a maioria 
obedece a uma lei de sua natureza: sua memória decanta o passado, de um lado filtrando os períodos 
atormentados que compõem o essencial de sua existência para só reter os momentos de graça [...] de 
outro lado privilegiando essas suavidades roubadas aos infortúnios em benefício do bem-estar [...]”. 
(Tradução nossa). 

3 “Exortei mamãe a viver no campo. Uma casa isolada no declive de um pequeno vale foi nosso 
refúgio e foi lá que, no espaço de quatro ou cinco anos [...]”. (ROUSSEAU, 1986, p. 132). 
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(ROUSSEAU, 1972, p. 169, grifo nosso), e a condenação do Émile, em que os 

acontecimentos datam de quatorze anos e não quinze como ele diz na primeira caminhada: 

“Depuis quinze ans et plus que je suis dans cette étrange position [...]”4. (ROUSSEAU, 1972, 

p. 35). Ademais, os períodos longos, com poucas vírgulas e os verbos subentendidos 

simbolizam a fluidez do pensamento. A escrita parece transladar e, nem mesmo os pontos 

finais, nos permitem descansar. 

Il est vrai que ces dédommagements ne peuvent être sentis par toutes les 
âmes ni dans toutes les situations. Il faut que le coeur soit en paix et 
qu’aucune passion n’en vienne troubler le calme. Il y faut des dispositions 
de la part de celui qui les éprouve, il en faut dans le concours des objets 
environnants. Il n’y faut ni un repos absolu ni trop d’agitation, mais un 
mouvement uniforme et modéré qui n’ait ni secousses ni intervalles. Sans 
mouvement la vie n’est qu’une léthargie. Si le mouvement est inégal ou trop 
fort, il réveille; en nous rappelant aux objets environnants, il détruit le 
charme de la rêverie et nous arrache d’au dedans de nous pour nous 
remettre à l’instant sous le joug de la fortune et des hommes et nous rendre 
au sentiment de nos malheurs. Un silence absolu porte à la tristesse. Il offre 
une image de la mort. Alors le secours d’une imagination riante est 
nécessaire et se présente assez naturellement à ceux que le ciel en a 
gratifiés. Le mouvement qui ne vient pas du dehors se fait alors au dedans de 
nous. Le repos est moindre, il est vrai, mais il est aussi plus agréable quand 
de légères et douces idées, sans agiter le fond de l’âme ne font pour ainsi 
dire qu’en effleurer la surface. Il n’en faut qu’assez pour se souvenir de soi-
même en oubliant tous se maux. Cette espèce de rêverie peut se goûter 
partout où l’on peut être tranquille, et j’ai souvent pensé qu’à la Bastille, et 
même dans un cachot où nul objet n’eût frappé ma vue, j’aurais encore pu 
rêver agréablement.5 (ROUSSEAU, 1972, p. 102-103). 

                                                            

4 “Após quinze anos e até mais em que me encontro nesta estranha posição [...]”. (ROUSSEAU, 1986, 
p. 23). 

5 “É verdade que essas compensações não podem ser sentidas por todas as almas, nem em todas as 
situações. É preciso que o coração esteja em paz e que nenhuma paixão venha perturbar sua calma. 
Para isso são necessárias certas disposições da parte daquele que as sente, é preciso que existam no 
auxílio dos objetos que o rodeiam. Não deve haver nem um repouso absoluto nem demasiada 
agitação, mas um movimento uniforme e moderado, sem abalos nem intervalos. Sem movimento, a 
vida é apenas letargia. Se o movimento é desigual ou por demais forte, acorda; chamando nossa 
atenção para os objetos que nos rodeiam, ele destrói o encanto do devaneio e nos arranca de dentro 
de nós mesmos para nos recolocar imediatamente sob o jugo do destino dos homens e nos devolver 
ao sentimento de nossas infelicidades. Um silêncio absoluto leva à tristeza. Oferece uma imagem da 
morte. Então, o socorro de uma imaginação alegre é necessária e se apresenta com bastante 
naturalidade àqueles que o Céu gratificou com tal imaginação. O movimento que não vem de fora 
nasce então dentro de nós. O repouso é menor, é verdade, mas é também mais agradável quando 
leves e doces ideias, sem agitar o fundo da alma, por assim dizer, apenas tocam levemente sua 
superfície. Somente o necessário para lembrar-se a si mesmo, esquecendo todos os seus males. Essa 
espécie de devaneio pode ser apreciado onde quer que se possa estar tranquilo e pensei muitas vezes 
que na Bastilha e mesmo numa masmorra, onde nenhum objeto viesse chocar minha vista, teria ainda 
podido sonhar agradavelmente. (ROUSSSEAU, 1986, p. 77). 
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 Tivemos o cuidado em transcrever, na íntegra, o trecho da quinta caminhada das 

Rêveries em que Rousseau devaneia. O texto nos governa vagarosamente. As imagens, aos 

poucos, vão ocupando seus devidos lugares. O leitor caminha em um movimento moderado e 

uniforme e as ideias seguem sua fluência particular. As imagens aparecem e nem todas lhe 

interessam, naquele determinado instante. Assim, a imaginação se apresenta, naturalmente, 

enquanto outras ideias emergem do fundo da alma com o intuito de acrescentar o necessário 

para lembrar-se de si mesmo. O prazer de se absorver inteiramente no devaneio purificava 

Rousseau de todo mal. Não se separava do universo, sentia-se unido a ele. A sonoridade suave 

e leve, o levara a confundir o real com o imaginário. Por intermédio da linguagem poética, o 

devaneio era transposto para o papel. 

Na sexta edição do Dicionário da Academia Francesa (1895), o substantivo rêverie 

deriva como um dos aceitáveis sinônimos de sonho. Levando-se em consideração a referência 

do dicionário, rêverie diz respeito “ao estado de espírito ocupado por ideias vagas que o 

interessam, e aos pensamentos alegres ou tristes pelos quais se deixam conduzir a 

imaginação”.6 De acordo com Barguillet (1991, p. 147), 

 

Rêver, c’est tout d’abord laisser aller ses pensées comme elles viennent, 
sans chercher à leur imposer un ordre pré-déterminé: la rêverie implique 
donc une passivité de l’esprit qui, au lieu de gouverner sa méditation, se 
laisse flotter au gré de ses associations d’idées, pour mieux se connaître 
dans sa spontanéité conforme à la voix de la Nature.7   

  

Nas Rêveries o ato de devanear é permitido graças aos encontros com a alma. O 

devaneio é a projeção do passado fugidio, possibilitando ao filósofo desfrutar do sentimento 

de sua existência passada e, também, da perfeita autonomia e autossuficiência vivenciada 

naquela época. O espírito regido pelas oscilações da psique não é capaz de proceder com 

ordem e método, senão Rousseau estaria se afastando de seu objetivo: 

 

Une situation si singulière mérite assurément d’être examinée et décrite, et 
c’est à cet examen que je consacre mes derniers jours. Pour le faire avec 
succès il y faudrait procéder avec ordre et méthode: mais je suis incapable 

                                                            

6 RÊVERIE. s.f. Il se dit de l’état de l’esprit occupé d’idées vagues qui l’intéressent, et de pensées 
riantes ou tristes auxquelles se laisse aller l’imagination. 

7 “Devanear, é antes de tudo deixar seguir seus pensamentos como eles vêm, sem procurar lhes impor 
uma ordem pré-determinada: o devaneio implica então uma passividade do espírito que, em lugar de 
governar sua meditação, se deixa flutuar ao prazer das associações de ideias, para melhor se 
conhecer em sua espontaneidade de acordo com a voz da Natureza”. (Tradução nossa). 
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de ce travail et même il m’écarterait de mon but qui est rendre compte des 
modifications et de leurs successions. Je ferai sur moi-même à quelque 
égard les opérations que font les physiciens sur l’air pour en connaître l’état 
journalier. J’appliquerai le baromètre à mon âme, et ces opérations bien 
dirigées et longtemps répétées me pourraient fournir des résultats aussi sûrs 
que les leurs.8 (ROUSSEAU, 1972, p. 42). 

 

Rousseau projetou os dias finais para repetir o passado, aproximando-se da 

concepção freudiana de que o passado não está morto, mas se renova e se repete. O genebrino 

caminhava sob as manifestações da alma, do inconsciente, e isso significa dizer que as 

variações da alma são tão imprevisíveis quanto às variações atmosféricas, como evidencia 

Starobinski (2000, p. 418) “[...] les variations de l’âme rêveuse sont à la fois aussi 

imprévisibles et aussi strictement soumises aux lois physiques de l’univers que le sont les 

variations atmosphériques: elles échappent à la volonté humaine”.9 As mudanças da alma 

não podem ser calculadas. Cumprem-se de maneira automática, analogamente ao trabalho 

realizado pelo inconsciente. Impossibilitado de comandar essas variações, o enunciado é 

submetido a uma linguagem mais abrangente: a poesia. Nessa perspectiva, o tom melancólico 

da prosa poética rousseauniana relaciona-se aos desejos frustrados do narrador: 

 

[...] quelquefois pendant plusieurs heures, plongé dans mille rêveries 
confuses mais délicieuses, et qui sans avoir aucun objet bien déterminé ni 
constant ne laissaient pas d’être à mon gré cent fois préférables à tout ce 
que j’avais trouvé de plus doux dans ce qu’on appelle les plaisiris de la 
vie.10 (ROUSSEAU, 1972, p. 98). 

 

A inquietude que absorvia seu coração, a necessidade de afastar-se da sociedade para 

encontrar paz de espírito e plenitude, o fazia devanear. Transpondo as recentes sensações para 

                                                            

8  “Uma situação tão singular merece seguramente ser examinada e descrita, e é esse exame que 
consagro meus últimos lazares. Para fazê-lo com sucesso, seria necessário proceder com ordem e 
método: porém sou incapaz desse trabalho e mesmo ele me afastaria de minha finalidade que é a de 
perceber as contínuas modificações de minha alma. Farei em mim, num certo sentido as operações 
feitas no ar pelos físicos, para conhecer seu estado diário. Aplicarei o barômetro à minha alma e 
essas operações, bem conduzidas e longamente repetidas, poder-me-iam fornecer resultados tão 
seguros quanto os seus”. (ROUSSEAU, 1986, p. 27). 

9 “[...] as variações da alma sonhadora são igualmente tão imprevisíveis e tão estritamente submetidas 
às leis físicas do universo quanto o são as variações atmosféricas: elas escapam à vontade humana”. 
(STAROBINSKI, 2011, p.480).  

10 “[...] algumas vezes durante várias horas, mergulhando em mil devaneios confusos mas deliciosos, e 
que, sem nenhum objeto bem determinado nem constante, não deixavam de ser, na minha opinião, 
cem vezes preferíveis a tudo o que encontrara de mais doce no que chamam os prazeres da vida”. 
(ROUSSEAU, 1986, p.74). 
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seu mundo no esforço de agradar-se, Rousseau agia como a criança que brinca e fantasia uma 

realidade paralela. Ao devanear, o autor tratava seriamente a realidade edificada, todavia, 

sabia que tudo não passa de uma invenção. Insatisfeito, procurava no passado o bem-estar do 

presente: “Le discours de Rousseau paraît voué à se déployer à l’écart de ce qu’il désigne 

comme l’état plus précieux”.11 (STAROBINSKI, 2000, p. 416). O distanciamento do 

enunciado metaforiza a vida do filósofo. Retirado da sociedade que o atormentara, sozinho, 

pretendia explicar sua vida. Um bom começo para compreender e nomear um mundo que, 

antes, não tinha necessidade de ser caracterizado. 

Freud, em Escritores criativos e devaneios (1908[1907]), comparou o ato de brincar 

à realidade dos escritores. O psicanalista assinalava que, 

 

Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao prazer que 
obtinham do brincar. Contudo, quem compreende a mente humana sabe que 
nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de um prazer que já 
experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada; apenas trocamos 
uma coisa por outra. O que parece ser uma renúncia é, na verdade, a 
formação de um substituto ou sub-rogado. Da mesma forma, a criança em 
crescimento, quando pára de brincar, só abdica do elo com os objetos reais; 
em vez de brincar, ela agora fantasia. Constrói castelos no ar e cria o que 
chamamos de devaneios. Acredito que a maioria das pessoas construa 
fantasias em algum período de suas vidas. Este é um fato a que, por muito 
tempo, não se deu atenção, e cuja importância não foi, assim, 
suficientemente considerada. (FREUD, 1925, p. 3, grifo do autor). 

 

Conforme se verificou, o adulto não brinca como a criança. Ele fantasia. Imagina e 

constrói a realidade que lhe é adequada. O próprio Rousseau reconhece que os instantes 

despertados pelo prazer da fantasia não eram duradouros “[...] et comment peut-on appeler 

bonheur un état fugitif qui nous laisse encore le coeur inquiet et vide, qui nous fait regretter 

quelque chose avant, ou désirer encore quelque chose après?”12 (ROUSSEAU, 1972, p. 

101), pois a renúncia tem de ser executada. A criança fantasia o mundo do adulto e não se 

envergonha por isso. Já o adulto, quando fantasia, envergonha-se, visto que os desejos 

estimulados pela fantasia são de tal gênero que há necessidade de ocultá-los, ou, ainda, em se 

tratando de um adulto, não lhe dá o direito de criar um mundo correspondente. 

                                                            

11 “O discurso de Rousseau parece destinado a manifestar-se à distância daquilo que ele designa como 
o estado mais precioso”. (STAROBINSKI, 2011, p. 479). 

12 “[...] e como podemos chamar felicidade a um estado fugidio que nos deixa o coração inquieto e 
vazio, que nos faz lamentar alguma coisa antes ou desejar ainda alguma coisa depois?” 
(ROUSSEAU, 1986, p. 76). 
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Os devaneios são mutáveis e alteram-se de acordo com a situação, ressaltou Freud. 

Em suas palavras, “cada nova impressão ativa uma espécie de ‘carimbo da data de 

fabricação’”. (FREUD, 1925, p. 4). Sendo assim, a relação estabelecida entre a fantasia e o 

tempo é indispensável. Três tempos são cingidos pela nossa ideação, representando os três 

momentos da fantasia. O primeiro tempo é o da impressão atual: alguma coisa motivadora no 

presente animou um dos desejos do sujeito. Em seguida, ele retrocede ao passado, recordando 

uma lembrança anterior. Para Freud, essa lembrança está ligada à infância, circunstância em 

que o desejo foi realizado. Fantasia-se outra situação a ser executada no futuro, que figura a 

efetivação do desejo. “O que se cria então é um devaneio ou fantasia, que encerra traços de 

sua origem a partir da ocasião que o provocou e a partir da lembrança. Dessa forma o passado, 

o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio do desejo que os une”. (FREUD, 1925, p. 4). 

A confirmação das palavras de Freud é observada em Les rêveries du promeneur 

solitaire. Dizia Jean-Jacques Rousseau:  

 

On ne m’a laissé passer guère que deux mois dans cette île, mais j’y aurais 
passé deux ans, deux siècles et toute l’éternité sans m’y ennuyer un moment 
[...] Je compte ces deux mois por le temps le plus heureux de ma vie et 
tellement heureux qu’il m’eût suffi durant toute mon existence sans laisser 
naître un seul instant dans mon âme le désir d’un autre état.13 (ROUSSEAU, 
1972, p. 95). 

 

A felicidade do narrador na ilha de Saint-Pierre teve pouca duração, só dois meses. 

Contudo, o filósofo conseguiu relembrar os instantes de felicidade plena ali desfrutados. Na 

situação presente, ou seja, no decurso de sua atividade de herborização, Rousseau devaneia e 

volta às sensações vividas. O souvenir da ilha desencadeia uma série de diferentes lembranças 

evocadas como inspiradoras da felicidade. No porvir, ele esperava poder repetir tais 

manifestações de felicidade experimentadas em Saint-Pierre. Nada mais era que uma ilusão 

de retorno do prazer um dia usufruído. O presente é o tempo da escrita; o passado, o tempo da 

vivência, e o futuro, o tempo da leitura que conterá a certeza da felicidade absoluta. De acordo 

com Freud, “[...] o desejo utiliza uma ocasião do presente para construir, segundo moldes do 

passado, um quadro do futuro”. (FREUD, 1925, p. 5). 

                                                            

13 “Deixaram-me passar apenas dois meses nessa Ilha, mas nela teria passado dois anos, dois séculos e 
toda a eternidade, sem me entediar um só momento [...]. Considero esses dois meses como o tempo 
mais feliz de minha vida e de tal forma feliz que ter-me-ia bastado durante toda a minha existência, 
sem fazer nascer, por um único instante, em minha alma, o desejo de um outro estado”. 
(ROUSSEAU, 1986, p. 72). 
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Segundo Eagleton, “a narrativa é uma fonte de consolo: os objetos perdidos são 

causa de ansiedade para nós, simbolizando certas perdas inconscientes mais profundas (o 

nascimento, as fezes, a mãe) e é sempre um prazer vê-los de volta, seguros”. (EAGLETON, 

2006, p. 278). Em Rousseau, a salvação pela arte, por meio da narrativa de si, é a única 

alternativa alcançada pelo narrador para livrar-se da ansiedade e da angústia que o submergia. 

A vontade de reviver instantes soberbos de prazer só é legítima por intermédio da memória. A 

insatisfação que o perturbava seria eliminada pela volta constante ao tempo passado, ao lugar 

em que seu ego não poderia ser atingindo. A imaginação adicionava imagens encantadoras 

que reanimavam os devaneios, abstratos e monótonos, já que as lembranças não eram plenas: 

 

En rêvant que j’y suis [à l‘île de Saint-Pierre] ne fais-je pas la même? Je 
fais même plus; à l’attrait d’une rêverie abstraite et monotone je joins des 
images charmantes qui la vivifient. Leurs objets échappaient souvent à mes 
sens dans mes extases, et maintenant plus ma rêverie est profonde plus elle 
me les peint vivement. Je suis plus au milieu d’eux et plus agréablement 
encore que quand j’y étais réellement. Le malheur est qu’à mesure que 
l’imagination s’attiédit cela vient avec plus de peine et ne dure pas si 
longtemps. Hélas, c’est quand on commence à quitter sa dépouille qu’on en 
est les plus offusqué!14 (ROUSSEAU, 1972, p. 104-105). 

 

O sonho é o caminho real que leva ao inconsciente para o descobrimento de um além 

da consciência, interno ao sujeito. O sonhador somente tem acesso ao conteúdo manifesto dos 

sonhos, isto é, àquilo que recorda ao despertar. Em se tratando de uma atividade 

transformadora, visto que o conteúdo manifesto aparece, e é contado de forma distorcida do 

conteúdo latente, que são os pensamentos dos sonhos, Freud afirmou que “todo e qualquer 

juízo ou raciocínio que apareça num sonho é apenas a repetição de um modelo procedente dos 

pensamentos oníricos latentes”. (FREUD apud GARCIA-ROZA, 2004, p. 103). As alterações 

subjugadas ao conteúdo dos sonhos são reflexos da censura. A censura, para o vienense, opera 

entre o sistema inconsciente e o pré-consciente. Impedindo a passagem de algo proibido, 

deturpa os pensamentos latentes durante o exercício do sonho. Tais distorções não são feitas 

                                                            

14 “Sonhando que estou lá [na ilha de Saint-Pierre], não faço a mesma coisa? Faço mesmo mais; aos 
atrativos de um devaneio abstrato e monótono, acrescento imagens encantadoras que o vivificam. 
Em meus êxtases, seus objetos escapavam muitas vezes a meus sentidos, e agora, mais meu 
devaneios são profundos mais ela os pinta com energia. Permaneço muitas vezes mais 
profundamente entre eles e de forma mais agradável ainda do que quando lá me encontrava de fato. 
Infelizmente, à medida que a imaginação se entorpece, isso acontece com maior dificuldade e não 
dura tanto tempo. Ai de mim, é quando se começa a abandonar seus despojos que se é mais 
perturbadopor eles”! (ROUSSEAU, 1986, p.78). 
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ao acaso, mas determinadas pela imposição da repressão social, a principal ordenadora da 

deformação onírica. 

Nem os sonhos nem nada na terra conservam uma forma perfeita. Tudo se 

transforma em conformidade com as exigências do tempo e da natureza. A identidade instável 

se modifica até o dia de nossa morte. Se a identidade está em constante mutação, aquilo que 

adotamos como valores também sofre alterações e, consequentemente, nossas opiniões e 

nossos sonhos se modificam. É nesse sentido que Rousseau acreditava não existir a felicidade 

duradoura. Eis o que ele escreveu: 

 

Tout est dans um flux continuel sur la terre: rien n’y garde une forme 
constante et arrêtée, et nos affections qui s’attachent aux choses extérieures 
passent et changent nécessairement comme elles. Toujours en avant ou en 
arrière de nous, elles rappellent le passé qui n’est plus ou préviennent 
l’avenir qui souvent ne doit point être: il n’y a rien là de solide à quoi le 
coeur puisse s’attacher. Aussi n’a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui 
passe; pour le bonheur qui dure je doute qu’il soit connu.15 (ROUSSEAU, 
1972, p. 101).  

 

A impossibilidade de efetivar certos desejos caracterizados pelas vozes sociais de 

“proibidos” faz com que eles sejam transportados ao inconsciente. O inconsciente, movido 

por esses desejos insatisfeitos, cria fantasias imaginárias em que as estratégias da elaboração 

condensam e deslocam os sentidos. Sabendo-se que o trabalho do inconsciente é concretizado 

a posteriori, as significações presentes no conteúdo manifesto dos sonhos, ou até mesmo nos 

atos falhos, distorcem a lógica real desses desejos. O psicanalista, agindo como explorador, 

cava as informações, que perante o analisado não possuem nenhuma importância. A realidade 

submergida nos abismos do inconsciente tarda a ser decifrada: “o homem não é o senhor da 

sua própria casa”. 
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A crise do romance e o conto simbolista: o exemplo de Villiers de l’Isle-Adam 
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Resumo: Na segunda metade do século XIX, na esteira de Edgar Allan Poe, Aloysius 
Bertrand, Richard Wagner e J.-K. Huysmans, Villiers de l’Isle-Adam e outros autores – 
Laforgue e Charles Cros, por exemplo –, ao tentar representar seus sonhos e ideais na trama 
de uma história, conseguem dar novos rumos à linguagem poética e conduzem a narrativa em 
direção à poesia. Nesse período, a literatura francesa assiste, por um lado, ao triunfo dos 
romances realista e naturalista, com grandes representantes como Flaubert, Balzac e Zola, e, 
por outro, na contracorrente dos aspectos burgueses do romance e correspondendo aos anseios 
dos simbolistas pela criação de uma linguagem condensada, imagética e sugestiva, à 
emergência do conto poético. Assim, este trabalho objetiva, a partir da seleção de alguns 
contos da obra Contes cruels (1883), de Villiers de l’Isle-Adam, ilustrar a osmose que se 
operou entre os gêneros na segunda metade do século XIX e que culminou com o surgimento 
do conto simbolista. Ao se diferenciar da linguagem empregada pelos autores de sucesso da 
época, a coletânea villieriana torna-se exemplar da expressão poética da época e anuncia a 
crise do romance que se produzirá a partir de então. 
Palavras-chave: Crise do romance; Conto simbolista; Villiers de l’Isle-Adam; Contes cruels. 
 
Résumé: Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, dans le sillage d'Edgar Allan Poe, 
Aloysius Bertrand, Richard Wagner et J.-K. Huysmans, Villiers de l'Isle-Adam et d'autres 
auteurs – Laforgue et Charles Cros, par exemple –, en essayant de représenter leurs rêves et 
leurs idéaux dans l'intrigue d'une histoire, réussissent à donner de nouveaux chemins au 
langage poétique et conduisent le récit vers la poésie. Pendant cette période, la littérature 
française voit, d'une part, le triomphe de romans réalistes et naturalistes, avec de grands 
représentants comme Flaubert, Balzac et Zola, et d'autre part, à contre-courant des aspects 
bourgeois du roman et correspondand aux souhaits des symbolistes par un langage condensé, 
imagétique et évocateur, l'émergence du conte poétique. Ainsi, à partir de la sélection de 
certains contes de l’oeuvre Contes cruels (1883), de Villiers de l'Isle-Adam, ce travail a le but 
d’illustrer l'osmose qui s’ést produite entre les genres littéraires dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle et qui a culminé dans le conte symboliste. En se différenciant du langage utilisé 
par les auteurs à succès de l'époque, la collection villierienne devient un exemple de 
l'expression poétique de cette période et annonce la crise du roman qui se produira par la 
suite. 
Mots-clés: Crise du roman; Conte symboliste; Villiers de l’Isle-Adam; Contes cruels. 
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A CRISE DO ROMANCE E O CONTO SIMBOLISTA 
 

Na segunda metade do século XIX, na esteira de Edgar Allan Poe, Aloysius 

Bertrand, Richard Wagner e J.-K. Huysmans, Villiers de l’Isle-Adam e outros autores – 

Laforgue e Charles Cros, por exemplo –, ao tentar representar seus sonhos e ideais na trama 

de uma história, conseguem dar novos rumos à linguagem poética e conduzem a narrativa em 

direção à poesia. Nesse período, a literatura francesa assiste, por um lado, ao triunfo dos 

romances realista e naturalista, com grandes representantes como Flaubert, Balzac e Zola, e, 

por outro, na contracorrente dos aspectos burgueses do romance e correspondendo aos anseios 

dos simbolistas pela criação de uma linguagem condensada, imagética e sugestiva, à 

emergência do conto poético.  

Assim, este trabalho objetiva, a partir da seleção de alguns contos da obra Contes 

cruels (1883), de Villiers de l’Isle-Adam, ilustrar a osmose que se operou entre os gêneros na 

segunda metade do século XIX e que culminou com o surgimento do conto simbolista. Ao se 

diferenciar da linguagem empregada pelos autores de sucesso da época, a coletânea villieriana 

torna-se exemplar da expressão poética da época e anuncia a crise do romance que se 

produzirá a partir de então. 

Por volta dos anos 1885-89, a vanguarda dos anos 90 começa a se manifestar e tem 

exigências que a desviam do romance naturalista. Eles estão convencidos de que o que há de 

mais profundo nos homens escapa da abordagem naturalista. Estão também influenciados por 

Wagner e a grandeza de seu texto. Várias revistas começam a pregar novos valores. Eles 

haviam descoberto Mallarmé e Verlaine. Obras de Rimbaud e Laforgue estavam sendo 

reeditadas. Eles têm como porta-vozes dessa revolta ou guerra contra o Naturalismo Mallarmé 

e Villiers e por seu intermédio Baudelaire, Poe e Wagner. 

Esses autores preocupam-se com tudo o que escapa da tomada brutal e superficial 

dos sentidos e estão voltados para o que ultrapassa o visual e o tátil: estão mais ligados à 

religião, à moral e ao ocultismo. Trata-se de uma era que mistura misticismo e realidade. 

Villiers de l’Isle-Adam mostra, a partir das teorias do idealismo hegeliano, lembrado pela 

personagem Claire Lenoir, em Tribulat Bonhomet (1887) que devemos escapar do mundo 

habitual para construir, com um livre esforço do espírito, um mundo que nos seja digno. 

Os poetas simbolistas acreditam que a realidade exterior não traz/ensina nada: é 

preciso mergulhar nas profundezas da alma e deixar o mundo aparente completamente de 

lado. Segundo Michaud (1966), para entender a mensagem simbolista devemos compreender 
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a mensagem decadente, que não representa certamente uma doutrina, mas sobretudo o espírito 

no qual vários autores estavam imbuídos e que manifesta uma verdadeira revolução: 

 

Um vento de revolta se levanta, como nos tempos do Romantismo. E, agora, 
como então, nas fileiras dos revoltados, não se ouve senão um grito: pela 
liberdade. 
Pela liberdade, mas e então? Liberar o quê? Tudo o que uma civilização 
materialista, lentamente, sufocou: emoções, sentimentos, desejos, sonhos, 
um mundo secreto longamente oprimido, e que se designa por uma palavra: 
a alma. Trata-se de reabilitar a alma, de restabelecer os direitos da vida 
interior, e o combate impõe-se. Porém, a alma é uma palavra muito vaga, 
sobretudo, em uma língua que perdeu o respeito por ela mesma. A alma 
poderia ser a mensageira do espírito, a aspiração à unidade, ao bem supremo, 
aquela que intervém para assegurar a ordem e a harmonia. (MICHAUD, 
1966, p. 403, tradução nossa). 

 

Essa geração afirmava um desprezo pelo romance que já havia sido ressaltado por 

Sainte Beuve e nomeado de literatura industrial. Contrários à apresentação da existência 

cotidiana, buscavam a análise de tipos abstratos e de sentimentos refinados. Catulle Mendès 

dizia que os poetas são simbolistas e que os romancistas são naturalistas ou psicólogos. 

Se por um lado a estética simbolista conduziu a poesia rumo a uma forma densa, cujo 

principal objetivo é a sugestão, o romance também começa a aproximar-se do conto e, por 

fim, estabelece-se uma grande comunicação entre conto e poema que culminará com o 

aparecimento de uma nova forma literária – o conto poético: 

 

Sem dúvida a pureza do gênero se perde; mas disso resulta um 
enriquecimento poético graças ao qual o conto tende para o poema em prosa 
e, às vezes, torna-se poema em prosa quando efetua as condições de 
brevidade e de concentração que são essenciais [...] – condições muito 
menos estranhas à natureza do conto que à do romance. E aliás, todo conto 
não tende, desde sua concepção, a edificar um pequeno mundo imaginário, 
que escapa às leis do universo real e onde tudo é signo e símbolo? Não nos 
espantemos então se, quando se afirma a estética simbolista das analogias, 
das correspondências secretas, dos símbolos reveladores, vemos tantos 
escritores escreverem “contos” que se aproximam do poema (e, às vezes, 
“poemas em prosa” que não são senão contos). (BERNARD,1959, p. 519, 
tradução nossa). 

 

Cortazar (1993) lembra-nos que o conto afirmou-se como gênero literário autônomo 

no período entre 1829 e 1832, e que seus maiores representantes na França são Mérimée e 
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Balzac e, nos Estados Unidos, Hawthorne e Poe. Ressalta também que é Edgar Allan Poe 

quem impulsiona a forma que ganharia então força futura em todo o mundo. Em sua invenção 

e criatividade, Poe “compreendeu que a eficácia de um conto depende da sua intensidade 

como acontecimento puro” (CORTÁZAR,1993, p. 122, grifo do autor).   

O conto é uma forma literária na qual os comentários devem ser suprimidos e as 

palavras são escolhidas para convergir em direção ao acontecimento que deve ser forte, 

porque trata de uma questão humana essencial e intensa. Em sua estrutura funcional, o conto 

possuiu um critério de economia que contribuirá para que o fato a ocorrer seja intenso. Não há 

rodeios ou digressões, as palavras desde o início preparam para o impacto do acontecimento. 

Entre outros grandes mestres do gênero, Cortazar (1993, p. 124) destaca também Villiers de 

l’Isle-Adam, incluindo-o entre aqueles que têm uma capacidade de elaboração “magnética dos 

grandes contos”.  

 

O EXEMPLO DE VILLIERS DE L’ISLE-ADAM 

 

O tema central das narrativas de Villiers de l’Isle-Adam não é realista, trata-se de 

questões da condição humana. As personagens compõem-se sob as influências dos heróis 

frutos do Romantismo alemão, inglês e francês, nos quais encontramos um caráter noturno, 

melancólico, rebelde e marginal, mas cuja carga dominante será “o cultivo da solidão por 

inadaptação e a busca de absolutos”, como bem nos lembra Cortazar (p. 131, 1993).  

O conto “Souvenirs occultes” ilustra bem a osmose que se operou entre os gêneros 

no século XIX. Com efeito, o poema em prosa com o título nervaliano “El Desdichado”, de 

Villiers, representa um esquema da versão definitiva do conto “Souvenirs occultes”, no qual 

cada uma das três estrofes do poema será retomada e desenvolvida. 

Podemos aproximar Souvenirs occultes” das narrativas míticas, que são histórias que 

querem dar conta do sentido do mundo por meio dos símbolos e cujo protagonista efetua uma 

busca, frequentemente de cunho existencial. Não é a intriga – a viagem em busca de tesouros 

perdidos – que interessa, o que é importante é o vazio do herói, Gaël, suas angústias e gestos. 

Se por um lado, a aventura vivida pelo antepassado é real, ela é símbolo, entretanto, de uma 

outra viagem, é símbolo de uma narrativa primordial, aquela da viagem interior do 

protagonista. 

Memória e imaginação se combinam na composição poética das “lembranças 

ocultas” e, de fato, como bem lembra Machado (1980), em seu trabalho de reconstituição de 
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um passado, não é a preocupação de ser verdadeiro ou exato, que move o poeta, mas sim, a 

necessidade de criar uma verdade pessoal que só é possível pela linguagem poética. Desse 

modo, as descrições do conto são características do discurso poético, pois exprimem uma 

atitude mais contemplativa e, consequentemente, mais poética do mundo e da existência. Da 

mesma maneira, na composição da linguagem poética de “Souvenirs occultes, o uso do sonho 

é também fundamental: “[...] Instintivamente, também evito, não sei porque, os nefastos 

clarões da lua e as malignas aproximações humanas. Sim, eu os evito quando ando assim, 

com meus sonhos!... (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986, t.I, p. 743, tradução e grifo 

nossos).  

Encontramos, espalhadas na obra de Villiers, objeções que ele faz aos burgueses, 

sobretudo no que diz respeito à importância que atribui ao dinheiro: esse materialismo 

conduziria à negação da alma. De fato, o burguês é desprovido de sentimento de humanidade 

exercendo, em sua descrença no lado espiritual, um poder vingativo em relação ao artista, à 

arte, aos sentimentos elevados como a religião e o idealismo. Villiers relata frequentemente 

essa atrocidade em seus contos. 

Segundo Raitt (1986, p. 167, tradução nossa), Villiers recusa-se a compactuar com as 

ideias de seu tempo porque o burguês é, para ele, “[...] materialista, profunda, exclusiva e 

agressivamente. Seu único critério é o ‘senso comum’, e ele condena absolutamente o que seu 

senso comum recusa aceitar". Abre-se, assim, um abismo entre os homens de sua época e o 

próprio artista. Em sua recusa a tudo que há de sensível no mundo, e que não corresponde à 

noção de senso comum ou de bom senso, o burguês quer sufocar as manifestações do mundo 

invisível e para Villiers, mesmo com a clareza trazida pela ciência, é preciso voltar ao 

começo, ao mistério e ao non-sens. A infelicidade do homem e a destruição da civilização 

devem-se ao fato de que, em sua ânsia de riquezas, os homens esquecem-se das riquezas 

espirituais e desprezam Deus. 

Villliers de l’Isle-Adam, formado na tradição católica, quer encontrar na memória e 

nos sonhos, ou seja, nas lembranças ocultas, seu autoconhecimento: essa descoberta aponta 

nossas fraquezas e nossa mesquinhez. Ele parece querer mostrar que a humanidade terá 

constantemente que se bater contra os enigmas da vida e da morte e que permanecerá 

angustiada se não buscar a espiritualidade. Opondo-se ao pensamento burguês, racionalista, 

mecanicista e materialista do século XIX, Villiers, em sua fé no espiritual, acreditava e 

buscava uma existência que se encontrava no Além – outra dimensão que a terrestre –, 

presente, talvez, por oposição, como vemos em “Souvenirs occultes”, na verdadeira essência 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

508 

   

humana interior, ou ainda, nessas cidades mortas, quimeras simbolistas, onde via reluzir 

tesouros. 

Com efeito, autores como Villiers, influenciados pelo “Sol Negro da Melancolia” 

nervaliana, por meio da criação poética, conseguem aceder aos limites do ser da linguagem e 

da humanidade, e são capazes, adentrando os caminhos da melancolia, encontrar uma 

sublimação ou salvação. 

Outro exemplo significativo em Contes cruels são as “Fleurs de ténèbres”, conto no 

qual podem ser destacados alguns traços de dissonância sutil, resultante tanto da influência de 

Heine, quanto daquela de Baudelaire – é preciso lembrar –, e que opõem lirismo e ironia. 

Assim, em “Fleurs de ténèbres”, percebemos uma prosa poética permeada de ironia e uma 

linguagem que permite uma aproximação do conto com o poema em prosa. 

Com efeito, “Fleurs de ténèbres” poderia ser incluído na antologia de poemas em 

prosa de des Esseintes, em sua “pequena capela”, pois para ele o poema em prosa é “o óleo 

essencial da arte”, uma verdadeira “suculência desenvolvida e reduzida em uma gota” e que 

“já existia em Baudelaire, e também naqueles poemas de Mallarmé que [des Esseintes] 

inalava com uma profunda alegria.” (HUYSMANS, 1978, p. 221-222, tradução nossa). 

O espírito baudelairiano está sempre presente nas páginas de Contes cruels. 

Entretanto, como observam Raitt et al. (1986), mesmo que o autor das “Fleurs du mal” não 

tenha fornecido um modelo narrativo a Villiers, ele aparece no plano da arte em geral e 

naquele das ideias e dos temas. Da mesma maneira, a estética do poema em prosa permeia 

uma boa parte da obra e provém do Spleen de Paris (BAUDELAIRE, 1869).  

Como em Le Spleen de Paris, o que predomina em “Fleurs de ténèbres” é uma 

linguagem que se aproxima da poesia por seu caráter metafórico e imagético. Há uma fusão 

de gêneros, na narrativa villieriana, da mesma forma que na coletânea de Baudelaire: conto e 

crônica jornalística condensam-se em uma narrativa repleta de poesia e crítica. O subtítulo da 

obra baudelairiana, “Petits poèmes en prose”, aponta para a confrontação entre poesia e prosa 

e, da mesma maneira, em Contes cruels, mesmo que não se trate de uma coletânea de poemas 

em prosa, ali se encontram textos que se aproximam de diferentes gêneros, como por 

exemplo, textos críticos e novelas, além da poeticidade já remarcada anteriormente. Aliás, a 

associação de “Fleurs de ténèbres” à obra de Charles Baudelaire é observada, de imediato, a 

partir do título: como não pensar em um jogo de palavras, em um paralelismo? Ou seja, 

“Fleurs de ténèbres” – “Fleurs du mal”. 
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Vários críticos, Raitt (1986), por exemplo, remetem o texto villieriano ao poema em 

prosa “La corde” de Baudelaire (1869), pois o conto representaria uma redução do poema em 

prosa de Le spleen de Paris. Em ambos são açoitados aqueles que, pelo gosto do dinheiro e 

possuidores de coração frio, não atentam para os sentimentos mais nobres. Um paralelismo se 

constrói entre a ideia das “créatures-spectres” do conto de Villiers e “les autres hommes” do 

poema em prosa de Baudelaire. Ambos colocam em cena indivíduos comuns que são 

diferentes do artista moderno cuja existência no mundo em que vive se torna insuportável.  

O narrador-protagonista do poema em prosa baudelairiano é um pintor, representante 

de seu conceito de artista moderno – seja pintor, poeta ou qualquer outro –, e sua leitura nos 

remete de imediato a seu texto crítico “Le peintre de la vie moderne” (1961), no qual 

estabelece uma relação entre o pintor e a criança, e compara a força da imaginação na criança 

à do artista. De fato, em seu texto crítico, Baudelaire pede ao leitor para entender o pintor do 

qual ele fala como “um homem-criança”, como “um homem que possui a cada minuto o gênio 

da infância, ou seja, o espírito para o qual nenhum aspecto da vida está enfraquecido” 

(BAUDELAIRE, 1961, p. 1159-1160, grifo do autor, tradução nossa). 

Em “La corde”, “os outros homens” vivem na ilusão aparente: a princípio o pintor 

parece estar tomado pela mesma ilusão, mas sua capacidade de olhar e compreender as coisas 

do mundo o torna vidente e, no final do poema, ele surge novamente como esse ser iluminado, 

capaz de perceber a hipocrisia do mundo em que vive. Surge, então, a ideia do poeta 

visionário, aquele que não tem ilusões, ou seja, não vê o aparente, consegue ser clarividente e 

se opõe aos outros homens. 

Nesse poema, também aparece a recorrência da palavra “fantôme”, cujo significado 

seria aquele dos homens que não vivem realmente, ou seja, eles são verdadeiros espectros. No 

texto villieriano – não apenas em “Fleurs de ténèbres”, mas também em “À s’y méprendre” e 

“Le Désir d’être un homme” –, a mesma imagem aparece, representada por ”ces créatures-

spectres” e “les flâneurs”, metáforas assimiladas de Baudelaire. 

A condensação, grande recurso poético de Villiers de l’Isle-Adam, o conduz à 

escolha cuidadosa das palavras, com o intuito de sugerir suas ideias e é somente atentando 

para os recursos que ele emprega, que podemos perceber que a brevidade de “Fleurs de 

ténèbres” aponta para a mesma ideia de Baudelaire: a do artista visionário que não se adapta 

ao mundo em que vive; que busca o mundo ideal em outro plano, na escritura e na 

imaginação. O poeta critica os seres medíocres que não conseguem perceber a verdadeira 

essência da existência e, assim, busca refúgio também na morte, a verdadeira salvação.  
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Poderíamos pensar, retomando duas ideias já desenvolvidas anteriormente, ou seja, a 

da dissonância, herdada, principalmente, de Heine, e a da variedade de gêneros presente no 

texto villieriano, que tais procedimentos estilísticos se conjugam na obra do autor. No que se 

refere a este conto e ao seu plano formal, essa união representaria uma escolha estilística de 

Villiers para tratar de uma questão que o toca profundamente, ou seja, aquela desses homens 

espectros, que não compreendem o real sentido da existência humana. Villiers emprega a 

crônica, um gênero que aborda, principalmente, questões da vida cotidiana, em uma 

associação inusitada com a poesia, e o conto ultrapassa as fronteiras da prosa jornalística ou, 

até mesmo, do texto literário não poético, para abordar um tema que, talvez, só o modo de 

significar da lírica fosse capaz de expressar. 

A relação que se estabelece entre os dois autores é, sobremaneira, aquela das ideias 

filosóficas, que concernem aos temas e às “Correspondances” de Baudelaire (1961), 

ressaltando que estas últimas tornam-se evidentes nas construções poéticas, pelas associações 

e analogias que Villiers faz, sobretudo, no plano semântico. Forma e conteúdo são 

intrinsecamente ligados pela genialidade imaginativa de Villiers e, no plano semântico, vemos 

surgir duas realidades distintas, constituídas por dois campos semânticos distintos: vida 

real/mundo aparente x existência inútil/seres espectros. Reforçando a influência das ideias e 

procedimentos de Baudelaire na obra de Villiers, vemos que essas realidades são, ao mesmo 

tempo, correspondentes ou analógicas, como por exemplo “des femmes en toilettes voyantes” 

e “d’élégants flâneurs”.  

Cabe destacar ainda, a título de ilustração, uma outra intertextualidade apontada por 

alguns críticos. Citron (1980), por exemplo, fala daquela entre “Fleurs de ténèbres” e “Le tir 

et le cimetière, também reunido em Le spleen de Paris (BAUDELAIRE, 1961). A relação diz 

respeito, sobretudo, à visão da morte como evasão ou verdadeira salvação, que apenas alguns 

homens especiais têm a capacidade de reconhecer como libertadora e que deixa entrever a 

mesma relação entre a existência medíocre e a verdadeira essência existencial. Assim, “dans 

l’atmosphère des ardents parfums de la Mort” (BAUDELAIRE, 1961), tiros, ao longe, vêm 

perturbar o repouso dos mortos e uma maldição é lançada da tumba sobre a qual o andante se 

sentara. 

No mais, comparando os textos dos dois autores, além dos temas enumerados 

anteriormente, poderíamos estabelecer, acreditamos, infinitas relações como, por exemplo, a 

semelhança entre os seres especiais – o dandy, de Baudelaire (1961) – e as personagens 

eleitas de Villiers (VOISIN-FOUGÈRE, 1996); ou destacar, ainda, o caráter misógino 
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presente nas duas obras, que é resultante da distância existente entre as mulheres burguesas, 

que privilegiam o material e o físico em detrimento do caráter nobre ou espiritual, e os poetas: 

elas não correspondem, portanto, a seu ideal feminino. 

Finalmente, o título de inspiração baudelairiana – “Fleurs de ténèbres” – parece 

também anunciar uma outra bipartição, ou seja, em sua associação antitética, mais uma vez, 

um duplo sentido: o primeiro, ao conjugar dois discursos, o da poesia e o da ironia, apresenta 

elementos que dizem respeito à metapoesia; o segundo, a partir da mesma junção, diz respeito 

a seus ideais, essas flores do mundo burguês representam trevas para aqueles que não têm 

uma visão da essência da existência humana.  

Mais uma vez, em “Vox populi”, o exemplo dado por Baudelaire com seus Petits 

poèmes en prose é seguido pelo autor. Villiers já, em 1867, publicara dois poemas em prosa 

em La Lune e que privilegiara o gênero em sua Revista des Lettres et des Arts reproduzindo 

Gaspard de la nuit de Aloysius Bertrand e editando textos de Mallarmé. Em 1869, ele 

também atribui a sua primeira versão de “L’Annonciateur”, “Azraël”, o rótulo de poema em 

prosa. (Raitt et al., 1986, t. I). 

“Vox populi” é, frequentemente, o único conto da obra classificado como poema em 

prosa e ele está, da mesma maneira, na coletânea de poemas em prosa sobre os quais a 

personagem des Esseintes de À rebours (HUYSMANS, 1978) se debruça. Cabe ressaltar aqui 

a definição dessa composição que o narrador (HUYSMANS, 1978, p. 222, tradução nossa) 

faz, ou seja, ele a vê como uma pequena forma poética da literatura decadentista, cujos 

modelos são Bertrand, Baudelaire e Mallarmé. E ele que representaria um novo romance 

“condensado em uma ou duas páginas” e “se tornaria uma comunhão de pensamento entre um 

escritor mágico e um leitor ideal, uma cooperação espiritual consentida entre dez pessoas 

superiores dispersas no universo, um deleite oferecido aos delicados, e somente a eles 

acessível” (HUYSMANS, 1978, p. 222, tradução nossa). 

De fato, podemos dizer que se trata de um poema em prosa, visto que o texto 

articula-se em função de uma composição rigorosamente estruturada, e que simetria e 

repetições estão organicamente ligadas à essência da história: o leitmotiv, ao mesmo tempo 

lamurioso e sarcástico, reaparece incessantemente trazendo ritmo e cadência ao fluir do 

poema. Como ressalta Bernard (1959), o texto é marcado ainda pela progressão da 

transformação da cena, o humilde mendigo ganha importância e transforma-se no final da 

história em uma personagem alegórica, um verdadeiro profeta. 
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Além disso, é curioso lembrar o que ressaltou M. Daireaux (apud Bernard, 1959) a 

propósito da gênesis de “Vox populi”. Ele conta que, em uma noite, entre amigos, Villiers 

disse que ouvira o mais belo verso da língua francesa – “Prenez pitié d’un pauvre aveugle, 

s’il vous plaît”1 – e que o repetira alternadamente mudando o tom, que passava do enfático ao 

tímido e chegava ao imperioso e suplicante. Com efeito, uma frase que permaneceu enterrada 

na memória do autor e que será a origem deste belíssimo poema em prosa. No mais, é 

imperativo colocar a seguinte questão: Como não voltar à lição que Villiers de l’Isle-Adam e 

o amigo Mallarmé ensinaram aos jovens poetas contemporâneos simbolistas: aquela do poder 

sugestivo da linguagem? 

Terceiro conto da coletânea, “Vox Populi” segue Les Demoiselles de Bienfilâtre” e 

“Véra”, apontando, desde suas primeiras páginas, para a diversidade de gêneros, estilos e 

temas da obra. Este texto, como já observamos, é construído a partir do verso alexandrino 

“Prenez pitié d’un pauvre aveugle, s’il vous plaît” (“Tenham piedade de um pobre cego!”, 

tradução nossa) que é repetido seis vezes, como um refrão, e, em torno do qual, a cena se 

metamorfoseia: o espaço concreto do desfile militar na cidade de Paris, por meio de uma 

cuidadosa escolha lexical, transforma-se em espaço místico: o campo semântico da miséria 

humana encontra-se associado ao da obscuridade, e o do sagrado parece estar associado ao 

misticismo. O pedido lamuriante do cego percorre sucessivamente a narrativa em um ritmo 

vigoroso, ele exprime sua queixa tanto para os homens quanto para Deus e a narrativa adquire 

também um duplo caráter: ora sócio-político, pelo tom acusador, ora, metafísico, pelo tom 

queixoso. 

Do mesmo modo que em outros textos do autor – “À s’y méprendre”; “L’Inconnue”, 

“Le convive des dernières fêtes” e “Claire Lenoir”, por exemplo –, este conto deixa entrever 

um aspecto importante do idealismo do autor, a problemática da percepção, ver ou ouvir 

exigem dos interlocutores qualidades superiores que nem todos os indivíduos possuem e que 

os burgueses, acima de todos, desconhecem. Do mesmo modo, as ideias e as coisas 

transformam-se em função do magnetismo das pessoas – a lembrar aqui, também, “Véra” –, é 

essa força espiritual que lhes dá a verdadeira significação.  

Em “Vox populi”, as personagens simbólicas e alegóricas, o surdo, representado pela 

população que não ouve a súplica, e o mendigo cego, conjugam-se para expressar a grande 

lição de Villiers: é preciso perceber o que está oculto atrás do aparente; é preciso buscar o 
                                                            

1 “Tenham piedade de um pobre cego!” (Tradução nossa). 
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essencial atrás do superficial, o espiritual e imaterial atrás do material e do falso. Sem 

esquecer, nesse mesmo sentido, a utilidade dos fonógrafos de Edison cujos sentidos abundam 

em L’Ève future. De fato, essas personagens alegóricas, a exemplo ainda da heroína Claire 

Lenoir, no contraste sempre presente em a luz e as trevas, parecem ver/ouvir na escuridão. 

Finalmente, ainda, atentos para com o idealismo villieriano, é preciso dizer, como 

bem nota Reboul (1983, p. 384, tradução nossa), “‘Vox Populi’ é ao mesmo tempo um poema 

em prosa, uma lenda dos séculos e o embrião de um apocalipse” anunciado pela genialidade 

do poeta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conto tem então sua idade de ouro com o triunfo do simbolismo e um dos mestres 

destacados era Villiers de l’Isle-Adam. Esse gosto pela narrativa breve e sugestiva remonta a 

Poe e Baudelaire e afirma a superioridade do conto em relação ao romance. 

Villiers teve sempre predileção pela obra curta, condensada. No conto fantástico, ele 

sabia da exigência da brevidade. O sobrenatural devia aparecer apenas em sua inquietante 

brutalidade. Da mesma maneira uma literatura carregada de ironia e humor não se constrói 

continuamente no romance.  

O conto permite evocar realidades distintas, organizar a intriga com vistas do sentido 

que se quer dar. É o desgosto pelo acabado. É preciso lembrar, também, que estamos num 

período de finissecular, com sentimentos de lassidão, pessimismo, apoiados no idealismo e no 

misticismo: elementos desfavoráveis ao romance. 

Nesse período ergue-se um ideal de arte que conduz ao desprezo do romance. Era 

preciso fazer viver/renascer os mitos, que confrontam as personagens com o destino. Era 

necessário erguer heróis cheios de grandeza, realçando tudo o que eles representavam. 

Na busca pelas palavras, muitos autores, já desde o século XVIII, vêem a linguagem 

como origem e partem em busca do conhecimento das sociedades primitivas. Percebem que o 

falar desses povos primitivos é extremamente imagético, metafórico. Percebem também que 

sentimento e razão devem ser dosados, dão-se conta da importância em se considerar o 

onírico e constroem assim narrativas exemplares. 

É, sobretudo, a interioridade e a subjetividade do autor que se exprimem e a obra 

passa a ser entendida como fruto da linguagem, a arte deve ser prazer intelectual, ela é 

produto da imaginação e do intelecto. Influenciados pela nova concepção de mundo e na 
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esteira dos poetas alemães, os poetas franceses, num trabalho de aproximação e 

distanciamento, de repetição e de recriação, apresentam sua visão de mundo e passam a criar 

uma poesia com ritmo de prosa e uma prosa que tende a sugerir e carregar-se de ritmo. 
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Duas diferentes vozes de Capitu: 
Capitu: Memórias Póstumas e A Audácia dessa Mulher 
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RESUMO: Este trabalho apresenta semelhanças e diferenças da Capitu de Machado de Assis 
retratada em duas outras obras: A audácia dessa mulher, de Ana Maria Machado e Capitu: 
Memórias Póstumas, de Domício Proença Filho. Os dois autores recriam a personagem 
Capitu em dois diferentes momentos e permitem que a personagem nos fale diretamente, 
assim como o fez seu marido e acusador Bentinho. 
PALAVRAS-CHAVE: Capitu. Intertextualidade. Vozes. 
 
ABSTRACT: This article presents similarities and differences of Machado de Assis’ Capitu 
portrayed in two different works: The audacity of this woman, by Ana Maria Machado and 
Capitu: Posthumous Memoirs, by Domício Proença Filho. The two authors recreate the 
character Capitu at two different moments and allow the character to speak her mind 
directly, as did her husband and accuser Bentinho. 
KEYWORDS: Capitu. Intertextuality. Voices. 
 

No centenário de lançamento de Dom Casmurro, romance de Machado de Assis de 

1899, muitas obras que dialogam com o livro foram produzidas. Duas dessas obras, Capitu: 

Memórias Póstumas, de Domício Proença Filho, e A audácia dessa mulher, de Ana Maria 

Machado, são romances com estreitas e diretas ligações intertextuais com Dom Casmurro e 

dão voz à personagem Capitu.  

Este trabalho tem o objetivo de traçar um paralelo entre as duas Capitus, encontrando 

pontos de aproximação e evidenciando pontos de divergência que fazem com que as 

personagens em questão, por vezes, não pareçam ter uma fonte comum, dada a grande 

diferença das linguagens usadas, apesar de ambas respeitarem o texto de origem. A maneira 

como suas vozes surgem e a figura do narrador nas duas obras faz com que as abordagens 

transmitam pensamentos e sentimentos aparentemente conflitantes: diferentes pontos de vista, 

diferentes falas em diferentes momentos, diferentes motivações; uma Capitu doce, embora 

não dócil, e outra bélica. A análise das relações intertextuais das duas obras com Dom 

Casmurro permite a verificação de que, conforme aponta Kristeva (1974, p. 62), “a história e 

a moral se escrevem e se leem na infraestrutura dos textos”.  

Dom Casmurro é narrado em primeira pessoa por Bentinho, que adquiriu o apelido 

que dá nome ao romance por ter se tornado uma pessoa distante e sem felicidade, e que 

acreditou haver sido traído por sua esposa, Capitu, com seu melhor amigo, Escobar, que se 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

516 

   

casara com Sancha, a melhor amiga de Capitu. O amigo o ajudara no passado a superar 

empecilhos para poder ficar ao lado daquela que fora sua melhor amiga desde a infância e 

com quem tentava encontrar uma solução para não cumprir a promessa feita pela mãe de que 

seria padre. Traços de sua personalidade paranoica, ciumenta e insegura são evidentes na obra 

e, assim, ainda que o narrador tenha a vantagem de contar sua versão dos fatos ocorridos, sem 

que quaisquer de suas acusações possam ser contestadas, o leitor não tem como chegar a uma 

conclusão segura sobre a consumação da traição por parte dela, ou dele.  

No romance Capitu: Memórias Póstumas, lançado em 1998, Capitu tem orientações 

de seu irmão machadiano, Brás Cubas, sobre como escrever além-túmulo e narra a sua versão 

da história que viveu com Bentinho/Dr. Bento Santiago. Através de uma metalinguística post 

mortem, Capitu fala sobre como é seguir a incumbência de “trabalhar na direção da afirmação 

do discurso da mulher” (PROENÇA FILHO, 2005, p. 12).  

O título Capitu: Memórias Póstumas é uma intertextualidade clara com Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, podendo classificar as duas obras em um gênero inusitado: 

autobiografias escritas além-túmulo. 

Assim como Dom Casmurro, Capitu: Memórias Póstumas é escrito em primeira 

pessoa, com Capitu defendendo-se de todas as acusações e insinuações apresentadas pelo ex-

marido, defesa esta realizada item por item, com o uso das palavras do próprio Bentinho para 

reforçar seus argumentos. Diversos trechos são transcritos, sempre entre aspas para deixar 

claro que são citações oriundas do livro Dom Casmurro com o qual dialoga, ou melhor, 

debate. Essas citações são exemplos de intertextualidade explícita, isto é, há citação da fonte 

do intertexto.  

Além de Brás Cubas, Quincas Borba e Conselheiro Aires (também personagens de 

Machado de Assis), Aurélia Camargo, protagonista de Senhora, de José de Alencar, auxilia 

Capitu a escrever suas memórias. Essas outras personagens surgem opinando sobre os eventos 

narrados e como são escritos, sugerindo modificações que nem sempre eram seguidas, 

demonstrando que Capitu continuava a manter sua opinião forte, como podemos verificar no 

seguinte trecho: “Quando lhe mostrei este capítulo, o Conselheiro sugeriu que eu retirasse 

essa última frase, por amarga, ressentida e prejudicial à minha argumentação; discordei” 

(PROENÇA FILHO, 2005, p. 203).  

O relacionamento de Capitu com outras personagens machadianas faz com que a 

intertextualidade seja um diálogo entre outras obras de Machado de Assis, como a já 

mencionada Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), e também Quincas Borba (1892).  
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A presença de Aurélia Camargo no céu das personagens com Capitu leva-nos à 

reflexão sobre a semelhança de duas personagens de personalidades fortes da literatura 

brasileira, que, apesar das limitações ainda maiores que sofriam as mulheres no passado, 

desafiaram as dificuldades para tentarem ser senhoras de seu próprio destino. A Capitu de 

Domício Proença Filho mostra quem é, quais suas intenções, quais suas armas e quem são os 

que a apoiam. 

Essa Capitu também opina sobre o autor, havendo uma interdiscursividade entre 

personagens fictícias da literatura e a pessoa Machado de Assis. A narradora, apesar da 

admiração que lhe tem, culpa Machado de Assis, o criador de seu universo, por seus 

infortúnios. “Ele é o grande responsável por tudo o que me aconteceu” (PROENÇA FILHO, 

2005, p. 11). “Tudo o que lhe aconteceu” abrange os episódios narrados por Machado e todos 

os estudos e comentários tecidos a partir de Dom Casmurro que levaram Capitu a ser tão 

longamente estudada e julgada por leitores e estudiosos, alguns favoráveis, considerando-a 

uma heroína, e outros que a consideram uma mulher calculista e dissimulada.  

Capitu considera o escritor Machado de Assis o culpado de tudo, porém, como 

personagem, defende-se e direciona suas contundentes acusações ao também personagem e 

narrador Bento Santiago.  

Atualmente, além do tradicional questionamento sobre a traição de Capitu, a 

investigação sobre as traições de Bento Santiago é também tema constante nos estudos do 

romance machadiano. Um dos pontos de partida para a investigação das ambiguidades de 

Bentinho foi O enigma de Capitu, de Eugênio Gomes: “Se Escobar, que ainda vivia, houvesse 

percebido os olhares trocados entre ambos, naquela conjuntura, teria talvez melhor razão para 

desconfiar deles do que Bentinho de sua própria mulher. Ou Bentinho tresvariava”. (GOMES, 

p. 130). 

A Capitu de Domício Proença Filho sente ciúmes por causa da forte suspeita de que 

seu marido e a melhor amiga Sancha tinham um relacionamento mais intenso do que o de 

amizade. Em Dom Casmurro, a insinuação desse relacionamento é mais sutil, sendo 

mencionado um episódio entre os dois, sem que o narrador confessasse algum deslize. Ao 

leitor não fica claro se Capitu nutria essas suspeitas, pois não expressava diretamente suas 

opiniões e tampouco seus sentimentos.  

Além dessas desconfianças, em Capitu: Memórias Póstumas, Capitu levanta dúvidas 

sobre a masculinidade de Bentinho, insinuando que a proximidade com Escobar e a 

importância que lhe era atribuída desde que se conheceram no seminário seriam indícios de 
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que havia entre eles uma atração ou um relacionamento mais íntimo. Ela também se queixa de 

seu desempenho sexual. A seu ver, Bento, além de adúltero e bissexual, tinha com ela 

desempenho sexual desinteressante. 

No decorrer do livro, outros julgamentos são feitos quanto ao caráter de Bentinho. 

Ele demonstrou ser excessivamente ciumento desde sempre; extremamente manipulável; 

completamente submisso à mãe D. Glória (PROENÇA FILHO, 2005, p. 58); autoritário, 

mostrando que podia valer-se de sua posição financeira e social ao fazer José Dias agir 

conforme seus planos; insensível ante a morte de Manduca, com a qual tentou ganhar mais 

tempo fora do seminário; e cruel, ao pensar em matar os cachorros que faziam barulho na 

vizinhança e tentar matar o filho envenenado.   

A Capitu de Domício Proença Filho tem uma visão muito mais abrangente sobre os 

fatos por estar em outro plano astral e ter lido a versão de seu ex-marido em Dom Casmurro, 

ademais, conta com o vasto conhecimento do autor, renomado acadêmico, conhecedor da obra 

machadiana. Capitu: Memórias Póstumas pode ser lido como uma crítica a Dom Casmurro, 

mas não uma crítica convencional. A crítica é feita pela personagem/narradora Capitu e 

direcionada não somente a Machado de Assis, mas a Bentinho/Bento/Santiago/Casmurro/ex-

marido. Os modelos textuais são flexíveis e gêneros híbridos e inesperados estão cada vez 

mais presentes. Para Hutcheon (1989, p. 11),  

 

[as] formas de arte têm demonstrado cada vez mais que desconfiam da 
crítica exterior, a ponto de procurarem incorporar o comentário crítico dentro 
das suas próprias estruturas, numa espécie de autolegitimação que curto-
circuita o diálogo crítico normal. 

 

Domício Proença Filho dá voz a Capitu e a todos aqueles que se indignam com os 

sofrimentos de uma mulher que viveu muitos conflitos por ser “mais mulher do que ele foi 

homem” (MACHADO DE ASSIS, p. 52 apud PROENÇA FILHO, 2005, p. 77). Ela 

apresenta de maneira enérgica sua versão dos fatos, sua defesa e suas acusações, trazendo a 

julgamento os autores Bento Santiago, Machado de Assis e cada um de seus leitores. Capitu 

ridiculariza a fragilidade e a falta de iniciativa e coragem de Bentinho para comandar sua 

própria vida. Elogia-o como escritor, mas critica o grande número de citações em seu texto, 

atribuindo às intertextualidades a função de justificar sua falta de opinião, que são por ela 

interpretados como falta de comprometimento e covardia; o que dizia era sempre corroborado 

com palavras de outros, responsabilizando-os (PROENÇA FILHO, 2005, p. 72). Entretanto, a 

própria narradora usa também citações, além das já mencionadas das linhas de Dom 
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Casmurro, para confirmar seus argumentos, finalizando o livro com uma passagem bíblica do 

Salmo 63 de Davi, que não tem a intenção de isentá-la de suas palavras, mas de corroborá-las: 

“E as suas línguas perderam a força, voltando-se contra eles mesmos. Todos os que os viam 

ficaram assombrados”. (PROENÇA FILHO, 2005, p. 280). 

Em A Audácia dessa mulher, de 1999, a Capitu de Ana Maria Machado surge de 

maneira sutil, vem disfarçada, inclusive com a personagem principal mencionando-a no texto 

para que o leitor fosse levado a duvidar de que a autora teria a audácia de, ainda que em outra 

obra de ficção, colocar a mais famosa personagem feminina da literatura brasileira como uma 

“pessoa real”. O leitor suspeita que seja Capitu, mas é levado a lembrar-se de que Capitu é 

apenas ficção e, paradoxalmente, não caberia em outra obra de ficção. A literatura é arte, tem 

liberdade de criação. Ana Maria demonstra que os modos como são unidos os textos podem 

variar em sua clareza e sua ligação não tem de seguir uma forma fixa. Segundo Samoyault 

(2008, p. 47), a literatura “mostra assim sua capacidade de se constituir em suma ou em 

biblioteca e de sugerir o imaginário que ela própria tem de si”. 

No romance, um livro de receitas revela mais do que receitas. Há anotações que 

demonstram não apenas dados culinários, mas também os costumes da época e o 

relacionamento de um casal desde a amizade na infância até sua separação depois de muitos 

acontecimentos trágicos, desentendimentos e decepções. Além das anotações no livro de 

receitas, em seus últimos dias de vida, a Capitu de Ana Maria Machado escreve à amiga 

Sancha afirmando que sabia de seu envolvimento com seu então marido Bento e, devido à 

mágoa causada pela dupla traição, havia desejado que algum mal ocorresse à amiga. Com a 

morte de seu marido Escobar, ocorrida pouco depois da descoberta da traição, sentiu-se 

culpada. Não mais guardava ressentimentos da amiga e ainda a estimava muito. O pesar que 

demonstrou durante o funeral de Escobar não era somente pela perda do amigo, que pareceu 

excessivo a Bentinho e o levou a acreditar ser uma confirmação das desconfianças que tinha 

sobre a infidelidade do amigo e da esposa, mas era também pela tristeza de não mais poder 

confiar no marido e na melhor amiga:  

 

Santiago fora chamado às pressas à tua casa, porque teu marido se afogara. 
Não pude deixar de recordar, imediatamente, que ainda na véspera eu 
pensara em sua morte, e na minha também. Igualmente pensara em tua morte 
e na de meu marido, cheguei a pedir aos céus que elas se abatessem, tão 
ferida e dilacerada me encontrava eu com a descoberta da traição. 
(MACHADO, 2011, p. 189). 
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Ana Maria Machado, assim como o romance de Domício Proença Filho, também 

aborda com mais veemência a possível infidelidade de Bentinho com Sancha. Capitu, ao 

tomar para si a narração dos fatos, conta uma nova versão da história originalmente narrada 

pelo ex-marido. Além da introdução de episódios diferentes, possibilitando novas 

compreensões a partir de novos pontos de vista, Ana Maria Machado cria também um novo 

desfecho, apresentando como foi a vida de Capitu após deixar o país, fatos que não foram e 

nem poderiam ser narrados pelo Dr. Santiago, que os desconhecia, pelo ocultamento de 

Capitu e pelo distanciamento que desejara com a separação. 

Ana Maria Machado apresenta falas de Capitu que a retratam como uma mulher que 

viveu as dores da incompreensão, traição e acusações de seu marido, mas, embora tenha 

lutado para ficar ao lado dele, após a separação, continuou sua vida, recomeçando em um 

novo lugar, com um novo nome, conseguindo cuidar de si e do filho, esquecendo mágoas e 

dando valor a memórias e pessoas caras do passado. Podemos identificar Capitu na 

personagem Ana Lúcia, que sofre pelo ciúme doentio de seu noivo, e com a protagonista Bia, 

que não abre mão de fazer escolhas que a levem a viver uma vida autêntica, condizente com 

seus sonhos e sentimentos, trocando a segurança de um relacionamento estável com Virgílio 

pela incerteza e aventura de seu amor livre, mas real. Ela busca um amor, não um 

relacionamento, ela se basta. A influência que a leitura dos escritos de Capitu teve em sua 

vida é imensurável; esse contato com Lina (assim assinava Capitu na obra de Ana Maria 

Machado) trouxe um reflexo de uma mulher de outro tempo que também teve de tomar o 

controle da própria vida e arcar com todas as consequências e recompensas de suas decisões. 

Não sabemos como seria Bia ou as outras mulheres se a Capitu de Machado de Assis jamais 

houvesse existido. 

As duas Capitus, apesar de terem vivido a mesma hisstória, têm suas vozes dadas por 

autores diferentes, com diferentes intenções; conforme Bakhtin (1988, p. 135), “a pessoa que 

fala e seu discurso constituem o objeto que especifica o romance”. A Capitu de Domício 

Proença Filho oferece aos leitores de Dom Casmurro, que veem em Capitu uma heroína 

injustiçada por seu marido, uma catarse. A voz dada a Capitu passa a ser de todos esses 

leitores. É importante também evidenciar que, apesar de narrador, autor e escritor não terem a 

mesma identidade, Domício Proença Filho é um homem e, por mais que estude e admire 

Capitu, está impossibilitado de sentir exatamente o que é ser uma mulher. 

Mesmo com todos os contrastes, as duas Capitus, de Ana Maria Machado e de 

Domício Proença Filho, podem coexistir harmonicamente, representando diferentes 
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momentos da mesma personagem, que pode assumir diferentes vozes: a do autor, a do 

narrador, a dos diferentes leitores, as suas próprias vozes em diversas situações. Os momentos 

das duas Capitus são completamente diferentes. Enquanto a Capitu de A Audácia dessa 

Mulher está relatando os fatos no caderno de receita à medida que acontecem, usando o 

caderno como uma reflexão, como quem escreve um diário, e em uma carta, um momento em 

que buscava paz para seu coração sabendo que sua morte se aproximava, de maneira 

despretensiosa; a Capitu de Memórias Póstumas está morta, analisou todos os fatos com 

distanciamento, de lugar e temporal, e decidiu corrigir injustiças que acredita terem sido 

cometidas contra ela, participando de um duelo de palavras, respondendo às insinuações que 

colocavam a integridade de seu caráter em dúvida com um livro composto de numerosos 

capítulos curtos, assim como o livro acusatório. A narradora de Capitu: Memórias Póstumas 

encontra-se na posição de escritora morta a falar de um escritor também já morto no momento 

de sua narrativa. A obra Dom Casmurro é usada contra seu narrador e a ausência de Bentinho 

no “céu das personagens” leva-o a uma condenação à revelia, pelo menos até que algum 

leitor/escritor também resolva defendê-lo. 

Apesar da repetição de palavras, de citações, da história em comum nas três obras, 

Dom Casmurro, Capitu: Memórias Póstumas e A audácia dessa mulher, as interpretações 

possíveis são infinitas, pois, além das diferentes intenções ao se escrever cada uma das obras, 

há também a leitura única de cada indivíduo, carregada de toda sua experiência prévia de 

leitura e de vida. Conforme Bakhtin (1988, p. 139): 

 

Em todos os domínios da vida e da criação ideológica, nossa fala contém em 
abundância palavras de outrem, transmitidas com todos os graus variáveis de 
precisão e imparcialidade. Quanto mais intensa, diferenciada e elevada for a 
vida social de uma coletividade falante, tanto mais a palavra do outro, o 
enunciado do outro, como objeto de uma comunicação interessada, de uma 
exegese, de uma discussão, de uma apreciação, de uma refutação, de um 
reforço, de um desenvolvimento posterior, etc., tem peso específico maior 
em todos os objetos do discurso. 
 

A intertextualidade que podemos enxergar nas obras deixa evidentes diferentes 

níveis de leitura; sabemos que nossa compreensão seria diversa sem o background que nos 

ajuda a identificar a presença de outros textos e somos instigados a imaginar e pesquisar se 

algo deixou de ser lido nas entrelinhas. Como afirma Jenny (1979, p. 10), “O olhar 

intertextual é então um olhar crítico: é isso que o define”. 
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Não temos de acreditar na culpa ou inocência de Bento ou Capitu. Felizmente não 

somos seus juízes, mas se esses existissem, poderiam ser condenados à perda da guarda do 

filho, à perda do direito de pensão, medidas restritivas, apedrejamento, uso de uma letra 

escarlate no peito, tudo variando conforme o momento, o lugar e o olhar. Se analisarmos 

calmamente a obra de Machado de Assis, veremos que há vários indícios de diversas 

possibilidades para as traições, mas não há a confirmação. Há a convicção de Bentinho e de 

Capitu de terem sido traídos, mas a verdade, paradoxalmente buscada em obras de ficção, a 

certeza, não pode ser realmente encontrada. 

Os dois romances dão voz à personagem mais controversa de nossa literatura e, 

assim, ajudam a diminuir um pouco o vazio que Machado de Assis intencionalmente provoca 

com sua obra, humanizando e aproximando Capitu de cada um dos leitores. Ao mesmo tempo 

em que as personagens são apresentadas como pessoas reais na ficção, a pessoa de Machado 

de Assis vai inversamente tornando-se cada vez mais personagem. 

Devemos agradecer a Domício Proença Filho pela bela defesa que faz de Capitu e de 

todo o gênero feminino em sua obra ferrenha, mas temos de admirar a leveza com que Capitu 

e a protagonista de A audácia dessa mulher nos são apresentadas, duas mulheres inteligentes, 

mas que não negavam seus sentimentos e, de acordo com eles, agiam cheias de graciosidade e 

feminilidade, mantendo a coerência de seus atos e a busca da felicidade com a emotividade 

em detrimento da racionalidade. 

As personagens das obras analisadas, que se identificam de alguma forma com 

Capitu; os leitores de Machado de Assis que ficam com uma sensação de desconforto e de 

assunto inacabado, Domício Proença Filho e Ana Maria Machado podem afirmar, como 

Dalton Trevisan o fez: “Capitu sou eu”.  
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Écrits de Guerre, de Saint-Exupéry: testemunho e engajamento 
 

 

Patrícia MUNHOZ (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: Durante o momento turbulento da Segunda Guerra, muitos intelectuais franceses 
vão buscar refúgio em solo norte-americano. Dentre esses intelectuais, encontramos Antoine 
de Saint-Exupéry, que após ter participado como piloto em missões de reconhecimento no 
início da guerra, e ter testemunhado a invasão alemã da França em 1940, decide partir para os 
Estados Unidos. Em 1943, retorna ao combate como piloto na África do Norte, não 
conseguindo voltar ao seu país de origem, pois morre em uma missão de reconhecimento em 
1944, em plena guerra. No decorrer desse período de exílio, publica algumas obras, tais como 
Pilote de guerre (1942), Lettre à un otage (1943) e o famoso O Pequeno Príncipe (1943). 
Neste trabalho, pretendemos abordar Écrits de guerre (1982), que apresenta uma coletânea de 
artigos, cartas publicadas em jornais ou pertencentes a arquivos pessoais e declarações à 
imprensa norte-americana. Para isso, propomo-nos a analisar alguns desses textos que 
demonstram como a guerra, a história e a experiência pessoal estão intimamente ligadas à 
produção intelectual desse escritor. A guerra desempenha, de fato, um papel importante na 
produção literária de Saint- Exupéry e sua escrita está intimamente ligada a sua participação 
ativa no conflito mundial, também como uma maneira de engajar-se. Dessa forma, seus 
escritos surgem como uma resposta, ainda de resistência e engajamento pela escrita, aos 
questionamentos surgidos durante essa fase sombria da história da humanidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Saint-Exupéry. Segunda Guerra Mundial. Exílio. 
 
RÉSUMÉ: Pendant la période turbulente de la Seconde Guerre, de nombreux intellectuels 
français vont chercher refuge dansle sol américain. Parmi ces intellectuels, nous trouvons 
Antoine de Saint-Exupéry, qui après avoir participé en tant que pilote aux missions de 
reconnaissance au début de la guerre et avoir temoigné l'invasion allemande de la France en 
1940, il décide de partir pour les Etats-Unis. En 1943, il reprend le combat comme pilote en 
Afrique du Nord et il ne peut pas retourner dans son pays d'origine parce qu’il meurt dans 
une mission de reconnaissance en 1944, en pleine guerre. Au cours de cette période d'exil, il 
publie quelques ouvrages, tels que Pilote de guerre (1942), Lettre à un otage (1943) et le 
célèbre Le Petit Prince (1943). Dans ce travail, nous avons l'intention d'aborder Écrits de 
guerre (1982), qui présentent une collection d'articles, lettres publiées dans les journaux ou 
appartenant aux archives personnels et déclarations à la presse nord-américaine. Pour cela, 
nous proposons d'analyser quelques-uns de ces textes qui montrent comment la guerre, 
l'histoire et l'expérience personnelle sont étroitement liées à la production intellectuelle de cet 
écrivain. La guerre joue en effet un rôle important dans la production littéraire de Saint-
Exupéry et son écriture, étroitement liée à sa participation active dans le conflit mondial, est 
aussi un moyen de s’engager. Ainsi, ses écrits apparaissent comme une réponse, encore de 
résistance et engagement par l’écriture, aux questions soulevées au cours de cette période 
sombre de l'histoire humaine. 
MOTS-CLÉS: Saint-Exupéry. Seconde Guerre Mondiale. Exil.  

 

Quando se fala em Antoine de Saint-Exupéry, inevitavelmente, o leitor recorda-se da 

obra com a qual o autor foi consagrado, ou seja, Le Petit Prince (1943). Poucos irão citar um 
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ou outro livro como Terre des hommes (1939) ou Vol de nuit (1931), sob uma vertente mais 

poética do início da aviação. Raros serão os leitores que citarão Pilote de guerre (1942) ou 

qualquer envolvimento do autor com a Segunda Guerra e seu engajamento no combate, e 

poucas vezes uma ou outra informação vaga a esse respeito.  

Durante o momento turbulento da Segunda Guerra, muitos intelectuais franceses vão 

buscar refúgio em solo norte-americano. Dentre esses intelectuais, encontramos justamente 

Antoine de Saint-Exupéry, que após ter participado como piloto em missões de 

reconhecimento no início da guerra e ter testemunhado a invasão alemã da França, em 1940, 

decide partir para os Estados Unidos. 

Ao chegar aos Estados Unidos, Saint-Exupéry nega-se a entrar na “guerra” com seus 

irmãos franceses exilados, o que confirmamos com Jeffrey Mehlman (2005) que relata as 

disputas e as brigas constantes entre muitos intelectuais franceses no período de 1940 a 1944. 

Como Saint-Exupéry era um escritor de prestígio, os gaullistas desejavam que ele apoiasse 

publicamente Charles de Gaulle, sobretudo no início de seu apelo à Resistência. No entanto, 

ele não manifesta esse apoio esperado, já que não queria envolver-se em tais brigas e 

discussões. Como não se declara gaullista, foi acusado injustamente de apoiar o governo de 

Vichy e até mesmo de ser fascista.  

Em 1943, retorna ao combate como piloto na África do Norte, não conseguindo 

voltar ao seu país de origem, pois morre em uma missão de reconhecimento em 1944, em 

plena guerra. Mesmo em território africano, seguindo a luta ao lado dos soldados americanos, 

continua a ser perseguido por não ter se declarado publicamente como gaullista. Dessa forma, 

também em outro continente permanecerá sofrendo as angústias de ser exilado duplamente: 

de sua terra natal e da comunidade francesa exilada.  

Assim, nesse período bélico instável, o escritor sem pátria busca lançar raízes no 

território seguro da linguagem, o único vínculo que o exilado pode conservar com seu país. 

Como afirma Said (2003, p. 58), a partir das reflexões de Theodor W. Adorno (também 

exilado), “As reflexões de Adorno são animadas pela crença de que o único lar realmente 

disponível agora, embora frágil e vulnerável, está na escrita”.  

Neste trabalho, pretendemos abordar Écrits de guerre (1982), que apresenta uma 

coletânea de artigos, cartas publicadas em jornais ou pertencentes a arquivos pessoais e 

declarações à imprensa norte-americana. Para isso, propomo-nos a analisar alguns desses 

textos que demonstram como a guerra, a história e a experiência pessoal estão intimamente 
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ligadas à produção intelectual desse escritor. Muitas ideias refletidas em suas obras literárias 

estão presentes nesses escritos, enfatizando seu humanismo e seu engajamento pela escritura.  

O primeiro texto abordado é “Le pangermanisme et sa propagande” (SAINT-

EXUPÉRY, 1982), proferido um pouco antes da declaração da guerra. Trata-se de uma 

mensagem que Saint-Exupéry emitiu e foi divulgada pelo rádio em 18 de outubro de 1939, 

denunciando a política expansionista do pangermanismo. Pode-se observar que o autor já 

denunciava o horror da manipulação nazista bem antes de Pilote de guerre (SAINT-

EXUPÉRY, 1999), livro que alcançou enorme sucesso junto ao público americano e em seu 

país de origem, testemunhando a derrota da França e o início da Segunda Guerra.   

Durante a Segunda Guerra, o rádio é utilizado como um instrumento eficaz de 

propaganda, exercendo um papel de importância vital de afirmar ou enfraquecer a resistência 

da população. Os alemães, principalmente, utilizaram as ondas do rádio como instrumento de 

propaganda para veicular a doutrina do partido, em função da rapidez na comunicação, da 

ampla difusão e da facilidade de acesso. Na verdade, torna-se uma arma poderosa nas mãos de 

Hitler e de Goebbels, seu fiel ministro da cultura e da propaganda do Reich, já que eles 

procuravam uma ferramenta capaz de desestabilizar psicologicamente seus inimigos e abrir 

mais facilmente as portas desses países para invadi-los.  

Nessa transmissão radiofônica, Saint-Exupéry desmascara o mecanismo de 

propaganda alemão e critica profundamente a tendência ao expansionismo desse país. Thomas 

Grandin (1939, p. 519, tradução nossa), em um artigo sobre a importância da rádio nos dois 

primeiros meses de guerra, escreve que a França também luta contra o poderio alemão com 

propagandas pelo rádio: “As estações francesas afirmam que a França luta contra Hitler, e não 

contra o povo alemão. ‘A queda de Hitler, começo da paz’ é um dos ‘slogans’ mais utilizados 

nas emissões destinadas à Alemanha.”1 

O texto de Saint-Exupéry transcrito não é muito longo, mas carregado de argumentos 

contra a estratégia de propaganda alemã. De maneira irônica, Saint-Exupéry declara que 

propaganda alemã trabalhou com inteligência, como nos estúdios norte-americanos, onde 

equipes especializadas criam efeitos cômicos para o cinema. As equipes de propagandistas 

empenhavam-se em resolver o seguinte problema: “[...] a Alemanha, para se expandir, deve 

                                                            

1 “Les stations françaises affirment que la France lutte contre Hitler, et non contre le peuple allemand.’La chute 
d'Hitler, commencement de la paix’, est l'un des ‘slogans’ les plus utilisés dans les émissions destinées à 
l'Allemagne”.  
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absorver tal território.”2 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 51, tradução nossa). Ele diz que a 

equipe lançava fórmulas, na maior parte das vezes contraditórias, embora isso pouco 

importasse, porque “[...] os publicitários bem sabem que as massas não têm memória.”3 

(SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 53, tradução nossa). 

Ainda afirma que o pangermanismo publicitário se apoiou em Goethe ou Bach, como 

justificativa para seus fundamentos, o que é completamente contraditório:  

 

E assim, um Goethe ou um Bach, que a Alemanha de hoje deixaria 
apodrecer em um campo de concentração ou expulsaria como Einstein, 
servem de justificação à iperita e ao bombardeamento das cidades abertas. E 
o pangermanismo não tem nada a ver com Goethe ou Bach, assim reduzidos 
a escravos.4 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 52, tradução nossa). 

 

Nessa citação, é evidente como Saint-Exupéry denuncia o sistema político alemão 

que defende a superioridade racial ariana. Ele toca em assuntos não muito explorados em 

1939, ainda início da guerra, uma vez que menciona o extermínio em campos de 

concentração; também os intelectuais judeus, como Einstein, que buscaram asilo nos Estados 

Unidos.  

Os alemães tentam justificar a superioridade da raça e a necessidade de unificação, 

mas, de acordo com a visão do autor, a verdadeira finalidade do pangermanismo era 

simplesmente se expandir. Para ele, essa tendência à expansão faz parte dos patrimônios 

animais, em que cada raça tende a se multiplicar e a exterminar as outras. Ainda diz que esse 

movimento não era uma brincadeira, pois era fácil encontrar em todos os relatos do nazismo 

em profundidade, senão claramente expressa, a afirmação da superioridade alemã que tem 

desejo de absorver seus vizinhos, um desejo de expansão como sinal de vitalidade. Assim, 

declara que muitos fogem para não servirem de “adubo” para o desenvolvimento do solo 

alemão: “Aqueles que deixaram suas fazendas, suas lojas ou suas fábricas, lutam para não 

servir de adubo à prosperidade do povo alemão. Eles partiram para conquistar o direito de 

viver, e de viver em paz.”5 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 53, tradução nossa). 

                                                            

2 “[...] l’Allemagne, pour s’agrandir, doit absorber tel territoire.” 
3 “[...] les marchands de publicité savent bien que les foules n’ont guère de mémoire.” 
4 “Et ainsi Goethe ou Bach, que l’Allemagne d’aujourd’hui ferait pourrir dans un camp de concentration ou 

expulserait comme Einstein, servent de justification à l’ypérite et au bombardement des villes ouvertes. Et le 
pangermanisme n’a rien à voir avec Goethe ou Bach, ainsi réduits en esclavage.” 

5 “Ceux-là qui ont quitté leur ferme, leur magasin ou leur usine, se battent pour ne point servir d’engrais à la 
prosperité du peuple allemand. Ils sont partis pour conquérir le droit de vivre, et de vivre en paix.”  
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Saint-Exupéry, em “Morale de la pente”, outro texto publicado em Écrits de guerre, 

também aborda a propaganda alemã. Trata-se de um rascunho elaborado entre dezembro de 

1939 e março de 1940, inacabado e sem título, que só foi publicado após sua morte. O título 

relaciona-se às palavras que o autor destacou no texto e a data de elaboração pode ser aludida 

a diversos acontecimentos da época citados no texto.  

De acordo com notas sobre esse escrito (SAINT-EXUPERY, 1999), talvez essa 

reflexão sobre a propaganda de guerra fosse destinada a uma intervenção no rádio, mas 

acabou se tornando um ensaio no qual ele aprofunda algumas reflexões a respeito desse 

assunto. 

Saint-Exupéry comenta uma emissão da rádio Stuttgart que apresentou uma 

entrevista com aviadores franceses prisioneiros. Tratava-se de dois companheiros do grupo 

aéreo vizinho ao dele, pois ele e seus companheiros reconheceram suas vozes. Durante a 

entrevista, os prisioneiros aparecem felizes e afirmam ser muito bem tratados. No entanto, 

Saint-Exupéry assinala que se trata de uma habilidade de montagem e explica como isso 

acontece detalhadamente, isto é, colocam-nos em situações agradáveis em que eles dão 

determinadas respostas, para que depois tais respostas se encaixem nas perguntas que eles 

formulam, relacionadas ao tratamento que estão recebendo como prisioneiros. Por essa razão 

afirma: “A palavra passa pela técnica. Vocês conhecem o trabalho de um montador. Ele junta 

pedaços de um filme, recomeça. Um disco melhora sua montagem. [...] É realmente muito 

fácil dissimular um microfone quando se deseja.”6 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 550-551). 

Após ouvirem a manipulação daquela entrevista com os dois prisioneiros franceses, 

evidentemente falsificação e astúcia de guerra, Saint-Exupéry afirma que ele e seus 

companheiros combatem pelo respeito ao homem, sem fazer distinção entre amigo ou 

inimigo, porque o homem é simplesmente respeitado ou não é. O conteúdo dessa reflexão é 

também aludido em Lettre à un otage (SAINT-EXUPÉRY, 1999), quando ele defende a 

necessidade do respeito pelo homem. Assim, indignado com a manipulação do estado 

totalitário alemão, confessa em “Morale de la pente” (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 556, 

tradução nossa): 

  

                                                            

6 “La parole passe à la technique. Vous connaissez le travail d’un monteur. Il assemble des troçons de 
film, recommence. Un disque améliore son assemblage. [...] C’est vraiment trop aisé de dissimuler 
un microphone où on le désire.” 
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Combatemos para que ninguém tenha o direito de ler nossas cartas em 
público, para não sermos submetidos à massa. Para rezar quando nos agrada, 
se somos religiosos. Para escrever como nos agrada, se somos poetas. Nós 
combatemos para ganhar uma guerra que se situa exatamente na fronteira do 
império interior.7 
 

O texto analisa outros exemplos de propaganda: propaganda alemã na América e os 

slogans da rádio Stuttgart. O autor denuncia que a propaganda alemã na América repete, com 

o poder e a eficácia de um slogan, que os franceses não querem combater, por isso interditam 

as fotografias do front aos jornalistas norte-americanos.  

Em um dos semanários dos Estados Unidos, ele descreve uma fotografia que foi 

publicada com o título “A guerra na frente Oeste”, cuja debilidade é confirmada por um 

subtítulo: “Eis enfim a verdadeira fotografia da guerra”. A fotografia diz respeito à imagem de 

um soldado, sentado em ridículo banquinho, encurvado quase como um corcunda, segurando 

um copo de álcool, que lhe garantia o “rosto de idiota”. A dez metros dele, havia uma 

metralhadora que mais parecia um “acessório de ópera-cômica”. Diante desse fato, o autor 

manifesta sua indignação ao perceber como alguns leitores norte-americanos interpretaram 

essa fotografia: “Eles simplesmente leram que o soldado francês, abobalhado pelo álcool 

nacional, não queria saber de nada. O que é simplesmente monstruoso.”8 (SAINT-EXUPÉRY, 

1982, p. 568, tradução nossa) 

Essa estratégia manipuladora é preocupante, já que ela molda a opinião pública 

norte-americana em um momento extremamente delicado para os franceses, que necessitam 

da ajuda da América.   

Outro fato abordado nesse texto é a luta que os finlandeses travaram contra a invasão 

soviética. O autor critica a falta de apoio dos Aliados e, sobretudo, o isolacionismo dos 

Estados Unidos. Para ele, a luta é pelo homem, pois não se trata da história de um continente 

ou de um país, mas do próprio homem, já que os resultados afetariam diretamente a 

humanidade:  

 

                                                            

7“Nous nous battons pour que l’on n’ait point le droit de lire nos lettres en public, pour n’être pas soumis à la 
masse. Pour prier quand il nous plaît, si nous sommes religieux. Pour écrire comme il nous plaît, si nous 
sommes poètes. Nous nous battons pour gagner une guerre qui se situe exactement à la frontière de l’empire 
intérieur.”   

8 “Eux, ils ont lu, tout simplement, que le soldat français, hébété par l’alcool national, ne voulait rien foutre. Ce 
qui est tout simplement monstrueux.” 
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Então, vocês, América, que assistem a Finlândia morrer, não veem o flagelo 
que se aproxima? [...] Vocês não veem que o homem está em jogo? Vocês 
mesmos? Então não sabem que vocês são uma das chaves-mestras do navio? 
História da Europa! Não! História do homem!9 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, 
p. 581, tradução nossa) 

 

De fato, Saint-Exupéry sempre acreditou na intervenção norte-americana na guerra, 

que acontece somente depois do ataque a Pearl Harbor, no final de 1941. Antes disso, 

acreditava que os americanos poderiam ter se manifestado, por exemplo, em relação à 

Finlândia. Ele cobra essa participação inclusive de seu próprio país; em Pilote de guerre 

(SAINT-EXUPÉRY, 1999) ele denuncia a falta de apoio dos franceses e diz que seu grupo 

2/33 ofereceu-se sucessivamente como voluntário para a guerra da Noruega e da Finlândia. 

Assim, sua grande luta, como descreve em vários escritos, é em favor da liberdade do 

homem, do respeito pelo ser humano, que está acima de qualquer partido político, grupo ou 

país. Por essa razão, nesse texto, critica o estado totalitário alemão na figura de Hitler, que 

brinca e move as coisas conforme sua vontade, apertando botões, como se estivesse em um 

jogo. Por esse motivo, ele denuncia a opressão hitleriana: “O estado totalitário, nós o sabemos 

bem, é a massa que esmaga o indivíduo, é a espécie que esmaga o homem. Bela descoberta, 

na verdade, aquela do Sr. Hitler que se orgulha do seu gênio!”10 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 

554, tradução nossa) 

De fato, nessa luta ferrenha contra os alemães, Saint-Exupéry esperava o socorro 

norte-americano. É o apelo que faz em uma carta intitulada “Aux Américains”, que, segundo 

notas em Oeuvres Complètes (SAINT-EXUPÉRY, 1999), pelas alusões aos fatos contidos, 

pode-se concluir que ela foi escrita em junho de 1940, sem que seja possível precisar melhor a 

data. Foi escrita em um contexto duplamente dramático para Saint-Exupéry, pois sua 

esquadrilha havia sido praticamente dizimada após a derrota de 1940, o episódio de 

Dunquerque e a capitulação da Bélgica. 

Em 24 de maio de 1940, o Ministério de Informação enviou uma carta ao capitão 

Alias — que ele afirma jamais ter recebido — a qual testemunha claramente o papel que o 

ministério desejaria ver Saint-Exupéry desempenhar junto à opinião americana: papel de 

                                                            

9 “Alors, vous, l’Amérique, qui regardez mourir la Finlande, vous ne voyez pas le fléau en marche. [...] Vous ne 
voyez pas que l’homme est en jeu? Vous-même? Vous ne savez donc pas que vous êtes un des maîtres couples 
du navire? Histoire d’Europe! Non! Histoire de l’homme.” 

10 “L’état totalitaire, nous le savons bien, c’est la masse qui écrase l’individu, c’est l’espèce qui écrase l’homme. 
Belle découverte en vérité, que celle de M. Hitler qui s’enorgueillit de son génie!”.  
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contrapeso em relação aos argumentos de Lindenbergh, hostil à entrada dos Estados Unidos 

na guerra.  

Em “Aux Américains”, Saint-Exupéry (1982) tenta justamente convencer certos 

norte-americanos de que o país deles deveria entrar em conflito, retomando alguns 

argumentos desenvolvidos anteriormente em “La morale de la pente” (SAINT-EXUPÉRY, 

1982). Ele retoma alguns episódios do passado, afirmando que se tivessem enfrentado unidos 

os alemães na tomada da Renânia, teriam salvado a paz no mundo. Ou ainda, se 100 milhões 

de alemães encontrassem, à sua frente, 500 milhões de europeus solidarizados, como o 

mesmo objetivo, evidentemente também teriam conseguido impedir o avanço da máquina de 

guerra alemã.  

Enquanto a Alemanha devorava seus vizinhos, o resto do mundo respondia com 

liberdade, porém, cada um tentando defender o próprio território e não a comunidade dos 

homens. Para ele, era preciso lutar pelo mundo, “[...] pelos cantões suíços, as tulipas de 

Amsterdã, o sonho norueguês.”11 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 112, tradução nossa), enfim, 

lutar pela sorte de todos os que estavam em suas mãos. Logo, escancara seu apelo à nação que 

desde o início acreditava poder mudar o rumo da guerra:  

 

Mas vocês, porta-vozes de uma enorme potência protegida pelos oceanos, 
pesadamente armada com sua frota, com seu exército, com seus homens 
fortes, vocês que não temem a nada, seria o seu papel de aconselhar seus 
compatriotas a lavar as mãos como Pôncio Pilatos, nesse caso que talvez 
nem lhes diga respeito? [...] porque se vocês habitam outro continente, vocês 
habitam, contudo, o mesmo planeta e vocês são como nós, herdeiros de uma 
civilização em que os homens são solidários.12 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 
113, tradução nossa).  

 

Dando continuidade a esse chamado, ele ainda sugere um exemplo de que se um 

tremor de terra destrói Messina, Tóquio e São Francisco, os americanos sofreriam igualmente 

por todos os habitantes desses lugares, independente do país onde essas cidades estão 

localizadas, visto que todos fazem parte do império humano.  

                                                            

11 “[...] pour les cantons suisses, les tulipes d’Amsterdam, le rêve norvégien.” 
12 “Mais vous, porte-voix d’une enorme puissance protégée par les océans, lourdement puissante de sa flotte, de 

son armée, de ses hommes rudes, vous qui ne craignez rien, est-ce bien votre rôle de conseiller à vos 
compatriotes de se laver les mains, comme Ponce Pilote, de cette affaire qui ne vous concerne peut-être point? 
[...] parce que si vous habitez un autre continent, vous habitez cependant la même planète et que vous êtes 
comme nous héritiers d’une civilisation où les hommes sont solidaires. [...]”. 
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De acordo com esses e outros argumentos que Saint-Exupéry enumera no texto, ele 

condena a atitude dos americanos de “lavar as mãos” diante do problema do mundo, pois já 

que são uma democracia, deveriam fazer jus a esse título e lutar pela liberdade do homem. 

Também enuncia que é preciso lutar pela Alemanha que eles admiram, pelos intelectuais e 

cientistas em quem eles buscam conhecimento, pelo patrimônio espiritual do homem, 

reivindicando a todos o direito de viver em paz. Naquele momento, como ele denuncia, ser 

intelectual na Alemanha era “[...] sinônimo de sonhador estúpido, de teórico perigoso. 

Instalou-se no templo dos conhecimentos, saqueiam-se todas as obras ali propostas, devora-se 

o que jamais saberiam fundar.”13  (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 115, tradução nossa). 

Também declara abertamente a estratégia de Hitler em apropriar-se do conhecimento 

de seu povo alemão, para fabricar instrumentos a fim de triunfar sobre outros povos. Ele 

escreve que o ditador alemão soube fabricar em série as armas que os americanos admiram, 

soube enterrar as unhas em seu povo, para extrair o que lhe era necessário.  

E retomando a reflexão da necessidade do respeito pelo homem, a exemplo de 

“Morale de la pente” (SAINT-EXUPÉRY, 1982), também assunto a ser explorado em Lettre 

à un otage (SAINT-EXUPÉRY, 1999), explicita o motivo da sua luta:  

 
Nós lutamos pelo homem, para que o homem não seja esmagado pela massa 
cega, para que o pintor possa pintar, mesmo se ele não é compreendido. Para 
que o cientista possa calcular, mesmo que não pareça à primeira vista 
ortodoxo. Nós lutamos por todos os pais do mundo e por todos os seus 
filhos. Para que a mesa familiar seja banhada de ternura segura. Para que os 
filhos não vendam seus pais ao cabo de seu partido. Para que os amigos não 
traiam. E para aquele que é fraco, protegido pela lei, protegido pelo código, 
protegido pela convenção universal, possa conservar suas vestes, ainda que 
não possa defendê-las.14 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 115, tradução nossa).   

 
Por esse trecho, Saint-Exupéry sintetiza a reflexão desenvolvida nessa carta, 

finalizando seu apelo aos norte-americanos. Assim, busca apresentar motivos para que os 

americanos assumam sua participação no conflito. Em vista dos estragos que contemplou nos 

anos iniciais da guerra, principalmente sobrevoando a região francesa, ele tenta convencer que 

                                                            

13 “[...] synonyme de rêveur stupide, de théoricien dangereux. On s’est installé dans le temple des 
connaissances, on pille toutes les oeuvres qu’il propose, on devore ce que l’on n’aurait jamais su fonder.”  

14 “Nous nous battons pour l’homme, pour que l’homme ne soit point écrasé par la masse aveugle, pour que le 
peintre puisse peindre même s’il n’est pas compris. Pour que le savant puisse calculer même s’il ne semble pas 
d’abord orthodoxe. Nous nous battons pour tous les pères du monde, et pour tous leurs fils. Pour que la table 
familiale soit baignée de tendresse sûre. Pour que les fils ne vendent pas leur père au caporal de leur parti. 
Pour que les amis ne trahissent pas. Et pour que celui-là qui est faible, protégé par la loi, protégé par le code, 
protégé par la convention universelle, puisse conserver ses vêtements malgré qu’il ne puisse pas le défendre.” 
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a luta contra o nazismo não é partidária ou apenas para favorecer a França, mas é para que o 

homem viva na sua totalidade de dignidade humana, em paz e liberdade.  

Algum tempo depois, a pedido da jornalista Dorothy Thompson, Saint-Exupéry 

pronuncia uma alocução diante do corpo dos estudantes voluntários da Progressive Education 

Association, a qual dão o título de “Message aux jeunes américains” (SAINT-EXUPÉRY, 

1982). De acordo com notas em Oeuvres complètes (SAINT-EXUPÉRY, 1999), essa 

intervenção data de dezembro de 1941 ou janeiro de 1942, após os Estados Unidos terem 

entrado na guerra. 

Ele dirige-se aos jovens americanos como gostaria de se dirigir aos jovens de seu 

país, aos quais não pode falar naquele momento de exílio. Ele inicia seu discurso incentivando 

os jovens a lutarem não só por seu país, mas pela liberdade do mundo, pois é a liberdade do 

homem que está em jogo. Para ele, a liberdade é a arma por meio da qual os homens devem 

combater a hegemonia do povo alemão, defendida pelo nazismo. 

Nesse sentido, retoma a necessidade de se criar laços universais entre a comunidade 

dos homens, para que a luta seja empenhada em favor do bem comum, não atendendo 

somente a interesses políticos e particulares. É por essa razão que ele escreve:  

 
Assim, vocês só encontrarão sua fraternidade em algo mais amplo que vocês. 
Porque os homens são irmãos “em” alguma coisa. Não somos simplesmente 
irmãos. Os homens têm sede de encontrar um laço. [...] Mas o orgulho da 
civilização cristã, de onde saímos, e que todos, crentes ou descrentes, 
fazemos nosso, é procurar esse laço no universal.15 (SAINT-EXUPÉRY, 
1982, p. 208-209, tradução nossa). 

 
Ao fundamentar essa necessidade de o homem ser irmão “em” alguma coisa, 

meditação também desenvolvida em Pilote de guerre (SAINT-EXUPÉRY, 1999) e Lettre à 

un otage (SAINT-EXUPÉRY, 1999), ele enfatiza que é preciso respeitar, antes de tudo, o 

próprio homem, para que se possa buscar a fraternidade que une essa comunidade humana. 

Por isso, vai dizer também a esses jovens americanos que é preciso buscar o respeito da 

liberdade pelo respeito pelo homem, como essência da Democracia. Logo, para trazer a 

fraternidade, convém fundamentar a comunidade dos homens, não sobre a exaltação dos 

indivíduos, mas sobre a submissão dos indivíduos ao culto do homem.  

                                                            

15 “Ainsi, votre fraternité, vous ne la trouverez qu’en plus vaste que vous. Car on est frère ‘en’ quelque chose. 
On n’est pas frère tout court. Les hommes ont soif de se trouver un lien. [...] Mais l’orgueil de la civilisation 
chrétienne, dont nous sommes issus, et que tous, croyants ou incroyants, nous faisons nôtre, est de chercher ce 
lien dans l’universel.” 
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Ele também toca em outro tema abordado em Pilote de guerre (SAINT-EXUPÉRY, 

1999): o sacrifício. Ele o classifica como sendo o fundamento das mais antigas religiões, de 

todo espírito religioso, de todo o espírito social. E não vê o sacrifício como a renúncia aos 

bens da vida nem o desespero na penitência. Por sacrifício, ele entende a doação gratuita, a 

doação que não exige nada em troca.  

Assim, ao abordar tais valores, ele “orienta” a missão desses jovens que partirão para 

a guerra. Na verdade, ele não se coloca em posição de superioridade, mas como um camarada 

ao lado desses garotos já que, nos últimos parágrafos do texto, relata sua experiência como 

piloto de linha, contando das noites em que era despertado por um telefonema, após ter 

trabalhado 30 horas ininterruptas, chamando-o para ajudar em algum acidente longínquo. Ele 

fala das dificuldades dessas noites na instalação do correio aéreo na América do Sul, 

principalmente na Argentina, das noites mal dormidas que lhes custavam muito.  

Segundo seu relato, o mais importante não era o dinheiro que ganhava com esse 

trabalho, mas as boas lembranças desses deveres enfadonhos. Diante dessa sociedade 

materialista americana que ele criticava, sutilmente ele contrapõe o salário do trabalho, do 

qual só se extrai vantagens passageiras e sem real valor, a valores mais importantes, como a 

fraternidade e o sacrifício.  

Ao testemunhar o trabalho durante a instalação das linhas aéreas e do correio 

noturno, ele mostra como o trabalho de doação e camaradagem serviu para tecer “verdadeiras 

linhas” entre ele e seus companheiros:  

 
Se nossas criações de linha enriqueciam o coração, era pelas doações que 
elas exigiam de nós. A linha nascia de nossas doações. Uma vez nascida, ela 
nos fazia nascer. Se hoje encontro um camarada, posso lhe dizer: “Você se 
lembra?”... Era uma época maravilhosa, já que, ligados, pelas mesmas 
doações, nós nos amávamos uns aos outros.16 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, p. 
211, tradução nossa). 

 

Trata-se de um discurso baseado na experiência, por isso seus escritos poderiam 

afetar tanto a opinião pública norte-americana. Ao falar de seu trabalho como piloto, aliando a 

experiência de camaradagem, seus argumentos tornam-se muito mais convincentes, 

encorajando seus jovens ouvintes a encontrar um objetivo maior ao partir para a luta.  

                                                            

16 “Si nos créations de lignes nous enrichissaient le coeur, c’est à cause des dons qu’elles exigeaient de nous. La 
ligne naissait de nos dons. Une fois née, elle nous faisait naître. Si aujourd’hui je retrouve un camarade je puis 
lui dire: ‘Te souviens-tu?...’ C’était une époque merveilleuse puisque noués par les mêmes dons, nous nous 
aimions les uns les autres.” 
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Em Argel, Saint-Exupéry também escreve “Lettre à un américain” (1982), como 

havia prometido ao repórter de guerra John Phillips, se fosse reintegrado a sua esquadrilha. 

Nesse artigo, relata sua viagem em um navio até chegar à África do Norte, com a alegria de 

uma cruzada e diz que não foi por interesses materiais que as mães americanas deram seus 

filhos. Recupera, para isso, duas lembranças para explicar essa doação. 

A primeira delas é sobre a propaganda de guerra feita nesse navio, onde falavam aos 

soldados americanos dos reféns enforcados na Polônia, dos reféns fuzilados na França, sobre a 

nova forma de escravidão que ameaçava sufocar parte da humanidade. Faziam, assim, com 

que fossem solidários com todos os homens da terra. De fato, os 50 mil soldados de seu 

comboio iam para a guerra com o objetivo de salvar apenas seus compatriotas, “[...] mas o 

Homem mesmo, o respeito pelo Homem, a liberdade do Homem, a grandeza do Homem.”17 

(SAINT-EXUPÉRY, 1982 p. 496, tradução nossa). Assim diz que jamais se esquecerá por 

que grande causa o povo dos Estados Unidos combateu.   

A segunda lembrança é a de um jovem soldado americano que, com muita timidez, 

após beber um pouco, confessa a Saint-Exupéry e a seus companheiros que ajuda os franceses 

a salvar seu país, embora ele não tem nada a ver com a França. E mesmo assim luta porque 

sabe que todo homem tem direito de viver livre em seu país. Pergunta, então, se quando seus 

compatriotas os ajudarem a resolver esse problema, se eles, soldados franceses, os ajudarão a 

resolver o problema americano no Pacífico. 

Após essa confissão, Saint-Exupéry diz ter vontade de abraçar esse companheiro, um 

jovem tão solidário e empenhado na causa do homem. Baseado nesse relato, fala aos “amigos 

americanos” que os jovens morrem em uma guerra que, apesar de todos os seus horrores, é 

uma confusa experiência de amor, pois se trata de partilha, de servir o próximo e de lutar pela 

liberdade do homem. Para ele, “Amar é participar, é partilhar.”18 (SAINT-EXUPÉRY, 1982, 

p. 498, tradução nossa). 

Logo, o autor inserido nesse contexto sofre as angústias desse tempo instável, o que 

o leva a refletir sobre a existência humana, buscando uma perspectiva de sentido. Para ele, a 

luta sempre será pelo homem, pela dignidade do ser humano, para que a humanidade viva em 

paz o sentido de viver realmente em uma “comunidade dos homens”, interligada por laços 

fraternos de amor e fraternidade.  

                                                            

17 “[...] mais l’Homme lui même, le respect de l’Homme, la liberté de l’Homme, la grandeur de l’Homme.”  
18“Aimer c’est participer, c’est partager.”  
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Como vimos, embora não tenha aderido e apoiado publicamente nenhum partido 

político da época, Saint-Exupéry soube posicionar-se frente aos questionamentos que 

surgiam, principalmente, em relação ao nazismo, à perseguição aos judeus e ao papel da 

França na guerra.  

Assim, observamos a importância da obra de Saint-Exupéry na primeira metade do 

século XX e como o seu humanismo foi atingido justamente pelos acontecimentos mundiais 

acarretados pela Segunda Guerra. A guerra desempenha, de fato, um papel importante na 

produção literária de Saint- Exupéry e sua escrita está intimamente ligada a sua participação 

ativa no conflito mundial, também como uma maneira de engajar-se. Dessa forma, seus 

escritos surgem como uma resposta, ainda de resistência e engajamento pela escrita, aos 

questionamentos surgidos durante essa fase sombria da história da humanidade. 
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Semiose e memória: o cinema da ditadura 
 

 

Paulo Custódio de OLIVEIRA (UFGD) 
 

RESUMO: Como conjunto de semioses de vária origem, o filme Cabra cega (2004) de Toni 
Venturi traz em si fusão de literatura, pintura e música que esclarece bem o desafio apontado 
por Gilles Deleuze a ser enfrentado pela crítica de Cinema: a questão do “todo aberto”. 
Aparentemente privilegiando o parêntese temporal da narrativa, ele privilegia o diálogo entre 
a história como atividade de recontagem dos fatos ocorridos dialoga com a mimese artística. 
Na esteira do pensamento delleuziano, pretende-se demonstrar como a estrutura dos eventos 
cinematográficos desse filme catalisa as tensões imagéticas dos acontecimentos históricos e 
materializa um dos mais complexos tipos de memória na obra de arte: a impressão 
memorialística do “todo”. Nesse sentido, intenta-se focar o imaginário da guerrilha dos anos 
de chumbo, mas pretende-se demonstrar como a articulação estética de seus elementos 
cinematográficos é tão reveladora dos processos de criação memorialística quanto esse 
conteúdo histórico. 
PALAVRAS-CHAVE: Cinema. Semiótica. Memória. 
 
ABSTRACT: As set of plural semiosis, the film Cabra cega (2004) Toni Venturi brings itself 
an metting of literature, painting and music that well explains the challenge pointed out by 
Gilles Deleuze to be faced by critics: the question of “wide open". Apparently favoring the 
temporal parenthesis of the narrative, he favors dialogue between history and recount activity 
of the events speaks to the artistic mimesis. Considering the Delleuze thought, we intend to 
demonstrate how the structure of the film events of this film catalyzes the tensions imagery of 
historical events and materialize one of the most complex types of memory in the work of art: 
the memoirs print the "whole". Accordingly, it intends to focus on the hardest guerrilla’s 
imaginary, but it is intended to demonstrate how the aesthetic articulation of its cinematic 
elements is as revealing memoirs of creative processes as this historical content. 
KEYWORDS: Cinema. Semiotics. Memory 
 

PALAVRAS INICIAIS 
 

O filme Cabra-cega, lançado em 2004, foi dirigido por Toni Venturi e roteirizado 

por Di Moretti. O elenco traz nomes como Leonardo Medeiros, Débora Duboc, Jonas Bloch e 

Michel Bercovitch. O filme foi muito bem recebido nos festivais de Brasília e de Campo 

Grande e conseguiu vários prêmios.  

O enredo acontece dentro de um apartamento onde um guerrilheiro brasileiro se 

esconde depois de ter sido ferido em uma emboscada da polícia. As poucas tomadas externas 

são flashbacks da memória desse homem que se lembra de como perdera a companheira para 

a repressão policial quando seu esconderijo, ou melhor, seu “aparelho”, como era chamado na 

época, foi “desmontado”. Nesse novo lugar ele procura se recuperar enquanto amarga suas 
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limitações. A situação é estafante, pois ele parece lutar para diminuir a adrenalina que ainda 

lhe corre no sangue. É um homem de ação que está confinado e não pode sequer fazer barulho 

dentro do seu cubículo nem respirar o ar fresco da janela para não despertar a curiosidade da 

vizinhança. O tempo do enunciado é bem marcado. O espectador reconhece que o filme se 

passa em setembro de 1971 porque durante o confinamento do guerrilheiro o noticiário 

televisivo informa que Carlos Lamarca, um dos líderes da oposição armada à ditadura militar 

brasileira, é morto na Bahia.  

As sucessivas investidas da polícia contra seu grupo, o desânimo dos combatentes 

ainda vivos reforça o sentimento depressivo e idiossincrático do guerrilheiro, que se isola 

cada vez mais do mundo. O único contato que mantém com a realidade é a militante Rosa, 

que faz o papel de sua enfermeira e depois se torna sua amante. Os poucos momentos de 

atividade intensa são sucedidos por longas estadas vivendo em clandestinidade, protelando o 

encontro com a realidade enquanto tateia uns poucos objetos de um mundo sempre mantido à 

distância. 

A trilha sonora recebeu muitos elogios da crítica. A cantora Fernanda Porto produziu 

uma maravilhosa versão de Roda viva de Chico Buarque, que faz dueto com a intérprete. 

Outras cinco músicas foram especialmente modificadas para a trilha sonora do filme: 

Construção e Rosa dos Ventos, do mesmo Chico Buarque; Saveiros, de Nelson Motta e Dory 

Caymmi; Sinal Fechado, de Paulinho de Viola e Teletema, de Antonio Adolfo e Tibério 

Gaspar. Eu quero é botar meu bloco na rua, de Sergio Sampaio e A little more blue, de 

Caetano Veloso aparecem em formato original. Como um capítulo à parte nos elogios feitos 

ao filme destaca que o confinamento do personagem permite um aproveitamento mais intenso 

do engajamento histórico que muitas delas já desfrutavam nos ditos “anos de chumbo”, 

potencializando o efeito catártico que elas proporcionam.  

O título do filme é um desafio à interpretação: A brincadeira de criança só aparece 

duas vezes, uma das quais metaforizada. A primeira é quando o guerrilheiro cega-se 

voluntariamente com uma venda, como fazem os meninos, e é conduzido ao terraço do 

edifício para um piquenique com sua amante Rosa. Ele vaga na luz conduzido pela mão da 

moça. Observa a realidade do alto e questiona-se se as pessoas que trafegam pelas ruas têm 

consciência da luta que se desenvolve nos bastidores do Brasil. Será que elas sabem? 

Pergunta-se ele. Será que reconhecem, que aprovam o embate armado? Sem chegar a 

conclusão alguma, o guerrilheiro é silenciado pelo som de uma sirene ao longe. Seria a 

repressão aproximando-se do “aparelho”? A segunda vez que se tem referência à cegueira em 
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meio à luz, está na saída dos três jovens do esconderijo recém-descoberto. Eles estão acuados 

pela polícia, conseguem enganá-la por alguns minutos, mas sabem que serão encontrados. 

Ponderam por algum tempo e decidem enfrentar o combate. Abrem a porta e se projetam na 

direção do facho enorme de luz que entra no lugar. Pelo contraste da luminosidade com a 

escuridão em que se encontravam, é de se presumir que eles estavam cegos no momento em 

que entram nele. 

Mesmo apontada quase claramente, a expressão do título mantém sua obscuridade 

fértil: seria a “cabra cega” uma metáfora dos jovens heroicos que pegaram em armas contra a 

ditadura? Seria a luta armada um sacrifício tão grande que o militante não consegue divisar o 

que é real do que está tatuado ideologicamente em sua mente? Essa chave de leitura é 

sedutora. Um projeto deliberado de ignorar as dificuldades à vista e focar-se em um futuro 

glorioso faz um quadro psicológico comum aos guerrilheiros. Nesse prisma, a venda que vai 

aos olhos do guerrilheiro é conduzida por suas próprias mãos. De maneira pertinente, a última 

cena do filme é o encontro com a luz. Para ela dirigem-se, armados, os três personagens que 

ganharam mais tempo de tela: o guerrilheiro ferido, a militante que prefere trabalhos menos 

perigosos pois se sente despreparada para a dor das torturas prometidas pela repressão e o 

arquiteto simpatizante da causa que limitava seu próprio envolvimento temendo perder os 

benefícios da “legalidade” política que ainda desfrutava. Esses três convidados, metáfora de 

algumas formas de negociar com a repressão, enfrentam-na apaixonados pela precariedade 

dos próprios meios.  

Todavia, há ambiguidade na composição. O título pode ser uma mensagem em 

código para aquele que ousar observá-lo de longe. Nesse caso, vendados estaríamos nós, a 

plateia. Tornados cegos pelo individualismo do nosso tempo, que mitiga o vigor da atividade 

política. O desafio desse trabalho é demonstrar a propriedade dessa última leitura.  

 

 

CABRA CEGA E INDÚSTRIA CULTURAL 

 
É curioso que essa produção tenha passado ao largo da grande crítica. Mesmo um 

pensador do cinema brasileiro de peso, como é o caso de Luiz Zanin Oricchio, não tem muitas 

palavras para ele. Ressalte-se que esse crítico tem formação psicanalítica, e, portanto, teria 

volumoso material para trabalhar em um filme em que a maioria das tensões é deflagrada por 

uma pressão de natureza anímica. 
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Porém, pouca coisa nele, excetuando-se esse panorama político mergulhado em 

ambiguidade, favorece sua visibilidade. Quando não está sob o efeito de sua trilha sonora, 

esse filme é silencioso, com a maioria de seus diálogos manifestando clara apatia. O que se 

observa, se se atentar para isso, é que o aparelho é mais um personagem. Talvez o 

protagonista. Dele emana toda a passionalidade que se imprime nas cenas, sobrepujando os 

poucos momentos em que os arroubos românticos do guerrilheiro com ele contracenam. 

Seguindo uma tradição, por assim dizer, instalada no ideário estético sul-americano, o filme 

tem muitos planos-sequência que parecem acrescentar-lhe tempo na mesma proporção que lhe 

emprestam um realismo moroso. 

Mas não é apenas a velocidade das cenas o elemento fundamental da composição 

fílmica. É preciso pensar, também, o formato da narrativa. Em filmes comerciais é utilizado 

sempre o mesmo esquema dramático: uma situação inicial geralmente pacífica encontra uma 

dificuldade, um herói é o único habilitado a desmontar o problema e resolvê-lo por ter 

algumas características especiais recebe o convite para o combate por meio de um artifício 

moralmente louvável e a situação final é de reencontro com a harmonia. Um blockbuster que 

se preza também não se aventura contra os valores da sociedade: não discutem a propriedade; 

não denunciam a angústia existencial que acomete a era contemporânea; não dá nome aos 

facínoras politicamente poderosos, não estabelece discussões sobre processos econômicos 

instalados. Enfim, os filmes comerciais são politicamente corretos.  

 

CINEMA E MEMÓRIA 

 
Apesar destes percalços lastimáveis, demonizar blockbuster não é interessante. É 

preciso lucidez para se tratar dos problemas de um e de outro e a crítica tem grande 

responsabilidade no desenho da questão. Os críticos têm muita razão quando se recusam 

discutir a questão a partir dos marcadores econômicos que geralmente pautam as conversas 

sobre os blockbusters. Não se pode comercializar a cidadania implícita na apreciação estética 

de uma obra de arte, sobretudo em um artefato estético de alcance tão grande quanto é o 

cinematográfico. O cinema tem uma responsabilidade social inalienável. A criatividade não 

pode estar reclusa às caixinhas isolantes do mercado. Os filmes que fazem grande sucesso, 

portanto, não estão “em oposição” aos que não fazem tanto. O desenho claro da questão 

precisa do questionamento sobre o quanto dessa fama é puramente econômica. Como se disse, 

não é interessante atacar o lucro. Mas é preciso analisar-lhe a origem. Se os monopólios não 
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forem combatidos, seguramente teremos um achatamento da criatividade (uma exaustão que 

já se percebe no cinema hollywoodiano). Há o perigo de a notoriedade e o lucro fácil serem 

sustentados pela repetição dos esquemas de conteúdo e de linguagem, achatando a 

sensibilidade do conjunto social. Nesse caso, mesmo alcançando pequena parcela da plateia, 

os que têm o que falar não podem se calar, seu silêncio prejudica o cinema brasileiro. 

Nesse sentido, cumpre-se pontuar que tais produções, sem qualquer desmerecimento 

de suas qualidades, também estão mais aptas ao desvio, se assim podemos dizer da proposta 

sempre presente do artefato estético. Como afirma, Milton José de Almeida (2009, p. 50): 

 

Os filmes mais populares, de grande sucesso comercial, por utilizarem 
sempre o mesmo esquema dramático e formato narrativo, são os que fazem 
mais perfeitamente o ciclo lembrança/reminiscência/recordação/lembrança... 
Educação social e emocional de valores conservadores reiterados sempre 
pelas mesmas estruturas fílmicas. Por meio das imagens agentes morais 
constroem o espectador e reforçam seu gosto, suas atitudes, sua alma 
política.  

 

Objetiva-se aqui demonstrar como Cabra cega (2004) distancia-se desse modelo e 

atinge um propósito maior, que é sensibilizar seus espectadores registrando na forma e pela 

forma o conteúdo que deseja socializar com a assistência. A impopularidade desse filme 

decorre de sua fidelidade ao projeto estético de fazer sentir a guerrilha por um prisma pouco 

abordado. E ele – eventualmente – revela mais do que se propôs, uma vez que coloca em 

rotação significados históricos e culturais construídos coletivamente. Não se é convidado a 

desfrutar alegremente o seu conteúdo, mas para senti-lo em sua inteireza. Eis o nó que se 

procura aqui demonstrar. 

É interessante fazer contracenar esse vigor narrativo com a grande dificuldade de se 

constituir uma memória social na era contemporânea, já que esta, contraditoriamente, não 

dispõe de mecanismos solidamente estabelecidos para manter o memorável.  

Curiosamente, a América Latina tem dificuldade de assumir seus lugares de memória 

quando o assunto é cinema. Os filmes de ação ao estilo dos hollywoodianos, pela própria 

historicidade da enunciação, não podem contar com uma centralidade redentora. É uma 

“enunciação alienígena”. Assumir os quadros ideológicos que a sustentam sem o necessário 

posicionamento crítico implica negligenciar a luta contra a condição e subalternidade imposta 

aos latinos. Fato é que, grande parte de nossas narrativas, notadamente a que se produz em 

finais do século passado, é bastante influenciada por um conjunto de elementos que lhe 

emprestaram certa peculiaridade: nunca se preocupou tanto com a demarcação do território de 
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onde parte o enunciado. Localizar isso demanda todo o esforço crítico e não há mais 

condições de se legitimar ninguém, pois todos temem a tiranização decorrente da força 

político-econômica de qualquer discurso. Dessa forma, aqueles que não viveram os tempos 

passados desconhecem-no por completo. Vivem ao sabor de narrativas líquidas. Envolventes, 

mas de pouco poder de institucionalização. Com os antigos meios de prescrição do imaginário 

desqualificados para o trabalho de coleta e organização dos eventos históricos, a sociedade 

contemporânea ficou órfã de sua memória. 

Para suprir esse hiato entre uma nação e sua história, constroem-se elementares de 

memória, isto é, objetos ou imagens que recebem a tarefa de abrigar a memória. São 

elementos sobre os quais se lança uma pulsão memorialística. Eles podem ou não assimilar 

essa tarefa. Isso só o tempo dirá. Mas não há dúvida de que sobre eles estão voltados os 

desejos de uma parcela da sociedade que não permite que eles sejam negligenciados. O filme 

aqui analisado é um caso desses: a luta contra o regime militar é um momento da história do 

Brasil tornado épico, com muito custo, resgatado das sombras do esquecimento. 

 

 

 

ESTESE E MEMÓRIA 

 

Achatado pelo mecanismo do lucro da indústria cultural que reorganiza a história a 

partir de paradigmas nem sempre libertários; empurrado pela narrativa de cunho estrangeiro, 

cujas temáticas e procedimentos de sedução não se identificam com a tonalidade crítico-

ideológica do país e incapaz de se estabelecer no cenário criado pela desestabilização da 

narrativa local, o cinema, ainda assim, puxa para si a responsabilidade de se estabelecer como 

interlocutor da memória coletiva. Na verdade, ele é – talvez – o único que pode desenvolver 

esse ambiente onde a memória pode ser encontrada no formato adequado de 

“empoderamento” nacional; sua habilidade estética nasce preocupada com a mobilização das 

instâncias pré-racionais da recepção. Verdade é que as artes sempre estiveram atentas a essa 

habilidade, mas nenhuma das que antecederam o cinema puderam contar com a articulação 

produtiva de tantas estruturas sígnicas diferentes.  

É nesse sentido que se fala em política audiovisual. À primeira vista isso é entendido 

como veiculação, financiamento e distribuição das obras fílmicas, mas logo depois se vê em 

discussão o próprio conteúdo nela veiculado. Porque ela mobiliza grupos que se ativam para 
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delimitar o que do passado será tornado presente e transformado em memória da assistência. 

Em outras palavras, é consenso que, nesse caso, a memória não é algo que se estabelece 

naturalmente, mas algo construído pelo esforço político dos grupos que se encontram em 

conflito na sociedade. Em longo prazo, o sucesso ou fracasso dessa empreitada pode estar 

vinculado à habilidade dos operadores da memória em utilizar os mecanismos para instaurá-

la. No caso da arte, uma das frentes de batalha está na capacidade de fazer um artefato estético 

sensibilizar um determinado público. Mas, compreender isso implica observar atentamente 

uma teia complexa de elementos muito bem amarrados. No quesito “fazer sentir” encontra-se 

um objeto que carece de ser olhado pelo viés da semiótica. Embora as teorias pierceanas 

tenham projeto visivelmente lógico, suas reflexões estão intimamente ligadas a esta condição 

da obra de arte, fazendo sua teoria distanciar-se da noção de belo praticada pelo senso 

comum. 

O ideal estético é nutrido pelo cultivo de hábitos de sentimento. Sendo as obras de 

arte aquelas coisas que encarnam qualidades de sentimento, os hábitos de sentimento só 

podem ser cultivados através da exposição de nossa sensibilidade às obras de arte. Em vista 

disso, por mais que se possam criticar os museus e suas extensões no tempo histórico que 

estamos atravessando, eles cumprem essa imprescindível tarefa de nos colocar na presença de 

obras de arte que fisgam nossa sensibilidade com vistas à mudança de hábitos estereotipados e 

deteriorados de sentir. (SANTAELLA apud SOUZA, 2013, p. 68)  

Pierce sugere que a noção de belo seja deslocada para a de “admirável”, como nos 

explica a mesma Licia Soares de Souza em outro momento (cf. SOUZA, 2013, p. 66 e ss.). A 

obra de arte, seus habitats e as suas instituições desempenham a função primeva de conduzir a 

sensação de seus observadores à condição de admiração, de espanto. Para esse ponto 

convergem todos os esforços dos artistas, na esperança de ele fazer brotar a consciência crítica 

que opera os elementos colocados a sua disposição. Uma das coisas interessantes desse evento 

está em sua capacidade de mobilizar a reflexão do sujeito. 

Se por um lado o artefato estético pode ser enquadrado na condição de 

“doutrinador”, dada sua capacidade de imprimir um modelo de raciocínio, o que causaria 

repúdio aos frankfurtianos presentes nas salas de cinema, por outro, a própria arte, com seu 

modus operandi nada convencional, dinamiza estruturas que não estão somente sob custódia 

dos artistas, abrindo clareiras interpretativas onde a doutrina seria soberana. Esta é uma nova 

concepção de arte trazida pela legitimação do cinema como experiência verdadeiramente 
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estética. Tratando da obra de Sukorov a partir do conceito de imagem-intensidade de Gilles 

Deleuze, Beatriz Furtado (2013, p. 18-19) afirma o seguinte: 

 

Para compreender [...] esse assalto ao seu cinema como intercessor/criador 
de um conceito de imagem-intensidade, é preciso outra apropriação da parte 
de dois trabalhos mais complexos de Deleuze: Mil platôs e Lógica das 
sensações, nos quais se encontram dois conceitos que interessam aqui. Neste 
último, o da captação de forças, tirado diretamente do capítulo VIII, “Pintar 
as forças”. Nele, Deleuze afirma que, em arte, não se trata de reproduzir ou 
inventar formas, mas captar forças, indicando claramente que nenhuma arte 
é figurativa, mas, como afirma Paul Klee, o que importa à arte é fazer visível 
e não fazer o visível. É a articulação de forças no cinema de Sokurov que é 
relevante para que a imagem faça o visível. Uma força conectada 
diretamente à sensação que se exerce sobre o corpo da imagem para criar 
blocos de sensações. 
 

Captar forças, eis o movimento essencial da obra de arte. A partir dele se pode 

entender por que nem tudo se encontra sob escrutínio daquele que a produz. As forças que 

modulam o seu trabalho vêm do conjunto de suas contingências, que também modulam o 

formato das doutrinas. Se assim podemos chamar os conteúdos ideológicos de todo trabalho 

cinematográfico. Portanto, uma dupla distância separa Toni Venturi e Di Moreti da realidade 

histórica que estes propuseram fazer visível. A primeira está à vista de todos: não se está mais 

com os fatos históricos nas mãos, não se participou deles e, por mais boa vontade que se 

tenha, a narrativa destes está intimamente vinculada aos grupos ideológicos que pretendem 

torná-la visível. A segunda não pode ser compreendida rapidamente. É preciso que o arco 

reflexo da interpretação faça retornar o olhar crítico para o próprio objeto estético e sua 

natureza. A materialização dessas forças ideológicas, subjacentes às escolhas narrativas e 

imagéticas do diretor e do roteirista, está matizada não somente pela intenção de registrar uma 

memória que se quer coletivizada, mas também o substrato ideológico presente que tornou 

essa necessidade sensível. Em outras palavras, vê-se pouco do passado, sente-se muito do 

presente e do devir.     

Esse filme não é interessante pelo que diz, mas pelo que deixa entrever. A ditadura 

foi vencida pela própria inépcia, não pela habilidade de seus inimigos. O fracasso militar, 

porém, tornou-se um grande sucesso político, uma vez que a esquerda implantou-se no país e 

foi estabelecendo-se cada vez mais dentro dele. O filme flagra esse momento em que o 

projeto de derrubar a ditadura pela violência das armas não tem mais como continuar. Os 

grupos como o do guerrilheiro ferido estão desmantelados e eles precisam encarar o fracasso 

enquanto fogem de um perseguidor que, ao contrário deles, se profissionalizou e é implacável 
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e vingativo. A força do enredo advém desse trágico amálgama entre a história do país e a crise 

existencial dos militantes. 

 

SEMIÓTICA E MEMÓRIA 

 

Essa sensação de limite é recrudescida pela onipresença do aparato repressor. Fica 

nítido que a guerrilha não tem condições de fazer frente e não dispõe de mecanismos 

eficientes de mobilização social como deve ter sido previsto no início do embate armado. A 

questão intersemiótica torna-se interessante dada a necessidade de demonstrar como essa 

condição sociohistórica está disseminada por todo o ambiente do filme, o qual precisa – 

necessariamente – promover um recorte do ambiente nacional. Esta condição demonstra a 

escolha de fazer tantos campos semióticos fazerem convergir esse equilíbrio entre o trivial 

abafadiço do espaço e da mente dos guerrilheiros com essa espacialidade impossível de ser 

reduzida. 

A malha do significado sempre engloba infinitos elementos, fazendo as cenas 

escolhidas dialogar o tempo todo com o que não está imediatamente à vista, porque cinema é 

a experiência mais próxima do tempo no sentido ininterrupto de sua fruição que temos. Não 

se trata de recortar um determinado tempo, mas de vivê-lo como tal. Afirma Deleuze fazendo 

contracenar esse pensamento com a experiência do tempo teorizada de forma comum (2007, 

p. 202-3): 

 

Dir-se-ia que Artaud vira pelo avesso o argumento de Eisenstein: se é 
verdade que o pensamento depende de um choque que o faz nascer (o nervo, 
a moela), ele só pode pensar uma única coisa, o fato de que ainda não 
pensamos, a impotência de pensar o todo como para pensar a si mesmo, 
estando o pensamento sempre petrificado, deslocado, desabado. 

 

O tempo, sempre experimentado como passado, não tem como ser revivido. A 

sensação temporal torna-se sempre uma experiência frustrante porque não consegue captar o 

que é essencial da passagem: o seu passamento. É praticamente impossível vencer essa 

limitação da narrativa, exceto se o sistema semiótico conseguir fazer convergir para um único 

espaço uma miríade de sensações que permitem ao espectador uma imersão semelhante à que 

ele experimenta na realidade, isto é, onde um grande número de informações sensíveis engana 

os sentidos, vencendo a sensação de metonímia que está na origem do espaço ficcional. O 

infinito anelo, o desejo de plenitude aspirado pelo cinema é ter essa experiência totalizadora, 
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que esbarra no fato de que as obras precisam estar circunscritas a um começo e a um fim. É 

com essa gangorra da consciência que batalha a criação estética do cinema. Deleuze (1985), 

usando uma denominação colhida na filosofia de Henri Bergson, nomeia esse horizonte como 

“todo aberto”: 

 

Através do movimento no espaço, os objetos de um grupo mudam suas 
respectivas posições. Mas, através das relações, o todo se transforma ou 
muda de qualidade. Da própria duração, ou do tempo, podemos afirmar que 
é o todo das relações.  

 

Os objetos, concebidos como cortes imóveis, sempre fazem figurar o movimento que 

se estabeleceu entre eles, mas o movimento e as consequências dele estão sempre 

modificando suas posições, exprimindo sempre uma mudança desses mesmos objetos na sua 

relação com os outros. O incômodo da cristalização advém da consciência de que os objetos 

estão sempre encaixados nessa possibilidade de algo vir a se relacionar incessantemente. Uma 

das formas de fazer negociar essa imanência das coisas do mundo com a transcendência delas, 

isto é, sua impossibilidade de fechamento, é o extracampo, explicado por Deleuze. 

 

PALAVRAS FINAIS 

 

Toni Venturi consegue fazer muito bem um filme cuja luta armada não figura como 

romantizada (ainda que esteja presente um passionalismo típico das lutas heroicas). 

Demonstra profundo respeito pela dor que assolou famílias inteiras e que fez de jovens da 

classe média marginais e clandestinos dentro do próprio país. Essa dor e essa história só 

podem ser tratadas com a responsabilidade de quem se propõe tarefa séria, sem diletantismo. 

Fazer um filme sobre a trajetória heroico-suicida desses jovens que puseram a vida na tarefa 

de libertar o país da ditadura é um exercício psicanalítico de grande monta e o fato de as 

pessoas não compreenderem a dimensão humana da luta armada constitui-se mais um motivo 

para assumir a responsabilidade de eternizá-la. 

Mas isso sacrifica grande parte do conteúdo político de sua obra. A exigência de uma 

presentificação factual da angústia de seu personagem central, a onipresença avaliadora de 

uma história que se quer sobrepor à história oficial toma a frente dessa tarefa política do 

diretor. O que está acontecendo no apartamento jamais é uma possibilidade que se sobrepõe 

às outras. Para julgar a imagem que se desenrola no tempo é necessário interagir com algo que 

não está nela, mas isso dificilmente acontece conscientemente no espaço-tempo da exibição. 
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Diz-se que as escolhas são inevitáveis e que decorrem das opções materiais de que se 

dispõem. Essa verdade pronunciada e alardeada pelos críticos de arte esconde, ou, no mínimo, 

mitiga outra, mais ampla e frequentemente é acobertada: a escolha é intencional, no sentido 

de que o conjunto de paixões que a antecedem articula-se de forma a arrefecer o grau de 

incômodo que a seleção pode causar. Ou simplesmente mascarar uma impossibilidade ou 

mesmo uma incompetência. 

O filme de Toni Venturi não é sobre o passado glorioso da guerrilha, mas sobre um 

presente sem glória alguma do ponto de vista da atividade política, pois sua obra esvaziou o 

conteúdo e a experiência da luta armada revolucionária. Despolitizou-se a questão social e 

não há horizonte de alento, uma vez que o individualismo que engravidou a história só 

promete rebentos cada vez mais alienados politicamente. Portanto, Cabra cega não é um 

filme que possa reacender a chama da revolução de nossas memórias artificializadas. É o que 

nos resta como castigo por construirmos uma sociedade de valores transitórios e efêmeros: 

não temos mais energia para a entrega abnegada a um projeto coletivo. É um filme nostálgico, 

não pela morosidade de suas cenas nem pela evocação histórica de fatos nacionais, mas pela 

dura constatação de nossas carências. Toni Venturi não filma o passado, apenas recria um 

presente desagradável. Cabra cega é uma metonímia de nossa verdade. Vê-la por completo 

seria insuportável. 
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Estúdio: Olhar imaginário, Elenco: Leonardo Medeiros, Débora Duboc, Jonas Bloch, Michel 
Bercovitch, Bri Fiocca, Odara Carvalho, Milhem Cortaz, Renato Borghi, Walter Breda, Elcio 
Nogueira. 107 min. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Kjq5wz8k2C8>. 
Acesso em: 12 maio 2014. 
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A literatura autobiográfica como instrumento para os estudos históricos:  
enfoques da Resistência Italiana 

 

 

Rafaela Souza MALDONADO (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: No âmbito dos diários e autobiografias encontramos materiais que são retratos de 
uma realidade particular e a partir de um momento foram expostos para a preservação da 
memória. Assim, identificamos na literatura de teor testemunhal, principalmente em textos 
concebidos sob condições extremas, como no caso da Resistência italiana, a situação de 
clandestinidade e perseguição, o conteúdo denunciativo, no qual esse modelo de literatura 
busca reconhecimento e justiça. O resgate da memória subterrânea para a libertação do 
estigma de ser um injustiçado e a desmistificação das injúrias que foram propagadas 
perseguindo de forma perversa o portador dessa memória que vive à margem da história 
devem ser destacados nas análises. Quando a memória dita subterrânea vem à tona descobre-
se uma realidade paralela àquela que se conhece. O trabalho pretende resgatar algumas 
histórias subterrâneas particulares que se cruzam com a história oficial para relativizar os 
fatos sob a luz de quem defende o método de narrar em prol da rememoração, do resgate da 
memória subterrânea e da perpetuação dela; também levamos em conta a utilização dessa 
memória para o preenchimento de lacunas na história como consideram Michael Pollak 
(1989), Márcio Seligmann-Silva (2010) e Giovanni Levi (2011), encabeçando o debate sobre 
a história e os materiais disponíveis para o estudo da micro-história. Nossos objetos são as 
obras autobiográficas de Ada Gobetti, Diario Partigiano (1972), e Carla Capponi, Con cuore 
di donna (2009), duas militantes partigiane.    
PALAVRAS-CHAVE: Memória. Resistência italiana. Micro-história. Autobiografia. 
 
RESUMEN: En los diarios y autobiografías encontramos materiales que son retratos de una 
realidad particular y, a partir de un momento, fueron expuestos para la preservación de la 
memoria. Así identificamos en la literatura testimonial, sobre todo en los textos concebidos 
bajo condiciones extremas, como en el caso de la Resistencia italiana, la situación de 
ilegalidad y persecución, además del contenido denunciativo  en el que ese modelo de 
literatura busca reconocimiento y justicia. En nuestro análisis, destacaremos el rescate de la 
memoria subterránea para la liberación del estigma del agraviado y la desmitificación de las 
injurias que se han  propagado, persiguiendo de una manera perversa el portador de esta 
memoria que vive al margen de la historia. Cuando la memoria dicha subterránea sale a la 
luz, se descubre una realidad paralela a la que se conoce. El trabajo tiene como objetivo 
rescatar algunas historias subterráneas particulares que se cruzan con la historia oficial, con 
el fin  de relativizar los hechos a la luz de los que defienden el método narrativo en favor de 
la rememoración, del rescate de la memoria y de su perpetuación. También tenemos en 
cuenta la utilización de esta memoria para llenar los vacíos en la historia, como consideran 
Michael Pollak (1989), Márcio Seligmann-Silva (2010) y Giovanni Levi (2011), encabezando 
el debate sobre la historia y los materiales disponibles para el estudio de la micro-historia. 
Nuestros objetos son las obras autobiográficas de Ada Gobetti, Diario Partigiano (1972), y 
Carla Capponi, con Cuore di donna (2009), dos militantes partigiane. 
PALABRAS CLAVE: Memoria. Resistencia italiana. Micro-historia. Autobiografía. 
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Os estudos voltados para as autobiografias como reconstrução e preservação da 

memória vêm sendo difundidos, principalmente quando tocam na questão de testemunhos de 

um episódio marcante para a história social. Nessas obras de valor testemunhal encontramos a 

história sendo visitada sob uma perspectiva particular, isto é, um dos pontos de vista, que não 

é necessariamente oficial e faz parte da história de um grupo restrito. Ao contexto de 

testemunho do próprio trauma, como é o caso das nossas narradoras, dá-se o nome de 

superstes, termo utilizado por Seligmann-Silva (2010) para determinar o narrador enquanto 

sobrevivente de tal trauma. Na perspectiva de literatura de teor testemunhal de Seligman-

Silva, em seu artigo intitulado “O local do testemunho”, o teórico e crítico literário considera 

que pensar a história a partir do testemunho (superstes) significa admitir uma história mais 

pautada na visão da testemunha e valorizar seu relato; de um modo amplo é o testemunho em 

primeira pessoa.  

As duas obras que serão apresentadas representam a memória da Resistência italiana, 

movimento armado representado por civis, líderes sociais, intelectuais, que tentavam ajudar 

na liberação das tropas inimigas do país por meio da luta armada. As duas autoras 

participaram de grupos de ação partigiana e contam suas experiências pessoais e de grupo; as 

nossas narradoras são, portanto, na maior parte do tempo na narrativa, superstes. De certa 

forma, quando as narradoras contam suas histórias individuais elas trazem consigo as 

memórias de seus grupos, pois a memória individual é sempre compartilhada e também traz 

consigo experiências do seu meio de convivência, por isso nunca haverá a memória imune de 

influências alheias ou formada sozinha.  

Trabalharemos, então, com as memórias, que vêm a ser as obras das militantes, 

particulares que reconstroem as atividades dos grupos em que elas estavam inseridas. Era 

muito comum a participação de mulheres nos grupos partigianos, porém raro o modo intenso 

como participaram as autoras das obras autobiográficas Diario Partigiano e Con cuore di 

donna, respectivamente Ada Gobetti e Carla Caponni; era difícil mulheres que não estavam 

inseridas em meios politizados se envolverem na luta armada, algumas, porém, se 

organizavam nas periferias dos grupos, assim podiam se manter na sociedade acima de 

qualquer suspeita. Mais raro ainda era publicar as memórias da clandestinidade, tamanha a 

dificuldade de se reconstruir as memórias e o medo de perseguições e represálias. Nas obras 

citadas houve estímulos, seja pelas anotações de Ada durante as ocupações ou pela 

necessidade de se discutir o tema da Resistência na atualidade que motivou Carla.   
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As autobiografias vêm para afirmar o papel dessas duas mulheres não só no grupo, 

mas também na sociedade, sobre a qual suas atitudes incidiam diretamente. Durante os anos 

das ocupações (1943-1945) que despertaram o ânimo e encorajaram a população para a luta 

armada, houve o empenho total das duas nos movimentos, cada uma em sua região: Ada 

Gobetti na cidade de Turim, Carla Caponni em Roma. Mesmo com a distância entre as duas 

há momentos na história ambas que se assemelham, isto é, o contexto do movimento 

partigiano poderia mudar as formas de abordagem por conta das pressões que os fascistas ou 

os exércitos alemães, que chegavam do sul e tentavam avançar para o norte, insidiam sobre 

cada região, porém sempre com os mesmos objetivos. 

Neste trabalho vamos abordar as obras aqui citadas a fim de usar a memória 

subterrânea dessas autoras em prol da memória oficial, isto é, desmistificar e trazer à tona 

fatos da história da Resistência que por vezes vão sendo camuflados por pertencerem à 

clandestinidade e por fazerem parte de uma memória por vezes pouco valorizada. As autoras 

possuem um histórico de engajamento que será apresentado aqui juntamente com as 

apresentações de suas obras mostrando esse engajamento e as intersecções da história 

subterrânea (não-oficial) com a história oficial, termos que Pollak (1989) utiliza para designar 

e discriminar a memória elevada, mais difundida, em detrimento da memória reprimida. As 

obras têm correspondências com a Resistência, e com a vida particular das autoras, no sentido 

de mostrar a identidade (ou caráter) do grupo e da onde vem os ideais, ideologias das autoras. 

Dentre várias funções que Ada Gobetti tinha na sua vida particular (professora, 

tradutora, escritora), participou ativamente da luta partigiana, liderou grupo de mulheres, 

sendo considerada apta a politizar e preparar mulheres para entrar no grupo partigiano. 

Algumas mulheres que até então não haviam tido contato com os grupos clandestinos, eram 

inseridas na vida política e passavam a ajudar nas ações contra o governo fascista e o exército 

nazista. Esse suporte da autora para a luta pela emancipação política das mulheres da época 

foi importante, pois o trabalho começa no início das organizações clandestinas, ultrapassa a 

ditadura do fascismo e culmina na emancipação política das mulheres pós segunda guerra. O 

motivo pelo qual elegemos o diário de Ada como objeto de estudo é, entre tantos, sua 

consciência política e social, demonstrada pela participação da autora em vários nichos 

sociais, sendo professora, tradutora e organizadora de grupos, seja das mulheres ou outros que 

ajudaram na produção de manifestos contra o fascismo. 

Carla Caponni era muito nova quando as ocupações começaram e começou sua 

caminhada no grupo partigiano,dividindo-se entre ajudar na sobrevivência da família, após a 
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morte de seu pai em 1940, e nas ações do grupo até entrar para a clandestinidade. Ela nasce 

em 1918 e entra como voluntária para o grupo de defesa de Roma contra as tropas alemãs em 

1943. 

As duas obras possuem entre si uma grande diferença no tempo de publicação, isso 

facilitou e dificultou de alguma forma para uma e para outra escritora. O fato de Ada Gobetti 

ter registros simultâneos às lutas partigianas apresenta mais detalhes na escrita, detalhes 

particulares do dia a dia e apenas do recorte de tempo do início das ocupações até a liberação 

do país (1943-1945). Carla Capponi, por sua vez, escreve as memórias depois de muitos anos; 

seu livro é publicado em 2000, ano de sua morte. Ela aborda sua vida mais amplamente, dá 

alguns detalhes relevantes de sua infância com seus pais e irmãos – sobre esse aspecto temos 

a impressão de que tenta, com os detalhes da infância, mostrar de onde vem seu modo de 

pensar as questões que estavam acontecendo no presente –, mas é evidente que a intenção 

principal é abordar sua história como militante partigiana. Sua linguagem é mais direta e 

objetiva, talvez por conta do espaço de tempo entre o fato em si e o relato. 

Do diário de Ada Gobetti destacamos passagens do início de sua narrativa em que há 

um misto do grande fato histórico – o dia da ocupação propriamente dita, com os carros 

alemães chegando à cidade – afunilando para o seu papel no movimento partigiano, no início 

das ações – encontros do grupo, planejamento e participações em ações. Posteriormente, 

vemos outro afunilamento: o de seu engajamento na família. Ada Gobetti era viúva de Piero 

Gobetti, militante antifascista, morto pela ditadura fascista, por conta de suas publicações 

ditas subversivas. De seu casamento com Piero, teve um filho, Paolo Gobetti, também 

militante partigiano. A casa de Ada Gobetti era onde geralmente havia reuniões do grupo e 

estava sempre cheia de militantes – era uma espécie de QG da Resistência em Turim. Mesmo 

assim sobrava-lhe tempo para dedicar-se à família. Ada Gobetti demonstra bastante empenho 

e preocupação nas questões do grupo e familiar, que muitas vezes se misturam, pois, como 

Paolo, seu marido de então, Ettore Marchesine também participava da luta armada.  

Primeiro vamos reproduzir um fragmento de tradução nossa, em que Ada Gobetti vê 

os carros alemães chegando para a ocupação, propondo observar o valor desse fragmento para 

a história geral, e como a autora parte do pressuposto de que a chegada das tropas representa 

algo em que não quer acreditar, por isso inventa uma nova conjectura, um novo significado 

para representar essa chegada, pois continua pensando com otimismo.  
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Aquele dia, então, quando vi passar os automóveis alemães, tive subitamente 
a sensação de que as férias tivessem acabado. Não que me desse conta, nem 
parcialmente, da realidade da situação. Continuava, ao contrário, a raciocinar 
com o mesmo otimismo insensato e inocente: os automóveis alemães 
traziam certamente alguns parlamentares; as propostas estariam repelidas; 
Turim estaria defendida. (GOBETTI, 1972, p. 19).  
 

Esta é uma das partes em que a autora, no começo de sua narrativa, retoma os fatos, 

pois seu diário se alterna entre registros simultâneos e retomadas de memória, em que os 

registros servem de apoio para fazer emergir em sua memória a história, seus sentimentos, 

sensações e pensamentos de então. Portanto, a partir deles ela consegue reconstruir o 

momento exato de que se recorda, quando as tropas alemãs entram em seu país. O fato que 

acaba de presenciar é um dos mais marcantes para a história da Itália, pois a partir dele os 

rumos da história mudam. Se já havia desconforto com a participação da Itália na guerra, ele 

se potencializa com tropas estrangeiras ocupando e ameaçando a sociedade. 

Há, no trecho, um misto de utopia e distopia, de quem não quer acreditar no que vê 

com medo do que pode acontecer no futuro, mas ainda resta uma porção de otimismo, como 

se acreditasse que as duas nações ainda fossem capazes de dialogar. A partir daí começam a 

chegar notícias dos membros do grupo sobre os caminhões da SS que chegavam à cidade. 

Assim, começavam também os trabalhos do grupo de Ada, a primeira coisa a ser feita, 

segundo ela, foi queimar os documentos de filiação ao grupo, depois o grupo deveria se 

dividir para propagar e buscar informações, materiais e também procurar lugares seguros.  

Em meio ao começo do caos, Ada tenta manter o raciocínio e não se desesperar; ela 

entende e puxa para si a responsabilidade de se estabelecer a luta armada e resistir, 

enfrentando qualquer tipo de perigo, a consciência de seu papel no grupo fala alto e era 

necessário refletir sobre o momento em que viviam para que pudesse haver organização. 

Percebemos que Ada não hesita em momento algum, ela é sempre firme nas palavras e nas 

ações, característica também de Carla. Com o discernimento que possui, depois de conseguir 

assimilar que o que temia realmente está acontecendo, ela consegue ter calma para pensar nos 

próximos passos:  

 

Na manhã seguinte – era domingo – depois de uma noite de sono e da 
perspectiva de um dia inteiro de paz, tive finalmente a comodidade de 
pensar. Entendia, ainda que confusamente, que se iniciava para nós um 
período grave e difícil, em que devemos agir e lutar sem piedade e sem 
trégua, assumindo responsabilidades, enfrentando perigos de todos os tipos. 
(GOBETTI, 1972, p. 29) 
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Apesar da consciência e obstinação pela luta partigiana, que constatamos no 

fragmento transcrito, resta em Ada um vestígio de preocupação, sobretudo referente à sua 

família. Como sabemos, seu filho Paolo também era militante e em certa ocasião viaja para 

uma ação que é na verdade a tentativa de um atentado. O caso deixa Ada muito aflita; seu 

filho é jovem e o deslumbre pode prejudicar as ações que devem ser cautelosas:  

 

Recordo perfeitamente que naquela manhã de 17 de novembro – era quarta-
feira –, partindo para Turim, senti, ao saudar Paolo, a sensação de um 
dilaceramento físico. Mas consegui me dominar e por todo o dia, também 
pensando continuamente nele, fiquei tranquila: fui à escola, escrevi, 
encontrei pessoas, como de costume... No carro de boi, no escuro, havia 
algumas pessoas que cantavam; e uma ansiedade louca se apoderou de mim: 
contanto que Paolo tivesse voltado. Sonhava em encontrá-lo, na casa 
tranquila, e de ouvi-lo contar como foi, e de diminuir finalmente a 
angustiante tensão daqueles dois dias. (GOBETTI, 1972, p. 51). 
 

Nesta ocasião, Paolo, que havia ido viajar junto com homens de outro grupo 

partigiano, demora a voltar para casa por conta de alguns imprevistos. A preocupação de Ada 

aumenta a cada hora que passa, mesmo tentando manter a calma e sabendo que a atividade era 

arriscada. Depois de alguns dias de atraso Ada vai atrás de notícias de seu filho e descobre 

que está bem, mas a missão falhou, ela não pôde vê-lo e somente dias depois Paolo chega em 

casa, então Ada fica mais tranquilizada. Após chegar em casa, Paolo conta a sua mãe como 

foi a ação e ela registra as informações em seu diário.  

Podemos perceber pelas ações de Ada e atribuir a ela o caráter de intelectual 

orgânico, termo que Gramsci (1968) usa para definir os intelectuais que não só discutem os 

problemas de seu grupo social, mas também tentam interferir e mudar sua realidade de 

alguma forma, melhorando o meio e as pessoas envolvidas.Mesmo antes das ocupações, Ada 

já atuava nos meios sociais, como professora ou em outro ramo de atuação, discutindo as 

questões sociais e depois do fim da guerra continua com esse compromisso, agora em cargos 

políticos. Mesmo durante a participação no movimento de Resistência, ela faz um trabalho 

paralelo com as mulheres da comunidade, que visava a politização delas, fato que fazia com 

que difundisse ainda mais a ideologia do movimento partigiano, aumentasse a adesão e a 

ajuda a ele e diminuísse o preconceito. 

Saltemos agora para a obra de Carla Capponi. Na sua autobiografia ela retoma fatos 

da infância, porém, não se demora muito. Ali constam sua dificuldade de socialização na 

escola, relatos de lugares onde passava as férias com sua família e dá indícios do início de sua 

politização ou curiosidade para os assuntos políticos da época. É interessante como sua 
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curiosidade, quase que inocente, a induz a levantar questões polêmicas para o momento em 

que vivia, pois passa toda sua infância e adolescência sob o regime fascista: 

 

Foi em meio a toda aquela curiosidade que encontramos um opúsculo com 
título de Delitto Matteotti, com a capa de papelão claro. O título nos 
intrigou. Sentadas sobre a mesma cama lemos juntas aquele giallo que 
parecia o melhor livro de história imposta por punição. [...] Estava 
finalmente clara a tragédia que havia dado início à aventura fascista. [...] nos 
demos conta de que se tratava de um giallo politico. Na primeira parte era 
reportado a intervenção acusatória do honorável Matteotti a Camara dos 
deputados e as denúncias precisas que o corajoso homem político socialista 
havia lançado contra o chefe do governo. (CAPPONI, 2009, p. 48). 
 

Estamos em 1934 e aqui começa a curiosidade da história que vai gerar ainda uma 

grande confusão. O livro a que a autora se refere no fragmento acima e que lê junto com sua 

irmã é encontrado na casa de praia, durante as férias de verão, pois a propósito de um castigo 

não puderam sair para a praia. Após as duas lerem o tal livro, surgem dúvidas como: “por que 

as pessoas foram condescendentes ao esconder aquele crime, apagá-lo da memória permitindo 

ao ditador que se empossasse do governo? Por que seu pai e sua mãe esconderam delas aquele 

tremendo delito?” (CAPPONI, 2009, 49). A jovem Carla leva o livro e as dúvidas para casa, 

faz cópias manuscritas e empresta a amigos, até seu pai ter que ir à escola prestar 

esclarecimentos.  

O referido opúsculo conta a história da emboscada e morte do deputado socialista 

Giacomo Matteotti, que em 30 de maio de 1924 faz um discurso no Parlamento denunciando 

e culpando o governo fascista de ser responsável pelos abusos no período eleitoral e 

manipulação no resultado das eleições. Dez dias depois, em 10 de junho de 1924, ele é 

espancado e raptado ao sair de sua casa e depois assassinado. Seu corpo é encontrado dias 

depois.  

A autora investe mais tempo e mais detalhes na sua época de partigiana, não é por 

acaso que o livro leva o subtítulo de Il ventennio, la Resistenza a Roma, via Rasella: i ricordi 

di uma protagonista, fazendo referência aos vinte anos do período fascista, período em que 

passou sua infância e adolescência e seu tempo de militante partigiana em Roma, onde 

aconteceu o famoso caso do ataque de Via Rasella protagonizado por ela e seus companheiros 

de grupo.   

Responsável por um dos ataques mais severos e implacáveis, o ataque à Via Rasella, 

que desestabilizou o exército dos nazistas, o grupo foi considerado como sendo terrorista e 
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por isso a sociedade sofreu as consequências da vingança nazista. A terrorista, no caso Carla 

Capponi, depois de anos é recompensada com medalha de ouro pela sua militância, uma 

forma de se fazer justiça aos mal-entendidos do passado.   

No capítulo 7 ela faz um apanhado de vários ataques e emboscadas, um deles ao qual 

daremos enfoque aqui por ser um caso de bastante repercussão e consequência, é o já citado 

ataque a Via Rasella, em 23 de março de 1944. Geralmente os ataques eram feitos perto de 

concentrações dos exércitos nazifascistas ou prédios do governo, justamente para surpreender 

e desestabilizar o inimigo: 

 

Estávamos na esquina e voltamos. Quando de repente a explosão: uma 
rajada de vento violenta os atingiu e nos empurrou para frente, o ônibus 
capotou sobre a calçada, os policiais fugiram e nós corremos rapidamente, na 
subida, sob um tiroteio pesado, enquanto os golpes ao nosso redor quicavam 
no chão e pequenos pedaços de gesso caíam sobre nós das paredes dos 
edifícios. (CAPPONI, 2009, p. 234).    
   

A passagem marca o momento exato da explosão em que o grupo estruturou cada 

passo, pois os ataques não eram aleatórios. Enquanto acontece o ataque os fascistas atiram 

contra o grupo que tenta fugir. Eles se saem bem, mas o pior está por vir, pois como paga a 

esse ataque os fascistas respondem com uma repressão e a ordem do Comando alemão em 

Roma, de que “para cada soldado alemão morto dez comunistas fossem fuzilados” 

(CAPPONI, 2009); nesta ocasião trinta e dois alemães foram mortos. Os partigiani já viviam 

na clandestinidade desde o início das ocupações, e depois desta ocasião, alguns mesmo 

clandestinos tiveram de se esconder.  

As duas formas de autobiografia aqui apresentadas são relatos de um momento 

conturbado da história, em que as autoras lutaram bravamente. Os relatos fazem parte de um 

microcosmo, o interior dos grupos partigiani, embutido num contexto maior, o fascismo 

condizente com o episódio da invasão alemã. É a história da Resistência vista com uma lupa. 

Sob esse aspecto, considerando os estudos de Giovanni Levi (2011) sobre a micro-história, 

em que o autor atribui valor a materiais como as autobiografias, diários, enfim, escritas do eu, 

que podem ajudar a preencher as lacunas da história, pois muitas vezes e por muito tempo ela 

é contada sob ótica do poder, do mais forte e do vencedor. Durante o período da Resistência 

partigiana, apesar de os militantes terem o privilégio de liberar algumas cidades eram 

bastante oprimidos pelas tropas inimigas e mesmo pelos aliados. Nas obras autobiográficas 

temos as minúcias, as riquezas de detalhes, a história escrita pelos próprios participantes e 
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sobreviventes. Portanto, temos nos testemunhos materiais em que encontramos a história 

particular, integrada na história maior, impregnada na memória do coletivo.   

Pollak (1989) vai dialogar com a teoria de Levi (2011), sobre o uso de materiais 

apresentados de formas múltiplas que não aquelas dos manuais de história, no sentido de 

valorização da memória individual e do testemunho para a construção da memória coletiva. 

Uma memória camuflada, esquecida, como no caso do Delitto Matteotti, gera a criação de 

uma outra memória que poderá estar no consciente coletivo como verdade absoluta, sem 

questionamentos, pois em governos absolutistas a primeira atitude é a reescrita da história, 

supressão de fatos, dados lacunares.  

A memória coletiva presente nos manuais é chamada, por Pollak (1989), de memória 

oficial, e a memória individual, restrita a pequenos grupos, muitas vezes ocultada, é dita 

subterrânea. É preciso que a memória subterrânea venha à tona, como fizeram as autoras, para 

se responder questões que deixaram lacunas na história, como no caso da Resistência em que 

militantes civis são chamados de terroristas. Sob qual ponto de vista eles recebem esse 

adjetivo? Quem propagava as informações? Por que precisavam viver na clandestinidade 

enquanto seus ideais de grupo eram desfigurados?  
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Sobras da Guerra Colonial: Os Retornados de Angola 
 

 

Roberto MÔNACO (UFGD) 
 

RESUMO: O romance O Retorno, de Dulce Maria Cardoso, foi lançado em Portugal em 
2011 e publicado em 2013 no Brasil. O pano de fundo é a descolonização de Angola e o 
retorno de portugueses que haviam partido de seu país rumo àquela então colônia. Com a 
iminente independência do país africano, grandes massas de portugueses fogem do país, 
temendo as represálias – que efetivamente acontecem –, e deixando para trás praticamente 
tudo o que acumularam: casas, terrenos, automóveis (muitos partiram apenas com a roupa do 
corpo). O Retorno é um romance multifacetado: memória, romance histórico e testemunho. 
Utilizo como referência o romance de Cardoso para traçar algumas considerações sobre o 
tema da construção do outro dentro de um romance metaficcional.  
PALAVRAS-CHAVE: Descolonização. Metaficção. Testemunho. 
 
ABSTRACT: The novel O Retorno, from Dulce Maria Cardoso, was released in Portugal in 
2011 and in Brasil in 2013. The background is the decolonization of Angola and the return of 
the portugueses that had been left your country to reach that so-called colony. With the 
iminent independency of that african country, large amounts of portugueses run out from 
Angola, to avoid retaliations – that, in fact, occurs – and left behind almost everything: 
houses, goods, cars (some left with nothing but the clothes on your back). O Retorno is a 
novel that has many facets: memory, historical novel and testimony. I use Cardoso’s novel to 
make some considerations about the construction of the identity of the other inside an 
metafictional novel    
KEYWORDS: Decolonization. Metafiction. Testimonial 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO   

 
“Um homem pertence ao sítio que lhe dá de comer – a não ser que tenha um 
coração ingrato. Era assim que o pai respondia quando lhe perguntavam se 
tinha saudades da Metrópole.” (CARDOSO, 2013, p. 12). 

 

No livro O Retorno (2013), Dulce Maria Cardoso nos apresenta sua visão 

romanceada de um fato histórico recente: a descolonização de Angola. Após a Revolução dos 

Cravos (1975), a Guerra da Independência daquela então colônia portuguesa acirra-se com o 

envolvimento das grandes potências (a Guerra Fria ainda dividia o mundo entre Estados 

Unidos e União Soviética), e os portugueses lá residentes veem-se obrigados a deixar o país. 

Estima-se que, entre abril de 1974 e o final de 1975, mais de 500.000 portugueses e seus 

descendentes tenham retornado a Portugal (cuja população, à época, beirava os 10 milhões de 

habitantes) vindos de Moçambique, Guiné-Bissau e Angola (de longe o maior percentual). 
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Miguel Torga (2011), um dos mais destacados escritores e poetas portugueses do século XX, 

escreveu a respeito: 

 

Na aflição da fuga, até de barco de pesca vieram muitos, a ponto de alguém 
dizer que fomos descobrir o mundo de caravela e regressámos dele de 
traineiras. A fanfarronice de uns, a incapacidade de outros e a 
irresponsabilidade de todos deu este resultado: o fim sem grandeza de uma 
aventura. Metade de Portugal a ser remorso de outra metade. Os judeus da 
diáspora ansiavam por regressar a Canaan. Povo messiânico também, mas de 
sentido exógeno, para nós o regresso é o exílio.  A nossa Terra Prometida 
estava fora de Portugal. 

 

Neste pequeno ensaio utilizo como referência o romance O Retorno para traçar 

algumas considerações sobre os temas da construção do outro dentro de um romance 

metaficcional. Para tanto, busco apoio teórico nas considerações de Eneida Maria de Souza, 

em seu ensaio Esboço de Imagem (SOUZA, 2012) e proponho o início de uma discussão 

maior, a ser incluída em minha dissertação de Mestrado, sobre o exílio (com a utilização de 

Reflexões sobre o exílio e outros ensaios, de Edward Said). 

 
POVOANDO O IMPÉRIO: EXILADOS, DESTERRADOS E DEGREDADOS 

 

Sabe-se que os pioneiros das colonizações eram, em geral, homens que buscavam o 

enriquecimento fácil – e rápido. Basta imaginarmos as dificuldades enfrentadas numa viagem 

a mares desconhecidos (em que o número de mortos era sempre elevado), para perceber que 

poucos embarcariam numa empreitada tão arriscada, apenas pelo idealismo das descobertas. 

Os Diários da Descoberta da América, compilação dos diários de bordo de Cristóvão 

Colombo, nos dão uma pequena ideia do imaginário vigente:  

 

Segunda, 10 de setembro de 1492: Entre o dia e a noite percorreu sessenta 
léguas, a dez milhas por hora, o que vem a dar duas léguas e meia; mas só 
registrava quarenta e oito, para que ninguém se assustasse se a viagem fosse 
longa. Nota do Editor: A tripulação se angustiava com a viagem para Oeste 
pois quase todos acreditavam que a terra era plana e que tal jornada poderia 
conduzi-los ao abismo da beira do mundo. (COLOMBO, 1984). 

  

Nas décadas seguintes, Portugal, Inglaterra e outros países colonizadores passaram a 

utilizar o exílio como forma de punição a condenados em geral. E a necessária ocupação das 

terras conquistadas, especialmente regiões “remotas”, foi impulsionada pelo envio de grandes 

massas de sentenciados: a Inglaterra inicialmente utilizou suas colônias na América (hoje 
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Estados Unidos e Canadá) para enviar seus condenados. Posteriormente, a Austrália tornou-se 

o destino preferido, em razão de sua distância da Metrópole e da dificuldade de acesso (e de 

fuga).  

Além do exílio, Portugal instituiu a pena de degredo, que consistia em obrigar o 

condenado a residir e trabalhar numa das colônias da África. Esta pena era aplicada com 

particular frequência aos inimigos da corte e da Igreja, nestes casos penalizando com longos 

períodos de degredo o acusado. Casos mais brandos, de roubos e mesmo crimes passionais, 

previam penas menores e a possibilidade de retorno ao reino. Afastar alguém do convívio de 

seus concidadãos e da sociedade como um todo era considerada uma pena cruel:  

 
A palavra degredo, enquanto termo diferenciado na legislação, não tem um 
correspondente específico em outras línguas. No contexto do império 
colonial português, o termo foi utilizado para designar um tipo bastante 
específico de expulsão penal. Para além da esfera jurídica, durante esse 
período, a palavra serviu também para se referir aos locais onde se cumpria a 
sentença. Na perspectiva do sistema punitivo português, degredar na maioria 
das vezes significou a expulsão do criminoso do local onde o crime fora 
cometido e seu envio para outro local, que poderia ou não fazer parte do 
território metropolitano. O Direito português do início do século XIX define 
degredo como "deixar o local onde uma pessoa reside em consequência de 
uma sentença legal". O degredo é entendido, então, como pena de expulsão e 
neste sentido, se assemelha a outros termos que possuem, na linguagem 
jurídica atual, significados próximos. (TOMA, 2004, p. 438). 

 

Prática bastante comum era também o abandono de prisioneiros em praias, de onde 

seriam resgatados apenas se cumprissem ordens específicas de subjugar “selvagens” ou 

estabelecer postos avançados para a Coroa. 

Temos então, num primeiro momento – de difícil precisão, mas que gira em torno 

das cinco primeiras décadas de ocupação das Américas –, uma população de colonização 

especificamente masculina, composta de aventureiros e condenados. Com o rápido 

desenvolvimento das práticas navais, as viagens tornaram-se mais rápidas e seguras, 

permitindo que famílias inteiras se deslocassem para as colônias, num misto de fuga das 

difíceis condições de vida europeias e da esperança de que o Novo Mundo pudesse vir a ser a 

Terra Prometida. 

 

ANGOLA, TERRA PRETERIDA 
 

Apesar de seu grande desenvolvimento naval (impulsionado pelos genoveses), 

Portugal nunca ultrapassou a condição de periferia no sistema mundial de comércio que se 
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estabeleceu a partir do século XV. Este e outros fatores, que mereceriam maior espaço de 

análise – desde dificuldades logísticas para o desenvolvimento do interior, até falhas 

administrativas graves –, retardaram o desenvolvimento de Angola que, em extensão 

territorial, só perdia para o Brasil dentro do Império Colonial Português. A atividade 

efetivamente rentável de Angola, durante quase quatro séculos, foi como “entreposto 

exportador” de escravos para o Brasil e as Américas.  

Mesmo no século XX, o território continuou sendo considerado uma espécie de 

“quintal” da Metrópole, como atesta a questão do degredo: 

 

Angola foi o último baluarte do degredo português e esteve no centro das 
discussões que acabaram por decretar em Portugal o fim dessa prática quase 
milenar. [...] Em 1932, pelo Decreto 20:877, Portugal aboliu o envio de 
condenados metropolitanos para Angola. A prática do degredo, contudo, 
ainda persistia e, em função do degredo inter-colonial, os territórios 
angolanos continuavam a receber degredados advindos das colônias 
portuguesas remanescentes. Somente em 1954, pelo Decreto 39:668, a pena 
de degredo foi definitivamente riscada do Código Criminal português, pondo 
fim a uma prática que perdurou cerca de 7 séculos. (TOMA, 2011, p. 441). 
 

Apenas em meados do século XX, e já em decorrência dos novos arranjos territoriais 

pós 2ª Guerra Mundial, o governo português impulsionou a migração maciça de portugueses 

para Angola: o governo de Salazar aumenta significativamente a máquina administrativa em 

Luanda, cuja população quadruplica entre 1940 e 1960. 

É com este pano de fundo, e com estes colonos saídos de Portugal, num “exílio 

forçado” devido às dificuldades econômicas de um país ainda semi-industrializado no pós-

guerra (década de 1950-1960), que Dulce M. Cardoso inicia a narrativa de O Retorno, 

propondo uma idílica chegada de noivas que povoariam a nova Canaã: 

 

A mãe desembarcou com uma saia cinzenta e uma blusa branca, a fazer as 
vezes de vestido de noiva. Havia outras duas noivas no paquete - noivas 
como deve ser, de véu na cabeça. [...] Quando desceu do paquete, a mãe 
procurava no cais o rapaz que tinha fugido, muitos anos antes, à miséria da 
aldeia: o rapaz do retrato que trazia ao peito no cordão de ouro. Em vez dele, 
um homem acenava-lhe discreto, no sítio mais escondido do cais. [...] A mãe 
chegou ao pé do pai com os sapatos na mão e, ao invés de cumprimentar 
disse-lhe: ´Não me pareces tu´. A mãe, de costas para o mar, sem reconhecer 
o pai, sem conhecer a terra que tinha em frente... A mãe teve medo dos 
pássaros que gritavam. O vosso pai disse-lhe que se chamavam gaivotas. 
Dos pretos não tive medo.Não tinham nada de especial. Eram só pretos. 
(CARDOSO, 2013, p. 23-24).  
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Assim, em termos quantitativos, Angola era uma colônia “nova” quando alcançou 

sua independência, em 1974. A primeira geração de filhos da maioria dos colonos portugueses 

ainda estava na infância ou adolescência.  

Inteligentemente, Dulce Cardoso utiliza como personagem-narrador de O Retorno 

um adolescente de 14 anos, que pode, com sua inocência, questionar as regras desse mundo 

estranho e cruel. Angolano de nascimento, Rui ouve e acredita no discurso de seu pai sobre os 

nobres objetivos de construção daquele país:  

 

O pai continuava a acreditar que 975 ia ser o melhor ano de nossas vidas. 
‘Vai correr tudo bem. Vamos construir uma nação! Pretos, mulatos, brancos, 
todos juntos. Vamos construir a nação mais rica do mundo. Melhor até do 
que a América! Isto é uma terra abençoada, onde tudo que semeias, nasce. 
Não há no mundo outra terra assim!’ (CARDOSO, 2013, p. 42).  

 

O pai de Rui não reclama de saudades. Nem da Metrópole, quando está em Angola, 

nem de Angola, quando retorna a Lisboa. Ele é o personagem que encarna a ingenuidade 

daqueles que acreditaram num programa governamental de colonização, mas também é o 

retrato do imigrante que deixa a Europa a partir do final do século XIX e ocupa as Américas. 

Além da genérica vontade de “melhorar de vida”, acredita que é um emissário da 

“civilização”, e que leva consigo a cura da barbárie. Mas deixar para trás a terra natal não 

significa apenas trocar o conhecido pelo desconhecido – e talvez alcançar a “borda do 

mundo”, como temiam os marinheiros de Colombo. É a aposta no futuro melhor que faz o pai 

de Rui ter a ambição que tem. Ele é o “proponente da jornada” ao escrever à jovem rapariga 

da aldeia e propor-lhe vida nova na colônia. 

Salman Rushdie (2002, p. 12), em Cruze essa Linha (2002) propõe uma análise do 

filme O Mágico de Oz, relacionando-o ao impulso humano de buscar novos horizontes: 

 

Se alguém engoliu a ideia dos autores do roteiro de que esse filme é sobre a 
superioridade do ‘lar’ sobre o ‘além’, que a ‘moral’ de O Mágico de Oz é tão 
melosa quanto um pano bordado — ‘Lar, doce lar’ — devia era ouvir o 
anseio que há na voz de Judy Garland quando ela levanta o rosto para o céu. 
O que ela expressa ali, o que ela encarna com a pureza de um arquétipo, é o 
sonho humano de ir embora, um sonho ao menos tão poderoso quanto o 
sonho contrário de deitar raízes. No coração de O Mágico de Oz existe uma 
tensão entre esses dois sonhos; mas quando a música cresce e aquela voz 
grande e límpida voeja nos anseios angustiados da canção, será que alguém 
tem dúvida quanto a qual das mensagens é mais forte? Em seu momento 
emocionalmente mais potente, esse filme é indiscutivelmente sobre a alegria 
de ir embora, de deixar o cinza e entrar na cor, de construir uma nova vida 
no ‘lugar onde não há problemas’. ‘Over the rainbow’ é, ou deveria ser, o 
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hino de todos os migrantes do mundo, todos aqueles que vão em busca de 
um lugar onde ‘os sonhos que você ousa sonhar realmente se cumprem’. É 
uma celebração do Escape, uma grande exaltação do eu desenraizado, um 
hino — o hino — do Outro Lugar. 

 

Mas o pai de Rui é também o branco eurocentrista, que vê nos nativos, negros, um 

entrave para o pleno desenvolvimento. Nesses momentos o “truque” da fachada liberal e 

desenvolvimentista é revelado, e todo o seu preconceito vem à tona: 

 
[diz o pai] o problema é que eles não têm cabeça. “Eles” são os pretos. Os 
que conhecemos e os que não conhecemos: os pretos. A não ser que se 
queira explicar o que são: aí é o preto. O preto é preguiçoso. Gostam de estar 
ao sol como os lagartos. O preto é arrogante: se caminham de cabeça baixa, 
é só prá não olharem prá nós! O preto é burro, não entendem o que se lhe 
diz. O preto é abusador: se lhes damos a mão, querem logo o braço. O preto 
é ingrato: por muito que lhes façamos, nunca estão contentes. Podia-se estar 
horas a falar do preto, mas os brancos não gostavam de perder tempo com 
isso. Bastava dizer: é preto! E já se sabe do que a casa gasta... (CARDOSO, 
2013, p. 38).  
 

Logo adiante, “quando começam os tiros” (a revolução pela independência), Rui se 

espanta ao ver, nas patrulhas armadas, negros que lhe parecem conhecidos, ex-funcionários de 

seu pai. Os pretos preguiçosos agora são soldados e caçam brancos: “um branco é um 

escravagista, um colonialista, um imperialista, um explorador, um violador, um carrasco, um 

gatuno. Qualquer branco é isso tudo ao mesmo tempo, e não pode deixar de ser odiado.” 

(CARDOSO, 2013, p. 44). 

A viagem de retorno de Rui conclui sua passagem da adolescência à vida adulta, e a 

falta do pai (dado como morto durante um ano) acelera esse processo. No desfecho do 

romance é possível observar Rui “abrindo os olhos” de criança e começando a ver o mundo 

com olhos adultos. A metáfora é especialmente potente para os portugueses que 

experienciaram esse momento histórico. Para os retornados (como ficaram conhecidos e 

estigmatizados à época), por seu duplo-exílio: num primeiro momento deixar sua terra, 

movidos pela esperança de uma vida melhor. No momento seguinte, o peso da volta para a 

terra-mãe abandonando tudo que foi conquistado. Além disso, como a própria autora, que 

vivenciou o período, atesta, não foram só os bens materiais deixados na colônia: 

 

Eu queria propor uma reflexão sobre a perda. Sendo que a mais relevante foi 
a afetiva – se bem que, na altura a mais dramática [...] tenha sido a material – 
porque as pessoas de repente viram-se sem casa, sem dinheiro – mas depois 
[...] havia uma parte afetiva que se sabia que não se arranjaria, que nós 
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sabíamos – todos os que voltaram sabiam – que estava perdida. Por isso é 
que eu digo que a perda foi mais afetiva que material.1  

 

O outro lado são os portugueses que ficaram. Os que, por qualquer motivo, não se 

aventuraram, não deixaram sua vida “normal” para apostar no sonho de melhorar.  E, se como 

reflete Edward Said (2003, p. 54),  

 
Os exilados olham para os não-exilados com ressentimento. Sentem que eles 
pertencem a seu meio, ao passo que um exilado está sempre deslocado. 
Como é nascer num lugar, ficar e viver ali, saber que se pertence a ele, mais 
ou menos para sempre? 
 

Também me parece verdadeiro que os não-exilados possam invejar os exilados (ao 

menos neste contexto, de autoexílio). O exilado que retorna traz uma vivência diferente para 

sua antiga sociedade: à semelhança do marinheiro que enfrentou o mar desconhecido, ele 

pode narrar sua odisseia. Ele até pode ter sido derrotado (como neste caso foi), mas tem a seu 

favor a luta, a tentativa. Ele já não é o mesmo quando retorna, e sua presença provoca uma 

desestabilização no status quo em que se insere. No momento histórico de Portugal o atrito 

tornou-se ainda maior, revestido pelo caráter político: os retornados mantiveram o estigma de 

“salazaristas”, enquanto “os de Lisboa”, pós-Revolução dos Cravos, eram chamados por 

aqueles de comunistas.   

 

A (RE)CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA 

 

Sabemos que a noção de História, enquanto ciência fixa e imutável, tem sido 

questionada, e a própria validade de documentações e registros de eventos já é considerada 

uma forma parcial de tentar reconstruir o passado:  

 

À história linear, cumulativa, que pretendia uma reconstituição do passado, o 
que temos agora é uma definição de história como construção, que se faz por 
saltos, por cesuras. Não se considera mais o documento como uma matéria 
inerte, através da qual o historiador tenta reconstituir o que os homens 
fizeram ou disseram que é passado e do qual permanece como rastro. A 
história se torna também plural, múltipla – histórias. (HOISEL, 2001, p. 78). 

 

                                                            

1   Entrevista ao Programa “Ler +, Ler Melhor, da RTP. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=QVF5oB>. Acesso em: 18 jan. 2014. 
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A chamada metaficção historiográfica não propõe uma revisão do fato histórico, mas 

uma nova visão, um novo ângulo ainda não observado, uma nova voz que pode afirmar: “eu 

estive lá e também tenho meu testemunho”.  

Ana Pizarro (2006, p. 48) relembra sua experiência de exilada-retornada, e nos fala 

da reconstrução do fato histórico a partir da memória:  

 

Não há uma história, há interpretações sucessivas dos dados e fragmentos, 
também das evidências maiores. Cada discurso historiográfico tem um lugar 
a partir de onde se enuncia, tem um tempo no qual foi enunciado e 
necessariamente está situado entre suas margens. Não importa que 
estabeleça sua proposta como absoluta: sempre haverá outras leituras. [...] 
Como o historiador, o escritor de ficção apóia-se no fragmento, no 
documento, mas também no gesto que percebeu no ônibus, no chapéu que 
observou na vitrine, no comportamento de alguém diante de dor, do amor, da 
morte. [...] Porém, diferentemente do historiador, por entre os dados da 
realidade imediata ou histórica que registrou, o escritor de ficções exerce a 
paixão de sua liberdade. Ali não há mais algemas. 

 

Também Eneida Maria de Souza (2012, p. 26), que nos fala da reconstrução do 

passado comparando-a à colagem de um vaso quebrado: 

 

Reler o texto do passado consiste na atualização, pela escrita, de uma prática 
que movimenta o que se acredita estável, fragmentando-se a unidade 
imaginária que se constrói de si. Esse desconforto justifica a resistência do 
sujeito em relatar experiências, que, no lugar de recompô-lo, o recortam, 
como na restauração de um vaso quebrado: a marca dos remendos dos cacos 
permanece, reforçando a fragmentação. 
 

Se, no texto de Eneida, há o “signo do precário e do inacabado” por tratar-se de um 

ensaio, passível de reformulação posterior e, principalmente, por referir-se à trajetória pessoal 

(profissional) da autora, o mesmo não é verdadeiro em O Retorno. O “vaso quebrado” da 

aventura colonial de Portugal em Angola tem quase infinitas possibilidades de colagem, 

múltiplos padrões de reconstrução. Cardoso, ao fixar no romance a “sua” versão, ao mesmo 

tempo que dá voz a rostos que estavam escondidos, cala outras vozes que também teriam 

“suas” versões. Tantas outras poderiam ser propostas quanto os envolvidos nesse episódio. 

Porém, as escolhas são necessárias e inevitáveis, e nunca estarão isentas de nossa ideologia.  
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Posse e Patriarcado em S. Bernardo, de Graciliano Ramos 

 

 

Rosângela Maria Laurindo FORNASIER (UNESP – FCL/Assis) 

 

RESUMO: A ideia de trabalhar com o conceito de “posse” da mulher, em Graciliano Ramos, 
apoia-se nas observações tecidas por João Luiz Lafetá no posfácio ao romance S. Bernardo. 
Em “O Mundo à Revelia”, Lafetá salienta que a vontade e a força enérgica do herói, no caso 
Paulo Honório, bem como sua objetividade implacável, têm sempre endereço certo: “a 
apropriação de alguma coisa, seja a fazenda S. Bernardo, seja da mulher com quem pretende 
casar [...]”. As carências sofridas por Paulo Honório na infância e juventude, de certa forma, 
justificam seu comportamento frio e objetivo em tudo a que se propõe conquistar. Porém, a 
posse de Madalena, sua esposa, foi empreitada frustrada, culminado com o suicídio da 
heroína. O comportamento de Paulo Honório é uma prova de que, ainda no começo do século 
XX mantinham-se, a despeito da incipiente modernização da região Nordeste, claros 
resquícios da mentalidade patriarcal: relações de compadrio e patronagem e manutenção das 
relações feudais do trabalho – ainda presentes na sociedade brasileira e na Literatura do início 
do século – concorrendo, ao lado do capitalismo ascendente, para a reificação do protagonista 
no processo de posse da fazenda S. Bernardo e da mulher, Madalena.  
PALAVRAS-CHAVE: São Bernardo. Graciliano Ramos. Reificação. Modernização. 
Patriarcalismo.  
 
ABSTRACT: The idea of work with the concept of woman possession, in Graciliano Ramos, 
based on observations woven by João Luiz Lafetá on afterword to S. Bernardo romance. On 
“O Mundo à Revelia”, Lafetá contrast the heroe’s desire and energetic force, in this case 
Paulo Honório, as well as his relentless objectivity, has always a right address: “the 
appropriation of something, be the farm S. Bernardo or the woman who he wants to marry 
[…]”. The suffered lack by Paulo Honório on his childhood and youth, somehow, justify his 
cold behavior and be objective in all that he proposes to conquer. However, the possession of 
Madalena, his wife, was a frustrated contract, culminating in the suicide of the heroin. The 
Paulo Honorio’s behavior is a prove that, until in the beginning of 20th century maintained 
despite the incipient modernization from the northeast, clear remnants of patriarchal 
mentality: relations of patronage and cronyism and maintenance of feudal relations of work.- 
still present in Brazilian society and in the literature of the century- competing, on the side of 
the rising capitalism, for the reification of the protagonist in the process od ownership of the 
farm S. Bernardo and his wife, Madalena.  
KEYWORDS: São Bernardo. Graciliano Ramos. Reification. Modernization. Patriarchy.  
 

O presente trabalho visa identificar na obra S. Bernardo, de Graciliano Ramos 

(2008), resquícios da mentalidade patriarcal, apesar de esta obra ter sido escrita nos primeiros 

decênios da República, momento em que as ideias comunistas começam a ganhar força no 

Brasil e o capitalismo estrangeiro passava a integrar a economia do país. Além da questão do 

patriarcalismo, pretendemos tecer algumas considerações acerca do sentimento de posse em 
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Paulo Honório, o protagonista. A proposta apoia-se nas observações feitas por João Luiz 

Lafetá (1976) no posfácio “O Mundo à Revelia”. 

José Maurício Gomes de Almeida (1980, p. 245) observa que Paulo Honório, o 

protagonista de São Bernardo, “não representa mais [...] o patriarcalismo feudalista em sua 

forma típica (conquanto conserve dele o traço autoritário) ”. Segundo o mesmo autor, Paulo 

Honório “situa-se em uma fase de transição do Nordeste agrário, quando formas capitalistas e 

impessoais de exploração e produção começam a substituir o modelo patriarcal e paternalista, 

então completamente arcaico e obsoleto”. Em se tratando de Nordeste, discordamos em parte 

com José Maurício quanto ao modelo patriarcal e parternalista ser considerado 

“completamente arcaico e obsoleto” quando da escrita de São Bernardo, 1934.     

Graciliano Ramos nos apresenta, desde o primeiro capítulo, um narrador-

protagonista dominador e obstinado, que não mede esforços nem consequências para atingir 

seus objetivos. A força enérgica do herói, bem como sua objetividade implacável, tem sempre 

endereço certo: “a apropriação de alguma coisa, seja da fazenda S. Bernardo, seja da mulher 

com quem pretende casar”. Paulo Honório, o narrador em questão, será o foco desta análise, 

em um primeiro momento no seu processo de posse da fazenda S. Bernardo e na sequência na 

posse da mulher, Madalena. 

O autor opta por uma narração concisa e dinâmica, concentrando energia não nos 

acontecimentos em si, mas no tom e na atitude dominadora do personagem, o que 

corresponde ao “sumário narrativo” de Norman Friedman (1967). Essas escolhas contribuem 

significativamente para a composição do personagem Paulo Honório, que assim como sua 

narrativa é conciso e objetivo, fato que pode ser observado em todo o romance, mas vamos 

nos deter neste trecho inicial de caráter metalinguístico em que ele nos informa de seu desejo 

de escrever um livro sobre sua vida e da estratégia de divisão do trabalho: 

 

Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas; João Nogueira 
aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe; prometi ao Arquimedes a 
composição tipográfica; para a composição literária convidei Lúcio Gomes 
de Azevedo Gondim. (RAMOS, 2008, p. 7). 
 

Paulo Honório, porém, em pouco tempo abandona essa divisão. O motivo é o fato de 

que todos os seus colaboradores – exceto Padre Silvestre que fora excluído da empresa por 

ter-lhe torcido a cara e estar numa onda de patriotismo revolucionário – não estarem 

executando o trabalho como ele objetivara: “João Nogueira queria o romance em língua de 

Camões, com períodos formados de trás para diante. Calculem.” (RAMOS, 2008, p. 8) e 
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Gondim, a quem ele havia escolhido por considerá-lo um periodista de boa índole e por 

escrever aquilo que lhe mandavam, fora afastado do ofício por afirmar que não se pode 

escrever como se fala, o que desagradou Paulo Honório. Observa-se, então, desde o início da 

narrativa, essa personalidade dominadora do protagonista, que só faz aquilo que lhe convém e 

agrada. Pouco depois, nosso narrador-personagem inicia a composição valendo-se de seus 

próprios recursos. 

Iniciada a narrativa, reconhece que não possui qualidades necessárias para compô-la, 

pois se diz versado apenas em estatística, pecuária, agricultura e escrituração mercantil, 

conhecimentos inúteis nesse gênero. Reconhece nesse momento que se fosse Madalena, não 

teria dificuldades para escrever e se sairia muito bem. Essa diferença entre os dois já é 

assinalada nos primeiros capítulos e esse fantasma os perseguirá pela breve vida conjugal. 

Vale lembrar que ele escreve depois de tudo ocorrido e essa é a segunda vez que cita 

Madalena, a qual ainda não tinha sido apresentada. 

Mas antes de falarmos de Madalena, devemos nos ater um pouco mais ao caráter 

violento e maciço de nosso herói, que se mostra obstinado em cumprir um objetivo: apossar-

se da fazenda S. Bernardo, na qual havia trabalhado quando jovem. Paulo Honório 

considerava S. Bernardo sua maior conquista: 

 

Meu feito na vida foi apossar-me das terras de S. Bernardo, construir esta 
casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar a serraria e o descaroçador, 
introduzir nestas brenhas a pomicultura e a avicultura, adquirir um rebanho 
bovino regular. (RAMOS, 2008, p. 12). 
 

Somente no terceiro capítulo é que ele se apresenta narrando brevemente episódios 

de sua origem: não conheceu os pais, foi criado pela negra Margarida, uma vendedora de 

doces. Aos dezoito anos tem um caso com Germana, que o trai com João Fagundes, a quem 

Paulo Honório esfaqueia, motivo que o leva à cadeia, onde passa três anos, nove meses e 

quinze dias. Nesse período aprende a ler com Joaquim sapateiro. Quando sai da cadeia, 

encontra Germana de porta aberta e com doença-de-mundo. A partir de então só pensa em 

ganhar dinheiro. Começa, assim, o processo de reificação do mundo que cerca Paulo Honório. 

Segundo Lafetá, “A reificação abrange então toda a existência, deixa de ser apenas um 

componente das forças econômicas e penetra na vida privada dos indivíduos.” (LAFETÁ, 

1976, p. 188).  

Nem mesmo a velha Margarida escapa dessa visão de mundo incorporada por Paulo 

Honório: “A velha Margarida mora aqui em S. Bernardo, numa casinha limpa, e ninguém a 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

570 

   

incomoda. Custa-me dez mil réis por semana, quantia suficiente para compensar o bocado que 

me fez” (RAMOS, 2008, p. 16). Nota-se que suas relações com as pessoas sempre acabam 

resvalando na coisificação, na quantificação. Ele é grato, pode-se concluir, pois mais adiante 

descobriremos que a procurou muito até encontrá-la para ampará-la no final da vida, mas não 

fala de sentimentos e sim de cifras. 

A posse de S. Bernardo – objetivo maior de um homem de cinquenta anos, oitenta e 

nove quilos, sobrancelhas cerradas e grisalhas, rosto vermelho e cabeludo e consciente da 

rudeza de sua aparência e de seu comportamento – deu-se de modo muito calculado e frio: 

primeiro deu maus conselhos ao herdeiro da fazenda, Luiz Padilha, fê-lo endividar-se, 

emprestou dinheiro a ele e depois cobrou a dívida, sem nenhum remorso – o que se comprova 

nos trechos a seguir: “A última letra venceu num dia de inverno. Chovia que era um deus-nos-

acuda. De manhã cedinho mandei Casimiro Lopes selar o cavalo [...] Duas léguas em quatro 

horas. O caminho era um atoleiro sem fim.” (RAMOS, 2008, p. 26). 

Nem mesmo a chuva e o atoleiro serviram de empecilhos para Paulo concretizar seus 

planos de posse da fazenda. Ao cobrar a dívida, Luiz Padilha argumentou: 

 

 - Eu tenho pensado nesse negócio, tenho pensado muito. Até perdi o sono. 
Ontem amanheci com vontade de lhe aparecer, pra combinar. Mas não pude. 
Semelhante chuva...”  
(Paulo Honório) “- Deixemos a chuva.” (RAMOS, 2008, p. 27). 
 

Padilha pede um prazo para saldar a dívida, mas Paulo está irredutível: “- Não espero 

nenhuma hora. [...] Quer resolver o caso amigavelmente? Faça preço na propriedade.” 

(RAMOS, 2008, p. 27). 

Discutiram por algumas horas até chegarem a um valor. O narrador deixa clara a 

ideia de que preparou uma cilada para Padilha: “No outro dia, cedo, ele meteu o rabo na 

ratoeira e assinou a escritura. Deduzi a dívida, os juros, o preço da casa (parte do negócio 

proposto por Paulo Honório), entreguei-lhe sete contos quinhentos e cinquenta mil réis. Não 

tive remorsos.” (RAMOS, 2008, p. 30). 

A partir de então, Paulo Honório se transforma num rolo compressor. Após tomar 

posse da fazenda S. Bernardo, vence com aparente facilidade todos os obstáculos que se 

colocam à sua frente: se livra do problema de divisas com o Mendonça, que morre com uma 

bala no peito; supera a safra ruim, os preços baixos e a falta de crédito. Além de transpor 

todos os obstáculos, o personagem ainda moderniza a fazenda e a faz prosperar. Lafetá faz 
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uma analogia entre Paulo Honório e os ideais da burguesia, observando que a ação 

transformadora, a velocidade enérgica e a posse total são características de ambos:  

 

A objetividade do romance nasce da postura do narrador face ao mundo: ele 
nada problematiza, de nada duvida, em ponto algum vacila. Tudo o que 
importa é possuir e dirigir o mundo. Para tanto ele conhece os meios. E não 
pensa sobre eles: aplica-os. (LAFETÁ, 1976, p. 181). 
 

O fato de Paulo Honório não ter conhecido seus genitores, ter sido criado por uma 

negra que vendia doces, e querer sair da indigência, de certo modo, justifica seu grande desejo 

de exercer autoridade, de ser respeitado tanto por seus empregados, quanto por sua esposa, 

agregados, amigos e até mesmo pelos inimigos. Sentir-se dono de S. Bernardo, admirar toda a 

extensão da fazenda o fazia sentir-se importante e o acalmava em momentos de aflição: 

 

E quando, assim agigantados, vemos rebanhos numerosos a nossos pés, 
plantações estirando-se por terras largas, tudo nosso, e avistamos a fumaça 
que se eleva de nossas casas, onde vive gente que nos teme, respeita e talvez 
até nos ame, porque depende de nós, uma grande serenidade nos envolve. 
Sentimo-nos bons, sentimo-nos fortes. (RAMOS, 2008, p. 184-185). 
 

O projeto de casar-se surge da necessidade de ter um herdeiro: “Amanheci um dia 

pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo-de-saia a provocasse. 

Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é um bicho 

esquisito, difícil de governar.” (RAMOS, 2008, p. 67). 

Paulo Honório passa, então, em revista todas as mulheres que conhece e acaba se 

detendo em D. Marcela, filha do juiz Magalhães. Como sempre, traça um plano e 

imediatamente o põe em prática, fazendo uma visita ao juiz para falar de negócios, mas com 

intuito de examinar mais de perto sua filha. A moça recebia na ocasião a visita de duas 

amigas, D. Glória e sua sobrinha Madalena: “Encontrei-o (o juiz) à noitinha no salão, que 

servia de gabinete de trabalho, com a filha e três visitantes: João Nogueira, uma senhora de 

preto, alta, velha, magra, outra senhora moça, loura e bonita.” (RAMOS, 2008, p. 73). 

Já num primeiro olhar Paulo Honório a acha bonita. Comparando D. Marcela à 

Madalena, inclina-se pela segunda: “Comparei as duas e a importância da minha visita teve 

uma redução de cinquenta por cento.” (RAMOS, 2008, p. 74). 

Para ele, a esposa servia apenas para a reprodução, não era preciso sentimento no 

negócio. Queria uma mulher pernada e que lhe desse bons filhos. Depois de muita observação 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

572 

   

e análise, decidiu-se por Madalena e não por D. Marcela, uma vez que a primeira lhe parecia 

mais frágil e indefesa que a segunda.  

 

(Madalena) “Precisamente o contrário da mulher que eu andava imaginando 
– mas agradava-me, com os diabos. Miudinha, fraquinha. D. Marcela era 
bichão. Uma peitaria, um pé-de-rabo, um toitiço!” (RAMOS, 2008, p. 77). 
 
(Madalena) “[...] é sisuda, econômica, sabe onde tem as ventas e pode dar 
uma boa mãe de família.” (RAMOS, 2008, p. 102). 
 

Entre tantos predicativos, um fato, porém, o incomodou: Madalena contribuía para 

um periódico escrevendo artigos: 

 

- Eu sei lá! Tinha um projeto, mas a colaboração no Cruzeiro me esfriou. 
Julguei que fosse uma criatura sensata.” (RAMOS, 2008, p. 96). 
“Não gosto de mulheres sabidas. Chamam-se inteligentes e são horríveis. 
(RAMOS, 2008, p. 158). 
 

Contudo, decidiu-se definitivamente por Madalena, que a partir de então passa a ser 

seu objeto de conquista. Assim como procedeu para apropriar-se de S. Bernardo, procede 

também para apropriar-se de Madalena. Um dia, insinua à D. Glória a ideia de casar-se com a 

sobrinha. Duas semanas depois, após a colheita do algodão, reaparece e faz o pedido 

diretamente à Madalena, que pede um tempo para refletir. Obstinado, torna a insistir com 

Madalena, que acaba aceitando. Notem a objetividade com que trata o assunto com Madalena: 

 

(Paulo Honório) “- [...] Vamos marcar o dia. 
(Madalena) - Não há pressa. Talvez daqui a um ano... Eu preciso preparar-
me. 
(Paulo Honório) - Um ano? Negócio com prazo de um ano não presta. Que é 
que falta? Um vestido branco faz-se me vinte e quatro horas. 
[...] 
(Paulo Honório) - Podemos avisar sua tia, não? 
(Madalena) - Está bem. (RAMOS, 2008, p. 106). 
 

Assim como obteve sucesso na posse da fazenda, envolvendo Padilha em sua 

armadilha, Paulo Honório também envolve Madalena e parece triunfar novamente, parece 

apossar-se da mulher. 

Madalena era professora, contribuía para um periódico e era comunista. Acostumada 

a trabalhar, logo nos primeiros dias de casamento já sai pela fazenda e conversa com os 

empregados. Paulo Honório, apesar de viver esse capitalismo crescente dos primeiros 
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decênios do século XX, ainda apresenta uma mentalidade patriarcal e não aprecia a ideia de 

ver a esposa metida com os empregados. 

 

- Ora muito bem. Isso é mulher. 
Mas aconselhei-a a não expor-se: 
- Esses caboclos são uns brutos. Quer trabalhar? Combino. Trabalhe com 
Maria das Dores. A gente da lavoura só comigo. (RAMOS, 2008, p. 110). 
 
- A ocupação da Maria das Dores não me agrada. E eu não vim para aqui 
dormir. 
- Outra coisa, continuou Madalena. A família de mestre Caetano está 
sofrendo privações. 
- Já conhece mestre Caetano? - perguntei admirado. Privações, é sempre a 
mesma cantiga. Verdade é que não preciso mais dele. Era melhor ir cavar a 
vida fora. 
- Doente... 
- Devia ter feito economia. São todos assim, imprevidentes. Uma doença 
qualquer, e é isto: adiantamentos, remédios. Vai-se o lucro todo.” (RAMOS, 
2008, p. 111). 
 

Esse diálogo entre Madalena e Paulo Honório evidencia as divergências de 

pensamentos entre ambos e, principalmente, a reprodução de traços da mentalidade do 

patriarcado brasileiro na atitude do protagonista. Para ele a figura da mulher deve restringir-se 

ao ambiente doméstico, nunca utilizar o espaço da rua, tampouco dirigir-se a outros homens. 

Neste trecho ainda é possível perceber o processo de reificação na figura do narrador, 

o qual não tem pudor em dizer que um empregado seu, velho e doente, não lhe serve mais, 

preocupando-se apenas com o prejuízo que a permanência dele na fazenda lhe trará. Sobre a 

reificação, Lafetá (2008, p. 187) ainda diz: 

 
Mediada sempre pelo mercado, a consciência humana tende 
progressivamente a fechar-se à compreensão dos elementos qualitativos e 
sensíveis à realidade. Todo valor se transforma – ilusoriamente – em valor-
de-troca. E toda relação humana se transforma – destruidoramente – numa 
relação entre coisas, entre possuído e possuidor. 
 

Por isso não se apieda da velhice e da doença de mestre Caetano. 

Oito dias depois de casados, discutiam pela primeira vez, por Madalena ter achado 

baixo o salário do seu Ribeiro. Paulo enfureceu-se: “[...] veio nova desinteligência. Depois 

vieram muitas.” (RAMOS, 2008, p. 125). 

Madalena ajudava seu Ribeiro com as contas da fazenda de manhã e depois percorria 

as casas dos moradores para saber se havia alguma carência. Ia também à escola e até 

criticava a metodologia de ensino do Padilha (que havia sido contratado como professor e 
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vivia na fazenda). Pediu a Paulo que comprasse globo, mapas etc. O marido tremeu de raiva 

quando chegou a fatura: 

 

Uma dinheirama tão grande gasta por um homem que aprendeu leitura na 
cadeia, em carta de ABC, em almanaques, numa bíblia de capa preta, dos 
bodes. Mas contive-me porque tinha feito tenção de evitar dissidências com 
minha mulher. (RAMOS, 2008, p. 125). 
 

Paulo Honório construiu a escola para agradar ao governador, mas não concordava 

com o letramento dos empregados: 

 

O governador (em visita à fazenda) gostou do pomar, das galinhas 
Orpington, do algodão e da mamona [...] e perguntou onde ficava a escola 
[...] Tive vontade de dar uns apartes, mas contive-me. 
Escola! Que me importa que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos? 
- Esses homens de governo têm um parafuso frouxo. Metam pessoal letrado 
na apanha da mamona. Hão de ver a colheita. (RAMOS, 2008, p. 50). 

 

Paulo achava que empregados letrados eram difíceis de governar, era exatamente o 

que pensava também sobre o letramento da esposa. Ele tratava seus funcionários muito mal, 

humilhava-os e até usava de força bruta. Madalena estarrecia-se com semelhante 

procedimento, como é possível observar nos trechos que se seguem: 

 

- Como tem coragem de espancar uma criatura daquela forma? 
- Ah! Sim! – por causa do Marciano. Pensei que fosse coisa séria. Assustou-
me. 
Naquele momento não supus que um caso tão insignificante pudesse 
provocar desavenças entre pessoas razoáveis. 
Ninharia, filha. Está você aí se afogando em pouca água. Essa gente faz o 
que se manda, mas não vai sem pancada. E o Marciano não é propriamente 
um homem.” (RAMOS, 2008, p. 128). 
 

Em meio a tantas desavenças, Madalena engravidou. O marido tentava não 

confrontá-la durante a gestação, mas depois que o filho nasceu se esquece dessa tenção. 

O pequeno berrava como bezerro desmamado. Não me contive: voltei e gritei para D. Glória e 

Madalena: “- Vão ver aquele infeliz. Isso tem jeito? Aí na prosa, e pode o mundo vir abaixo. 

A criança esgoelando-se. Madalena tinha tido menino”. (RAMOS, 2008, p. 145). 

Além de todas as desavenças pelas diferenças ideológicas, ainda houve outro 

agravante na relação dos dois, que impedia que a posse da mulher por Paulo Honório se 

concretizasse: o ciúme. Paulo Honório nos fala sobre Madalena: 
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Comunista, materialista. Bonito casamento! Amizade com o Padilha, aquele 
imbecil. ‘Palestras amenas e variadas.’ Que haveria nas palestras? Reformas 
sociais, ou coisa pior. Sei lá, mulher sem religião é capaz de tudo. 
Procurei Madalena e avistei-a derretendo-se e sorrindo para o Nogueira, num 
vão da janela. [...] Pensei nos meus oitenta e nove quilos, neste rosto 
vermelho de sobrancelhas espessas. Cruzei descontente as mãos enormes, 
cabeludas, endurecidas em muitos anos de lavoura. Misturei tudo ao 
materialismo e ao comunismo de Madalena – e comecei a sentir ciúmes. 
(RAMOS, 2008, p. 155). 
 

Mais uma vez a postura patriarcal se manifesta na obra: 

 

Rosa do Marciano atravessava o riacho. Erguia as saias até a cintura. Depois 
que passava o lugar mais fundo, ia baixando as saias. Alcançava a margem, 
ficava uns instantes de pernas abertas, escorrendo a água, e saia torcendo-se, 
com remelexo de bunda que era mesmo uma tentação. (RAMOS, 2008, p. 
184). 
 

Para ele era inadmissível que sua esposa corresse a fazenda, falasse com os 

empregados e se apiedasse deles, mas ele, por ser homem, poderia desejar as carnes da esposa 

de um funcionário seu. Rosa na verdade fora amante de Paulo Honório antes do casamento 

dele com Madalena. Por isso tantas vezes chamou Marciano de corno, humilhando-o sem que 

ele soubesse.  

À parte o ciúme, Paulo Honório amava a esposa, mas só se dá conta disso muito 

tarde, depois de tê-la perdido para sempre: 

 

Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma 
vez. Ela se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A culpa 
foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma 
agreste. (RAMOS, 2008, p. 117). 
 
[...] desejo doido de voltar, tagarelar novamente com Madalena, como 
fazíamos todos os dias, a esta hora. Saudade? Não, não é isto: é desespero, 
raiva, um peso enorme no coração. (RAMOS, 2008, p. 117-8). 
Conforme declarei, Madalena tinha um excelente coração. Descobri nela 
manifestações de ternura que me sensibilizaram. E como sabem não sou 
homem de sensibilidades. (RAMOS, 2008, p. 121). 
 
As amabilidades de Madalena surpreenderam-me. Esmola grande. Percebi 
depois que eram apenas vestígios da bondade que havia nela para todos os 
viventes. Paciência. (RAMOS, 2008, p. 121). 
 

Neste último trecho fica evidente o desejo de Paulo Honório por possuir a ternura e, 

porque não dizer, o amor da esposa, uma vez que fica desapontado quando a percebe amável 
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com todos os viventes e não apenas com ele. A reificação o impedia de perceber as saudades 

que sentia da esposa morta, ele apenas observa o peso no coração, talvez o remorso ou até 

mesmo a culpa por sua morte. Madalena comete suicídio, pois não vê outra saída. Não se 

submete aos desígnios do marido, mas também não suporta tantos confrontos, vendo na morte 

o único caminho. 

A Paulo Honório restou a solidão. Com exceção de Casimiro Lopes – que sempre lhe 

dedicou fidelidade canina, todos os outros lhe abandonam de alguma forma. Nem a amizade 

do filho ele consegue ter. Paulo lastima a solidão e reconhece que errou: 

 

- Estraguei minha vida estupidamente. 
Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos... Para 
que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o 
que aconteceu. Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige. 
A molecoreba de mestre Caetano arrasta-se por aí, lambuzada, faminta. A 
Rosa com a barriga quebrada de tanto parir, trabalha em casa, trabalha no 
campo e trabalha na cama, o marido é cada vez mais um molambo. E os 
moradores que me restaram são uns cambembes como ele. 
[...] Lastimo a situação em que se acham, reconheço ter contribuído para 
isso, mas não vou além. Estamos tão separados! A princípio estávamos 
juntos, mas esta desgraçada profissão nos distanciou. 
Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os 
sentimentos e os propósitos esbarraram com minha brutalidade e o meu 
egoísmo. 
Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu 
qualidades tão ruins. (RAMOS, 2008, p. 220-1). 
 

Esse aleijão descrito pelo herói é produto do homem reificado. O obsessivo 

sentimento de propriedade distorce os sentidos do homem, que passa a ver tudo pela ótica do 

mundo reificado para, no final, sentir-se produto dele. O sentimento de posse está 

estreitamente relacionado com a mentalidade patriarcal e paternalista que desde a Colônia 

vinha regendo as relações sociais e familiares no interior do Brasil.  
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RESUMO: Ainda que Orlando innamorato (1495), de Matteo Maria Boiardo, não seja o 
livro mais lembrado pela crítica, esta obra serviu de inspiração para um clássico da literatura 
italiana renascentista, o Orlando furioso (1532), de Ludovico Ariosto, que se apresenta como 
se fosse uma continuação da história. Mostrando-se assim, poderia ser apenas mais uma obra 
despretensiosa, não fosse o cuidado do autor com o caráter psicológico das personagens, as 
criações maravilhosas, e principalmente o trabalho com a língua, baseando-se no tratado 
Prose della volgar lingua (1525), de Pietro Bembo; todos esses cuidados fizeram sua obra ser 
mais do que uma simples releitura do gênero. Tanto no Innamorato como no Furioso, o foco 
deixa de ser exclusivamente das batalhas entre mouros e cristãos, e passa também para os 
desejos individuais das personagens. Boiardo, em sua releitura, abordava a temática amorosa, 
unindo temas do ciclo bretão aos do carolíngio, porém, no Furioso esse argumento vai um 
pouco adiante, tendo como resultado uma obra em que o herói de uma longa tradição literária 
enlouquece, desnudando-se de sua armadura de cavaleiro altivo e inatingível, ao ver-se um 
frágil humano rejeitado pela mulher amada. Narrando a história das lutas de Carlos Magno, e, 
ao mesmo tempo, ligando-se ao tema da loucura e do desejo, Ariosto insere-se, mas também 
rompe com a tradição literária das novelas de cavalaria. Este trabalho apontará as mudanças 
que a figura do cavaleiro sofreu, em especial, Orlando.  
PALAVRAS-CHAVE: Novelas de Cavalaria. Orlando furioso. Orlando innamorato. Mito 
Literário do Cavaleiro. Releituras. 
 
ABSTRACT: Although Orlando innamorato (1495), by Matteo Maria Boiardo, is not the book 
best remembered by critics, it has inspired a classic of Italian Renaissance literature, Orlando 
furioso (1532), by Ludovico Ariosto, which presents itself as if it were a continuation of the 
story. Being showed this way, it could be just another unpretentious work were it not for the 
author’s care of the psychological character of the characters, the wonderful creations, and 
especially the work with the language, based on the treaty Prose della volgar lingua (1525), 
by Pietro Bembo; all these precautions made his work more than just a retelling of the genre. 
In Innamorato as well as in Furioso, the focus is no longer exclusively the battles between 
Moors and Christians, and it also turns to the individual desires of the characters. Boiardo, in 
his retelling, addressed the love theme, uniting themes of the Breton cycle to the Carolingian, 
but in Furioso, this argument goes a little further, resulting in a work in which the hero of a 
long literary tradition goes mad, taking off his armor of haughty and unattainable knight 
when he sees himself a fragile human rejected by the woman he loves. Telling the story of the 
struggles of Charlemagne, while connecting to the theme of madness and desire, Ariosto is 
part of, but also breaks with the tradition of literary novels of chivalry. This paper will point 
out the changes that the knight figure suffered, particularly, in Orlando. 
KEYWORDS: Cavalry Novels. Orlando furioso. Orlando inamorato. Knight Literary Myth. 
Retellings. 
 

ORIGENS DA NOVELA DE CAVALARIA NA ITÁLIA 
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Durante a segunda metade do século XV e a primeira metade do século XVI houve a 

popularização dos cantari, que são textos rimados compostos por trovadores que os narravam 

em praças, geralmente, acompanhados por música. O tema deles tinha origem nas histórias do 

ciclo carolíngio e bretão. Após essa fase oral, as histórias passam a ser escritas, na maioria das 

vezes, em forma de poemas, e difundidas na corte; sendo assim, passaram a ter maior 

elaboração formal (BALBONI; BIGUZZI, 2012, p. 100). 

Essas histórias faziam referência a grandes feitos que, geralmente, eram atribuídos a 

um herói. Tais conquistas extraordinárias, na maioria das vezes, estavam associadas a 

batalhas, disputas e guerras, e, com o passar do tempo, saíram do ambiente real e passaram ao 

universo idealizado, transvestindo de glória o herói que, por sua vez, sempre estava a serviço 

de uma causa nobre.  

 

A CANÇÃO DE GESTA 

 

Trata-se de um poema épico de grande extensão, em versos de oito, dez ou doze 

sílabas; era formado por estrofes de tamanho desigual terminadas em vogal. Num primeiro 

momento eram cantados por artistas nômades; posteriormente passaram a ser escritos, 

aumentando assim sua propagação. Os principais argumentos eram os eventos lendários, que 

tinham fonte em acontecimentos ou personagens reais que eram adulterados pela lenda e pela 

oralidade, responsável por gerar várias versões diferentes (VASSALLO, p. 3-4, 1988). 

As histórias remontavam, geralmente, à Alta Idade Média, pois durante esse período 

ocorreram muitas batalhas pela conquista e/ou manutenção de territórios. Nessas, havia a 

presença de um herói nacional que lutava em nome de Deus e estava a serviço de um rei. 

Sendo assim, relatavam um mundo masculino, formado pelo poder, pelas guerras, honra, e 

lealdade, sendo que a palavra era extremamente importante, pois o que era prometido deveria 

ser cumprido (VASSALLO, p. 4, 1988). 

Essas histórias não possuíam uma extensão muito grande, tinham poucas digressões 

e concentravam-se em um único episódio, porque eram feitas para serem cantadas, logo, 

deveriam ser fáceis e ritmadas, para uma melhor memorização. Sendo assim, o foco era 

exclusivo da batalha, não havendo capítulos em que as personagens se enamoravam ou 

expressavam desejos individuais. Outro argumento presente era o divino; nos momentos de 

maior dificuldade, as personagens recorriam às divindades, no caso, Deus. Os exemplos mais 
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famosos desse tipo de composição são: Canção de Rolando; Cantar de Mio Cid; Canção dos 

Nibelungos. Todas elas faziam referência aos povos germânicos, eram de autoria anônima, 

escritas em língua vulgar, relatavam a formação de nações cristãs, e não possuem uma data 

exata de publicação (VASSALLO, p. 5-6, 1988). 

 

A CANÇÃO DE ROLANDO 

 

Existem várias versões, porém, a mais antiga e literária foi escrita em dialeto anglo-

normando e está dividida em quatro partes: “A Traição”, “A Batalha”, “O Castigo dos 

Pagãos” e “O Castigo de Ganelão”. Sua autoria e data são incertas, mas, acredita-se que tenha 

sido escrita entre o final do século XI e meados do XII; não se sabe quem é o autor, ainda que 

exista uma menção à Turoldus, porém, ele poderia ter escrito, transcrito, recitado ou copiado. 

Esta versão encontra-se na biblioteca de Oxford (VASSALLO, p. 6-7, 1988). 

Essa história pertence ao ciclo de Carlos Magno, sendo que seu enredo é baseado na 

batalha de Roncesvales, ocorrida no dia 15 de agosto de 778. Narra a ida do exército de 

Magno para Barcelona, na tentativa de tirar proveito de uma divergência entre os árabes, 

porém, a empreitada foi em vão, fazendo com que os paladinos voltassem à França, mas, 

durante o regresso, a retaguarda é dizimada pelos árabes, resultando na morte de Rolando – 

sobrinho de Carlos Magno – e do bispo Turpino (PAIM, 2008, p. 38-39). 

A história narrada tem vários anacronismos e digressões; mesmo tomando por base 

fatos históricos, a versão contada pelo poema é fantasiosa, sendo que Carlos Magno é 

apresentando como tendo 200 anos de idade, quando, na verdade, era um homem de apenas 

36. O real regresso de Carlos Magno acontece em poucas semanas, sendo que no poema dura 

um período de sete anos; além disso, os feitos militares são mostrados de modo exagerado 

(PAIM, 2008, p. 38-39). Outra característica da obra é que as personagens principais 

pertencem a nobres estirpes, sendo ausentes figuras plebeias (VASSALLO, p. 8, 1988). 

Outra característica é a importância dada para os equipamentos mais significativos 

para os cavaleiros, ou seja, as armas (lanças, espadas, etc.) e os cavalos. Assim, exatamente 

por serem essenciais, recebem nomes próprios. O equipamento, obviamente, é importante 

para o combate; por sua vez, o cavalo é fundamental porque as armaduras e armas eram 

pesadas, logo, mover-se a pé era difícil e tornava o cavaleiro um alvo mais fácil 

(GUREVICH, 1997, p. 155). 
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Um fato a ser ressaltado é que a guerra religiosa não era da época de Carlos Magno, 

mas sim decorrente do espírito das cruzadas, porém, mesmo assim, a fé é um fator importante 

na história. Alguns exemplos disso são: o guerreiro que deve defender os valores pelos quais 

luta; a prece de Carlos Magno antes da batalha final; a presença de signos precursores do 

Apocalipse, etc. O foco das batalhas era o poder, a conquista, o prestígio, mas, obviamente, 

esses desejos foram mascarados pela antinomia bem – cristãos – versus mal – os árabes, 

chamados de pagãos (VASSALLO, p. 9-10, 1988). 

O narrador é em terceira pessoa, porém ele não se anula, ao contrário, em diversos 

momentos interrompe seu relato e se dirige ao público, tecendo diversos comentários e 

expondo a sua opinião. Além disso, anuncia desde o início o que vai acontecer, de forma que 

não cria tensão e expectativas. A história conta também com a presença de sonhos e 

premonições; narra a genealogia das personagens e ela intercala o presente da narrativa e o 

relato do passado, havendo, assim, alternância de pretérito e presente (VASSALLO, p. 10-11, 

1988). 

As personagens são desprovidas de profundidade psicológica, assim, eram 

estereotipadas, mais agiam do que falavam. Os poucos diálogos acontecem nos momentos em 

que se deveriam dar ordens ou estabelecer estratégias. Como nessa época as histórias eram 

contatas, as falas deviam ser suprimidas e praticamente tudo era convertido em ação; por isso 

também existia uma forte presença da simbologia e do gestual. Estas características levam ao 

maniqueísmo; dessa forma, as personagens funcionavam ou como complementariedade ou 

como oposição, de modo que bons, sábios, leais, e almas nobres trabalham juntos contra aos 

vis, cruéis, desonrados, e traidores. Como as personagens eram desprovidas de profundidade, 

quase tudo se resumia à ação, e o foco estava nas batalhas; ocorriam, com frequência, 

descrições das cenas de guerra e das dores causadas pelos golpes (VASSALLO, p. 11-12, 

1988). 

Outras características relevantes são: a presença de apenas um ponto de vista, que 

evitava dar margem para a ambiguidade. Distanciamento temporal do narrador, pois ele 

contava algo que tinha ocorrido séculos antes. A apresentação de um universo menos realista 

e mais lendário, tendo forte presença da fantasia e do sobrenatural, sendo que o herói era 

mostrado como sobre-humano e digno de admiração e respeito; além disso, ele era 

praticamente desprovido de interesses individuais e materiais (VASSALLO, p. 2, 1988). 

 

ORLANDO INNAMORATO (1495), DE MATTEO MARIA BOIARDO 
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O Orlando innamorato trata-se de um poema em oitavas escrito por Matteo Maria 

Boiardo (1441-1494). Devido à morte do autor, a história permaneceu inacabada. O núcleo 

narrativo é o mesmo de praticamente todas as obras do gênero, ou seja, a guerra entre cristãos 

e muçulmanos, que eram chamados de pagãos, porém, a grande novidade da obra é o 

argumento amoroso, pois o enamoramento de Orlando é algo novo e contrastante na 

“biografia” da personagem. Ao acrescentar essa temática, Boiardo une o mundo bélico da 

épica carolíngia, com suas guerras e heróis, e o universo amoroso e místico do ciclo bretão 

(SANTAGATA, 2006, p. 45).  

A personagem que incita os sentimentos amorosos nos cavaleiros é a bela Angelica, 

princesa do Catai; ela aparece logo no início da história, quando Carlos Magno promove um 

torneio em sua corte, e é nesse momento que quase todos os cavaleiros se apaixonam por ela; 

quando Angelica deixa esse lugar, cada um deles passará a procurá-la. Os últimos episódios 

do Orlando innamorato são quando Carlos Magno, ao ver Rinaldo e Orlando duelando por 

causa da bela princesa, promete Angelica como prêmio àquele que melhor lutar na guerra 

contra o rei africano Agramante; e o enamoramento de Ruggiero e Bradamante, junto com as 

profecias de que ele se converteria ao cristianismo para poder desposá-la, dando assim origem 

à estirpe dos Este, senhores de Ferrara (SANTAGATA, 2006, p. 45-46). 

O Orlando innamorato é um emaranhado de episódios que se intercalam, sendo que 

os temas recorrentes são próximos do ciclo bretão. Um exemplo disso é o uso da magia e a 

forte presença do amor. A escolha desse ciclo pode ser explicada pelo interesse da corte de 

Ferrara, pois essa obra reflete o tempo em que foi escrita e também exprime o modo de pensar 

desses nobres. O narrador aparece poucas vezes e a língua utilizada assemelha-se ao padano-

emiliano, um “ferrarês” influenciado por dialetos – vale ressaltar que, nessa época, não existia 

o italiano, mas sim, línguas vulgares, sendo que a considerada mais rebuscada era a toscana –, 

por isso alguns críticos consideram esta narrativa mecânica e pouco refinada, assim, o 

ofuscamento da obra é resultante desses dois problemas: a língua e o estilo (SANTAGATA, 

2006, p. 46). 

O foco não está mais unicamente na guerra, mas sim, no amor de Orlando por 

Angelica. Assim, Boiardo transforma o paladino da fé e da monarquia, em um cavaleiro 

romantizado (SANTAGATA, 2006, p. 116). Nessa obra, o amor é um sentimento nobre e 

segue o estilo cortês. Outro ponto interessante é o tratamento dado ao mágico, sendo que ele é 

fascinante e o autor o utiliza para atrair a atenção do leitor. Assim, esse argumento está ligado 
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ao prazer de narrar (DINI, 2001, p. 65). Além disso, Boiardo mostra-se fascinado pelo 

universo dos cavaleiros, a tal ponto que ainda acreditava na possibilidade da existência desse 

mundo de nobres valores (DINI, 2001, p. 13). 

 

ORLANDO FURIOSO (1532), DE LUDOVICO ARIOSTO: 

 

Ariosto começa a sua composição em 1504, aproximadamente, e dedica-se a ela por 

mais de dez anos, sendo que publica três edições diferentes: em 1516, com quarenta cantos; 

1521, com a mesma quantia de cantos, considerável número de correções e acréscimo de 

algumas oitavas; e a definitiva, de 1532, com correções baseadas no tratado Prose della 

volgar lingua (1525), de Pietro Bembo, e acréscimo de seis cantos. Assim como o Orlando 

innamorato, também é um poema em oitavas (SANTAGATA, 2006, p. 115). 

A narrativa começa no ponto em que a história de Boiardo tinha sido interrompida, e 

conta com três núcleos principais: a guerra entre os cristãos e os sarracenos; o amor de 

Orlando por Angelica; e o amor entre Bradamante e Ruggiero, a conversão deste ao 

cristianismo e o matrimônio deles, que dará origem à estirpe dos Este. Dessa forma, é 

policêntrico, tendo vários episódios narrados, sendo que alguns são intercalados, e outros, 

autônomos em relação à trama principal. Assim, o narrador detém o controle deles, 

conduzindo, interferindo e comentando os episódios (BALBONI; BIGUZZI, 2012, p. 105). 

Além disso, cria-se suspense, pois o narrador interrompe a trama de um episódio – geralmente 

quando este está em um momento crucial – e passa a narrar a história de outra personagem. 

Utiliza, assim, a técnica do entrelacement, típica do ciclo bretão (SANTAGATA, 2006, p. 

116). 

Nessa história, ocorre a maior mudança da personagem principal, ou seja, Orlando, 

um cavaleiro altivo e valoroso, que acaba sofrendo uma degradação, pois conhece os 

tormentos da alma humana (SANTAGATA, 2006, p. 116). Se antes nada o derrotava, nessa 

obra ele conhece o fracasso, e não por meio de um inimigo, mas sim, pelo amor, e assim, 

passa de apaixonado (innamorato) a louco (furioso). Talvez a maior degradação esteja no fato 

de Angelica ter escolhido um cavaleiro “comum”, porque Medoro não é tão glorioso e 

conhecido como Orlando, mas é por ele que a princesa se apaixona. 

Assim, há uma humanização maior nessa obra, pois as personagens não são mais 

maniqueístas, ao contrário, são profundas, complexas e confusas. Dessa forma, o ponto alto 

da história é quando Orlando, ao descobrir que Angelica ama outro, enlouquece, despe-se de 
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sua armadura e destrói a natureza que está ao seu redor. Assim, o amor não é mais cortês, 

como nos modelos clássicos das novelas de cavalaria, pois no Orlando furioso ele causa 

insensatez, degradação e destruição. A loucura era um tema recorrente na época de Ariosto e 

representava a regressão do homem ao estado de besta irracional. Mas, na literatura, o “louco 

amor” era apenas uma metáfora, sendo que Ariosto a transforma em uma dolorosa realidade, 

que provoca reflexões no leitor (SANTAGATA, 2006, p. 116). Ainda sobre o amor, é 

importante ressaltar que nessa obra ele tem um aspecto um pouco mais carnal, porque, além 

da consumação do amor, há também a presença de episódios sensuais, por exemplo, quando 

Ruggiero é seduzido por Alcina: 

 

Abraçou-a e do manto a despojou,  
e só lhe restou o subtil brial, 
que a não cobria à frente nem atrás 
mais que a rosas e lírios vidro faz. 
Tão estreitamente não abraça a hera 
o tronco a que se agarra duma palma; 
tal o abraço dos amantes era, 
colhendo nos lábios a flor da alma, 
mais odorante que semente dera, 
da Índia ou da Sabeia, flor que açalma. 
Dizer esse prazer a eles toca, 
pois mais que uma língua tinham na boca. (ARIOSTO, 2007, p. 126). 

 

Ariosto trata, também, da natureza dos instintos humanos, pois não apenas Orlando é 

dominado por eles, afinal, o ponto de partida das personagens é a busca, fruto de um desejo, e 

esta procura é o que dá sentido à vida, sendo que a maior metáfora disso é o castelo do mago 

Atlante (SANTAGATA, 2006, p. 117).  

Por mostrar com naturalidade os problemas da essência humana, esse não é um 

poema moralista, sendo que há uma forte presença da ironia, principalmente para amenizar 

alguns temas mais dramáticos, e expor opiniões do autor. Um exemplo disso é que, em 

momentos de grande tensão, o narrador interrompe a história e faz observações cômicas 

(SANTAGATA, 2006, p. 116). O modo de olhar para o passado também é irônico, porque 

Ariosto sabe que os valores cavalheirescos não existem mais. Assim, as histórias 

cavalheirescas transformam-se para Ariosto em um modo leve e sorridente para falar, 

também, do próprio presente, de sua sociedade e da imutável natureza humana (DINI, 2001, 

p. 13).  

Outro ponto que diferencia as obras de Boiardo e Ariosto é o mágico, pois no 

Orlando furioso ele é introduzido de modo sutil, "às escondidas"; muitas vezes o fato 
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extraordinário é confirmado por outros absolutamente ordinários, por meio de uma história 

suave. Assim, o mágico é mostrado de forma mais natural, sendo uma parte daquele universo 

(DINI, 2001, p. 65). 

Outro aspecto a ser destacado é que na história não predomina apenas o ponto de 

vista do autor, pois as personagens têm a liberdade de refletir, julgar e expor suas opiniões, 

sendo que algumas delas são demasiadamente modernas para a época. Um exemplo disso é o 

episódio em que Rinaldo discursa sobre os direitos da mulher. No Canto IV, fala-se sobre 

Ginevra, uma dama que, acusada injustamente, deveria morrer por entregar seu amor. Sobre 

essa lei, Rinaldo diz: 

 

Se um mesmo ardor e um igual suspirar 
inclina e atrai um e outro sexo 
àquele suave fim do doce amar 
(para o vulgo ignorante acto desconexo), 
por que punir a dama ou censurar, 
por a um ou mais dum dar esse amplexo 
que o homem pode dar a quantas quer,  
louvado sendo e sem censuras ter? (ARIOSTO, 2007, p. 93). 
 

DO CAVALEIRO ANDANTE AO CAVALEIRO AMANTE: PRINCIPAIS MUDANÇAS 

 

Tendo em vista Canção de Rolando, Orlando innamorato, e Orlando furioso, 

destacam-se os seguintes aspectos que diferenciam a obra de Ariosto em relação às duas 

antecessoras. Primeiramente, a profundidade psicológica das personagens, pois estas deixam 

de ser maniqueístas, passam a seguir os próprios desejos e sofrem com os males da natureza 

humana, tais como os ciúmes, a possessão, o desejo, o amor – correspondido ou não –, a 

loucura, entre outros. Assim, elas são humanizadas.  

As personagens, também, passam a ter voz na obra, mostrando opiniões, 

questionando, julgando e contando outras histórias, e um ponto ainda mais inovador é o fato 

de que as mulheres também ganham espaço, pois, também mostram, perseguem e vivem seus 

desejos, defendem-se de acusações de um universo predominantemente masculino e também 

opinam. Como as personagens também possuem voz, criam-se diferentes pontos de vista; 

assim, não predomina apenas a opinião do autor ou a do protagonista.    

Outro aspecto importante é o amor, que, além de ganhar espaço, também se 

aproxima mais da realidade, pois não eleva ou salva o espírito do cavaleiro, mas sim, gera 

problemas, desejos carnais, ciúmes, insensatezes e obsessões. Assim, ao invés de ser um 
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sentimento nobre e cortês, ele é causador de discórdia, e, inclusive, é degradante, em alguns 

casos. 

Como há a presença do amor e dos conflitos humanos, o foco não está mais 

unicamente nas batalhas, e, em alguns casos, inclusive a guerra fica em segundo plano. 

Orlando já não é mais o paladino obediente que sempre está ao lado do rei; ele é capaz de 

abandonar a guerra, desobedecendo a ordens, para ir à busca de Angelica.  

Por fim, a construção do texto merece também especial destaque, pois, com a 

multiplicidade de vozes e episódios, o autor passa a preocupar-se mais com a forma. Exemplo 

claro disso é a revisão desta, chegando a três versões diferentes, incluindo reformas na 

gramática baseadas no tratado de Pietro Bembo. Vale lembrar, também, que a obra de Ariosto 

não foi feita para ser cantada em praças, mas sim, escrita para nobres da corte de Ferrara; 

assim, deveria ser mais elaborada e refinada. Outros trabalhos com a forma incluem a 

presença da tensão, ausente na Canção de Rolando, e a ironia, que servia de ponte entre o 

universo cavalheiresco e a realidade de Ariosto, que usou de sua obra para falar, de modo 

leve, sobre os problemas da natureza humana e da sociedade.  
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Os elementos audiovisuais no romance A audácia dessa mulher: 
diálogos entre a Literatura e o Cinema 

 

 

Tchiago Inague RODRIGUES (UNESP – FCL/Assis)  

 

RESUMO: Desde o surgimento da sétima arte, o Cinema e a Literatura sempre mantiveram 
diálogos constantes. Mesmo existindo inúmeras características que distinguem as duas artes, 
um elemento basilar os une: a estrutura narrativa. Assim, este trabalho tem o objetivo de 
evidenciar o processo intertextual estabelecido no romance da carioca Ana Maria Machado, A 
audácia dessa mulher (1999), com relação aos filmes e à linguagem cinematográfica que nele 
estão inseridos. Tal procedimento dialógico vem inserido ao longo da narrativa a partir de 
diferentes estratégias textuais, tais como o mise en abyme, uma vez que apresenta uma 
estrutura semelhante à das bonecas russas matryoshkas, sendo construída com uma história 
dentro da outra, além de se configurar como romance metaficcional, pois a todo o instante 
percebemos nas páginas do livro a ficção sendo discutida e evidenciada. Para realizar tal 
estudo crítico, buscamos amparo nos teóricos da área da linguagem e nos preceitos do 
discurso polifônico de Mikhail Bakhtin, além de toda a teoria da intertextualidade.   
PALAVRAS-CHAVE: A audácia dessa mulher. Literatura e Cinema. Dialogismo. Bakhtin. 
 
ABSTRACT: Since the dawn of the cinema, the Film and Literature always kept a constant 
dialogue. Despite there are numerous features that distinguish the two arts, a fundamental 
element link them: the narrative structure. This work aims to highlight the intertextual 
process established in the novel by Ana Maria Machado, from Rio de Janeiro, A audácia 
dessa mulher (1999), regarded to cinema and film language that are included in it. Such a 
dialogical procedure is inserted through the narrative text from different strategies such as 
mise en abyme, since it presents a structure similar to the Russian dolls matryoshkas, being 
constructed with a history within the other, and configure itself as metafictional novel, 
because every moment we see in its books pages fiction being discussed and demonstrated. To 
achieve this critical study, we seek to support the theoretical area of language and polyphonic 
discourse precepts of Mikhail Bakhtin, and the whole theory of intertextuality. 
KEYWORDS: A audácia dessa mulher. Literature e Cinema. Polyphonic discourse. Bakhtin. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Antes de iniciarmos o estudo entre as relações literárias e cinematográficas na obra 

de Ana Maria Machado, convém ressaltar alguns conceitos norteadores para a compreensão 

desse. No tocante à análise crítica-interpretativa do romance, buscamos respaldo nos preceitos 

do teórico Umberto Eco (2005), pois partimos de seu pressuposto de que um texto “é um 

universo aberto em que o intérprete pode descobrir infinitas interconexões” (2005, p. 45). No 

entanto, a esse intérprete, imerso em uma pluralidade de possibilidades, é necessário ter muito 

cuidado no momento da análise, buscando sempre evitar distorções graves que colimem em 
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superinterpretação, algo muito além do que o texto exprime. Nesse sentido Eco afirma: “Se há 

algo a ser interpretado, a interpretação deve falar de algo que deve ser encontrado em algum 

lugar, e de certa forma respeitado”. (ECO, 2005, p. 51). 

Além de elucidar e aparar os limites da interpretação crítica, também se faz 

necessário demonstrar os procedimentos dialógicos presentes entre as artes cinematográfica e 

literária, elementos que estarão embasados a partir dos ensinamentos do linguista russo 

Mikhail Bakhtin (1988), sobretudo quando afirma:  

 
É necessário observar o seguinte: por maior que seja a precisão com que é 
transmitido, o discurso de outrem incluído no contexto sempre está 
submetido a notáveis transformações de significado. O contexto que 
avoluma a palavra de outrem origina um fundo dialógico cuja influência 
pode ser muito grande. Recorrendo a procedimentos de enquadramento 
apropriados, pode-se conseguir transformações notáveis de um enunciado 
alheio, citado de maneira exata. (BAKHTIN, 1988, p. 141). 

 

Adotamos também os preceitos de Fiorin (2006) que, ao estudar a teoria bakhtiniana, 

apresentou as distinções nas relações dialógicas entre os enunciados e as que são feitas entre 

textos. Assim, para ele, toda relação dialógica que produza sentido é interdiscursiva. Já as 

relações discursivas materializadas em textos são chamadas de intertextuais. O termo 

intertextualidade foi criado por Julia Kristeva em 1967 quando publicou um estudo atinente às 

teorias bakhtinianas. Assim, adotamos o conceito de intertextualidade no qual “todo texto se 

constrói como mosaico de citações, todo texto é a absorção e transformação de um outro 

texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade e a linguagem 

poética lê-se pelo menos como dupla.” (KRISTEVA, 1974, p. 64).  

Tais conceitos suscitados acima são importantes para embasar e referendar a análise 

crítica a que se propõe o estudo imerso neste artigo.  

 

O ROMANCE 

 

A audácia dessa mulher, publicado em 1999, trabalha com diversas histórias, com 

uma estrutura de construção em abismo, ou seja, mise en abîme/en abyme. Sobre esse 

conceito, podemos afirmar ser um “termo de retórica, proposto por André Gide e em seguida 

adotado universalmente, significando a incrustação de uma narrativa em outra, por analogia 

com o termo brasão que designa uma figura colocada no centro do escudo, e que figura outro 

escudo. O sentido narratológico conservou-se tal e qual no cinema (a narrativa “em 
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construção” é uma narrativa dentro da narrativa, sobre modos variáveis, como em literatura, a 

mais corrente sendo ligada ao flashback).” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 60). 

No entanto, mesmo nessa pluralidade de narrativas, acreditamos que o enredo 

principal tem como protagonista Bia, retratada a partir de suas relações afetivas com Virgílio 

e com o distante, porém, onipresente Fabrício. Concomitantemente a esse eixo narrativo, Bia 

recebe de Virgílio um antigo livro de receitas do século XIX, no qual estão imiscuídos trechos 

confessionais semelhantes a um diário de uma misteriosa mulher. Esta é revelada como 

Capitu, que aos poucos expõe outro olhar frente à narrativa de seu marido, Bento Santiago, 

em Dom Casmurro. 

A obra, além de ter a estrutura semelhante às matryoshkas, uma história dentro da 

outra, também se configura como romance metaficcional, conceito desenvolvido a partir da 

metalinguagem. A expressão é recente, ganhou evidência após a publicação do estudo crítico 

do norte-americano William Gass, no início da década de 1970. No entanto, esse 

procedimento é antigo, existe desde o momento em que foi criada a ficção. Assim, conforme 

Gustavo Bernardo, metaficção pode ser definida como um “fenômeno estético autorreferente 

através do qual a ficção duplica-se por dentro, falando de si mesma ou contendo a si mesma” 

(2010, p. 10). Recorrentemente percebemos nas páginas do livro a ficção sendo discutida e 

evidenciada. A autora busca desmascarar, mostrar que tudo não passa de ficção: 

 

Entretida em seu texto, Bia na certa levaria um susto se agora se virasse e 
nos visse assim tão perto, olhando para ela. Como escritora, sei como pode 
ser esterilizante esse olhar por cima do ombro enquanto as frases vão se 
formando na tela do monitor ou no papel em branco. (MACHADO, 2011, p. 
198). 
 

Após essas considerações fundamentais para o entendimento desse estudo, passamos 

propriamente para as aproximações entre a Literatura e os meios audiovisuais presentes no 

romance.  

 

O DIALOGISMO: CINEMA E LITERATURA 
 

As relações entre o cinema e a literatura no corpus eleito são demonstradas em 

diversos momentos. Buscaremos destacar algumas destas aproximações e retratar o modo 

como elas influenciam na interpretação do romance. 

Entre essas relações, há na obra duas ocasiões em que a narrativa literária tradicional 

dialoga com o roteiro. No entanto, antes de estabelecer diálogo com essa modalidade textual, 
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o narrador conversa com o leitor, no primeiro parágrafo do segundo capítulo, evocando os 

preceitos do linguista russo Roman Jakobson, ou seja, as diversas funções da linguagem. A 

intertextualidade aqui parece ser uma justificativa para estabelecer a interdiscursividade com 

o roteiro, pois de acordo com Jakobson (2000), a Literatura, a partir das estratégias textuais 

que o escritor adota ao elaborar o texto, pode recorrer a todas as funções que julgar 

necessárias, pois o foco é a mensagem e, desse modo, deve trabalhar com a linguagem em sua 

máxima potencialidade poética.  

O roteiro é um texto que possui a finalidade de nortear projetos audiovisuais, 

configurado como “uma história contada com imagens. É comum um substantivo: isto é, um 

roteiro trata de uma pessoa, ou pessoas, num lugar, ou lugares, vivendo a sua ‘coisa’.” 

(FIELD, 2001, p. 15). 

Os roteiros presentes no romance se enquadram nos preceitos preconizados por Sid 

Field (2001), pois contam histórias de “pessoas” em determinados “lugares” vivendo suas 

“coisas”. O primeiro aborda a cena na qual Bia se encontra com Virgílio na orla carioca e 

conversam brevemente. Mesmo havendo essa fusão, ou seja, a interdiscursividade, a 

coerência no romance é mantida, pois a narrativa segue o seu percurso normalmente, de 

acordo com os anseios do narrador. Após o término da cena, inicia-se o terceiro capítulo e há 

a retomada da narrativa “tradicional”. Contudo, tal emprego é feito a partir de um gancho 

sobre o tema cinema e de recursos coesivos. 

O roteiro apresentado está dividido em três cenas. Entretanto, não são os 

protagonistas Bia e Virgílio que aparecem, entram em cena algumas personagens da 

minissérie Ousadia. Nessa construção em abismo, é evidenciado o perfil e o drama da 

personagem Rosa, ao perceber que para viver de modo mais confortável, algo que tanto 

sonhara, é obrigada a abandonar o seu filho recém-nascido e se tornar ama de leite. 

Nos casos citados acima, percebemos que o emprego do roteiro, além de aproximar 

as artes cinematográfica e literária, por meio da interdiscursividade, também explora a 

metaficção. No primeiro caso, antes de iniciar o roteiro, o narrador destaca: “Melhor, 

portanto, retomar a objetividade de uma câmera que se limita apenas a mostrar o que ocorre. 

Para quem acredita nisso.” (MACHADO, 2011, p. 16). Já no segundo, acompanhamos a 

leitura do roteiro a partir dos olhos de Bia. Há a intencionalidade na obra de mostrar a todo o 

momento ao leitor que tudo não passa de mera ficção, criação artística. Assim, acreditamos 

que tal estratégia adotada ao longo do romance é recorrente nos artistas pós-modernos, pois 
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entre as inúmeras questões abordadas por eles, estão as dualidades entre o que é ficção e 

realidade. Nesse sentido, diz Linda Hutcheon (1991, p. 189): 

 

[...] a referência pós-modernista difere da referência modernista em seu 
declarado reconhecimento de existência, embora também da relativa 
inacessibilidade, do passado real (a não ser por meio do discurso). Ela difere 
da referência realista em sua – mais uma vez – declarada afirmação dessa 
relativa inacessibilidade de qualquer realidade que possa existir 
objetivamente e seja anterior ao conhecimento que dela temos. 
 

Essa discussão sobre o que é ficção e o que é realidade também é evidenciada em um 

diálogo entre o diretor da série Ousadia, Muniz, e o funcionário Juliano. Vejamos: 

 

De relógio de pulso... – repetia Muniz rindo. – as capas esvoaçando, as 
espadas se batendo numa tremenda luta de esgrima, e de vez em quando 
aparecia o relógio bem visível no pulso dele... E ninguém viu, cara, só 
quando distribuíram o filme. (MACHADO, 2011, p. 25).  

 

Nesse parágrafo, as personagens discutem sobre um filme de época no qual o uso de 

relógio de pulso representa tanto uma distorção histórica quanto a quebra da verossimilhança 

do filme. Acreditamos que a película à qual se referem é o clássico Ben-Hur (1959), pois há 

algumas cenas nas quais aparecem os relógios dos atores. Novas edições em DVD da obra 

trataram de retirar esses objetos anacrônicos. 

Os diálogos entre as artes também são comprovados em outros momentos, já que há 

a referência a alguns filmes, citados ao longo da narrativa. Entre eles, destacamos o premiado 

filme dinamarquês A festa de Babette (1987), que aparece no primeiro capítulo do romance na 

voz de Virgílio: “– Não faço a menor ideia. Só se estiverem querendo fazer uma locação no 

restaurante, ou se houver uma cena de banquete como em A festa de Babette e vocês quiserem 

meus préstimos”. (MACHADO, 2011, p. 10). 

O filme é uma tradução intersemiótica do conto A festa de Babette, escrita pela 

escritora dinamarquesa Karen Blixen em 1958, publicado na obra Anedotas do destino. É 

interessante observarmos o diálogo entre as artes e as transposições confeccionadas, pois o 

conto estabeleceu relações com o filme e este com o romance, de modo que esses 

procedimentos dialógicos estão inseridos em um tempo cíclico, no qual os artefatos artísticos 

buscam referências ao passado, investidos sob uma nova roupagem, ou seja, novo suporte 

(textual, áudio, audiovisual, etc.). 
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Essa película é ambientada em um pequeno vilarejo na Dinamarca, no final do século 

XIX. Entre os moradores, está Babette, refugiada da guerra civil francesa, que ficou 

hospedada na casa de duas senhoras, filhas de um falecido pastor. Babette convive com as 

irmãs durante anos e, após ganhar na loteria, decidiu fazer um banquete em comemoração ao 

centenário do nascimento do religioso. O sofisticado e luxuoso jantar, inspirado em receitas 

francesas, foi um sucesso e, além de conquistar o paladar, dirimiu antigas desavenças 

existentes entre os convidados. 

A partir desta justaposição entre as artes, percebemos que Virgílio demonstra estar 

em sintonia com a proposta da minissérie que pretende construir, pois se passará durante o 

século XIX, período no qual transcorre a obra fílmica. Ao se referir explicitamente ao filme 

dinamarquês, demonstra refinamento cultural e, acima disso, revela traços de sua 

personalidade, ou seja, transmite a ideia de ser um exímio cozinheiro, semelhante à 

protagonista do filme, Babette. O romance, ao dialogar com esse filme, estabelece relações 

entre a arte das imagens em movimento e a arte do paladar: o cinema e a gastronomia.   

Outra obra cinematográfica é apresentada em A audácia dessa mulher, identificada a 

partir do discurso de Bia: “Aquela americana fina e sutil, a Edith Wharton, que afinal chegara 

ao grande público quando filmaram seu romance A idade da inocência...” (MACHADO, 

2011, p. 66). Essa película, assim como a anterior, buscou referência em uma obra literária. 

Neste caso, a tradução intersemiótica é feita a partir do romance homônimo ao filme da 

escritora norte-americana Edith Wharton, que recebeu o prêmio Pulitzer pela obra em 1921.  

O filme, lançado em 1993, com direção de Martin Scorsese, transcorre em Nova 

Iorque, no ano de 1870, na qual as personagens integram a aristocracia americana. Em síntese, 

toda a trama circula em torno do triângulo amoroso no qual o protagonista Newland Archer se 

divide emocionalmente entre May (esposa) e Ellen (condessa). Percebemos que não é apenas 

no longa-metragem que se manifesta a presença do triângulo amoroso. No romance analisado, 

a personagem que cita o filme, naquele momento, está envolvida em um turbilhão de 

sentimentos, oscilando entre Virgílio e Fabrício. 

Bia é uma personagem que ao longo do romance explicita sua paixão pela sétima 

arte. Tal afeição é corroborada nos momentos em que ela faz referência a filmes ou quando o 

narrador desnuda os seus anseios e mostra em certo momento o desejo da protagonista de 

escrever sobre suas experiências pessoais com películas e salas de projeção ao redor do 

mundo, principalmente na Itália, local no qual apresenta ao leitor dois importantes cineastas 

Ettore Scola e Giuseppe Tornatore. Esses dois italianos são conceituados como artistas “que 
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celebraram sua intimidade com a usina de sonhos, transfigurada em cinemas-paradísos.” 

(MACHADO, 2011, p. 142). Neste trecho notamos a intertextualidade com o filme de 

Tornatore, Cinema Paradiso (1988).  

O narrador, ao trazer para o romance esta belíssima obra, que trabalha em síntese 

com a metalinguagem e com os bastidores das salas de projeção, evidencia a paixão pelo 

cinema tanto das personagens do filme como da personagem do romance analisado. Ao 

conceituar esta arte como a “usina de sonhos”, transmite ao leitor um modo peculiar de 

interpretá-la, caracterizando-a a partir de um olhar poético, lírico e singular. 

O narrador, além de abordar o cinema de modo único, também levanta a discussão 

sobre as traduções de títulos de filmes em países que adotam a língua diversa daquele no qual 

foi produzido. 

 

Mal conseguia se concentrar num artigo que queria terminar e cuja ideia 
tanto a atraía, sobre ir a cinemas em viagem. Não queria abordar tanto a 
questão dos filmes, o estranhamento de dublagens e títulos em outras 
línguas, embora não conseguisse evitar algumas menções – como o 
inacreditável Il pistolero strabico que vira anunciado numa sala de Bolonha 
ou a surpresa de ver num cartaz em Barcelona que Las aventuras de 
Guillermito, el chiquitito nada mais eram que as peripécias de Billy, the Kid. 
Mas queria se deter mais sobre o próprio ato de ir ao cinema em viagem, 
celebrar o bom momento de descanso e renovação que pode representar se 
meter numa sala escura num final de tarde [...]. (MACHADO, 2011, p. 140-
41).  

 

O mote das distorções na tradução não é algo novo, partindo do provérbio em latim 

que afirma omnis traductor traditor, ou seja, todo tradutor é traidor. Percebemos que, na pós-

modernidade, as traduções e releituras dos objetos artísticos é algo visto como elemento 

basilar do nosso zeitgeist. Aos artistas, essas transformações são adotadas como algo inerente 

à sua construção e ideologia artística. Sendo assim, nesse trecho destacado, percebemos esta 

multiplicidade de conexões e a relativização do objeto artístico, o qual sofre distorções com as 

traduções feitas em línguas diversas. 

As discrepâncias nas traduções ocorrem em todos os segmentos artísticos. No meio 

cinematográfico, percebemos essas diferenças mais claramente. Nesse sentido, vejamos o 

filme citado acima, L’infallibile pistolero strabico, obra do gênero faroeste, produzido e 

lançado nos Estados Unidos, em 1971 sob a direção de Burt Kennedy, nomeado 

originalmente como Support Your Local Gunfighter. Entre as diversas traduções, destacamos 

a brasileira, sob o nome de Latigo, o pistoleiro e a francesa Tueur malgré lui. 
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Nas imagens abaixo, percebemos que nos diversos posteres de propaganda do filme 

há a manutenção do texto não-verbal. No entanto, para os textos verbais, a cada tradução, 

dublagem, novos contornos são dados ao mesmo artefato, assim a “fidelidade” é eivada a 

partir das marcas e contornos do tradutor/dublador. 

 

 

As diversas traduções para o mesmo filme.1  
 

Desse modo, o narrador, ao trazer à baila a questão da tradução, mostra-nos que todo 

objeto artístico transmite algo peculiar que varia de acordo com a época, o espaço e o 

receptor. Assim, através do tempo, lançando mão da intertextualidade, da recriação e da 

interpretação, o artefato dialoga com as gerações, que por sua vez, escuta e reverbera senão os 

seus próprios desejos, medos e percepções. 

Outra questão atinente à tradução e à intertextualidade entre as artes pode ser 

verificada no momento em que o narrador anuncia o nome da novela que fora dirigida por 

Muniz, O mundo aos seus pés (MACHADO, 2011, p. 92). Tal título remete ao filme Citizen 

Kane (1941), dirigido pelo americano Orson Welles. No Brasil, a obra recebeu o nome de 

Cidadão Kane e, em Portugal, o mesmo que a minissérie. Ao promover tal aproximação, 

percebemos que ela é válida, pois ao discorrer sobre as atitudes de Muniz, podemos compará-

la às do protagonista do filme, Kane. Ambos são influentes, bem-sucedidos e detêm o 

controle sobre diversas pessoas. Mesmo qualificados por todos estes atributos, os vemos 

como seres solitários. Muniz é retratado como um homem que, ao invés de fomentar 

sentimentos favoráveis à construção e ao fortalecimento de todo relacionamento, age de modo 

diametralmente oposto, cultivando o ciúme e a ganância. 

                                                            

1 Google imagens. Disponível em: <www.google.com>. Acesso em: 29 dez. 2014 
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Assim, a partir das observações suscitadas ao longo desse item, buscamos estabelecer 

algumas conexões entre a Literatura e o Cinema e os meios audiovisuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa buscou, em linhas gerais, trabalhar com as aproximações entre a arte 

literária e a arte cinematográfica. Conforme destacamos acima, notamos que a narrativa da 

escritora carioca Ana Maria Machado contém do início ao fim elementos que evocam a 

sétima arte. 

É possível perceber que os diálogos entre o Cinema e a Literatura são estabelecidos 

dos mais diversos modos. Entre eles, destacamos a intenção da protagonista em escrever um 

artigo sobre suas experiências com as salas de projeção ao redor do mundo, algo que desnuda 

o seu apreço pela arte em questão. Outra aproximação está na construção da minissérie 

Ousadia, que atua como pano de fundo para a aproximação das personagens e o 

estabelecimento de relações amorosas, como as de Bia e Virgílio e também entre Ana Lúcia e 

Juliano. 

Soma-se a isso, a interdiscursividade presente no romance a partir de trechos de 

roteiros, gênero textual típico das produções audiovisuais, no qual a autora busca trabalhar e 

discutir sobre a metaficção.   

A intertextualidade é algo recorrente na obra com a área cinematográfica, ganhando 

destaque no momento em que o narrador faz referências a diversos filmes provenientes 

principalmente do continente europeu. O gênero das películas levantadas no texto vai do 

drama ao romance e do western à comédia, configurando um passeio pela sétima arte, 

mostrando a universalidade, a riqueza e a pluralidade de temas que o cinema aborda, numa 

demonstração de apreço e adoração por essa modalidade artística. 

Além desses argumentos, identificamos a questão das traduções dos filmes, que 

promovem a reinterpretação da obra, promovendo novas discussões e possibilidades de 

compreensão. No romance, percebemos que a tradução vai além dos filmes, pois a todo 

instante o narrador resgata artefatos culturais do passado e os “traduz” intertextualmente para 

o seu contexto, ou seja, no final do século XX. Tal procedimento traz inovações, levanta 

inúmeros questionamentos e mostra a capacidade da Literatura, que a todo instante vai se 

adaptando, recriando e se transformando.  
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A mulher que age e a mulher que se ilumina.  
Representação literária e memória no Japão antigo 

 

 

Teresa Augusta Marques PORTO (UNESP – FCL/Assis) 

 

RESUMO: Na antologia Nihonkoku genpô zen’aku ryôiki, ou “Histórias Miraculosas de 
Retribuição Cármica do Bem e do Mal no Japão”, compilada pelo monge Kyôkai no século 
IX, há uma abundância de relatos sobre prodígios realizados por seres iluminados, 
principalmente Kannon e Jizô, divindades associadas respectivamente à compaixão e ao 
mundo subterrâneo das sombras e da morte no budismo japonês. Este tipo de narrativa, 
conhecido por “setsuwa”, relato curto e que evoca o contar “de um fôlego só”, dialoga com a 
história e a memória da oralidade e dos templos e fornecem subsídios para historiadores e 
folcloristas para a abordagem e reconstrução de percurso do budismo (NAKAMURA, 1997). 
O objetivo deste artigo é apontar o exemplo revolucionário do compilador Kyôkai como 
releitura doutrinária da memória budista original sobre o papel da mulher em texto das 
primeiras traduções (Índia para a Ásia, sécs. III a. C. a III, Sutra ou Sermão do Lótus), 
“permitindo-lhe” a possibilidade de iluminação espiritual. É objetivo, também, cotejar, em 
contraste, narrativas laicas (final do séc. XII) que trazem exemplo da transição da “mulher 
que espera” para o da “mulher que age”, “comanda” (YOSHIDA, 1994), sugerindo mudança 
de status na sociedade de então. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura japonesa. Memória e representação literária. Compilação e 
reinvenção. Narrativas budistas e narrativas laicas. Personagens femininos. 
 
ABSTRACT: In the anthology Nihonkoku Genpo zen'aku ryôiki, or "Miraculous Stories of 
Karmic Retribution of Good and Evil in Japan," compiled by Kyokai monk in the ninth 
century, there are plenty of accounts of miracles worked by enlightened beings, especially 
Kannon and Jizo, deities associated respectively to compassion and underground world of 
shadows and death in Japanese Buddhism. This type of short narrative, known as "setsuwa", 
which evokes the count "in one breath", speaks to the history and memory of orality and 
temples and provide information for historians and folklorists to the reconstruction Buddhist 
path (Nakamura, 1997). The purpose of this article is to point out the revolutionary example 
of Kyokai compiler as doctrinal reinterpretation of the original Buddhist memory on the role 
of women in the first translations (India to Asia, sécs.III a. III, Lotus Sutra or Sermon), 
allowing the possibility of spiritual enlightenment to them. The objective is, also, collate, in 
contrast, secular narratives (compiled in the end of the century. XII) which bring example of 
the transition from "woman who waits" for the "woman who acts", "commands" (YOSHIDA, 
1994), suggesting change of status in the society of that times. 
KEYWORDS: Japanese literature. Memory and literary representation. Compilation and 
reinvention. Buddhist narratives and secular narratives. Female characters. 
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A MULHER QUE SE ILUMINA. NARRATIVAS RELIGIOSAS. PELA INTERVENÇÃO 
DO COMPILADOR 

 

Em algumas histórias da tradição oral compiladas no Nihonkoku genpô zen’aku 

ryôiki (1997) ou “Histórias Miraculosas de Retribuição Cármica do Bem e do Mal no Japão”, 

pelo monge Kyôkai no século IX, abreviadamente Nihon Ryôiki, “Estranhos registros 

fantasmagóricos do Japão”, ocorre, pela intervenção do compilador, uma alteração proposital 

de passagens de escrituras budistas para apresentar a sua visão e a da contemporaneidade 

acerca da mulher: ela é capaz de, como o homem, obter iluminação espiritual. Tome-se como 

exemplo a Narrativa 42 do Vol. II “Sobre uma mulher cuja devoção à imagem de Kannon dos 

Mil Braços trouxe uma grande sorte em resposta ao seu desejo de partilha de dons”. 

Nakamura (1997, p. 71) ressalta que, na compilação, há a substituição de passagem da 

escritura “Embora a mulher seja inatamente inferior e pior (que o homem), ela pode renascer 

em reino espiritual em consequência do amor maternal” pelo texto “Devido ao amor maternal, 

a mãe renasceu no paraíso (de Brahama)”. 

Já na narrativa “Sobre uma mulher que realizava tarefas de modo extraordinário, 

comia ervas sagradas e subiu viva para o Céu”, a tradutora (NAKAMURA, 1997, p. 124-125) 

aponta que há exaltação de virtudes simples e decisivas que não se atribuem necessariamente 

ao corpo doutrinário budista, mas que marcariam a têmpera e a inteireza do ser esclarecido 

espiritualmente, no caso uma mulher simples e feliz que é arrebatada ao reino dos paraísos 

búdicos sem passar pela morte física, como se conta, por exemplo, ter também acontecido no 

universo do Velho Testamento judaico-cristão, com o profeta Elias e com Enoque, avô de 

Noé, bons, notáveis e assim “poupados” de serem ceifados pelo falecimento orgânico; ou 

marcados para trazerem um sinal mágico, miraculoso, fantástico; promissor, pressagiando 

algo além do panorama ordinário terrestre. 

Essa heroína singela e impecável da narrativa japonesa é homenageada por um 

homem, um monge, quem por assim dizer “resgata” a condição feminina na compilação desse 

tipo de narrativa, religioso e catequético, estendendo seu escopo e contribuindo para uma 

modificação conceitual, de exaltação de virtudes universais, não necessariamente budistas. 

Essa mulher, como praticante de virtudes teria adquirido normal e naturalmente poderes 

mágicos, ou sobrenaturais, como se espera que aconteça como coroamento da prática de uma 

ou várias existências nos degraus da iluminação. Levitar, atravessar paredes, fazer cair uma 

chuva de pétalas de flores, bilocar-se para prestar assistência simultânea a seres em 
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sofrimento seriam exemplos de poderes dos iluminados reconhecidos por diversas religiões; e, 

no contexto budista, exemplos dos bodhisattva, os “essência da sabedoria” em sânscrito, seres 

iluminados, quase budas, e, para alguns teóricos, já budas, ligados compassivamente ao 

planeta por votos de devoção à felicidade de todos, até que todos se libertem das aflições e 

dos apegos e nenhum mínimo esgar de sofrimento seja sequer esboçado. 

A determinação de oferecer resgate e ajuda aos seres caracterizará o herói budista, 

que aparecerá como protagonista e personagem de narrativas religiosas, na literatura 

conhecida como setsuwa, de relatos curtos, associadas ao folclore, ao imaginário mítico mas 

que, algumas vezes, também traz referências históricas e biográficas. São as narrativas “que 

se podem contar de um fôlego só”, que florescem no período histórico Heian (794-1182). 

Segundo Brandão (1987, p. 15-28), o termo herói contextualiza-se, a rigor, como criação e 

conceituação típica do pensamento grego; porém, seguindo-se o aporte teórico de Paul (2000, 

p. 167) é também possível, e adequado, assim distinguir o protagonista de feitos fundadores e 

também os de atos elogiosos na mitologia oriental, realizados através da persistência na 

prática das virtudes ao longo de existências. A protagonista exemplar que sobe viva aos Céus 

é um exemplo da realização espiritual não necessariamente ligada a um sistema religioso, mas 

antes à potencialidade de a essência, sattva, transformar-se em sabedoria, boddhi, isto é, de 

um ser iluminar-se pela prática da compaixão. 

 

A PRINCESA-DRAGÃO. AS QUINHENTAS E UMA MULHERES MENDICANTES. A 
SÁBIA MONJA ANÃ: REGISTROS DOUTRINÁRIOS DE TRATAMENTO DE GÊNERO 

 

No Sutra do Lótus (Tradução de Burton Watson, 1993, pp.182-189), célebre e último 

sermão do Buda Sakyamuni, Sidarta Gautama, proferido na Índia no século VI a C – e 

conhecido através de compilações e traduções realizadas principalmente nos primeiros 

séculos da era comum na China e na Coréia – há no Capítulo “Devadatta” a referência à 

impressionante performance de uma menina de oito anos de idade, filha do rei Dragão Sagara 

que, transmutada, ou engenhosamente travestida em corpo masculino, demonstrara ter sido 

digna de obter a iluminação espiritual, pela compreensão dos princípios básicos da excelente 

transmissão do Buda, sendo citada como exemplo de libertação no diálogo entre dois 

iluminados. As alusões são elogiosas à capacidade da princesa de atingir o estado ideal 

apontado para a possibilidade de iluminação, que é o de nascer (merecer nascer) em corpo de 

homem. 
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Na Índia, berço do hinduísmo no qual nasce o budismo, a sociedade é rigidamente 

hierarquizada em um sistema de castas, que representa não só o poderio econômico e político, 

mas também o merecimento cármico dos indivíduos. Entendia-se que por merecimento 

espiritual ao longo de existências os indivíduos poderiam ascender a castas mais elevadas.  

Para o budismo original, a mulher, como coloca Keown (2003, p. 165; 335-336) seria 

tentação e cilada, e dela o monge deveria guardar distância inteligente. Porém, tal conselho 

também seria dado à mulher em relação ao homem. O Buda Sidarta revê suas negativas aos 

apelos da tia e madrinha Mahâprajâpatî e quinhentas mulheres, que se tonsuram, vestem 

hábitos amarelos e passam a seguir o Mestre a pé. Recorda a Monja Cohen (2014) que a 

entrada fora permitida, porém, seguindo-se obediência a oito regras, uma das quais seria a 

submissão aos monges, mesmo ao mais jovem, e mesmo da parte de uma monja que 

porventura tivesse (tenha?) cem anos. 

Essa questão paira como um provocativo paradoxo no budismo, desafiando o 

princípio de que a luz é essência de todos os seres e convidando a uma reavaliação da efetiva 

igualdade entre os sexos na vida social e monástica. Analisando as narrativas antigas do 

Nihon Ryôiki, obra que também traduz do japonês para o inglês, Nakamura (1997, p. 70-73) 

ressalta que a postura do compilador – e de seus contemporâneos – era a de manter a 

igualdade de homens e mulheres diante do dharma, ou doutrina excelente do budismo. O 

episódio narrativo de uma monja deformada, sem órgãos sexuais, anã, dotada de inteligência 

inata, e de nascimento miraculoso incomum é emblemático. A personagem é encontrada em 

uma assembleia de monges em momento doutrinal em que tal convivência não era 

aconselhada nem permitida: 

 

Vendo-a, o conferencista disse acusadoramente: “Quem é esta monja 
inescrupulosamente sentada entre monges?” Em resposta ela disse: “Buda 
promulgou o direito da correta transmissão a todos os seres sencientes. Por 
que você restringe-me em particular?” Então ela formulou uma questão 
citando um verso da escritura, e o conferencista não foi capaz de interpretá-
la. Assombrados, todos os homens sábios questionaram e examinaram-na; e 
ela nunca falhou”. (NAKAMURA, 1997, p. 72).  

 

No Nihon Ryoiki esta monja é a única mulher que ganha o título de bodhisattva ou, 

no japonês, bosatsu, como se viu, “essência de sabedoria”, ser santo ou iluminado. Segundo 

Nakamura, esta narrativa pode ser considerada um marco entre o budismo dos primeiros 

séculos e o do século VIII em diante, em que a mulher tem um papel central como símbolo 
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cósmico. O monge Kyôkai ter-se-ia inspirado no episódio da prodigiosa princesa dragão para 

abordar a questão do merecimento espiritual das mulheres. 

No Japão, além da atitude revolucionária do monge Kyôkai revendo certas passagens 

de narrativas da tradição oral e “permitindo” o merecimento da mulher, há também o papel 

marcadamente feminino que a própria cultura japonesa destina à divindade da compaixão, 

Kannon, que se firma incontestável como a mãe iluminada misericordiosa no século XII. 

Segundo Nakamura (1997, p. 74-76), a mulher na tradição japonesa antiga tem particular 

importância como símbolo de poder cósmico, papel exemplificado em sua função procriativa. 

O budismo teria então adicionado o significado ético do amor maternal ao simbolismo da 

mulher; contos do amor desmesurado, incondicional da mãe seriam adaptações budistas do 

tema do casamento divino, recorrente em mitos japoneses, em que a mulher divina encontra-

se disfarçada.  

Em The Creation of Goddess of Mercy from Avalokiteśvara (The Indira Gandhi 

National Centre for the Arts, 2006), na consideração de Porto (2007, p. 66-67), relata-se que 

também na China a tradição oral traz lendas e narrativas em que a divindade da compaixão 

disfarça-se sob as vestes comuns da jovem campesina Lingzhao, filha de um célebre devoto 

budista da escola Chán, ou Zen. Lingzhao coloca aos seus pretendentes desafios como a 

memorização de sutras importantes numa única noite ou em três dias. O candidato vencedor 

recebe no dia do casamento o golpe da morte e a revelação da verdadeira biografia divina de 

sua noiva, a própria Guânyîn (Kannon no Japão), que tivera por missão estimular o estudo e a 

recitação das escrituras sagradas e assim conduzir mais seres à iluminação espiritual. 

Com a chegada do budismo no Japão, ressalta Nakamura (1997, p. 75), o simbolismo 

da mulher sofre transformações graduais, a mulher passa a ser símbolo da compaixão sem 

limites do Buda e o amor maternal é idealizado, chegando ao extremo, como testemunha a 

narrativa de uma mãe que tenta segurar pelos cabelos o filho desleal que quase a decapitara, 

implorando por perdão e tentando deter sua descida aos infernos da retribuição cármica. 

A profusão de narrativas referindo milagres associados a seres iluminados, 

especialmente Kannon e Jizô, veiculada pela oralidade, propicia uma releitura inevitável desse 

quase tabu do budismo original quanto aos feitos mágicos e à realização de prodígios a fim de 

se evitar o orgulho, a vaidade, o exibicionismo de poderes e legitima, no caso da divindade 

feminina Kannon, a realização espiritual para a mulher no contexto budista. A grande deusa 

xintoísta Amaterasu há séculos já resplandecia na explicação cosmogônica japonesa como a 

força solar e maternal que dera origem à casa imperial. 
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Por outro lado, recorda Yoshida (1994, p. 111-112), a mãe e/ou a mulher idosa, em 

narrativas laicas, pode ser associada ao ogro, ou demônio do imaginário japonês, como na 

narrativa “Sobre a jovem que deu à luz em Minami Yamashina e foi perseguida por um ogro”, 

em que uma mulher dá à luz em segredo e é ajudada por uma misteriosa anciã da qual foge, 

desconfiando tratar-se de um ogro. Há também a anciã que pilhava o cadáver da ex-patroa e 

cujos contornos dão a impressão inicial de ogro na narrativa “Sobre o ladrão que vê cadáveres 

no Portal Raseimon”; sobre a mãe idosa habitando um espaço como que de exílio ao redor da 

casa dos filhos na narrativa “Sobre a mãe idosa dos caçadores que se transforma em ogro e 

tenta devorar os filhos” e a mãe abandonada ao léu em “Sobre o fato de abandonar a tia nas 

montanhas de Shinano”. São aspectos perversos e desolados de um arquétipo (neste caso da 

mãe) presentes em contos do mundo inteiro. 

 

A MULHER QUE AGE “SOBRE UMA MISTERIOSA MULHER ASSALTANTE” 

 

No universo das narrativas laicas, observa-se o papel dinâmico e variado da mulher 

(do povo) no elegante período Heian (séc. VIII-XII), que serve à mulher aristocrática desde a 

confecção de artigos do campo. Na transição para o período Kamakura (séc. XII-séc. XIV), 

em que ocorre grande progresso econômico, as mulheres também integram a classe dos 

comerciantes e seus feitos aparecem retratados nas antologias literárias Konjaku 

Monogatarishû e Nihon Ryôiki 

 
Ela não só ama e sofre, mas ama e é amada, sofre e faz sofrer, aventura-se, 
rouba, engana, compõe poemas, trabalha, rompendo com a idealizada 
imagem aristocrática das damas finas, sempre guiadas pela rígida etiqueta da 
Corte de Heian. [...]; a mulher tem inteligência notável; autoridade e 
liderança, iniciativa sexual, papel de manipulação do homem “como a um 
boneco, fazendo-o deitar-se com ela, alimentando-o, vestindo-o e ordenando 
a realização de assaltos”. (YOSHIDA, 1994, p. 218; 157). 

 

Na Narrativa 3 do Tomo XXIX do Konjaku Monogatarishû ( “Histórias de Hoje e de 

Antigamente”), “Sobre uma misteriosa mulher assaltante”, um homem é supreendido por uma 

presença sorrateira com ares e emitindo sons de animais que o convida a entrar e o apresenta a 

uma bela mulher com quem ele se deita e passa a viver. O homem é alimentado, grupos de 

pessoas entram e saem da casa com mercadorias que aparecem e desaparecem; dias e noites, 

anos se passam; o homem é sodomizado, recebe oitenta chibatadas da mulher, é preparado e 

“adestrado” para “participar” de assaltos que ele não chega a atribuir com certeza a essa 
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mulher com quem vive e cujos traços, como numa espécie de versão japonesa do mito de Eros 

e Psique, só conhece na penumbra.  

 

Que lugar será esse?, pensou, estranhando o fato de não haver outras  
pessoas na casa, mas após um contato tão íntimo, o homem estava 
completamente encantado pela mulher, e dormia sem dar-se conta de que o 
tempo corria, quando, ao entardecer, alguém bateu ao portão [...] Seria 
aquela mulher algum ente sobrenatural? É extremamente estranho o fato de, 
um dia ou dois, fazer desaparecer completamente tanto a casa como os 
depósitos [...] Embora o homem tenha convivido com ela dois ou três anos 
nessa casa, nunca conheceu essa face da mulher. [...] Numa única vez, no 
entanto, quando os elementos do grupo mostravam-se respeitosamente 
submissos à pessoa que se encontrava um pouco afastada dos companheiros, 
pensou ter vislumbrado nela, sob a luz da tocha, um semblante bastante alvo 
e belo, que não lembrava nem de longe o de um homem, e cujos olhos, nariz 
e feição eram idênticos ao da esposa, mas acabou abandonando a idéia [...]. 
(YOSHIDA, 1994, p. 148). 
 

Yoshida (1994, p. 157) considera que o “escondimento” estratégico da personagem 

em roupas masculinas indicaria que a condição feminina sofre transformação, a shihaisuru 

onna, “a mulher que lidera” despontando sobre a ukemino onna, “a mulher passiva”. E 

haveria um pacto com o leitor/ouvinte nesse tipo de narrativa trazida da oralidade, transmitida 

de geração a geração, apresentada como história real, autenticada por referências a lugares, 

personagens históricos “propensas a enfatizar aspectos negativos, decadentes, marginais, 

humanos, que resultam, então, numa dessacralização do divino, do refinado, do belo.” 

(YOSHIDA, 1994, p. 215). 
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Ideologia e Literatura na libertação do leitor 

 

 

Thaís Fernanda da SILVA (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: O presente trabalho visa analisar a obra Em liberdade, do escritor Silviano 
Santiago, sob o viés do gênero com relação a outras manifestações discursivas. Tendo em 
vista o fato de o autor se valer da questão da fronteira literária como tema em seu texto, em 
que discute o processo artístico em meio a narrativa, será observado o modo como seu 
romance sugere um movimento de desconstrução/construção de conceitos socioculturais, 
políticos, etc, e como ele se auto-posiciona num ponto de entrelugar em meio aos outros 
gêneros da tradição literária. O texto retoma outros discursos na composição da narrativa, 
tecendo uma memória individual que é, ao mesmo tempo, coletiva, social, cultural e política, 
através de recortes de experiências pessoais com perspectivas e visões de mundo que sugerem 
um desejo do narrador de reescrever a sua história de vida e a do seu país. Parte-se do 
pressuposto de que Em Liberdade sinaliza outros caminhos de leitura para lacunas que, 
porventura, foram deixadas pelos dados históricos (como o momento posterior a libertação da 
prisão do escritor Graciliano Ramos, por exemplo). Para tanto, serão utilizadas as 
considerações de críticos como Umberto Eco, Leyla Perrone-Moisés, Mikhail Bakhtin e o 
próprio Silviano Santiago, a fim de perceber como esses críticos lêem abordagens discursivas 
como a da obra em questão, que se apresenta numa mistura de romance histórico, relato 
memorialístico e crítica literária.  
PALAVRAS-CHAVE: Em Liberdade. Memória. Crítica literária. 
 
ABSTRACT: The present article aims to analyze the Silviano Santiago’s novel In Freedom, 
from the point of view of gender itself in relation to other discursive manifestations. Given the 
fact that the author is worth the question of literary frontier theme in his text, in which he 
discusses the artistic process through the narrative, the mode is observed as his novel 
suggests a movement of deconstruction / construction of sociocultural concepts, politicians, 
etc., and how it positions itself in a point between place amid other genres of literary 
tradition. The text incorporates other discourses in the composition of the narrative, weaving 
a personal memory that is at the same time, collective, social, cultural and political, through 
clippings personal experiences with perspectives and world views that suggest a desire to 
rewrite the narrator his life story and that of his country. Breaks the assumption that signals 
In Freedom other ways reading for gaps that we may have been left by historical data (such 
as the later time the release from prison of the writer Graciliano Ramos, for example). To do 
so, will be brought considerations of critics like Umberto Eco, Leyla Perrone-Moisés, Mikail 
Bakhitn, Silviano Santiago and himself, in order to realize these critics read as discursive 
approaches such as the work in question, which presents a mixture of romance historical, and 
literary criticism memorialistic account. 
KEYWORDS: In Freedom. Memory. Critical literary. 
 

Em Liberdade, romance de Silviano Santiago publicado em 1982, rendeu ao autor o 

Prêmio Jabuti de literatura. Questões como o valor de produções literárias de países que foram 

colônias, ou o direito à liberdade de expressão política, religiosa, cultural, etc de um escritor, 
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por exemplo, fazem parte do rol de debates que seus textos promovem sem, com isso, 

desconsiderar o processo estético da obra. 

Em sua obra, o autor opera uma mistura de ficção com texto crítico que, por vezes, 

sinaliza a ideia de se tratar mais de um ensaio do que de romance propriamente; outras vezes 

permite lê-lo como um testemunho crítico de uma experiência de interrupção da liberdade 

literária de um escritor. Assim, as variadas vozes discursivas no texto desenvolvem uma 

problemática de localização do Eu no mundo, do narrador em face de seu meio social. Nesse 

conflito, o relato também é confuso; não se sabe se quem narra a história é um narrador, se é o 

próprio autor ou se é o personagem Graciliano Ramos, o que faz com que a obra permaneça 

constantemente numa fronteira entre realidade e ficção, memória e diário, testemunho e 

revisão do real.  

Para o autor Wander Miranda (1992), Em Liberdade poderia ser ainda uma releitura 

do relato memorialista de Memórias do Cárcere, romance escrito por Graciliano Ramos em 

1953. Por esse razão, o confronto entre Silviano Santiago e Graciliano Ramos (que na verdade 

visa compartilhar ideias, ao invés de confrontá-las somente) desenvolve perspectivas de 

leituras que consideram, por exemplo, o corpo (o indivíduo atuante no mundo), sua expressão 

através das formas de linguagem que utiliza e seus aspectos psicológicos, suas impressões e 

sensações de mundo. Pensando desse modo, fica claro o movimento do crítico que lê o 

romancista, aproveita suas abordagens e cria novas perspectivas de leituras socioculturais, 

literárias, etc. 

Partindo dessa ideia, Leyla Perrone-Moisés (2000) aprofunda a reflexão quando 

afirma que a obra literária pode servir, entre outras coisas, como documento, como 

testemunho de uma determinada forma de visão da realidade e que, por isso, pode contribuir 

com outras áreas do conhecimento humano, pois não se distancia do mundo mas o relê sob 

outros vieses que perpassam pela subjetividade do criador; “daí sua “inutilidade” e sua 

indispensabilidade. Daí, também, a possibilidade de inverter o percurso determinista que vai 

do mundo à obra, e de ler certos dados biográficos dos escritores como extensões de suas 

obras, o que por vezes faço” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 13).   

Já a crítica literária “[...] é em primeiro lugar crítica estética” (PERRONE-MOISÉS, 

2000, p. 13), e em se tratando do romance de Silviano Santiago, é estética não apenas no 

confronto com o tema – o impedimento à liberdade individual de pensamento, de 

manifestação – mas também na própria linguagem que utiliza para ficar frente a frente com o 

leitor, linguagem repleta de elementos sugestivos, que não se prendem a dualismos (como 
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pensar assim é certo, ou pensar assim é errado), porque não estabelece nenhuma verdade 

como sendo absoluta, mas os aproveita para criar outras formas de leituras.  

Percebe-se também uma relação entre o falso diário do autor Graciliano Ramos e as 

propostas do filósofo Jacques Derrida, relidas na obra de Santiago e bem retomadas por Leyla 

Perrone-Moisés (2000). Para ela, a desconstrução do filósofo visa mostrar que não existe 

limite para os questionamentos dos discursos socioculturais, mas que também não se trata de 

desconstruir o pensamento dominante e permanecer na indefinição; o que há é uma proposta 

interessante de vigiar, de desconfiar de ideias tidas como absolutas e analisar as expressões 

sociais livre de preconceitos. “A ambivalência, a duplicidade, a dubiedade são constantes na 

teoria desconstrucionista, e reconhecendo isso ela desconstrói, de antemão, muitas das 

acusações que lhe são feitas” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 302). Essa reflexão derridiana 

pode ser pensada no trecho em que o narrador de Em Liberdade diz: 

 

A adversidade é, antes, para mim uma borboleta azul que pousa nos meus 
ombros, arrebatando-me para caminhos onde parece que dou o melhor de 
mim mesmo. [...] A adversidade faz-me muitos. De repente, deixo de existir 
como indivíduo solitário que sou, e passo a fazer parte de um contingente 
humano numeroso. E o que exprimo, pela adversidade, sei que é 
compreensível – ainda que pouco apreciado – por todo o contingente de 
leitores. (SANTIAGO, 1982, p. 18). 

 

Nesse trecho, o narrador demonstra fazer parte do universo da adversidade, do grupo 

dos sujeitos infortunados, mas oscila o tempo todo em sua fala, ora acreditando que a 

adversidade “[...] é um piolho nojento que a gente esmaga uma unha contra a outra, dando um 

estalinho” (SANTIAGO, 1982, p. 16), ora afirmando que ela é uma parte de seu ser e que, 

portanto, se conforma com essa convivência, ainda que sofrida e complicada. “Serei sempre 

um perseguido, ou sou eu que só posso aceitar-me na condição de perseguido?” (SANTIAGO, 

1982, p. 19), lamenta o narrador.  

Retomando o diálogo com Derrida, a fala do narrador parece ilustrar a noção da 

desconstrução ao questionar os valores dominantes e libertar os sujeitos que sofrem repressão 

ideológica. É desse tipo de contestação que nascem os estudos culturais e as análises de obras 

de arte que consideram, principalmente, as avaliações de cunho ideológico em detrimento de 

interpretações embasadas apenas na estrutura, na forma estética da arte. Defendendo, pois, a 

liberdade de expressar seu próprio pensamento, o narrador admite que seu país não permite 

espaço para as mentes divergentes das autoridades políticas que, além de comandar o 

governo, alastram seu poderio para o campo cultural. Assim, quando o narrador diz:  
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Não existe definição, ou sistema de definições de governo justo [...] para 
justificar o mando. Que ocupa o lugar, define arbitrariamente. Definindo, 
manda. Quem não obedece, está divergindo. Cada divergência é vista como 
uma nova definição do lugar em potencial. Cortem a cabeça! [...] A oposição 
é tida como um ladrão que quer roubar o lugar do dono da casa, através de 
uma nova definição de governo [...]. (SANTIAGO, 1982, p. 23).  

 

Seu relato acaba representando os caminhos que a desconstrução encontra para os 

grupos sociais minoritários, embora permeados pelo risco da opressão, pois através de seu 

modo de se expressar (irreverente, crítico, contestador) é que constitui o conteúdo da obra; 

assim, “[...] o próprio sujeito do discurso [...] é um efeito textual [...]” (PERRONE-MOISÉS, 

2000, p. 304). Além disso, o relato do personagem marca a ideia de que tendo uma identidade 

própria e valorizando-a, ao invés de sobrepô-la e igualá-la aos demais, sofre, inevitavelmente, 

o descrédito da mentalidade dominante; sendo, pois, diferente (no modo de pensar, de se 

expressar no mundo), não poderá participar do grupo social majoritário. Desse modo,  

 

[...] a desconstrução do Centro e dos princípios em que se baseavam o 
estabelecimento e a defesa do cânone abriu caminho para as propostas de 
revisão baseadas em critérios extraliterários: reivindicações de grupos (as 
chamadas minorias) ou de nações (as antigas colônias). (PERRONE-
MOISÉS, 2000, p. 340).  

 

Quando o narrador indaga: “Como sobreviver, com decência, num país como este?”. 

(SANTIAGO, 1981, p. 25), compartilha o pensamento desconstrucionista da crítica literária 

contemporânea ao lançar uma questão altamente provocadora; esse tipo de visão (a de que os 

intelectuais que querem pensar diferente do cânone ideológico não são bem vistos e 

desconsiderados do contexto sociocultural), segundo Perrone-Moisés (2000), colocam “[...] 

em xeque as autoridades opressoras, abrem caminhos para novos gêneros, para as literaturas 

emergentes e a cultura de massa” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 342). Essa questão também 

foi muito debatida em outro texto de Silviano Santiago (Uma literatura nos trópicos: ensaios 

sobre dependência cultural, 2000), em que ele demonstra o quanto o Brasil se deixou 

influenciar pelas ideias do Centro (isto é, pelas ideias da Europa, da metrópole portuguesa), 

legitimando o princípio de que o valor da arte e do artista só teriam sentido se vistos em 

função daquele polo dominante. Por essa razão, no comentário a seguir, que pode ser também 

visto pelo depoimento do narrador Graciliano, Santiago, agora na posição de crítico, condensa 
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sua indignação a respeito da dificuldade de vida do artista nesse contexto cultural opressor, 

dizendo:  

 

Se ele [o escritor latino-americano) só fala de sua própria experiência de 
vida, seu texto passa despercebido entre seus contemporâneos. É preciso que 
a prenda primeiro a falar a língua da metrópole para melhor combatê-la em 
seguida. [...] O imaginário [...] não pode ser mais o da ignorância ou da 
ingenuidade, nutrido por uma manipulação simplista dos dados oferecidos 
pela experiência imediata do autor, mas se afirmaria mais e mais como uma 
escritura sobre outra escritura. (SANTIAGO, 2000, p. 20- 21). 

 

Devido a essas questões é que se pode criar um diálogo entre a crítica de Silviano 

Santiago e a sua ficção. A própria prisão do protagonista (e não só ela, mas também o 

descrédito às suas produções artísticas, a crítica pejorativa e maldosa, a falta de investimento 

financeiro para suas publicações, etc) é um reflexo do abafamento de outras vozes divergentes 

do pensamento das autoridades vigentes.  

 

Por que a nossa sociedade não aceita a oposição como necessidade vital no 
jogo político? Vingança, perseguição, violência, cadeia, assassinato: são as 
armas utilizadas pelos mandões como mecanismo de persuasão. Ver 
reduzidas até a morte as nossas possibilidades de atuação política, acabamos 
por acreditar ou nas manhas do Destino ou nas mãos todo-poderosas de 
Deus. [...] Não há, neste país, a possibilidade de um diálogo concreto no 
campo político. Isto é triste e torna-me cético com relação ao meu 
instrumento de ação por excelência: a palavra. (SANTIAGO, 1981, p. 22-
23).   

 

Por esse viés, o narrador revela sua posição no meio cultural e político, colocando-se 

no meio de muitos outros artistas que, como ele, se sentem desestimulados de permanecer 

numa luta que vai na contramão das leis culturais vigentes. O crítico condensa o 

descontentamento do narrador ao comentar que, 

 

No lado brasileiro – percebe-se – [...] o fato de o escritor ter sido um 
marginal da literatura; [...] mas o marginalismo criativo que dificulta a 
entrada do escritor para a história da literatura pátria. Marginalismo não 
tanto temático, mas um marginalismo de linguagem, de silêncio, na medida 
em que aqueles autores, pelo alto grau de criatividade com que cercaram 
suas obras, foram obrigados a transgredir os códigos linguísticos mais 
contundentes, o dicionário e a gramática, o léxico e a sintaxe. (SANTIAGO, 
2000, p. 135-136). 
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No entanto, muito embora o personagem Graciliano se sinta sozinho no mundo da 

prostração intelectual, a visão do escritor Umberto Eco sobre o fazer artístico vem corroborar 

com esta reflexão, uma vez que o crítico tece uma linha de raciocínio para compreender a 

obra e seu criador. Ao construir uma possibilidade de diário em que o escritor Graciliano 

Ramos poderia ter feito, descrevendo ao interlocutor seu sentimento de mundo após ser solto 

da prisão (detenção injusta, aliás, já que não conspirou contra o governo e sim, revelou seus 

pensamentos através de seus romances), Santiago cria muitas possibilidades interpretativas 

para a situação do personagem, do romancista e da pessoa individual que representou 

Graciliano Ramos. Tal efeito, segundo Umberto Eco (1985), tem vida própria, fala por si só 

sem que seja preciso considerar como Silviano Santiago se colocaria, ele mesmo, diante 

daquele ocorrido.  

Embora Em Liberdade tenha sua autonomia, falando de sua própria estrutura 

narrativa, o texto está em diálogo com alguém, esperando que haja um interlocutor para se pôr 

em entendimento, para torná-lo ciente desse pensamento crítico. Nesse momento, a figura do 

autor é desconsiderada, ainda que ele tenha intencionado um leitor ideal, um modelo para 

dialogar, pois, conforme Umberto Eco (1985), há livros e livros;  

 

A diferença, se existir, é entre o texto que quer produzir um leitor novo e o 
texto que procura ir ao encontro dos desejos dos leitores tais como eles são. 
[...] Mas quando o escritor planeja o novo, e projeta um leitor diferente, não 
quer ser um analista de mercado que faz a lista dos pedidos expressos, mas 
sim um filósofo [...]. Quer revelar o leitor a si próprio. (ECO, 1985, p. 42).  

 

Por seu tom crítico e provocador, Em Liberdade conduz o leitor a induções acerca da 

situação cultural do Brasil, mas que por desconhecer seu ouvinte, incorpora uma expectativa 

de esperar dele uma resposta, no mínimo também audaciosa e crítica com relação ao assunto 

discutido. Nessa perspectiva, Eco admite que “[...] um texto quer ser uma experiência de 

transformação para o próprio leitor” (ECO, 1985, p. 44) e que, por isso, se o protagonista da 

história não pode mudar o mundo, pode talvez, almejar mudar a concepção de mundo do 

leitor. 

Em virtude de sua peculiaridade, a história inventada sobre Graciliano Ramos se 

envolve com elementos considerados pela crítica e estudos literários como pós-modernos. O 

narrador não discorre sobre um assunto que seja novidade; ao contrário, ele se coloca numa 

posição social da qual muitos experimentaram e tiveram que aprender a conviver com ela. A 

novidade da narrativa, contudo, consiste em pensar o problema sociocultural sem pudor e 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

611 

   

ingenuidade, sendo, pois, pós-moderna na medida em que fala de um tema conhecido mas sob 

outra posição no contexto social. 

 

Penso na atitude pós-moderna como a de um homem que ama uma mulher 
muito culta e sabe que não pode dizer-lhe: “eu te amo desesperadamente”, 
porque sabe que ela sabe (e ela sabe que ele sabe) que esta frase já foi escrita 
por Liala. Entretanto, existe uma solução. Ele poderá dizer: “Como diria 
Liala, eu te amo, desesperadamente”. A essa altura, tendo evitado a falsa 
inocência, tendo dito claramente que não se pode mais falar de maneira 
inocente, ele terá dito à mulher o que queria dizer: que ama, mas que a ama 
em uma época de inocência perdida. (ECO, 1985, p. 57).  
 

Conforme a proposta de Umberto Eco, pode-se pensar que Em Liberdade aborda um 

velho problema nacional, mas agora sob outros moldes, pois o próprio narrador já não é o 

mesmo depois de ter sido preso. Essa característica pode ser melhor vista logo no início da 

narrativa, quando o personagem usa um discurso metalinguístico para se colocar no relato, 

numa mistura de ironia, autojustificativa e crítica, seja ela social, política ou literária. 

Novamente, o caráter pós-moderno se faz sentir, como conceitua Umberto Eco: 

 

Ironia, jogo metalinguístico, enunciação elevada ao quadrado. [...] Com o 
pós-moderno, é possível até não entender o jogo e levar as coisas a sério. O 
que constitui a qualidade (o risco) da ironia. Existe sempre quem tome o 
discurso irônico como se fosse sério. [No romance pós-moderno] 
descobrimos muitas coisas que não foram notadas na primeira vez, mas essa 
primeira vez deve ser capaz de prender-nos a ponto de desejarmos ouvir 
outras vezes. (ECO, 1985, p. 57-60).  

 

O leitor acaba se envolvendo com a explicação inicial do narrador, desejoso de saber 

os motivos que o levaram a escrever, a testemunhar suas aflições num diário. Por esse ângulo 

de leitura, o texto já se coloca muito sugestivo e bastante intencionado ao tomar a atitude de 

se explicar, antes de mais nada, para dar mais credibilidade ao seu relato. 

 

A produção das frases está aqui, na cabeça, e difícil é passá-las para o papel. 
O problema não está tanto na dificuldade em transcrevê-las. [...] encontrar 
uma razão para a necessidade de deixá-las existir no papel e no livro: eis a 
questão. Fora de mim e para o outro. Para isso sempre foi preciso “fazer 
ficção” das minhas palavras. Ou não. (SANTIAGO, 1981, p. 12). 
 

Nessa fala, o narrador também dialoga, talvez não propositalmente, com a escritora 

Clarice Lispector, quando ela afirmava que escrevia por uma forte necessidade quase que vital 

e que, embora seja um trabalho penoso, também o via como uma salvação. “Salva a alma 
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presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca se entende a 

menos que se escreva. Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o 

irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e 

sufocador” (LISPECTOR, 1999, p. 134, grifo nosso). E não é semelhante o sentimento íntimo 

do narrador de Em Liberdade? Posteriormente, sua fala vai mais a fundo na justificativa da 

escrita, comentando o porquê da escolha do diário, e diferençando-o do gênero romance, já 

numa antecipação de que delega uma missão ao leitor: a de não permanecer passivo diante da 

narração.  

 

Abandonar a ficção e adentrar-me pelo diário íntimo, deixando que o 
livro não seja construído pelo argumento ou pela psicologia dos 
personagens, mas pelos próprios caminhos imprevisíveis de uma vida 
vivida. Na ficção, o livro é organizado pelo romancista. No diário, toda e 
qualquer organização pode ser delegada ao leitor. Ele que se vire se quiser 
fazer sentido com as frases ou com o enredo (SANTIAGO, 1981, p. 12-
13, grifo nosso).  

 

Ou seja, a reflexão sobre a necessidade da escrita demonstra que mais do que 

explicar, Graciliano revela ao leitor que é por meio da palavra (e talvez somente por meio 

dela) que ele pode se libertar; livrar-se do que lhe aflige, do que lhe incomoda. Logo, escrever 

para ele não é somente uma necessidade, é também uma condição existencial e o diário é o 

único veículo em que suas ideias não poderão ser roubadas nem condenadas.  

Outro diálogo importante proposto na narrativa é com o romance histórico. Há uma 

menção ao sujeito real que foi Graciliano Ramos, romancista e preso durante a ditadura 

Vargas e há também uma sugestão de destino para esse mesmo indivíduo. Situações e sujeito 

real, mas agora revisitados por meio de acontecimentos inventados, analisados do lado de fora 

do contexto e, por isso, percebidos com tanta clareza, como sugere Umberto Eco: “Creio que 

um romance histórico deva também fazer outra coisa: não apenas identificar no passado as 

causas do que aconteceu depois, mas também desenhar o processo pelo qual essas causas 

foram lentamente produzindo seus efeitos” (ECO, 1985, p. 64).  

A associação com fatos históricos demonstra uma espécie de trânsito presente no 

texto, na qual o narrador se vê ora numa condição de sujeito preso a um sistema social 

respaldado por uma falsa ideia de valores culturais, intelectuais e políticos inquestionáveis, e 

ora se autocoloca num posto de liberdade, ainda que tardia, de seu direito de pensar por si 

mesmo.  
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Há, ainda, uma interação entre o romance e a questão da memória, dentro do 

percurso autobiográfico que o protagonista desenvolve. Nesse ponto, a crítica Leonor Arfuch 

(2008) colabora com esta análise, tendo em vista que para ela, a memória passa pelo 

confronto entre elementos de diferentes setores da sociedade: o governo federal, a 

comunidade, os pequenos grupos (religiosos, estudantis, etc), entre tantos outros. Assim, toda 

ideia de memória que transita por um viés público, coletivo (como a memória que resgata 

temáticas socioculturais, por exemplo), também percorre um espaço particular, numa tensão 

entre universo e indivíduo. O destaque recai sobre a preocupação manifestada por esses 

diferentes setores sociais (o Estado, organizações não governamentais, projetos de pesquisa, 

campo artístico, etc) no princípio da importância de se lembrar.  

 

Também aqui se impõe a questão sobre que/quem e para quê se recorda [...]. 
Perguntas que conduzem – como uma sombra- para o oposto: o que está de 
fora, o que é negado, o que está escondido, o que é esquecido. Várias 
respostas podem se aventurar hoje, em um horizonte internacional, onde o 
surgimento de uma memória traumática atinge uma alta conflitividade [...]. 
(ARFUCH, 2008, p. 162). 
 

Recorrendo à memória utilizada pelo diário que o personagem Graciliano escreve, 

pode-se pensar nas indagações de Arfuch (2008) como caminhos traçados pelo pensamento 

do narrador. Quando a ensaísta diz: “O que a memória visa retirar do esquecimento? O que é 

que se pretende deixar como marca duradoura na memória coletiva?” (ARFUCH, 2008, p. 

163), pode ser visto em diálogo com as perguntas do próprio protagonista de Em Liberdade; 

ou seja, ao revisitar o passado, trazendo-o em confronto com o seu presente, o que o herói de 

Silviano Santiago pretendia? Compreender o passado também pode ser visto como um modo 

de entender o presente, e entender a si mesmo.  

E assim, o comentário de Leonor Arfuch (2008) pode servir de leitura para o 

relato/desabafo de Graciliano, quando ele escreve em seu diário, revisita o seu passado 

individual (e ao mesmo tempo, coletivo), avaliando-o, comparando-o com o presente, numa 

tentativa de entendê-lo melhor. O que Arfuch (2008) considera, então, é que diante desse 

movimento é que se percebe “o dilema da representação, a sua relação intrínseca com a 

imaginação e, portanto, sua fraqueza verídica”. 

Essa noção poderia sugerir que em seu registro, Graciliano conta sua história 

misturando passado e presente, não só sobre aquilo que lhe aconteceu, mas o que poderia ter 

acontecido, avaliando os fatos pessoais, os acontecimentos sociais no contexto em que ele 
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viveu, entre abordagens reais e imaginárias. Como sua identidade se mostra confusa, em meio 

a uma crise existencial, o ‘balanço’ sobre sua existência é profundamente dialógico com 

outros assuntos, outros contextos sociais, com discursos históricos, políticos, e até mesmo 

filosóficos. Esse conjunto de ações sugere que sua postura talvez não tenha sido condizente 

com o seu desejo; ele não concordava com a repressão que sofreu, mas não pode rebelar-se 

contra aquele sistema. No entanto, o texto fornece uma abertura de pensamento, de 

posicionamento para o leitor; há, então, a sugestão de que a memória sirva, neste caso, como 

exemplo a ser refletido, principalmente em trechos como o a seguir, em que o narrador diz: 

“[As frases] camuflam um corpo dolorido que não quer pensar nas dores sofridas que 

castigam os sentidos e a memória. Escrevo para não deixar que o meu corpo doente e 

massacrado [...] influa, direcione, convença-me [...]” (SANTIAGO, 1982, p. 13).  

Partindo desse pressuposto (o da importância do leitor na construção de sentido do 

texto), e da ideia de que Em Liberdade se trata, a princípio, de um romance, o filósofo russo 

Mikhail Bakhtin (2010) já na década de 20 do século XX, olhava com atenção para o gênero 

romanesco e o via como um instrumento importante do pensamento humano, uma vez que 

nele se poderia observar elementos da tradição cultural, de diferentes tipos de discursos e, 

ainda, de uma combinação de outros gêneros. Para o pensador, “[...] todo discurso (e neste 

caso, o literário) só pode ser pensado [...] como resposta. O falante, seja ele quem for, é 

sempre um contestador em potencial [...]” (BAKHTIN apud MACHADO, 2010, p. 156), 

representado na voz do personagem. Por isso, para ser compreendido, o enunciado discursivo 

presente na obra deve ser visto como um elo entre relações de tempo e de espaço, no qual as 

atitudes do protagonista refletiriam noções sociais e históricas; assim, seu desenvolvimento ao 

longo do enredo não se estabeleceria somente com relação ao passado, mas também traria 

projeções para uma visão de mundo futura. Sob o suporte da teoria do dialogismo, Bakhtin 

(2010 apud MACHADO, 2010, p. 159) considera que  

 

O gênero, na teoria do dialogismo, está inserido na cultura, em relação a qual 
se manifesta como “memória criativa” onde estão depositadas não só as 
grandes conquistas das civilizações, como também as descobertas 
significativas sobre os homens e suas ações no tempo e no espaço.  

 

Essa ideia fica clara quando percebida na narrativa de Em Liberdade. Através do 

diário escrito pelo personagem Graciliano Ramos, é possível enxergar determinadas formas 

de visão de mundo (não somente a exposta pelo narrador, mas também a que ele vê dos outros 

sujeitos) no contexto social no qual ele está inserido. Ao invés de manifestar-se entranhado na 
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cultura opressora e desfavorável aos intelectuais, o protagonista se coloca numa posição 

externa ao meio, para olhá-lo com mais atenção.  

Estar de fora da situação não significa colocar-se alheio a realidade sociocultural; a 

escrita do diário liga cada vez mais o herói de Silviano Santiago ao mundo, num efeito que 

retoma a análise literária de Umberto Eco (1985) e, agora, acrescida das ideias de Bakhtin 

(2010). Assim, pensando no romance, “[...] é acima de tudo a respeito do herói e do seu 

mundo (do mundo de sua vida) que o autor orienta seu escopo de valores, e é esse escopo 

artístico que determina também sua posição na literatura [...]” (BAKHTIN, 1992, p. 210).   

Ao pensar na influência significativa que os dados culturais se estabelecem no 

enredo da obra, o fato de Graciliano se valer de diferentes discursos, de elementos 

intertextuais, relacionando-se com espaços e tempos diferentes (o passado, o presente e o 

futuro, a vida no Nordeste e agora no Rio de Janeiro, etc), de modo irônico, debochado e, às 

vezes sarcástico, sinaliza uma expectativa de leitura.  

O texto permitiria, assim, uma leitura que considera as marcas irônicas como 

fundamentos de provocação do leitor, a fim de aguçá-lo em seu pensamento, ainda que seja 

através do humor. Nesse caso, na compreensão de Bakhtin sobre a obra de Françoise 

Rabelaise (1987), por exemplo, é possível entender que, a graça e a jocosidade inspiradas pela 

ironia do texto, “[...] liberam a consciência, o pensamento e a imaginação humana, que ficam 

assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades. Daí que uma certa 

“carnavalização” da consciência precede e prepara sempre as grandes transformações” 

(BAKHTIN, 1987, p. 43). Nesse âmbito, talvez a desconstrução de valores morais, políticos e 

culturais na obra Em Liberdade, instigantes no ato da leitura, almejam, antes de tudo, a 

presença do leitor para integrar e concluir o livro; o título, nesse caso, tão cheio de propósito 

quanto cada página, sugere não só a busca do narrador pela condição de libertação (física, 

intelectual), mas o desejo de que a leitura também seja livre de amarras ideológicas. 

Tal como na obra de Françoise Rabelaise, conforme Bakhtin (1987), a linguagem de 

Em Liberdade se situa na fronteira entre o culto e o popular, fornecendo uma visão mais 

aprofundada da realidade (daí sua importância do ponto de vista sociocultural e literário) e as 

semelhanças entre a visão de mundo de Rabelaise e a de Santiago começam a aparecer 

constantemente.  

Tanto na concepção do francês quanto na do crítico brasileiro, percebidos em suas 

obras, os contextos sociais são tomados a partir de experiências individuais dos personagens 

para desconstruir aspectos gerais do meio em que eles se inserem. Uma nova visão de pensar 
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o mundo, em ambos os casos, também é considerada através de velhas ideias; Rabelaise e 

Santiago vangloriam, ainda, a palavra aberta, simples, popular, eufórica, desprovida de 

pudores e medos para manifestar abertamente seus sentimentos, seus pontos de vista, de 

forma que transmitem uma reflexão mais aprofundada da realidade, permitindo uma abertura 

otimista para se pensar o futuro, já que impera o ideal de mudanças (culturais, políticas, 

sociais, etc).  

Lembrando que o romancista Graciliano Ramos chegou a escrever uma obra que 

retratava sua experiência na prisão (Memória do cárcere), Em Liberdade se distingue e se 

particulariza pela projeção de um outro caminho possível que o romancista poderia ter 

percorrido, em que o misto de humor, ironia e indignação contribuem também com a 

libertação do próprio leitor, peça fundamental para a mensagem do livro.  
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RESUMO: O presente trabalho propõe uma leitura do relato “Fiesta de la abolición de la 
esclavitud” (14/05/1930), do escritor argentino Roberto Arlt (1900-1942), escrito durante sua 
viagem ao Brasil, em 1930. Dessa viagem, resultaram quarenta crônicas publicadas no jornal 
argentino El Mundo, entre 2 de abril e 29 de maio de 1930, e recentemente organizadas em 
livro sob o título Aguafuertes cariocas (editora Adriana Hidalgo, 2013). Os textos arltianos 
denominados águas-fortes e produzidos em terras brasileiras se inserem no âmbito das 
narrativas de extração histórica (TROUCHE, 2006) e, como criação híbrida, misturam uma 
série de tipos de narrativa que mantêm uma estreita relação com a intenção de reproduzir a 
realidade, tais como a crônica jornalística e a narrativa de viagem. O texto selecionado 
constrói-se no limiar entre literatura, história e memória, a partir de um diálogo por meio do 
qual o escritor toma conhecimento de que no dia treze de maio daquele ano seriam 
comemorados os quarenta e dois anos da abolição da escravatura, ocorrida em 1888, quando a 
então princesa Isabel de Bragança assina a Lei Áurea, libertando os escravos em território 
brasileiro. A partir da análise textual pretende-se discutir as relações entre literatura e história 
no contexto das narrativas arltianas, cujo hibridismo é a característica mais notável. Da 
mesma forma, será discutido o modo como Arlt relata um importante aspecto da história do 
Brasil a seus leitores argentinos. 
PALAVRAS-CHAVE: Roberto Arlt. Aguafuerte carioca. Literatura hispano-americana. 
História. Memória. 
 
RESUMEN: Este artículo propone una lectura del relato “Fiesta de la abolición de la 
esclavitud” (14/05/1930), del escritor argentino Roberto Arlt (1900-1942), escrito durante su 
viaje a Brasil, en 1930. De este viaje resultaron cuarenta crónicas publicadas en el diario 
argentino El Mundo, entre el 2 de abril y el 29 de mayo de 1930, y recientemente 
organizadas en libro bajo el título Aguafuertes cariocas (editorial Adriana Hidalgo, 2013). 
Los textos arltianos denominados aguafuertes y producidos en tierras brasileñas se insieren 
en el ámbito de las narrativas de extracción histórica (TROUCHE, 2006) y, como creación 
híbrida, mezclan varios tipos de narrativa que mantienen una estrecha relación con la 
intención de reproducir la realidad, tal como la crónica periodística y la narrativa de viaje. 
El texto seleccionado se construye en el umbral entre la literatura, la historia y la memoria, a 
partir de un diálogo a través del cual el escritor es informado de que en el día trece de mayo 
de aquel año se celebrarían los cuarenta y dos años de la abolición de la esclavitud, que 
ocurrió en 1888, cuando la entonces princesa Isabel de Bragança firmó la Ley Áurea, 
libertando los esclavos en territorio brasileño. A partir del análisis textual se pretende 
discutir las relaciones entre literatura e historia en el contexto de las narrativas arltianas, 
cuya hibridez es la característica más notable. Asimismo, se discutirá cómo Arlt relata un 
importante aspecto de la historia de Brasil a sus lectores argentinos. 
PALABRAS-CLAVE: Roberto Arlt. Aguafuerte carioca. Literatura hispanoamericana. 
Historia. Memoria. 
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AS ÁGUAS-FORTES CARIOCAS 

 

O presente trabalho propõe uma leitura da água-forte Fiesta de la abolición de la 

esclavitud, produzida pelo escritor argentino Roberto Arlt (1900-1942) durante sua viagem ao 

Brasil, mais especificamente à cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1930, e publicada no 

jornal portenho El Mundo, de Buenos Aires, em 14 de maio daquele ano. Inicialmente, Arlt 

tinha em seus planos conhecer o Uruguai, o Brasil, as Guianas e a Colômbia, no entanto, 

acabou por visitar apenas os dois primeiros países, pois a notícia de que recebera o terceiro 

lugar do Prêmio Municipal de Literatura, promovido pela Sociedade Argentina de Escritores, 

com seu romance Los siete locos (Buenos Aires: Latina, 1929 e Claridad, 1930), acaba por 

antecipar seu retorno para a capital argentina. 

Os textos arltianos sobre a cidade do Rio de Janeiro, quando originalmente 

publicados no jornal El Mundo, interessavam como forma de difundir as impressões do 

escritor-viajante acerca de aspectos culturais diversos sobre a população e os costumes do país 

vizinho ao público leitor portenho da época. Tais textos mantêm ainda aquele propósito, ou 

seja, o interesse em conhecer aquilo que fora observado e descrito pelo escritor argentino em 

terras estrangeiras. Esse interesse permanece, conforme comprovam as três publicações 

recentes do conjunto de textos produzidos por Arlt acerca do Brasil. A primeira delas é a 

compilação das crônicas de viagem organizada por Gustavo Pacheco, intitulada Aguafuertes 

cariocas: crónicas inéditas desde Río de Janeiro (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2013). Há 

ainda duas traduções dessas crônicas para o português do Brasil: uma realizada também por 

Gustavo Pacheco, Águas-fortes cariocas e outros escritos (Rio de Janeiro: Rocco, 2013) e a 

outra por Maria Paula Gurgel Ribeiro, Águas-fortes portenhas seguidas por águas-fortes 

cariocas (São Paulo: Iluminuras, 2013). 

Embora os textos sobre o Brasil tenham sido publicados originalmente como “Notas 

de a bordo”, “Notas de viaje” e “De Roberto Arlt”, no jornal El Mundo, as três obras 

recentemente publicadas e que reúnem as crônicas sobre o Rio de Janeiro denominam esse 

conjunto de textos como “águas-fortes cariocas”. Acerca dessa definição é importante 

ressaltar que as publicações arltianas em sua coluna diária, no jornal El Mundo, a partir de 

1928, através das quais Arlt ganhou notoriedade como escritor-jornalista, foram, em sua 

maioria, denominadas aguafuertes, gênero híbrido, no limite entre a ficção e a crônica 

jornalística, criado por ele. 
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Os textos denominados águas-fortes se inserem no âmbito das narrativas de extração 

histórica, paradigma estabelecido por Trouche (2006) com o intuito de abarcar o conjunto de 

narrativas nas quais ficção e história se entrecruzam. Trouche (2006, p. 44) define o composto 

“narrativas de extração histórica” como “o conjunto de narrativas que encetam o diálogo com 

a história, como forma de produção de saber e como intervenção transgressora”. A dissolução 

de aspectos históricos nas linhas narrativas da literatura hispano-americana tem se mostrado 

uma característica recorrente na mesma, haja vista o número de escritores que se nutrem da 

matéria histórica para produzir suas obras literárias.  

Os textos arltianos, por sua vez, se inserem nesse rol de narrativas, pois misturam 

uma série de tipos narrativos que mantém uma estreita relação com a intenção de reproduzir a 

realidade, tais como a crônica jornalística, a narrativa de viagem ou o diário. Além da 

dissolução das fronteiras entre o texto que se pretende referencial e aquele explicitamente 

ficcional que, como já vimos, nos permite compreender os textos arltianos como narrativas de 

extração histórica, cabe ressaltar também o caráter híbrido dos mesmos, em cujo cerne está a 

crônica jornalística, que por si só já constitui um gênero que nos remete a esse diálogo.  

Temos também as características decorrentes da situação de escritor-viajante quando 

tais textos são resultantes dos deslocamentos físicos empreendidos pelo escritor, agregando ao 

teor jornalístico o interesse pelos roteiros de viagem. Desta forma, além das fronteiras diluídas 

na própria constituição do gênero, tanto nos seus diversos aspectos como na dissolução entre 

real e imaginário, há ainda outras fronteiras sendo transpostas: geográficas, sociais, culturais, 

linguísticas, etc.  

 

FIESTA DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD 

 

Em geral, as águas-fortes cariocas iniciam-se com uma espécie de introdução, na 

qual temos uma afirmação, uma comparação ou mesmo um fato ou um diálogo, com o tema 

que será desenvolvido posteriormente. A água-forte Fiesta de la abolición de la esclavitud 

está dividida em quatro partes: a “introdução” ao assunto, sem subtítulo, e outras três 

denominadas pelo escritor: “En la asociación”, “Los matices” e “No me resuelvo”. 

A “introdução” ao assunto desta nota se dá a partir de um diálogo durante o almoço 

do escritor argentino com um senhor catalão, o qual comenta que no dia 13 de maio será 

feriado nacional. Este primeiro comentário, e o que se segue, ou seja, de que se trata do 

feriado da abolição da escravatura, não despertam a menor atenção do escritor, que continua 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

621 

   

se dedicando ao que estava fazendo: temperando sua salada. No entanto, Arlt abandona a 

tranquilidade que até então demonstrava com o assunto quando seu interlocutor menciona que 

na semana seguinte completaria quarenta e dois anos desde que foi abolida a escravidão no 

Brasil. Arlt duvida de que isso seja possível, acreditando tratar-se de um equívoco, pois talvez 

a data correta fosse 1788. 

O estranhamento do argentino diante das informações acerca da história da abolição 

no Brasil pode ser compreendido, de certa forma, quando comparamos a história dos dois 

países. De acordo com Fausto e Devoto (2004), em 1819, a população escrava no Brasil 

chegava a 38% do total de habitantes. Durante a década de 1820, o tráfico de negros no Brasil 

teve um aumento significativo, mantendo-se na década seguinte, mesmo com a proibição de 

sua realização, que fora promulgada em 1831. Segundo Fausto, “o processo emancipatório só 

ganharia força a partir de 1850, quando se decretou a extinção do tráfico, mas a Lei do Ventre 

Livre seria aprovada somente em 1871 e a abolição definitiva tardaria até 1888” (2004, p. 42-

43). Na Argentina, por outro lado, esse processo ocorreu de forma mais acelerada a partir de 

1813, quando foi decretada a Lei do ventre Livre e, entre idas e vindas, desde então no que se 

refere às questões legais sobre o assunto, a escravidão foi abolida definitivamente a partir de 

1o de maio de 1853. 

O fato histórico, ou seja, a abolição da escravatura no Brasil, aparece na nota alrtiana 

de maneira resumida, na fala do amigo catalão: “Sí, cuarenta y dos años bajo la regencia de 

doña Isabel de Braganza, aconsejada por Benjamín Constant. Doña Isabel era hija de don 

Pedro II” (ARLT, 2013, p. 165). A informação proporcionada pelo catalão a Arlt se ratifica. 

De fato, fora no dia 13 de maio de 1888 que a então princesa Isabel de Bragança assinou a Lei 

Áurea, libertando os escravos em território brasileiro.  

Como vimos, anos antes, em 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre fora 

promulgada, dando liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir desta data. Uma medida 

pouco eficaz por dois motivos. Primeiramente, apesar de uma aparente liberdade, os filhos de 

escravos nascidos após essa data continuavam sob a tutela de seus donos até cumprir 21 anos 

de idade, num período em que "a expectativa de vida de um escravo do sexo masculino, ao 

nascer, em 1872, era de 18,3 anos, enquanto a da população como um todo era de 27,4 anos" 

(FAUSTO, 1995, p. 54). Além disso, libertar os filhos de escravos pouco alterava o contexto 

de escravidão no país, visto que a fertilidade era baixa entre as escravas, enquanto a taxa de 

mortalidade de crianças e velhos era bastante alta, tornando-se inclusive um investimento de 

risco tratar de uma criança por doze ou catorze anos, sendo a importação a fonte de mão de 
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obra escrava. Segundo Fausto (1995, p. 54), “mesmo com a destruição física prematura dos 

negros, os senhores de escravos tiveram sempre a possibilidade de renovar o suprimento pela 

importação. A escravidão brasileira se tornou mesmo totalmente dependente dessa fonte”. Em 

1885 é também promulgada a lei que ficou conhecida como Lei dos Sexagenários, dando 

liberdade aos escravos com mais de sessenta anos. 

Nessa parte, e em outra mais adiante, Arlt faz uso de uma espécie de “enjambement” 

do diálogo. O enjambement, na realidade, refere-se a um recurso estilístico da poesia que 

consiste em um encadeamento sintático e semântico entre um verso e o verso seguinte, 

também denominado cavalgamento. No caso do texto arltiano, é como se o narrador, antes 

que possa encerrar seu pensamento ou questionamento, o tem finalizado pelo interlocutor: 

 

- Es decir... 
- Que cualquier negro de cincuenta años que usted encuentre hoy por las 
calles ha sido esclavo hasta los 8 años de edad; el negro de 60 años, esclavo 
hasta los 18 años. 
- Entonces: ¿esas negras viejas? 
- Fueron esclavas... (ARLT, 2013, p. 165-166). 

 

Esse recurso na escrita confere maior verossimilhança ao diálogo narrado, pois é 

característico da linguagem oral a antecipação da fala do emissor por parte do interlocutor em 

determinados contextos, característica esta transportada aqui para o texto escrito. Da mesma 

forma, é característico da linguagem jornalística tentar uma aproximação com a oralidade. 

 

EN LA ASOCIACIÓN 

 

Arlt segue com a narração das cenas e seus diálogos. Agora, conversa com os moços 

da associação, procurando confirmar se o ano que seu amigo lhe tinha informado era de fato o 

ano em que a abolição havia ocorrido. Quando um dos jovens não só o confirma, mas também 

informa que seu pai fora capataz de escravos, Arlt diz olhar para o jovem como se estivesse 

olhando para o filho do carrasco da prisão de Sing-Sing. Esta imagem corrobora toda a 

dramaticidade que Arlt impõe à narrativa diante de sua recente descoberta, pois esta 

legendária prisão dos Estados Unidos da América, construída em 1825 e localizada a 

cinquenta quilômetros de Nova York, testemunhou centenas de execuções, sendo considerada 

a mais temida do país. 
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O filho do antigo capataz se detém a relatar a Arlt como ocorria a venda de escravos 

e que os valores dependiam de características diversas, como localidade, estado físico, etc. O 

jovem ainda sugere que o argentino leia A escrava Isaura, de Alencar (sic), escritor brasileiro 

que teria relatado em sua obra a escravidão. Ora, trata-se de um claro equívoco do informante 

que o argentino não tem a preocupação de corrigir, uma vez que quem escreveu a obra 

mencionada não foi José de Alencar e sim Bernardo Guimarães (1827-1884), em 1875, ou 

seja, em plena campanha abolicionista. 

Outra característica das águas-fortes cariocas é o fato de Arlt, por desconhecimento 

ou mesmo por descuido, incorporar à sua escrita palavras estrangeiras, o que fazia com 

frequência também nas águas-fortes portenhas, acabando por tentar reproduzir palavras que 

escuta em seus diálogos. Além das palavras “reis”, referindo-se à unidade monetária utilizada 

na época, e “rua”, quando seu interlocutor informa que a venda de escravos ocorria na rua 1o 

de Março, também a palavra “facenda” aparece nesta parte, referindo-se às fazendas em que 

os escravos eram maltratados, que em espanhol seria “hacienda”. Aqui, mesmo que se parta 

do propósito de incorporar palavras da língua portuguesa ao texto, há um equívoco do 

escritor, que não dominava a língua em questão. 

Arlt questiona se de fato os escravos eram castigados. Ao responder, o jovem faz 

uma distinção entre castigar e maltratar, informação que para Arlt soa um tanto quanto 

irônica: “‘castigar con látigo’ y ‘maltratar’ es una cosa muy distinta, es decir, que darle 

veinte o treinta latigazos a un esclavo no era maltratarlo, sino castigarlo” (ARLT, 2013, p. 

167). 

 

LOS MATICES 

 

Na terceira parte da água-forte temos também um diálogo, novamente com o amigo 

catalão, que se inicia com Arlt questionando-o sobre a diferença entre castigar e maltratar. 

Para seu interlocutor: 

 

Castigar... es decir, el látigo era de uso corriente en todas las facendas para 
mantener el orden más elemental. Maltratar a un esclavo era, en cambio, 
suplantar el uso del látigo por el de instrumentos punzantes, cortantes... 
romperle los brazos a palos, estaquearlo... Como se da cuenta usted, es 
simplemente una cuestión de matices... (ARLT, 2013, p. 168, grifo nosso). 
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O catalão explica qual seria, portanto, a diferença já apontada pelo jovem brasileiro 

entre castigar e maltratar. O escritor argentino, por outro lado, demonstra não estar 

convencido no que se refere a este assunto, uma vez que, ao final, quando o catalão afirma 

que é uma questão de matizes, Arlt o responde em poucas palavras e com certa ironia, 

mudando de assunto: “Sí... ya veo... de matices... ? ¿Y los patrones?”. (ARLT, 2013, p. 168). 

Adiante temos novamente um equívoco provocado pela tentativa do escritor de 

transcrever uma palavra do idioma português. Não podemos afirmar tratar-se de um erro de 

grafia do próprio Arlt, que teria ouvido mal a palavra em português, ou um simples erro de 

impressão, que se mantém na edição atual do livro. Trata-se da palavra “feitor”, que aparece 

no texto como “feitón”. O amigo do escritor informa que os patrões não maltratavam os 

escravos, pois para isso havia os feitores. Segue-se a isso uma relativamente longa definição 

do termo: 

 

El feitón era el capataz de los esclavos, generalmente también esclavo, pero 
que era liberado del trabajo brutal para hacerles trabajar a sus compañeros 
y castigarlos. Ese esclavo era el terror de los otros. Cumplía la orden del 
amo al pie de la letra. Si le ordenaban darle cincuenta latigazos a un 
esclavo y este moría en el latigazo numero treinta y nueve, el otro le 
suministraba los once restantes... Una cuestión de principios, amigo. La 
obediencia absoluta. (ARLT, 2013, p. 168, grifo nosso). 

 

Também o catalão curiosamente indica a Arlt a leitura do que escreveram sobre a 

escravidão os escritores brasileiros Alencar e Rui Barbosa. Arlt responde que fora a livrarias e 

lhe disseram que não havia livros sobre a escravidão; então, o catalão responde que os 

conseguirá para ele, mas que, de qualquer modo, ele deveria ir ao porto e conversar com 

algum negro velho. 

 

NO ME RESUELVO 

 

A última parte da água-forte é uma espécie de conclusão, em um único parágrafo, no 

qual o escritor diz não saber se deve ou não ir conversar com um ex-escravo: 

 
Y todavía no me he resuelto a reportear a un ex esclavo. No sé. Me da una 
sensación de terror entrar al “País del Miedo y del Castigo”. Lo que me han 
contado me parecen historias de novelas... prefiero creer que lo que escribió 
Alencar, temblando de indignación, es una historia sucedida en un país de 
la fantasía. Creo que es mejor. (ARLT, 2013, p. 169). 
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Primeiramente, percebe-se que um aspecto interessante da escrita arltiana nesta água-

forte é o fato de que o assunto que encerra um diálogo reaparece sempre como disparador 

logo no início do diálogo seguinte. Uma espécie de “ligação”, mas que se detém em torno de 

seu conteúdo. Da primeira para a segunda parte temos, portanto, a questão da localização 

temporal de quando ocorrera a abolição da escravatura, ou seja, o ano de 1888. Da segunda 

para a terceira parte é a distinção entre castigar e maltratar que é retomada pelo escritor, para 

o início do segundo diálogo que trava com o catalão. Por fim, da terceira para a última parte 

do texto, é a possibilidade de ir conversar no porto com um ex-escravo. Os diálogos, portanto, 

não se encerram em si: há sempre uma continuação daquilo que está em debate e que se refere 

a assuntos que provocam inquietação no narrador. 

Na última parte do relato, diante de uma sensação de horror pela possibilidade de 

adentrar ao que ele denomina “País do medo e do castigo”, Arlt resolve acreditar que o que 

lhe contaram não passa de histórias de romance, e que o que Alencar teria escrito são, na 

verdade, histórias ocorridas no país da fantasia. Desta forma, a nota que se constrói 

prioritariamente a partir de diálogos se encerra optando por um não-diálogo. Além disso, em 

uma das poucas notas em que Arlt trata de questões históricas e sociais do Brasil, o escritor 

prefere tratar a realidade como ficção. 

O posicionamento por parte do escritor argentino acerca do tema da escravidão no 

Brasil, o qual configura-se como um dos temas mais complicados de nossa história, não 

apenas conflita com a forma de ver a questão em relação aos demais personagens narrados, 

mas com os próprios brasileiros. Essa naturalidade ao tratar da escravidão no Brasil, ou 

mesmo a situação do negro na sociedade brasileira, aparece no texto arltiano como algo tão 

incompreensível para um estrangeiro, que só é possível o seu entendimento quando visto no 

plano da fantasia. 
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Entre memória e literatura: a Angola na perspectiva do romance Bom dia camaradas 
 

 

Thiago Henrique SAMPAIO (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: A Angola pós-independência sofreu uma longa guerra civil (1975-2002), parte 
desse período é narrada no livro Bom dia camaradas, do escritor angolano Ondjaki. O livro 
tem um panorama íntimo devido ao caráter interno e memorialístico que acompanha a 
narrativa. A personagem principal, uma criança da classe média na década de 1980, anos 
intensos da guerra-civil, que começa a construir sua consciência política e social sobre sua 
densa realidade. A narração nos provoca reações variadas e reflexões sobre a construção da 
mentalidade de crianças crescendo em conflitos e buscando entender o mundo a sua volta. O 
presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise tanto historiográfica quanto literária da 
obra e buscar pontos de convergência entre memória, história e literatura.  
PALAVRAS-CHAVES: Angola. Literatura Angola. Guerra Civil Angolana. 
 
ABSTRACT: The post-independence Angola suffered a long civil war (1975-2002), part of 
that period is chronicled in the book Good day comrades, the Angolan writer Ondjaki. The 
book has an intimate scene because its internal character and memorialistic accompanying 
narrative. The main character, a child of the middle class in the 1980s, the intense years, 
civil-war that begins to build their political and social awareness of its dense reality. The 
story provokes mixed reactions and reflections on the construction of the mindset of children 
growing up in conflict and seeking to understand the world around them. The present work 
aims to make a much historiography as a literary analysis of the work and seek points of 
convergence between memory, history and literature. 
KEYSWORDS: Angola. Literature Angola. Angolan Civil War. 
 

PERÍODO HISTÓRICO REPRESENTADO NO ROMANCE 

 

Após a independência de Angola em 1975, acabando com o jugo colonialista de 

séculos de submissão de Portugal, ocorreram disputas entre os principais movimentos 

anticoloniais que lutaram pela emancipação do país. 

Era uma disputa de poder entre os três movimentos de libertação colonial, o MPLA 

(Movimento Popular de Libertação de Angola), FNLA (Frente Nacional de Libertação de 

Angola) e a UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola). Além desse 

cenário de disputa de poder existente no país, o cenário mundial que era da Guerra Fria estava 

por trás dos acontecimentos. Ambos os movimentos de libertação colonial não foram os 

únicos atores dessa guerra, ela teve um forte envolvimento internacional, de países com 

ideologias opostas: União Soviética, África do Sul, Cuba e Estados Unidos. Segundo Paulo 

Fagundes Visentini, em finais de 1975, quando Angola finalmente conseguiu sua 
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emancipação, seus conflitos não cessaram: o MPLA proclamava em Luanda a República 

Popular de Angola e a FNLA e a UNITA proclamava em Huambo, a República Democrática 

de Angola, constituindo dois governos paralelos. Sua antiga metrópole não reconheceu a 

legitimidade de nenhum, mas vários países do mundo reconheceram a do MPLA (2012, p. 

57). 

Ao longo do conflito que durou vinte e sete anos, Cuba se tornou um dos principais 

aliados da MPLA. Para Paulo Visentini, as forças cubanas, por volta de 200 mil, teriam 

batalhado e ajudado na cooperação civil nas áreas sociais e econômicas de Angola, sendo em 

sua maioria pessoas voluntárias. Além disso, diversos países do Leste Europeu ajudaram o 

país economicamente, fazendo Angola cada vez mais dependente do bloco soviético (2012, p. 

59). Segundo David Birmingham, o papel desempenhado pela União Soviética, em seus 

últimos anos de existência, é um fator que deve ser levado em consideração, pois o segundo 

presidente de Angola, após a morte de Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos, era um 

engenheiro da indústria do petróleo formado na Rússia (CHABAL, 2002, p. 114) 

A FNLA e a UNITA eram apoiadas pelos Estados Unidos, Zaire (República 

Democrática do Congo) e a África do Sul. Logo nos primeiros anos de conflito, a FNLA foi 

desintegrada e seus remanescentes se integram a UNITA. O apoio do Zaire se dava pelos seus 

interesses expansionistas na região norte de Angola e na província de Cabinda e a África do 

Sul era inimiga da MPLA pelo seu apoio ao movimento separatista que havia na Namíbia (até 

1990 era uma província sul-africana). 

O cenário do conflito sempre foi vantajoso ao MPLA. Na década de 1980, a UNITA 

queria negociar sua participação no governo angolano, além de exigir a retirada das tropas 

cubanas e soviéticas do país. Seu líder, Savimbi, utilizava um discurso tribalista para obter 

apoio do povo Ovimbudu e não seguia uma linha ideológica definida, mesmo dizendo-se 

contrário ao socialismo e aos soviéticos (VISENTINI, 2012, p. 61). Segundo Somerville 

(1986, p. 57), a UNITA em começo da década de 1980 teve suas atividades e efetividades 

reduzidas pelas ofensivas cubanas e pela MPLA, no entanto, o movimento foi capaz de 

agarrar-se aos últimos vestígios de apoio do povo Ovimbundu e sobreviveu até o final da 

década, quando recebeu um maior apoio da África do Sul e sucessivas invasões de Pretória 

ajudaram à UNITA incrementar suas operações militares e disseminá-las para outras áreas do 

país. 
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Em 1988, acontece um acordo que foi assinado em Nova York entre África do Sul, 

Cuba e Angola, que pôs fim a participação sul-africana e cubana no conflito e estabeleceu a 

independência da Namíbia (antiga província da África do Sul). 

Em 1991, a MPLA e a UNITA assinaram um acordo de paz, gerido por União 

Soviética, Estados Unidos, Portugal e Nações Unidas. Neste ano, foi introduzido pela 

primeira vez no país o sistema multipartidário e liberalizou a economia. Mas, mesmo com o 

acordo, combates esporádicos aconteciam, pois a UNITA não reconheceu os resultados de 

diversas eleições na década de 1990.  

No ano de 2002, Savimbi, líder da UNITA, foi morto em combate, o que possibilitou 

um acordo de cessar-fogo. A UNITA converteu-se em um partido político, pondo fim ao seu 

braço armado. Segundo Visentini, dessa forma, encerrava-se, uma das mais longas guerras 

civis da história contemporânea (1975-2002), restando ao país um saldo de milhões de 

refugiados e de minas terrestres dispersas e não detonadas em seu território, além da 

infraestrutura do país que ficou completamente arrasada (2012, p. 88). 

 

A OBRA E O AUTOR 

 

O livro Bom dia camaradas, lançado em 2001, foi desenvolvido pelo escritor e poeta 

angolano Ndalu de Almeida, cujo pseudônimo é mais conhecido pelo público em geral 

Ondjaki. O cenário do seu livro é Luanda na década de 1980, período que o país vivia sob um 

regime monopartidário e por uma sangrenta guerra civil, ocasionada pela disputa de poder 

entre os principais movimentos de libertação colonial do país. 

O autor, na orelha do livro, explica que o enredo do romance é ficcional, mas 

fazendo parte da sua história. A partir do momento que se utiliza um narrador que conta as 

situações vividas na década de 1980 na capital do país pela voz de uma criança, Ndalu, 

percebemos que o material desenvolvido no livro tem seu caráter histórico. Em uma entrevista 

realizada pela revista eletrônica Carta Maior, em 24 de agosto de 2006, Ondjaki explica como 

nasceu a ideia de criação do livro Bom dia camaradas: 

 

Carta-Maior: Como nasceu Bom dia Camaradas, recém-lançado no Brasil? 
Ondjaki: Foi o desafio de um editor amigo, angolano. Ele queria um livro 
que falasse da minha perspectiva da independência de Angola. Eu nasci em 
1977, dois anos depois da independência, e eu pensei que a minha visão 
sobre todo esse processo histórico era a da minha própria infância. Organizei 
algumas memórias, preparei alguns capítulos e comecei a escrever. Claro 
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que tive que ficcionalizar a minha vida, e a dos outros também. Mas um 
livro é sempre isso (Carta Maior, entrevista em 24 de agosto de 2006).  

 

Em outra entrevista realizada em 15 de janeiro de 2007 no Roda Viva, Ondjaki 

apresenta o livro Bom dia camaradas e é questionado sobre o enredo e sua saudade das 

infância ao meio a guerra. Em sua fala, percebe-se que o período em destaque no livro o 

marcou demais e influenciou em sua escrita literária: 

 
Paulo Markun: Vamos começar pelo seguinte. O seu livro relata uma 
Angola marcada pela guerra, sofrida em relação a um regime meio 
comunista, muito pobre. E a sensação que eu tive ao terminar o seu livro é 
que você tem saudades daquela época. É verdade? 
Ondjaki: Eu tenho saudades da infância. Acho que é natural. Todas as 
pessoas, em dada altura da sua vida, tem saudades da infância. A minha 
infância foi... Aconteceu nessa época, com essas características... Eu não 
faço muita... Não dou muita atenção ao fator da guerra, até mesmo porque a 
guerra estava longe de mim (Roda Viva, entrevista em 15 de janeiro de 
2007).  

 
Em 04 de julho de 2007 no Portal Aprendiz, Ondjaki relata a escolha de sua temática 

de fundo ao livro, o ensino e a escola em Luanda no período da Guerra Civil, fica evidente 

que a temática abordada foi pensada para mostrar diferente olhares para um fato histórico: 

 

Portal Aprendiz: Seu livro “Bom Dia Camaradas” recria o ambiente da 
educação em Luanda no período pós-colonial. O que te motivou a ter o 
ensino como pano de fundo da obra? 
Ondjaki: A própria estória (literária) que eu queria contar levava à história 
do país, de Luanda, às circunstâncias sociais e políticas daquela época. Não 
foi tão pensado enquanto projecto de livro, mas a minha realidade auto-
biográfica, ela passa muito pela rua e pela escola. Qualquer projecto/estória 
relacionado com a minha infância tem que ver com a escola ou os espaços 
que eu frequentava. A nossa vivência, infanciosa, era basicamente 
constituída por três espaços sagrados: a casa (família), a rua (com os amigos) 
e a escola (colegas e professores).Tchissola, Lelinha, Ndalu, Kiesse e Dilo. 
Personagens de “Bom dia camaradas” (Portal Aprendiz, entrevista em 04 de 
julho de 2007). 

 

Percebemos ao longo da sua escrita que o autor dialoga muito com a história e com a 

memória, contribuindo assim para reforçar a questão de identidade presente no romance. 

Segundo Jaques Le Goff, a memória, onde fecunda a história e por sua vez a fortifica, procura 

salvar o passado para sua utilidade atual e futura. A memória é um elemento essencial do que 

se chama identidade, podendo ser individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje (1999, p. 477). 
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O trabalho com o personagem António, o cozinheiro da família, foi fazer um elo de 

ligação entre o passado colonial português de Angola e a situação atual do seu presente, a 

guerra civil. Diversas passagens ao longo do livro ocorrem um jogo de perguntas e respostas 

entre a criança protagonista do enredo e esta personagem. A voz da personagem António 

revela uma nostalgia do período colonial português em diversas passagens: 

 

- Mas, camarada António, tu não preferes que o país seja assim livre? [...] O 
camarada António respirava primeiro. Fechava a torneira depois. Limpava as 
mãos, mexia no fogo do fogão.  
Então, dizia: - Menino, no tempo do branco isto não era assim... [...] - Mas, 
António... Tu não achas que cada um deve mandar no seu país? Os 
portugueses tavam aqui a fazer o quê? [...]   
- Ê!, menino, mas naquele tempo a cidade estava mesmo limpa...  
tinha tudo, não faltava nada... [...]  
- Mas ninguém era livre, António... não vês isso? [...] Não eram angolanos 
que mandavam no país, eram portugueses... E isso não pode ser... 
(ONDJAKI, 2003, p. 17-18)  

 

Outra personagem que marca ao longo do romance é a visita da tia Dada, que vivia 

em Portugal. Percebemos o embate entre o olhar do menino, participantes daquela conjuntura 

social, com o olhar do diferente, representado pela tia Dada: 

 

- Não tenho nenhum cartão de abastecimento, em Portugal fazemos compras 
sem cartão. 
- Sem cartão? E como é que controlam as pessoas? Como é que controlam, 
por exemplo, o 
peixe que tu levas? – eu já nem lhe deixava responder. 
- Como é que eles sabem que tu não levaste peixe a mais? 
- Mas eu faço as compras que quiser, desde que tenha dinheiro, ninguém me 
diz que levei 
peixe a mais ou a menos... (ONDJAKI, 2003, p. 47) 

 

A presença de estrangeiro no romance não é apenas da personagem tia Dada, mas os 

professores cubanos representam uma característica importante vivenciada no período: o 

apoio dado por Cuba ao MPLA, que enviou militares para atuarem nas áreas de educação, 

medicina e combaterem em Angola. Em comparação com a personagem anterior, tia Dada, 

percebemos que não ocorre um estranhamento com a situação vivia por Angola por esses 

personagem, mas eles ajudam a fortalecer a ideia de disciplina e camaradagem para o país se 

reerguer. 
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Essa ligação entre o fato histórico com a ficção presente no romance marca diversas 

passagens do enredo, como o apoio militar dado pela África do Sul a UNITA e o tratamento 

dado a situação do apartheid existente para os sul-africanos: 

 

Nós ficávamos um bocado aborrecidos com as notícias, porque era sempre a 
mesmacoisa: primeiro eram as notícias da guerra, que não eram diferentes 
quase nunca, só se tivesse havido alguma batalha mais importantes, ou a 
UNITA tivesse partido uns postes. [...] eu fiquei a saber que havia um país 
chamado África do Sul onde as pessoas negras tinham que ir para casa 
quando tocava a campainha às seis da tarde [...] Foi também assim que 
percebi porquê que os sul-africanos eram nossos inimigos, e que o facto de 
nós lutarmos contra os sul-africanos significava que nós estávamos a lutar 
contra “alguns” sul-africanos, porque de certeza que essas pessoas negras 
que tinham um machimbombo especial para elas não era nossas inimigas. 
Então também percebi que, num país, uma coisa é o governo, outra coisa é o 
povo. (ONDJAKI, 2003, p. 26). 

 

A guerra causa muito desconforto e danos materiais para o morador de uma 

localidade, percebe-se que o cotidiano infantil é completamente alterado em decorrência deste 

conflito, não sendo um problema apenas para os adultos do país: 

 

Guerra também aparecia sempre nas redacções, experimenta só mandar um 
aluno fazer uma redacção livre para ver se ele num vai falar da guerra [...]. 
Guerra vinha nos desenhos (as akás, os canhões monacaxito), vinha nas 
conversas (tou ta dizer, é verdade...), vinhas nas pinturadas na parede (os 
desenhos no hospital militar), vinha nas estigas (teu tio foi na UNITA 
combater, depois voltou, tava a reclamar lá tinha bué de piolho...) vinha nos 
anúncios da TV (ó Reagan, tira a mão de Angola...!) e até vinha nos sonhos 
(disputa Murtala, dispara porra!). (ONDJAKI, 2003, p. 129). 

 

O romance termina no período histórico em que acontece o acordo de paz entre 

Angola, Cuba e África do Sul, na qual foi acordada a retirada das tropas cubanas do território 

angolano e a independência da província da Namíbia da África do Sul. Sabemos, que este 

tratado não marcou o final do conflito e isso é muito bem representado no romance, pelo 

pessimismo do menino em relação à paz: 

 
Quando ligamos o rádio é que percebi: afinal estavam a dizer que a guerra 
tinha acabado, que o camarada presidente ia se encontrar com o Savimbi, 
que já não íamos ter o monipartidarismo e até estavam a falar de eleições. Eu 
ainda quis perguntar mas como é que vão fazer eleições, se em Angola só há 
um partido e um presidente..., mas mandaram-me calar para ouvir o resto das 
notícias. (ONDJAKI, 2003, p. 134).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho desenvolvido com a personagem Ndalu, mostra a evolução do olhar 

inocente de uma criança para os problemas do seu país. Assim, Bom dia camaradas é um 

romance com sabor memorialístico de uma infância marcada por uma violenta guerra civil em 

que o autor se embebe da sua própria vivência do período para denunciar diversos problemas 

ocasionados no país com tal conflito. 

Lembrando que a literatura é resultado do seu meio social e fruto do seu período 

histórico, não podemos deixar de encarar o romance Bom dia camaradas como uma denúncia 

do contexto histórico da Guerra Fria e das disputas ideológicas que se estendiam em diversas 

localidades do globo, causando problemas a pessoas de diferentes nações e idades. 
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O mito do vampiro e suas vertentes folclóricas na literatura brasileira,  
de Ivan Jaf 

 

 

Tiago de Souza BARROS (UNESP-FCL/Assis) 

 

RESUMO: Este artigo pretende apresentar alguns aspectos peculiares de O vampiro que 
descobriu o Brasil (1999), obra do escritor contemporâneo Ivan Jaf, que desde a década de 
1980 tem se dedicado à literatura infantojuvenil com mais de cinquenta títulos publicados, 
além de atuar, como dramaturgo, roteirista de cinema e de HQ. A obra realiza uma releitura 
paródica de quinhentos anos da história do Brasil pelo viés de uma personagem mítica e 
imortal: o vampiro. Por meio da releitura, da aclimatação e dos procedimentos de hibridização 
do tecido clássico do mito do vampiro europeu, o autor constrói um vampiro brasileiro, 
tropical, subversivo e plástico. Dentro da perspectiva da narrativa híbrida, objetiva-se analisar 
neste trabalho, a fusão e a inserção de elementos míticos e folclóricos que o autor realiza a 
partir do dialogismo entre a tradição literária vampírica e a literatura e cultura [folclórica] 
brasileiras, recorrentes na trajetória do protagonista Antônio Brás, tais como: o cavaleiro 
andante, a mula-sem-cabeça e o vaqueiro misterioso.   
PALAVRAS-CHAVE: Mito do vampiro. Gêneros híbridos. Folclore brasileiro. O vampiro 
que descobriu o Brasil. 

 
RÉSUMÉ: Cet article présente des aspects particuliers de l’œuvre O vampiro que descobriu 
o Brasil (1999), d’Ivan Jaf. Depuis les années 80, l'écrivain contemporain, qui a plus de 
cinquante titres publiés, se consacre à la littérature de jeunesse, à la dramaturgie et aux 
scénarios de cinéma et des bandes dessinées. L’œuvre en question fait une relecture 
parodique des cinq cents ans de l'histoire du Brésil à travers la perspective d'un personnage 
mythique et immortel: le vampire. A partir de la relecture, de l’acclimatation et des 
procédures d'hybridation du mythe du vampire classique européen, l'auteur construit un 
vampire brésilien, tropical, subversif et plastique. Du point de vue de la narration hybride, 
l'objectif de ce travail est d'analyser la fusion et l'insertion d'éléments mythiques et 
folkloriques que l'auteur construit à partir du dialogisme entre la tradition littéraire 
vampirique et la littérature et culture [populaire] brésilienne, éléments récurrents dans la 
trajectoire du protagoniste Antônio Brás, telles que: le chevalier errant, la mule sans tête et 
le  cowboy mystérieux.   
MOTS-CLÉS: Mythe du vampire. Genres hybrides. Folklore brésilien. O vampiro que 
descobriu o Brasil. 

 

Vampiros povoam o imaginário humano há mais de seis mil anos. As primeiras 

lendas sobre essas criaturas da noite remontam a civilizações da Mesopotâmia e Roma. Na 

Grécia Antiga eram representadas como belas mulheres que atacavam inocentes para sugar-

lhes o sangue. Na tradição hebraica fala-se de Lilith, a primeira mulher de Adão expulsa do 

paraíso por rebelar-se contra as ordens divinas. Amaldiçoada ela teria se transformado em 

vampiro passando a alimentar-se do sangue de crianças. Há quem acredite que o próprio 

Caim, filho de Adão, ao assassinar seu irmão se tornara um imortal tendo recebido como 
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punição a maldição divina que o uniria ao próprio Demônio. Histórias como essas nos 

fornecem exemplos de precursores dos vampiros presentes na mitologia de povos e culturas 

distintas. 

A variedade desses seres que se alimentam do sangue humano e até de animais é 

diversa e revela o fascínio pela figura do vampiro que se mantém viva desde os primórdios da 

humanidade, fortemente presentes em manifestações de expressão humanas como o folclore, a 

literatura, o cinema e os diversos discursos midiáticos da pós-modernidade. Assim o vampiro, 

nas palavras de Alexander Meireles Silva: “[...] é uma forma inconsciente de se pensar a 

sociedade através do espelho do além, e um jogo especular onde o desconhecido é fonte de 

medo e prazer.” (SILVA, 2010, p. 12). 

A plasticidade e perpetuação do mito vampiresco, se mantém graças ao temor 

comum e latente da humanidade: o medo da morte, o fim inexorável da existência humana. O 

vampiro surge desta maneira como uma ameaça à vitalidade humana, um inimigo que pode 

cessar o percurso dos mortais. Ele representa não apenas o temor da morte mas também o 

desejo de transcendê-la. Nisto reside o seu caráter híbrido: trata-se de um ser que transita 

entre a morte e a vida. Um vampiro é um duplo, um morto-vivo: “[...] aquele que foi um 

humano e agora está num estado não exatamente vivo, nem tão pouco morto mas que 

necessita de sangue fresco para manter-se ativo.” (GÓMEZ AQUINO, 2006, p. 209, tradução 

nossa). 

No campo da sociologia, a relação vampiresca representa a dependência parasitária 

daquele que suga e se alimenta do outro, da relação violenta entre vítimas e vingadores na 

disputa pelo poder.  

À formação da personagem mítica contribuíram as lendas, crenças e relatos acerca de 

supostos casos de vampirismo testemunhados em especial no Século das Luzes. O 

conhecimento das tradições vampirescas nos leva à compreensão dos arquétipos formadores 

do mito moderno.  

Com a publicação do romance Drácula (1897), Bran Stoker, reuniu e reorganizou os 

elementos oriundos de tradições remotas, sendo o responsável pela configuração do que viria 

a ser o mito do vampiro. Drácula é a obra de maior envergadura da literatura universal sobre o 

tema e nela residem as invariantes do mito clássico do vampiro moderno. Sua criação 

consagrou a personagem vampiresca não só na literatura mas também na arte cinematográfica. 

Este artigo tem como corpus o romance O vampiro que descobriu o Brasil (1999), do 

escritor carioca Ivan Jaf, autor de obras premiadas de literatura infantojuvenil. Na obra o autor 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

636 

   

se utiliza do mito do vampiro para fazer a sua releitura contemporânea sobre a História do 

Brasil. O romance condensa um período de quinhentos anos percorridos por uma personagem 

que deixa Portugal e vem para o Brasil em busca de seu agressor (1500-1999). Esta é a 

primeira de uma série de obras em que o autor fragmenta esse período, sua análise é de suma 

importância para a compreensão da releitura que Jaf faz não apenas da história, da literatura e 

cultura brasileiras no período compreendido, mas, sobretudo da criação de um vampiro 

brasileiro a partir da releitura, da aclimatação, e dos procedimentos de hibridização do tecido 

clássico do mito do vampiro europeu. 

O vampiro que descobriu o Brasil é um romance escrito em terceira pessoa que narra 

a história de Antônio Brás, um taverneiro português transformado em vampiro em uma noite 

fria na Lisboa de 1500. Inconformado com sua indesejável imortalidade, Antônio inicia sua 

busca por “Velho”, um vampiro poderoso sedento por sangue e poder, o mesmo que o havia 

atacado depois de se apossar do corpo de um respeitado comandante da esquadra de Cabral. 

Ávido por ter de volta sua mortalidade, embarca junto à tripulação de Pedro Álvares de 

Cabral rumo à caçada por seu agressor. Graças a sua condição imortal, Antônio presenciará a 

evolução e os momentos mais importantes da História do Brasil convivendo com personagens 

históricos, desde o Descobrimento aos últimos acontecimentos do século XX.  

Antônio Brás é um vampiro tropical que se recusa a alimentar-se de sangue humano 

e dormir em caixão, tem resistência ao sol, a cruz ou o alho não lhe causam danos, porém não 

possui, inicialmente, os poderes da adivinhação, nem os da metamorfose e da influência ou 

controle sobre as forças naturais. Trata-se de um vampiro que não se aceita como imortal e se 

contenta com o sangue de ratazanas, pacas, antas e macacos. O comportamento de Antônio 

representa o homem brasileiro e seus conflitos de identidade: 

 

Duas coisas Antônio decidira: nunca se alimentar de sangue humano nem 
dormir em caixão. Se não quero ser um vampiro, o melhor é não fazer como 
eles. Por isso continuou a passar o dia entalado no barril e, à noite, chupava 
o sangue das ratazanas que infestavam o porão. (JAF, 1999, p. 19). 

 

Quando uma pessoa é transformada em vampiro ela permanece com a 
mesma aparência física do instante em que foi mordida. O cabelo, a barba e 
as unhas, por exemplo, podem ser cortados, mas voltam sempre ao 
comprimento de antes. Por isso, Antônio cansou de maldizer a topada que 
deu com o dedão do pé direito no batente de pedra da porta da tasca, na noite 
de 19 de fevereiro de 1500. Por causa dela, entrou para a eternidade 
mancando. (JAF, 1999, p. 25). 
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Para uma melhor compreensão da construção do mito do vampiro na literatura 

brasileira, de Ivan Jaf, nos deteremos no episódio da peregrinação do vampiro em solo 

brasileiro, muito significativo para o entendimento global da trama, pois é a partir deste 

episódio que Antônio Brás põe em prática a caçada ao seu agressor, percorrendo as principais 

capitais do país num percurso de cinco séculos, que se inicia na Bahia, com a chegada da 

armada de Cabral, passa por Recife, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e tem o seu 

desfecho em Brasília. 

Com pouco conhecimento de seus poderes de vampiro, Antônio aparece sob o 

disfarce de mascate acompanhado de uma mula que adquirira a fim de percorrer o sertão 

brasileiro – o entre-lugar do Sertanejo, do Cangaço e de jagunços -, em busca de possíveis 

pistas de vítimas do velho vampiro. Neste momento da narrativa o autor funde e insere 

elementos míticos e folclóricos por meio de uma relação dialógica entre a tradição literária 

vampírica e a literatura e cultura folclórica brasileiras. Por meio da desmitificação e 

remitificação Jaf concebe um vampiro brasileiro, tropical, subversivo e plástico, num 

processo de ruptura, no qual percebemos a recorrência de ao menos três figuras míticas: o 

cavaleiro andante, o vaqueiro misterioso e a mula sem cabeça. 

Ao narrar a peregrinação de Antônio montado em uma mula em busca de seu 

agressor perambulando pelo sertão brasileiro, Jaf não apenas dialoga, mas parodia e 

desconstrói o mito do cavaleiro andante, encarnado no célebre Engenhoso Fidalgo D. Quixote 

de la Mancha, o cavaleiro da triste figura. Antônio retoma a figura do herói cavaleiresco e a 

questão da honra, que aqui reside em seu projeto de vingança. Em Don Quixote o cavalo é tão 

importante quanto o cavaleiro. A peregrinação de Antônio dialoga também com o mito do 

vaqueiro misterioso, bastante popular no folclore brasileiro, o que, segundo Luís da Câmara 

Cascudo, é:  

 

Um sabedor de segredos infalíveis, mais destro, mais hábil, mais afoito, 
melhor cavaleiro que todos os outros reunidos. [...] Vence a todos os 
companheiros. Recebe o pagamento. Desaparece para surgir vinte, cinquenta 
léguas adiante, noutra fazenda, repetindo as façanhas julgadas sobrenaturais.  
(CASCUDO, 1979, p. 783). 
 

Estas características carregadas de elementos mágicos e até sobrenaturais próprias da 

configuração do vaqueiro enquanto mito, vão aparecer gradativamente em Antônio na medida 

em que ele toma conhecimento de seus poderes de vampiro e manifesta o desejo de 

enriquecer-se: 
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Teve a ideia de arranjar uma mula, vestir-se como mascate e percorrer assim 
disfarçado a trilha oficial que o levaria a Recife [...] Talvez o Velho esteja 
indo para lá. Como mascate, percorrendo devagar o território, conversando 
com que encontrasse, ficaria a par dos acontecimentos. A mula lhe foi muito 
útil. Além de mais cômodo do que mancar centenas de quilômetros, duas 
vezes por semana chupava seu sangue. Depois a recompensava: dias e dias 
solta nos melhores pastos. (JAF, 1999, p. 31, grifo do autor). 
 
Vestiu-se como um holandês. As roupas protestantes, pretas e com 
colarinhos e punhos fechados, vieram a calhar para um vampiro que ia aos 
poucos se acostumando com o sol. Para completar, um chapéu de abas 
largas. E nada disso roubado, porque com a possibilidade de viver de dia, 
veio-lhe também a vontade de mudar, de se tornar cada vez mais humano. 
Pelo menos na aparência. (JAF, 1999, p. 41). 

 

A peregrinação do vampiro em solo brasileiro configura, no plano de uma leitura 

mítica-intertextual, o que Haroldo de Campos assinala em sua Metalinguagem e outras metas 

(1992) quando aponta a necessidade do escritor brasileiro de pensar o nacional em 

relacionamento dialógico e dialético com o universal. Já o instinto de vingança do 

protagonista revela o que Antônio Cândido assinala em seu ensaio “Da Vingança”, incluído 

em sua obra Tese e Antítese, ou seja, a pulsão que faz com que o homem circule de alto a 

baixo na escala social, desvendando conexões obscuras. Por essa razão, Candido (1964, p. 16) 

afirma que: “uma vingança em grande estilo parece uma caçada a cavalo, isto é, uma 

peregrinação variada passando por muitos lugares, revistando muitas pessoas”. 

Assim se tornam indissociáveis Antônio e sua mula. Ao contrário dos vampiros 

clássicos Antônio não tem o poder de metamorfosear-se em animais, mas o de recriar um 

outro ser, um monstro vampírico e antropofágico. Com o passar do tempo sua mula 

desenvolve enormes e potentes dentes cavalares, causando desordem no meio ao atacar o 

gado e até mesmo humanos. Este comportamento relembra um antigo precursor dos vampiros, 

o brucolaque, termo que tem sua origem na Grécia, trata-se de um zumbi ou fantasma que 

atacava os rebanhos. Ao vampirizar sua mula Antônio realiza a mitificação da mesma, o que 

resulta em um nivelamento entre ele e o animal, perceptível na comparação que o narrador faz 

dos hábitos noturnos de ambos: 

 

Ela dava trabalho. Quando sentia sede de sangue ninguém a segurava. 
Atacava cavalos, bois, onças, até gente. A sorte de Antônio é que ela só se 
alimentava à noite, nas veredas escuras e desertas do sertão. Como ele, a 
jumenta continuava desperta durante o dia, embora um pouco mais lenta. 
Mas à noite, principalmente logo após sugar o sangue de suas vítimas, 
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adquiria uma energia assustadora e praticamente voava. Era comum subir em 
árvores atrás de macaco distraído para sobremesa. Apesar dos contratempos, 
e de várias vezes em que quase os denunciou como vampiros, Antônio 
gostava dela. Sentia-se muito solitário e só outra alma imortal podia lhe fazer 
companhia. (JAF, 1999, p. 47). 

 

No que diz respeito à lenda da mula-sem-cabeça, Jaf desconstrói subversivamente a 

origem desta figura. Como justificativa, a mula teria se tornado vampira após servir de fonte 

de alimento para Antônio, já que o mesmo recusava alimentar-se de sangue humano. Diante 

dos ataques provocados pelo animal a solução foi cortar sua cabeça, o que deu origem a 

famosa lenda: 

 

Antônio percorreu os quinhentos quilômetros que o separavam da recente 
capital do Brasil em pouco mais de dois anos. Teria chegado ao Rio de 
Janeiro antes se, na metade do caminho, a jumenta, enlouquecida pela sede, 
não tivesse chupado o sangue de dois cavalos de uma tropa do governo. Por 
sorte atacou-os longe da pousada onde Antônio pernoitara, e ninguém soube 
que a jumenta era dele. Mas uns vinte soldados conseguiram segurá-la e lhe 
cortaram a cabeça. Mesmo assim ela ainda correu pelos pastos por cinco dias 
e cinco noites, até sumir no mato. O fato foi comentado por décadas e 
acabou criando a lenda da mula sem cabeça. (JAF, 1999, p. 56). 

 

Estes procedimentos utilizados por Jaf na configuração de seu vampiro brasileiro, 

bem como na releitura de outros mitos existentes em sua trama, nos mostram a plasticidade 

desta figura, cuja estrutura e caracterização residem em duas tradições: o vampiro literário e o 

vampiro folclórico. Assim o vampiro de Jaf se apresenta neste ínterim como uma criatura 

folclórica por excelência, um ser híbrido e múltiplo, conforme assinala Bruno Berlendis de 

Carvalho (2010, p. 498): “Tampouco o vampiro folclórico é um vampiro, mas vários, sua 

caracterização apresenta grande variação, conforme as regiões e os povos cujo imaginário ele 

habita”.   

Ao reconhecermos na obra de Jaf sua dimensão mítica como parte fundamental da 

trama histórica que renova uma tradição literária de âmbito universal, agregando-lhes novos 

elementos ou simplesmente parodiando-os ou até suprimindo-os, percebemos como a 

preferência por personagens míticos e híbridos amplia significativamente o plano alegórico da 

obra. Conforme ressalta Carvalho a perspectiva adotada nesse tipo de narrativa vale-se das 

figuras míticas diversas como base ou pano de fundo para a criação de sua personagem 

vampírica, o que possibilita uma maior dimensão, caracterização e leitura do mito em questão:  
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Assim, acredito ser mais interessante a perspectiva segundo a qual 
enxergamos as diversas figuras lendárias ou mitológicas como um pano de 
fundo sobre o qual o hábil escritor saberá projetar sua personagem vampírica 
particular. É porque ele encontra um vasto e variado fundo de recepção, ou 
seja, um repertório já disseminado entre o público, que o escritor pode lançar 
mão de figuras diversas na composição de seu vampiro, aproximá-lo ou 
distanciá-lo desta e daquela, sem que se perca a sua identidade vampiresca. 
(CARVALHO, 2010, p. 498).  
 

Portanto, procuramos elucidar neste breve estudo, a partir da perspectiva da narrativa 

híbrida a releitura feita por Ivan Jaf do mito clássico do vampiro, sua desmitificação e 

remitificação em uma nova roupagem capaz de transformá-lo em um mito brasileiro, 

aclimatado, tropical, por meio do qual o autor consegue realizar um percurso narrativo que 

discute questões identitárias, culturais e sociais pertinentes ao homem brasileiro, além de 

dialogar com aspectos da tradição literária vampírica, e agregar novos elementos ao seu tecido 

secular.  
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A teia intertextual de O amor não escolhe sexo, de Giselda Laporta Nicolelis 

 

 

Valdirene Barboza de Araújo BATISTA (UNESP – FCL/Assis) 

 

RESUMO: A história da humanidade sempre foi marcada pelas relações do eu com o outro, e 
em tudo o que o homem produz, as marcas dessas relações estão presentes. Sendo assim, 
inevitavelmente, nas mais diversas manifestações culturais (música, pintura, literatura, dança, 
cinema, teatro) vão se refletir, explícita ou implicitamente, vestígios de manifestações 
anteriores. No caso da literatura, essas relações podem ser vislumbradas com muita frequência 
na tessitura de diferentes textos, o que permite conservar a memória literária e cultural 
dos grupos sociais, seja por meio da ruptura ou da imitação. Diante disso, este trabalho 
objetiva apresentar alguns aspectos da teia intertextual de O amor não escolhe sexo, narrativa 
juvenil, escrita por Giselda Laporta Nicolelis em 1997, na qual há uma visível proposta de 
discussão acerca da construção da identidade homoafetiva. Nesse texto, vários outros textos 
anteriores se juntam em sua arquitetura para promover um diálogo temático, que está 
materializado nas citações diretas e indiretas, constantes ao longo da obra. 
PALAVRAS-CHAVE: Giselda Laporta Nicolelis. O amor não escolhe sexo. 
Intertextualidade. 
 
ABSTRACT: Human history has always been marked by the relationships between ego and 
the other, and in everything that the man produces, the marks of these relationships are 
present. Therefore, inevitably, in several cultural manifestations (music, painting, literature, 
dance, cinema, theatre) it will be reflected, explicitly or implicitly, traces of previous 
manifestations. In the case of literature, these relationships can be glimpsed very often in the 
production of different texts, which allows to conserve the literary and cultural memory of 
social groups, either by rupture or imitation. Therefore, this communication aims to present 
some aspects of intertextual web of Love does not choose sex, juvenile narrative, written by 
Giselda Laporta Nicolelis in 1997, in which there is a clear proposal for discussion about the 
construction of homoafetive identity. In this text, several other previous texts come together in 
its architecture to promote a thematic dialogue, which is materialized in direct and indirect 
quotations that are constant throughout the work. 
KEYWORDS: Giselda Laporta Nicolelis. Love does not choose sex. Intertextuality. 

 

Uma lesão cerebral que possa levar à perda de memória é, sem dúvida, algo muito 

doloroso para o ser humano, uma vez que esta é condição fundamental para aquisição e 

manutenção do conhecimento, como também para a preservação das mais diversas 

manifestações culturais e históricas. A memória é condição primeira para a construção do 

imaginário individual e coletivo. Conforme consta do Dicionário de Termos Literários 

(2010), organizado por Carlos Ceia, a memória pode ser “entendida como retenção de um 

dado conhecimento, mas também como activadora da imaginação e das capacidades de 
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interpretação, problematização e reinvenção, as quais actuam sobre o que é recordado pelo 

sujeito”.  

Em geral, as pessoas se lembram apenas daquilo que é importante e necessário para 

elas, e é a partir dessas memórias que o homem vai construindo o significado para a sua 

existência, por intermédio do acúmulo e retenção de experiências que serão utilizadas durante 

toda a vida. Assim, é pela memória que se mantêm vivas as tradições de um povo, sejam elas 

orais ou escritas.  

Quando passamos a questão para o campo da literatura, deparamo-nos com um 

intenso movimento que revitaliza, a cada novo texto produzido, a nossa memória literária. Tal 

fenômeno se dá por meio de um constante diálogo com textos produzidos num passado 

longínquo ou até mesmo recente. Já nos lembrou Umberto Eco, em seu famoso Pós-escrito a 

O Nome da Rosa (1985, p. 20), que “os livros falam sempre de outros livros e toda história 

conta uma história já contada. Isso já sabia Homero, já sabia Ariosto, para não falar de 

Rabelais ou Cervantes”.  

Nesse sentido, de forma consciente ou inconsciente, os textos estão sempre 

retomando outros textos que, certamente, fazem parte da memória individual ou coletiva de 

um povo, e sendo a literatura criada por um ser dotado de linguagem, cujo caráter principal é 

o dialogismo, como nos mostram os estudos de Mikhail Bakhtin (1988), é impossível não 

perceber na comunicação literária relações dialógicas diversas.  

Na visão de Júlia Kristeva (1974), o discurso literário é resultado do entrecruzamento 

de vários textos. Ampliando os conceitos de “diálogo” e de “ambivalência”, bastante usados 

por Bakhtin (1988), essa estudiosa cunha o termo “intertextualidade” e fica famosa pelas 

proposições: “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção de um 

outro texto” (KRISTEVA, 1974, p. 64). É, portanto, essa configuração que podemos 

vislumbrar na arquitetura de O amor não escolhe sexo. Escrito por Giselda Laporta Nicolelis 

em 1997, esta obra se constrói em meio ao entrecruzamento de vários outros gêneros textuais 

(literários ou não).  

Ao longo da narrativa, são retomadas ideias ou passagens, de forma implícita ou 

explícita, de romance, letra de música, poema, filmes, aforismos populares, frases de grandes 

personalidades, entre outros gêneros. Em determinadas situações, os filmes Apollo 11, Apollo 

13 e Kids são discutidos no texto pelo narrador onisciente heterodiegético e pelas 

personagens. Há a citação direta da famosa frase proferida por Neil Armstrong: “É um 

pequeno passo para um homem, mas um passo gigantesco para a humanidade...” (apud 
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NICOLELIS, 1997, p. 9), como também de outras personalidades, como Edgar Morin: “Não 

há transparências sem espaços escuros, nem hipocrisia que esconda toda a verdade” (apud 

NICOLELIS, 1997, p. 121).  

Filiado à corrente de textos produzidos especialmente a partir da década de 1970 em 

que vários escritores passaram a acreditar que deveriam escrever mostrando para as crianças e 

jovens a vida “tal qual ela é”, numa perspectiva realista, O amor não escolhe sexo se constitui 

de 16 capítulos, distribuídos em 125 páginas, nas quais se narra o conflito vivido por Marco 

Aurélio, um jovem que até os 18 anos vivia uma vida tranquila ao lado dos pais, de sua 

namorada Gislaine e de Cristiano, amigo inseparável.  

É a partir desse momento que o protagonista passará a vivenciar a dramática situação 

de não ter clareza acerca de sua identidade de gênero, entendida aqui nos termos propostos 

por Carlos Ceia (2010). Segundo ele, a palavra gênero remete à articulação e à elaboração 

simbólica e cultural das diferenças e categorias na esfera da sexualidade e/ou práticas sexuais 

que envolvem expectativas sociais. Ao lado desse eixo central, surgem, na narrativa, outras 

situações conflituosas provenientes da vida social e cultural urbana, especialmente das 

grandes cidades.  

Do ponto de vista da leitura, a elaboração textual é bastante simples e apesar de 

algumas tentativas de explorar o ilusório, com o uso de flashbacks, a narrativa é basicamente 

linear e de fácil leitura, operando-se pela simplificação da linguagem. Sumariamente, Marco 

Aurélio é um jovem de classe média, morador da cidade de São Paulo, bonito, inteligente e 

modelo de bom filho: estudioso e educado. É quando seu grande amigo - Cristiano - começa a 

namorar Tamires, melhor amiga de Gislaine, que Marco Aurélio, enciumado, se dá conta do 

grande amor que sente pelo rapaz, o que coloca em prova sua orientação sexual. Em busca de 

respostas para as suas dúvidas, o protagonista vivencia várias (des)aventuras, inclusive sofre 

um acidente de moto que o deixa hospitalizado por vários dias. Nessa caminhada, ele conta 

com a ajuda de seu tio Carlos, homossexual assumido, dos livros, nos quais encontra várias 

informações históricas e científicas sobre as origens da homossexualidade, como também 

recebe orientações de um médico chamado Ricardo, especialista no assunto e de sua mãe, 

Luzia, que aparenta desconfiar do sofrimento do filho, embora este prefira não revelar a ela o 

seu drama existencial. 

Se partirmos do ponto de vista da crítica especializada, O amor não escolhe sexo vai 

se situar na zona periférica da produção infantojuvenil brasileira, principalmente pela sua 

intenção utilitária, uma vez que parece estar claro na construção da narrativa o desejo de 
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discutir um assunto polêmico, como também de trazer à tona a realidade imediata do leitor, 

que vive nos centros urbanos e pertence à classe média, o que na visão de Zilberman (2003) 

pode ser louvável. No entanto, a falta de fantasia pode trazer problemas, uma vez que um 

texto demasiadamente realista não consegue dar conta dos problemas apontados por ele, 

deixando com isso de contribuir de forma significativa para a emancipação do leitor em 

formação. 

Nesse sentido, a narrativa de Giselda se assemelha aos chamados romances de tese, 

também conhecidos como literatura engajada, à qual se filiaram diferentes textos produzidos 

por variados escritores realistas e naturalistas do final do século XIX, como Zola, 

Maupassant, Giovanni Verga, Galdós, Juan Valera, Aluísio Azevedo, Eça de Queirós e 

também de vários autores adeptos da corrente neo-realista, como também aos romances 

católico e existencialista, conforme aponta Massaud Moisés em seu Dicionário de termos 

literários. Segundo esse crítico (2004, p. 406), a narrativa de tese veicula uma doutrina, em 

geral explícita, “tomada de empréstimo a uma forma de conhecimento não-estético, que o 

escritor encampa e luta por divulgar ou corporificar por meio de uma fabulação que seja 

compatível”.  

No ato de leitura de O amor não escolhe sexo, em vários momentos, o leitor pode 

sentir que está diante de um manual científico que investiga as causas da homossexualidade. 

Nas falas das personagens e do narrador brotam conselhos, denúncias e reflexões dos mais 

variados tipos e temas. Por meio da efabulação, é possível entrar em contato com informações 

e reflexões sobre assuntos ligados à vida em uma metrópole como São Paulo. Questões 

ligadas a iniciação sexual, métodos contraceptivos, namoros, amizade, doenças sexualmente 

transmissíveis, vestibular, carreira profissional, machismo, preconceito, entre tantos outros 

assuntos pertencentes ao universo juvenil.  

 Uma possível leitura dos efeitos causados pela intertextualidade em O amor não 

escolhe sexo é a de que as variadas citações diretas e indiretas que aparecem no decorrer da 

narrativa ora reforçam ora explicam as ideias defendidas pelas personagens e pela voz 

narrativa, funcionando, deste modo, como argumentos de autoridade e/ou de exemplificação. 

Por intermédio do diálogo temático, é evidente a preocupação em tentar romper com a 

memória social e cultural preconceituosa ligada à história da homossexualidade.  

O capítulo XII, por exemplo, denominado “O apocalipse” dialoga, especialmente, 

com o significado do título do texto bíblico, cuja origem grega apokálypsis denota revelação. 

É nesse tópico que o protagonista revela a sua condição homoafetiva, dando-se a descobrir 
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pelo outro. Enquanto Marco opta pelo enfrentamento, Cristiano prefere a fuga diante da 

confissão amorosa do amigo, como se pode ler no fragmento a seguir:  

  

- E se fosse verdade? 
- O quê? 
- Se fosse verdade o que a Tamires falou, se um de nós fosse mais que 
amigo, sentisse amor pelo outro... 
Cristiano deu um passo para trás, um espanto tão grande no rosto que parecia 
desfigurado. Ficou uns instantes em silêncio, como se tentasse absorver o 
impacto daquela frase. Então falou seco: 
- Nunca mais quero te ver na minha frente, se afasta de mim antes que eu 
faça uma bobagem. Você morreu para mim. (NICOLELIS, 1997, p. 91). 

 

Na narrativa, a linguagem científica se mistura com a ficção por meio da 

introspecção, ocorrida, sobretudo, a partir das leituras feitas pelo protagonista de diferentes 

livros, cujo objetivo é explicar o assunto. Na busca pela descoberta de sua verdadeira 

identidade de gênero, Marco Aurélio mergulha profundamente em suas leituras e torna-se 

personagem das situações apresentadas nos livros. O trecho abaixo é ilustrativo de tal 

afirmação: 

 

Aflito, lê, vira páginas e mais páginas, confronta livros. Quer ter uma idéia, 
ainda que genérica, sobre o assunto. 
Descobre que há teorias que apontam para causas orgânicas: hormonais, 
neurológicas ou genéticas. Ele até dramatiza a coisa para entender melhor, 
tendo em vista que as experiências a respeito foram feitas com ratos em 
laboratório. 
Causa hormonal: de repente faz de conta que é um feto macho, entre o 
quarto e o sétimo mês de gestação, dentro do útero materno. Esse feto, 
“provavelmente por fadiga materna ou drogas”, sofre uma deficiência do 
hormônio andrógeno (testosterona), o que ocasiona uma falta de organização 
de áreas do hipotálamo, as quais, por sua vez, irão determinar o seu 
comportamento masculino na idade adulta. Isso significa que a falta desse 
hormônio o levará talvez a um comportamento feminino. (NICOLELIS, 
1997, p. 79). 
 

Esse recurso é usado em vários momentos da narrativa. Quando lê, Marco Aurélio 

faz uma viagem no tempo e passando por diferentes momentos e contextos descobre, pela 

ótica da voz narrativa, que o “homossexualismo” sempre esteve presente na história da 

humanidade, como podemos ler no excerto que se segue:  

 

Então, como se fizesse uma regressão a vidas passadas, ele voltou à Grécia 
antiga…. 
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É um adolescente, mas sabe que o nobre sentimento do amor só se devota a 
outro homem. Garoto ainda imberbe, será tutelado por um mestre ou 
padrinho com o qual, inclusive, manterá relações sexuais. Porém, as regras 
são claras: ele não pode sentir prazer nisso, só o mais velho. E, assim que 
aparecer o mais leve traço de barba no seu rosto, essa ligação deverá ser 
rompida. Não são bem-vindas relações homossexuais entre adultos livres, a 
não ser entre senhor e escravo, porque escravo não é gente, é coisa. Utilizado 
para todas as finalidades que seu senhor decidir.  
Mais tarde, já adulto, ele se relacionará com mulheres, mas de duas formas 
distintas: com a esposa, terá um relacionamento que objetiva a procriação, 
ou seja, transmissão do seu nome e dos bens de família, privilegiando os 
filhos homens; e com as heteras, prostitutas de alto luxo, instruídas e belas, 
ele se relacionará por mero prazer carnal, o descanso merecido do guerreiro. 
Muda o cenário: agora ele é um jovem judeu... 
A coisa é muito diferente, porque o judaísmo proíbe expressamente o 
homossexualismo, chamado de sodomia. Isso aconteceria também se ele 
fosse um adolescente cristão, em qualquer época em que vivesse. Além dos 
motivos morais, há outro, esse bem curioso: desde Aristóteles, três séculos 
antes de Cristo, até o século dezessete, quando o anatomista holandês, de 
Graaf, descobre a concepção, acredita-se que a única fonte de vida humana 
era o esperma, sendo a mulher um mero receptáculo. Então uma relação 
homossexual significava o desperdício desse material quase sagrado: o 
sêmen originador de uma nova vida. 
Além disso, ele, como um cristão devoto, deve obedecer à Igreja Católica, 
extremamente poderosa a partir de determinada época, que estimula a 
concepção, não apenas por ser uma ordem divina ("Crescei e multiplicai-
vos”), mas para repor soldados do rei que morrem às centenas nos campos 
de batalha. Por isso ele e sua mulher não podem evitar filhos, mas devem 
produzir continuadamente a chamada "carne de canhão". (NICOLELIS, 
1997, p. 75-8). 

 

A citação pode produzir no leitor a sensação de estar diante de um manual técnico ou 

de uma palestra proferida por uma especialista que lança mão de fábulas para explicar 

assuntos complexos. Do mesmo modo, tal recurso reforça o valor que se dá aos estudos 

científicos desenvolvidos no âmbito da busca pelas causas da homossexualidade. Isso pode 

ser observado, sobretudo, nas reflexões feitas pelo narrador onisciente que narra a partir da 

perspectiva de todas as personagens, por intermédio do discurso indireto-livre. Vale observar 

que a autora ainda utiliza a palavra homossexualismo que, de acordo com vários estudiosos, 

caiu em desuso porque o sufixo “ismo” está ligado à doença. Para não alimentar a ideia de 

que um homossexual é doente, optou-se pelos termos homossexualidade ou homoafetividade, 

este último para mudar o enfoque meramente sexual. 

Também é significativo observar que em variadas passagens, o modo preconceituoso 

como a sociedade encara as questões ligadas à homossexualidade é questionado. Em geral, 

para sustentar suas ideias, o narrador se apoia em fatos que alimentam a memória cotidiana, 
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como em resultados de pesquisa e em notícias de jornais. O fragmento abaixo exemplifica 

essa afirmativa: 

 

Meio zonzo, Marco volta à realidade. Será que o tempo da barbárie já 
passou? Hoje, o que a sociedade pensa sobre o homossexualismo masculino, 
que é o que lhe interessa mais de perto? 
Ele conhece o esquema. Há convivência pacífica com alguns homossexuais, 
em determinadas profissões, como cabeleireiros, costureiros ou outras. 
Acontece que o homossexual, que segundo pesquisas corresponderia a dez 
por cento de qualquer população, aí incluindo possivelmente os bissexuais, 
está em todas as camadas sociais e em todas as profissões: pode ser gerente 
de banco, dentista, professor, marceneiro e por aí. Besteira pensar que todo 
homossexual é artista ou vice-versa. A questão é que o artista costuma ser 
mais liberal, expor-se mais que a maioria das pessoas. Mas em geral, ainda 
que o tabu tenha sido amenizado com o tempo, a sociedade continua 
homofóbica, isto é, tem aversão ao homossexual. Se não o queima mais 
praça pública, muitas vezes é condescendente quando ele sofre qualquer tipo 
de violência ou até mesmo é assassinado. Basta ler os jornais. (NICOLELIS, 
1997, p. 78-9). 

 

Como se pode notar, toda a teia intertextual de O amor não escolhe sexo está 

construída de modo a ratificar as ideias defendidas ao longo do texto, seja pela voz do 

narrador, seja pela dos personagens. De modo geral, nela se defende a ideia de que uma 

pessoa não pode ser avaliada por sua orientação sexual, mas sim por suas ações. A obra se 

inicia e termina com uma citação. A primeira é extraída do livro Repressão sexual – essa 

nossa (des)conhecida, de Marilena Chauí (1984, p. 229), a qual se segue abaixo: 

 
Como, de repente, não vi mais Diadorim!... Diadorim tinha morrido –mil-
vezes-mente – para sempre de mim... E subiram as escadas com ele, em cima 
da mesa foi posto. Diadorim, Diadorim... Os cabelos com marcas de 
duráveis... 
Ela era. 
Tal assim que se desencantava, num encanto terrível. Diadorim! Diadorim 
era mulher.... Cabelos que corou com a tesoura de prata... 
Eu nem sabia por que nome chamar; eu exclamei me doendo: 
- Meu amor! 
Aqui a história acabou. 
Aqui a história acabada. 
Aqui se acaba a história. 

 

A princípio, pode ser curioso que Giselda tenha citado Guimarães Rosa pelo olhar de 

Marilena Chauí, já que dificilmente ela não tenha tido acesso à obra. O fato de Chauí ser uma 

estudiosa representativa das questões voltadas para a repressão sexual pode ser um fator 

relevante para justificar tal ocorrência, haja vista que ao usar uma autoridade no assunto, as 
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ideias defendidas em O amor não escolhe sexo ganham mais autenticidade. Na ótica dessa 

pesquisadora, Grande Sertão: veredas é representativo do ideal “épico-macho”, uma vez que 

nele aparecem aspectos, como o “pacto do homem e do diabo, pacto de honra e sangue entre 

Riobaldo e Diadorim, amor homossexual desesperado entre machos presos no que a escritora 

Walnice Galvão designou como as formas do falso” (CHAUÍ, 1984, p. 227). 

Assumir que nessa obra há uma forte discussão sobre um amor homossexual pode 

gerar insegurança. Todavia, quando isso é afirmado com base nos estudos de uma autoridade 

renomada passa-se a ter maior segurança. Um ponto em comum entre as narrativas de Giselda 

e a de Rosa é o jogo entre ser e não ser, do parece, mas não é, que perpassa os dois textos. 

Conforme afirma Antonio Candido no documentário “Grande Sertão Veredas: Antonio 

Candido sobre Guimarães Rosa” (2014), no clássico romance, Diadorim parece ser homem, 

mas é mulher, já na narrativa infantojuvenil, a princípio, tudo leva a crer que Marco Aurélio é 

um homossexual, mas ao final o que fica é a dúvida, tendo em vista que sua orientação sexual 

ainda não está definida.  

A narrativa é finalizada com a citação direta da letra da música de Ivan Lins 

“Vitoriosa” com a qual dialogam as ideias que perpassam o último capítulo, cujo título é “O 

direito à liberdade”. Ali parece estar bem clara a tese defendida nesse texto. Esta é verbalizada 

pelo médico terapeuta Ricardo: “Uma pessoa é muito mais que a sua orientação afetivo-

sexual, nunca se esqueça disso” (NICOLELIS, 1997, p. 122). É interessante afirmar que o 

trecho está negritado na obra, o que reforça ainda mais a ideia ali defendida. 

Do mesmo modo, todas as outras referências que aparecem na conjuntura textual 

parecem corroborar com os questionamentos e pontos de vista defendidos na obra. O longa-

metragem Kids é um exemplo dessa estratégia. Ele é citado durante uma conversa entre 

Gislaine, quando ainda era namorada de Marco Aurélio, e sua médica ginecologista: 

 

- Mas se a garota, por exemplo, for virgem e começar o seu relacionamento 
sexual com alguém em quem ela confia, existe risco? 
A doutora olhou bem para Gislaine. E perguntou: 
- Você já assistiu àquele filme americano, Kids? 
- Já ouvi falar muito mas ainda não tive oportunidade de assistir. 
- Pois eu recomendo que todos os jovens assistam. Ele responde à sua 
pergunta. É a história de um grupo de jovens americanos que vivem para o 
sexo e para a droga. Um deles é viciado em virgindade, quer dizer, só transa 
com garotas virgens, porque acha que assim estará seguro. (NICOLELIS, 
1997, p. 24). 
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A médica segue respondendo à pergunta da paciente, pautando-se nas situações 

apresentadas no filme. Outro exemplo que pode ser trazido à tona é uma passagem que ocorre 

ao final da narrativa: quando espera um táxi para voltar para casa depois de mais um dia de 

aula no cursinho, Marco lembra-se do que seu tio Carlos lhe disse quando chegou de uma 

viagem que fez a Roma:  

 
- Quando olho o teto da Capela Sistina, fico pensando que diferença faz para 
o mundo se Michelangelo foi ou não homossexual. O que importa é o seu 
legado de gênio à humanidade... E por isso ele será lembrado para sempre, 
não por quem amou ou deixou de amar, que não interessa a ninguém. 
(NICOLELIS, 1997, p. 124). 

 

A passagem em questão parece ratificar a tese de que pouco importa a orientação 

sexual de uma pessoa, já que ela é muito mais do que isso. E assim se dá ao longo da 

narrativa: todas as referências vão contribuir para reforçar as teses ali defendidas, tal como 

funciona em um texto científico. 

É evidente que se esse texto for submetido aos critérios de análise de especialistas da 

literatura infantojuvenil, como Regina Zilberman, Edmir Perrotti, João Luís Ceccantini, entre 

muitos outros, ele certamente não se sustenta como um texto de boa qualidade literária, já que 

a autora demonstra estar muito mais preocupada em instruir o leitor juvenil do que lhe 

possibilitar a experiência do prazer estético pela gratuidade da arte literária. Nele, os 

elementos formais parecem estar muito mais ligados a fatores externos do que aos internos. 

Além disso, o uso demasiado de informações científicas e históricas acabam por afrouxar a 

narrativa, tornando-a relativamente artificial.  

No entanto, é preciso lembrar que do ponto de vista temático o livro de Giselda se 

apresenta como inovação e ruptura, já que foi publicado em 1997, momento em que no Brasil 

as discussões sobre orientação sexual ou identidade de gêneros não estavam tão acirradas 

socialmente como estão atualmente. Isso ganha maior relevância quando se considera que, 

conforme matéria elaborada por Mariana Filgueiras e publicada recentemente no jornal O 

Globo, somente agora as editoras passam a apostar na literatura infantojuvenil gay. A matéria 

destaca que Garoto encontra garoto, do norte-americano David Levithan, terceiro romance 

lançado no país, indica a abertura do mercado editorial brasileiro para essa vertente, que 

chega ao Brasil depois de 11 anos de sua primeira publicação em 2003. Por essa vertente, a 

obra de Giselda é inovadora. 
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Vale também ressaltar que ao longo da narrativa está bastante claro o 

questionamento que se faz em relação à tradição social e cultural homofóbica que perpassa 

variados setores da sociedade. No trecho abaixo a voz narrativa traz à tona tal visão pela ótica 

da mãe de Marco Aurélio, que diante do marido homofóbico, prefere não discutir a questão: 

 

- Pelo amor de Deus, dá um tempo! – reagiu Rodrigo. – Chega desse 
assunto. Vamos ver nosso vídeo em paz, de acordo? 
Ela fez um gesto de “deixa pra lá”. Sabia que a discussão não daria em nada 
mesmo. A homofobia estava de tal forma arraigada na cultura brasileira que 
só um milagre modificaria tudo isso. Quem sabe se alguma das novas teorias 
sobre a causa da homossexualidade fosse enfim comprovada e mudasse 
alguma coisa. Ou ficaria pior? O homossexual seria considerado 
definitivamente como doente, um ser anormal, erro ou aberração da natureza 
(NICOLELIS, 1997, p. 51). 

 

De modo geral, o texto coloca em confronto passado e presente, na tentativa de 

repensar novos caminhos para o futuro, discutindo o que está posto e o que precisa ser 

mudado. Nesse sentido, é louvável o enfrentamento do tema por parte da autora, sobretudo, 

porque discutir esse assunto não é nada fácil. Convém ressaltar que embora no século XXI, 

muitas fronteiras estejam sendo ultrapassadas, a representação simbólica que se faz social e 

culturalmente da masculinidade e feminilidade permanece ainda na construção binária: 

homem e mulher. Carlos Ceia (2010) nos lembra que na civilização ocidental isso está 

materializado nas cores azul e cor-de-rosa, a primeira representativa da masculinidade e a 

segunda, da feminilidade.  

Em O amor não escolhe sexo percebemos essa construção cultural e social 

vislumbrada a todo o momento pelo comportamento e falas das personagens e do narrador. 

Ao longo da narrativa aparecem discussões acerca dos papéis sociais ocupados pelo homem e 

pela mulher, numa perspectiva de questionamento dessas construções ideológicas e culturais. 

Nas falas e comportamentos do pai e do avô de Marco Aurélio, de Tamires e de Cristiano está 

materializada a visão tradicional de representação cultural, social, comportamental e 

emocional de homem e mulher, já nas personagens Luzia (mãe de Marco), Gislaine, Carlos 

(tio de Marco), dos dois médicos que aparecem na narrativa, temos uma visão mais aberta, 

incorporando aspectos de estudos científicos desenvolvidos sobre o assunto em vários campos 

do conhecimento, o que revela uma tentativa de ultrapassar o ponto de vista binário de 

masculinidade e feminilidade. 
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Assim sendo, diante da impossibilidade de dar conta de todas as possibilidades de 

leitura de O amor não escolhe sexo apresentei, neste texto, uma análise da função exercida 

pela intertextualidade na conjuntura dessa obra. Como ficou evidente, tal texto tem um caráter 

altamente utilitarista: a narrativa foi construída com a intenção visível de colocar em pauta as 

questões ligadas à homossexualidade, o que faz dele um texto monológico, já que o que 

predomina é a voz do autor. 

Apesar disso, O amor não escolhe sexo também se situa no campo da ficção, 

portanto, é um texto literário, mesmo que com grau de elaboração formal menor. E, 

pertencendo ao universo literário, ele é uma construção ideológica e nele estão contidos 

valores e elementos dos mais variados que retomam aspectos sociais e culturais de uma 

determinada época e espaço, que, no caso desta obra, é bastante pertinente, sobretudo, pela 

temática abordada.  

Cabe ainda lembrar que o perfil da voz narrativa desse livro se liga à tradição de 

transmitir um ensinamento ao seu leitor, tipo de narrador que foi visto com bons olhos por 

Walter Benjamin na década de 1930. Ao discutir o papel do narrador na obra de Nikolai 

Leskov, esse importante estudioso valoriza o narrador clássico, cujo caráter principal é o de 

“educador”. Para ele, a verdadeira narrativa sempre traz em si uma dimensão utilitária, de 

forma latente ou não. “Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa 

sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de qualquer maneira o 

narrador é um homem que sabe dar conselhos” (BENJAMIN, 1986, p. 201).  

Do mesmo modo, Yves Reuter, em A análise da narrativa (2002), observa que toda 

narrativa tem uma dimensão “informativo-explicativa”, que pode ser necessária no momento 

de construir a narrativa. Esse estudioso lembra que no século XIX numerosos autores queriam 

instruir seus leitores, assumindo um papel de “sábios” ou “professores”. Em Júlio Verne, 

Victor Hugo, Eugene Sue, é possível ler passagens ou até capítulos inteiros dando explicações 

subordinadas a um objetivo didático. Reuter salienta que os romancistas do século XX 

tenderam a suspeitar dessa dimensão didática, especialmente porque ela tarda a história e 

submete o texto a um saber absoluto. 

Há de notar também que, se de um lado, a escolha do narrador onisciente pode 

revelar uma postura autoritária de querer saber de tudo e, de, portanto, querer dar a palavra 

final; de outro, a opção pelo discurso indireto livre pode revelar uma atitude solidária, de 

trazer à luz o que está escondido, isto é, de dizer aquilo que o outro não tem coragem de falar. 

E embora, em alguns momentos a linguagem do livro seja científica demais, exagerando até 
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na seleção de algumas palavras, pesadas demais para alguns leitores mirins, prejudicando com 

isso o imaginário, que é fundamental para o desenvolvimento do leitor em formação, o texto 

tende a colocar lado a lado essas duas experiências.  

Ao longo da narrativa, há a valorização tanto do conhecimento científico quanto do 

empírico, um não é o oposto do outro, pelo contrário, ambos estão a favor da compreensão 

das experiências humanas. Assim como a ciência não dá conta de todos os mistérios que 

rondam a natureza humana, a sabedoria popular e o conhecimento prático também não dão. O 

final em aberto, mais do que não encerrar a questão, além de deixar claro que Marco Aurélio 

ainda é jovem para definir sua identidade de gênero, também pode contribuir com a ideia que 

perpassa toda a narrativa: pouco importa saber as causas ou origens da homossexualidade, 

cada ser humano é o que é, e, como tal, deve ser respeitado, sobretudo pelas ações que 

praticam na sociedade, independentemente de sua orientação sexual. 
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A importância da literatura nos materiais didáticos de língua espanhola 

 

 

Vanessa Pansani VIANA (UNESP – FCL/Assis) 

 

RESUMO: O trabalho faz um levantamento dos materiais didáticos mais utilizados nas aulas 
de língua espanhola, com a finalidade de produzir um dossiê crítico acerca dos textos 
literários selecionados para estes materiais. Sua justificativa baseia-se na constatação de que, 
com o novo programa implantado ao currículo do Estado de São Paulo, o “São Paulo faz 
escola” houve um empobrecimento nos critérios de escolha e diminuição de publicação de 
textos literários nos materiais didáticos utilizados, o que resultou em um envio restrito desses 
exemplares para a escolha entre os docentes da rede pública. Por isso, um estudo que 
investigue as causas dessa mudança e seus possíveis desdobramentos para o cotidiano escolar, 
assim como para a influência na formação do público leitor que advém desse currículo pode 
apontar um dos rumos e relevância que está tomando nossa literatura no cenário da sociedade. 
O objetivo principal é reconhecer se a literatura está devidamente presente e inserida no 
contexto sociocultural dos discentes e se, consequentemente está auxiliando no processo 
ensino-aprendizagem presente nas diversas instituições de ensino. 
PALARAS-CHAVE: Literatura. Língua Espanhola. Materiais Didáticos. 
 
ABSTRACT: The project surveys the most widely used textbooks in spanish language classes, 
in order to produce a critical dossier about selected literary texts for these manuals. His 
rationale is based on the finding that , with the new program implemented into the curriculum 
of the State of São Paulo, " São Paulo faz escola " was an impoverishment in the selection 
criteria and decreasing publication of literary texts in the textbooks used , the which resulted 
in a restricted sending these specimens to choose among teachers in public schools. 
Therefore, a study to investigate the causes of this change and its possible outcomes for the 
school routine , as well as the influence on the formation of the readership that comes  of 
society. The main goal is to recognize if the selection of literature is present and properly 
inserted in the sociocultural context of learners and is consequently aiding in the teaching- 
learning present in the various institutions of learning process. 
KEYWORDS: Literature. Spanish Lenguage. Textbooks. 
 

Apesar da grande oferta e do fácil acesso às diversas obras literárias em manuais de 

ensino, livros didáticos e paradidáticos nas escolas pertencentes às redes estaduais, municipais 

e particulares de ensino, são constantes as queixas de muitos educadores a respeito da 

dificuldade de inserção de um trabalho qualitativo relacionado à leitura e compreensão do 

acervo literário existente em tais instituições. 

Uma das possíveis causas apontadas é a concorrência da leitura tradicional com a da 

era digital, pois as novas tecnologias são vistas como um fator preponderante para o 

desinteresse no desenvolvimento da ampliação do repertório de leitura das obras disponíveis. 
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Assim como também a seleção e disposição dos textos literários inseridos nos diversos 

manuais didáticos e na forma como estes são submetidos na abordagem didática. 

Os discentes buscam as informações nos textos literários, assim como a troca delas, 

de modo fácil e rápido. Dessa forma, a metodologia para leituras de quaisquer tipos de textos, 

sejam eles verbais ou não verbais, de textos literários em obras canônicas, em livros 

paradidáticos ou didáticos nas instituições de ensino é um desafio para o trabalho docente, 

principalmente no que concerne à leitura e às práticas de ensino voltadas ao letramento das 

línguas estrangeiras. 

É nesse contexto que Santaella (2002) aponta o surgimento de um novo tipo de leitor, 

o leitor virtual, ou seja, aquele que já nasceu inserido na chamada era digital. Sobre ele a 

autora discorre: 

 

Não mais um leitor que segue as sequências de um texto, virando páginas, 
manuseando volumes, percorrendo com seus passos a biblioteca, mas um 
leitor em estado de prontidão, conectando-se entre nós e nexos, num roteiro 
multilinear, multissequencial e labiríntico que ele próprio ajudou a construir 
ao interagir com os nós entre palavras, imagens, documentação, músicas, 
vídeo etc. (SANTAELLA, 2002) 

 

Por meio dessa problemática, o pensamento para o ensino das línguas estrangeiras, 

através da literatura, como contribuição eficaz na construção do conhecimento dos novos 

educandos deve ser baseado em uma incessante busca de dinamismo sem deixar de ser 

pautada em critérios críticos, como por exemplo, na escolha de materiais que ofereçam um 

repertório interativo e, ao mesmo tempo que atenda às necessidades socioculturais desses 

alunos. 

Partindo desse pressuposto, o estudo em questão pretende estudar vários manuais 

didáticos, paradidáticos e apostilas de língua espanhola, para investigar se há uma seleção de 

textos literários nestes manuais e como ela é feita, como também verificar quais são as obras 

literárias disponíveis mais recomendadas aos estudantes de língua espanhola e como são 

abordadas paralelamente ao trabalho docente contínuo. 

Um exemplo de manual de língua espanhola que está carente de textos literários é o 

livro Espanhol Entérate! (2008), formulado especialmente para o oitavo ano do ensino 

fundamental, série na qual os alunos não são considerados iniciantes no idioma, pois há dois 

volumes anteriores. Neste volume que foi distribuído na rede pública de ensino do Estado de 

São Paulo só há um fragmento de texto literário distribuído em suas quarenta e oito páginas, 
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trata-se de “Otroso”, de Graciela Montes (1995, p. 21-22 apud BRUNO; ARRUDA; 

MENDES, 2008). 

Como é visto, muitos textos literários quando chegam a ser explorados nesses 

materiais didáticos só são apresentados de forma adaptada para a linguagem mais cotidiana e 

contemporânea, e, como um dos fatores primordiais da constituição da obra como arte é a 

linguagem pensada e trabalhada pelo autor, há que se refletir sobre o problema que esse tipo 

de publicação cria para a compreensão do texto literário como uma obra de arte genuína. 

Além disso, é possível vislumbrar como a composição da memória coletiva da sociedade está 

se compondo e recompondo através de uma análise mais apurada dessas adaptações, uma vez 

que as ações humanas perante as estruturas culturais denotam qual(is) relação(ões) está(ão) 

em primazia em um determinado momento histórico. Acerca desta particularidade Moreira 

(2002, p. 6) observa: 

 

A noção fundamental que rege uma história da literatura é a de substituição 
de sistemas, competindo, pois, à história da literatura descrever as 
transformações dos valores literários no curso do tempo, estudando o 
desenvolvimento da consciência estética, que implica apelar para elementos 
de ordem social, ou seja, as atitudes das épocas para com a arte literária. 

 

Umas das finalidades deste estudo é apresentar um panorama crítico, voltado a 

orientar o trabalho docente, como também analisar se a seleção dos textos literários respeita o 

contexto sociocultural dos discentes que os utilizam. Dessa forma, disponibilizar-se-á um 

estudo crítico que facilitará futuras adaptações de tais manuais e, consequentemente, auxiliará 

em novas práticas de aprendizagem da língua espanhola, tendo como base a leitura dos textos 

literários disponíveis e a contribuição destes para a construção e amplificação do repertório da 

língua. 

O contexto social dos discentes e futuros falantes da língua espanhola não pode ser 

ignorado, uma vez que vários estudos de cunho linguístico apontam que a aprendizagem é 

favorecida quando o repertório discente é aproveitado para desenvolver suas habilidades 

vindouras. Assim, a construção do aprendizado tendo como um de seus pilares mais 

importantes a seleção da literatura, precisa ser pensado de modo crítico e, a escolha dos textos 

literários presentes nestes materiais didáticos, bem comoas leituras de obras canônicas 

deveriam ser enfatizadas à realidade do aluno, fato este imprescindível para que ele alcance 

maior êxito neste processo educacional. Esteves (2013, p. 94) discorre sobre o assunto: 
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El espacio de la clase de ELE debe cumplir los objetivos de que él se espera, 
es decir, la producción de un lector crítico que sea capaz no solo de leer un 
texto (en todos los sentidos), pero también de leer el mundo. Que además de 
articular un texto en la lengua extranjera, sepa defender sus ideas y sepa 
imponerlas en el mundo, sea en la lengua materna, sea en la lengua 
extranjera. Para ello tiene que estar claro que el lugar de formación de 
lectores críticos es cualquier clase, entre ellas la lectura crítica del mundo.  
 

Uma visão que não deve ser postergada é a de que tanto os textos literários 

selecionados para comporem os materiais didáticos, como outros elaborados exclusivamente 

para auxiliá-los, como ocorre atualmente no programa São Paulo faz Escola, pertencente ao 

currículo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo devem ser pensados para 

complementar a vida do educando, desde o início de sua formação e, quando não há uma 

preocupação com essa iniciação saudável no universo escolar, possivelmente haverá muitos 

prejuízos em seu processo de letramento. Tratando-se de uma língua estrangeira, as 

dificuldades ampliam-se ainda mais, por isso a abordagem interacionista no que concerne ao 

trabalho de leitura de textos literários, segundo Piaget (1974, p. 69), deve ser privilegiada na 

elaboração destes manuais, preponderantemente no que tange aos da educação básica: 

 

Não somente uma aprendizagem não parte jamais do zero, quer dizer que a 
formação de um novo hábito consiste sempre numa diferenciação a partir de 
esquemas anteriores; mas ainda, se essa diferenciação é função de todo o 
passado desses esquemas, isso significa que o conhecimento adquirido por 
aprendizagem não é jamais nem puro registro, nem cópia, mas o resultado de 
uma organização na qual intervém em graus diversos o sistema total dos 
esquemas de que o sujeito dispõe. 

 

A afirmação de Piaget constitui-se como uma ferramenta fundamental para a análise 

dos textos literários pertencentes aos materiais que serão analisados neste projeto, pois além 

de contemplar o ponto de partida para qualquer aprendizagem, considera o conhecimento 

prévio do aluno, denotando que os materiais por ele utilizados devem interagir com seu 

contexto sociocultural. 

Destarte, a dinâmica do ensino através da literatura é importante para a construção da 

aprendizagem da língua espanhola, por isso a seleção de textos literários pertencentes aos 

manuais e livros didáticos mais utilizados, adequando-os de forma mais precisa ao perfil do 

educando ao qual se pretende atender e à metodologia elaborada para o estudo e 

aprofundamento dos textos literários inclusos. 

Tanto Wellek e Warren (2003) quanto Candido (2000) forneceram ótimos 

argumentos para a análise de obras literárias, os autores ressaltam a importância da literatura 
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na vida das pessoas e sua relação com o mundo que as cercam e, a forma que as constituem 

como sujeitos de seu aprendizado contínuo. 

Perpassando por essa mesma trajetória citada, este estudo parte do pressuposto de 

que o ensino de uma língua estrangeira, por meio de textos literários, deve condizer com a 

relação do sujeito aprendiz com o mundo, de suas experiências de leitura e como elas foram 

construídas em seu processo de formação. 

 

A literatura é uma instituição social que usa como veículo a linguagem, uma 
criação social [...] A literatura também tem uma função social, ou “uso”, que 
não pode ser puramente individual. Assim, a grande maioria das perguntas 
suscitadas pelo estudo literário são, pelo menos finalmente ou por 
implicação, questões sociais. (WELLEK; WARREN, 2003, p. 113). 

 

O estudo apresentado propõe uma metodologia que seja pautada nos argumentos 

desses e dos demais autores que serão pesquisados em todo seu processo de construção, por 

tratarem a literatura e de seu contexto comunicativo como peça fundamental para qualquer 

tipo de aprendizado. 

Neste mesmo caminho, Candido (2003, p. 63) destaca: 

 

A literatura é pois, sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e 
sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, 
aceitando-a, deformando-a. A obra não é um produto fixo, unívoco ante 
qualquer público; nem este é passivo, homogêneo, registrando 
uniformemente seu efeito. 

 

Como afirma Bakhtin (1997, p. 46), os discursos de qualquer enunciado, sejam 

literários ou não, devem levar em consideração a terceira pessoa, neste caso os discentes, por 

isso é fundamental que tanto a metodologia de ensino presente no trabalho educacional, como 

a seleção dos materiais didáticos com textos literários apropriados seja pautada em uma 

escolha que legitime as palavras do autor. 

Todos os processos de seleção dos manuais didáticos e análise de seus textos 

literários deverão ser estudados para a composição do dossiê crítico de orientação educativa 

para o ensino de língua espanhola, tendo como seu eixo principal o aprofundamento do 

trabalho com os textos literários. As etapas descritas nos objetivos serão abordadas de forma a 

evidenciar como todo o material fora formulado e, se suas particularidades atendem às 

expectativas de aprendizagem da língua. 
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O levantamento do material e sua análise terão como base metodológica, além das 

teorias já citadas, a argumentação de Barthes (2003, p. 161): 

 

Em si, uma linguagem não é verdadeira ou falsa, ela é válida ou não, isto é, 
constituindo um sistema coerente de signos... Pode-se dizer que a tarefa 
crítica é puramente formal: não consiste em “descobrir”, na obra ou no autor 
observados, alguma coisa de “escondido”, de “profundo”, de “secreto”, que 
teria passado despercebido até então, mas somente em ajustar como um bom 
marceneiro que aproxima apalpando “inteligentemente” duas peças de um 
móvel complicado 
 

Este ajuste, citado por Barthes, será contemplado na análise crítica dos materiais 

pertencentes ao projeto, no que concerne à aplicabilidade dos recursos utilizados pelos autores 

das obras para o trabalho didático com os textos literários, formulação dos enunciados 

adjacentes e suas funções no processo de aprendizagem da língua espanhola. Neste sentido, o 

estudo não pretende descobrir materiais inéditos para substituir os mais utilizados, mas sim 

oferecer um repertório de análise crítica sobre sua composição e mecanismos de auxílio para 

uma melhor adequação deste uso, no que tange a seleção, compilação, elaboração e 

aprofundamento dos textos mais utilizados no processo do cotidiano escolar. Outro aspecto 

fundamental é discutir como a relação da ideia de Mimesis na obra de Auerbach (1998) e a 

ideia de verossimilhança já explanada por Aristóteles estão presentes na metodologia 

elaborada nesses exemplares. Pois a proposição citada trata-se de uma importante ferramenta 

de abordagem no contexto literário. 
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Relações entre memória e nostalgia: 
o conflito pela ocupação do espaço em O som ao redor 

 

 

Vitor SOSTER (FFLCH – USP) 
 

RESUMO: Partindo da tradição crítica materialista, propõe-se uma relação entre memória e 
nostalgia para abordar a disputa pelos espaços rural e urbano em sociedades capitalistas. 
Desse modo, adota-se, como ponto de partida, O som ao redor (MENDONÇA FILHO, 2012), 
filme que retrata a classe média contemporânea em que coexistem a superação e a persistência 
de desigualdades. Assim, a princípio, define-se memória como a consciência da justaposição 
entre o tempo e o espaço e, nostalgia como a idealização de um tempo “despacializado” ou de 
um espaço “destemporalizado”. Ao relacionar esses procedimentos de elaboração histórica 
aos de construção fílmica, não se deve esquecer que o “som”, em sua acepção mais material, é 
uma onda que se propaga no espaço pelo tempo. Parece, portanto, razoável aproximar o 
conceito de memória ao de som. Pois, como se pretende argumentar, o som, nessa obra, 
parece ter a função de trazer à tona a memória aos espectadores. Todavia, acompanhando os 
percursos dos personagens, vemos representações de vidas esmaecidas devido à imersão num 
mundo nostálgico. Ressalta-se, entretanto, que seria engano, numa abordagem totalizante, 
compreender a memória como separada da nostalgia, uma vez que se constituem 
dialeticamente e, ao estender tal noção aos recursos artísticos utilizados, isto é, à exploração 
dos recursos sonoros e visuais, chega-se às condições para a discussão das especificidades da 
linguagem audiovisual em representar os conflitos sociais da contemporaneidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Memória. Nostalgia. Conflito social. Audiovisual. Materialismo. 
 
ABSTRACT: Having cultural materialism as the theoretical background, I try to present how 
the relationship between memory and nostalgia is used to approach the conflicts in the rural 
and urban spaces in capitalist societies. The movie Neighboring sounds (MENDONÇA 
FILHO, 2012) is adopted as a starting point. It portraits contemporary Brazilian middle class 
situations. In those situations we can see how the persistence of social inequalities coexists 
with attempts at superseding them. So, at first, memory is defined as the consciousness of the 
juxtaposition of time and space and nostalgia as the idealization of a “spaceless” time and a 
“timeless” space. When relating these historical concepts to the ones depicted in the film, it is 
necessary to highlight the use of sound. In its most literal sense, it is a wave spreading 
through space in time. Hence relating the concepts of memory and sound seems reasonable 
because, as it is presented below, the sound, in this film, seems to be able to bring the memory 
forth to the public. However, observing the characters’ development, we see that we are 
facing faded life representations as a consequence of their immersion in a nostalgic world. 
Thus it would be a mistake to consider memory without nostalgia since they are constituted 
dialectically and extending this notion to the use of the sound and the visual tools, it is 
possible to discuss the specificities of the audio-visual language to represent current social 
conflicts. 
KEYWORDS: Memory. Nostalgia. Social conflict. Audio-visual. Materialism. 
  

A princípio, pode parecer impróprio falar de um filme que retrata experiências 

cotidianas de personagens da classe média brasileira contemporânea em meio a trabalhos 

pertencentes ao eixo temático que busca discutir representações artísticas de guerras e 
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ditaduras. No entanto, pretendo demonstrar que o longa-metragem pernambucano O som ao 

redor de Kleber Mendonça Filho (2012) pode ser considerado um bom ponto de partida para 

que compreendamos como aquilo, que parece estar tão distanciado de nosso tempo e espaço, 

marca presença, ainda que muitas vezes implicitamente em diversas circunstâncias de nosso 

cotidiano. 

Para tratar do passado, portanto, é importante, a princípio, apresentar algumas 

considerações a começar pelo modo como serão entendidos os termos “memória” e 

“nostalgia” ao longo deste trabalho, uma vez que são termos comumente utilizados com 

sentidos variáveis. Assim sendo, memória dirá respeito à relação de indivíduos com um 

presente “historicizado”, isto é, quando o “eu” se situa no “aqui” e “agora”, determinado 

processo histórico atua sobre ele, e ter ciência disso é, de fato, se relacionar, via memória, 

com a realidade. É evidente, portanto, que a memória ocupará um papel relevante na 

constituição de subjetividades e, no âmbito social, tornar-se-á, como diz a historiadora Maud 

Bracke da Universidade de Glasgow (2011, p. 6, tradução nossa), “um espaço de relações de 

poder e conflito sociopolítico”.  

Em síntese, falar de memória é falar de um “passado vivo” com potencial de 

desestabilização do status quo. Quanto à nostalgia, vale retomar a história da própria palavra 

assim como apresentado pela professora de literatura comparada da Universidade de Harvard, 

Svetlana Boym (2001). Segundo a autora (2001, p. 3-4), a própria origem do termo é 

nostálgica, posto que, a despeito dos radicais da palavra serem gregos, o termo em si não 

existia na Idade Antiga, tendo aparecido em fins do século XVII na Suíça em tratados de 

medicina que buscavam nomear certa “doença” que acometia muitas pessoas da época, entre 

elas, soldados alemães e suíços que lutavam no estrangeiro. Daí justifica-se o uso dos termos 

gregos nostos, retorno ao lar, e algia, desejo. Assim, dessa breve digressão, nos interessa a 

seguinte noção para a definição da nostalgia: o deslocamento no tempo e no espaço, que não 

se restringe apenas ao escopo do individual, mas também ao do coletivo. Além disso, mais do 

que uma relação idealizada seja com o passado, seja com o futuro, o que é mais alarmante no 

sentimento nostálgico é a percepção idealizada de um presente que se define por ruptura com 

o passado e o de um futuro que, se existe, é apenas como o da possibilidade de retorno a esse 

passado supostamente perdido. O que certamente traz consequências para a percepção 

espacial que se torna alienada. Nas palavras de Boym, pensando no sentido etimológico 

previamente exposto, “o perigo da nostalgia é que ela tende a confundir o verdadeiro lar com 

o imaginado” (tradução livre, 2001, p. XVI). Em resumo, quando levamos em conta a 
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“nostalgia”, estamos considerando a relação com um tempo “morto-vivo”, isto é, com um 

tempo considerado ido, mas que é reiterado constantemente.  

Entretanto, ao realizar tal distinção entre memória e nostalgia, não parece ser muito 

indicado apresentá-las por oposição, mas por meio de uma relação dialética como a análise do 

filme a ser exposta pretende demonstrar. É, então, a partir da perspectiva do materialismo 

histórico que desenvolvo os apontamentos aqui apresentados e, entre meus referentes teóricos, 

menciono inicialmente uma distinção feita por Paulo Eduardo Arantes em Sentimento da 

dialética (1992). Nesse livro, ao se referir a um possível modo de definição da experiência 

brasileira, Arantes afirma que ela se daria por meio de dualidades e não por dualismos, ou 

seja, é apenas via memória que podemos compreender a “coexistência sistemática e 

descompartimentada de herança colonial e presente capitalista” (ARANTES, 1992, p. 38), ao 

contrário da ideia de “dualismo” que, assim como a de nostalgia, aposta na fragmentação 

temporal e num presente livre de conflitos passados. Sobre isso, cito também um breve relato 

de Roberto Schwarz em seu famoso ensaio “Cultura e política: 1964-1969” (1970). Nele, ao 

comentar sobre os anos que precederam ao golpe militar, Schwarz se lembra, como ele 

mesmo diz, que o país estava “irreconhecivelmente inteligente” (1970, p. 81). Era uma época 

em que parecíamos estar finalmente superando injustiças construídas ao longo dos séculos. 

Era um período em que “polícia e justiça não estiveram simplesmente ao lado da propriedade 

(notavelmente em Pernambuco)” (SCHWARZ, 1970, p. 81), ou seja, foi um episódio de nossa 

história em que coletivamente foi possível acreditar no progresso e na ruptura com o passado. 

A consequência direta disso no caso específico do relato de Schwarz foi a resposta dos setores 

conservadores que tinham como objetivo “ativar politicamente os sentimentos arcaicos da 

pequena burguesia” (SCHWARZ, 1970, p. 82). E como afirma o autor na sequência: 

“tesouros de bestice rural e urbana saíram à rua, na forma da ‘Marcha da família, com Deus 

pela liberdade’, movimentavam petições contra divórcio, reforma agrária e comunização do 

clero, ou ficavam em casa mesmo, rezando o ‘Terço em família’, espécie de rosário bélico 

para encorajar os generais”. 

Foi assim, então, que o autor pôde compreender que o atraso, na verdade, não se 

opunha ao progresso, mas o sustentava. E é devido a esse ponto da verdadeira natureza da 

modernidade que chamo atenção, agora no campo da estética, para três pontos que já 

constavam no ensaio de Charles Baudelaire, pioneiro na caracterização do artista moderno, 

intitulado “O pintor da vida moderna” (1988). Ainda que o texto em si possua tom eufórico, 

não há como não estranharmos as qualidades dessa estética, então, emergente. A primeira 
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característica que destaco é a da ‘beleza’ que deixa de ser eterna, tal qual defendia o 

movimento romântico, e passa a ser encontrada no mundo ‘concreto’ e tangível ao homem, 

logo, tornava-se fugidia e valorizava-se por sua novidade e racionalidade. A segunda dizia 

respeito especificamente a esse mundo concreto, à verdadeira natureza dessa realidade 

artística que, de fato, estava mais próxima da imaginação do que da realidade concreta, pois 

“quando um verdadeiro artista chega à execução definitiva de sua obra, o modelo será mais 

um embaraço do que um auxílio” (1988, p. 179). E, finalmente, destaco a diferenciação que o 

autor faz entre “amor” e “orgia ou cumprimento de um dever conjugal”. Se o primeiro 

requereria “tempo e dinheiro” e seria a “ocupação natural dos ociosos”, o segundo seria “uma 

repugnante utilidade” (BAUDELAIRE, 1988, p. 194). Resumindo, o imaginário constituído 

em torno do moderno projeta um mundo puramente feito de constantes novidades (e de 

rupturas), criadas pelo intelecto, possui apenas pretensões realistas (isto é, há idealização do 

tempo e espaço presentes) e é excludente (mantendo o status quo), isto é, características essas 

diretamente relacionadas ao sentimento nostálgico.  

Curiosamente com a ascensão da pós-modernidade em reação à institucionalização 

da arte moderna (que era caracterizada por rupturas com a tradição), a nova ruptura proposta 

para restauração do efeito de choque passa pela fragmentação do próprio signo linguageiro 

que deixa de possuir necessariamente significado, reduzindo-se a mero significante, assim 

como Fredric Jameson (2006), crítico cultural norte-americano, defende, indicando, portanto, 

um espraiamento da nostalgia em detrimento da memória. Por outro lado, se nos voltarmos 

para o pré-moderno, para o tempo da tradição, podemos encontrar em Bruno Latour, filósofo 

citado por Svetlana Boym, uma citação de interesse: “o tempo moderno do progresso e o 

tempo anti-moderno da tradição são gêmeos que falharam em se reconhecer: a ideia de 

repetição idêntica do passado e aquela da ruptura radical com qualquer passado são resultados 

simétricos de uma única concepção de tempo” (LATOUR, 1993, apud BOYM, 2001, p. 19). 

Quer dizer, a fim de estabelecer condições reais de emergência do novo, o mais indicado, ao 

que parece, não é romper com o que aí está, mas é partir das circunstâncias dadas. E o filme O 

som ao redor pode ser considerado um bom exemplo disso ao levarmos em conta como sua 

forma se relaciona com a contemporaneidade. 

Para os que não conhecem ou não se lembram, O som ao redor entrelaça episódios 

de conflitos banais e de certa paranoia em relação à segurança privada entre personagens de 

classe média de uma mesma vizinhança. Dentre seus muitos personagens, destacam-se os 

núcleos da dona-de-casa Bia e de sua família; de Francisco, proprietário decadente de terras; 
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de João, neto de Francisco e corretor de imóveis; e de Clodoaldo, guarda-noturno. Tais 

episódios se desenvolvem, após um prólogo, em três partes. Especificamente na primeira 

parte também podem ser distinguidos alguns esquetes, com personagens outros que 

apresentam participação isolada na narrativa e que se relacionam de modo indireto com os 

núcleos principais mencionados de modo a demonstrar que os conflitos apresentados não são 

meramente individuais, mas aplicados a toda uma classe.  

De todo modo, do ponto de vista da curva narrativa, nada muito significativo parece 

ocorrer (as situações de tensão, de clímax, nunca chegam a uma resolução) até o desfecho da 

terceira parte, momento em que descobrimos que o verdadeiro propósito de Clodoaldo não era 

guardar as propriedades dos moradores, mas vingar a morte de seu pai, morto por um capataz 

de Francisco trinta anos atrás, devido a uma disputa por terras. Isto é, a despeito dos episódios 

que seguimos por aproximadamente duas horas, são nos últimos minutos que descobrimos a 

verdadeira narrativa que, até então, estava apenas latente. Desse modo, chama atenção a 

perspectiva na qual se situa o narrador. Mesmo partindo de uma experiência pouco 

expressiva, proveniente da classe média, ele é capaz de perceber sua profundidade histórica. 

Isto é, atribuir sentido a esse filme significa necessariamente estabelecer relações não só com 

a experiência de indivíduos da classe social em questão, mas também com a experiência num 

âmbito social mais amplo, tamanha é sua referência ao cotidiano da classe média brasileira e 

às origens coloniais das desigualdades do país. E, como consequência disso, somos levados a 

reconstituir a imagem nacional, comumente representada em verde e amarelo, que passa, 

então a ter no preto e branco, cores mais adequadas para sua representação. 

Outro aspecto que confere singularidade a esse filme é a oscilação entre a utilização 

de convenções da narrativa cinematográfica comercial contemporânea e uma série de 

deslocamentos entre os significados usuais provenientes delas e os resultados inesperados que 

surgem daí. Cito alguns exemplos. Primeiramente o episódio da invasão noturna na casa de 

Fernanda, filha de Bia, que se revela repentinamente como apenas um sonho; outro é a 

aparição repentina de um garoto negro na casa em que se encontra Clodoaldo e Luciene, 

empregada de Francisco. Se na primeira situação, arma-se uma tensão que não chega a clímax 

algum, na segunda, quando menos se espera, algo acontece. Assim sendo, em ambas as 

situações, encontramos procedimentos comumente constitutivos de filmes norte-americanos 

de suspense e terror que, no entanto, diferentemente destes, não se fecham no conflito 

particular dos personagens.  
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Pelo contrário, para compreender seu sentido ameaçador, é necessário lançar mão à 

referência social ali feita, associação, portanto, inesperada para o gênero a que parece se 

associar. Outra situação em que podemos nos surpreender com o afastamento dos sentidos 

pertencentes ao senso-comum é nos momentos em que os personagens estabelecem relações 

claramente nostálgicas com o espaço como na passagem da visita de João e Sofia, namorada 

do personagem, à propriedade rural do avô. O passeio bucólico pelo “engenho” é 

acompanhado de sucessivos momentos sinistros e ambíguos, cujos sentidos podem variar 

dependendo do ponto de vista adotado, seja o dos personagens imersos na situação, seja o dos 

espectadores que observam de fora. A principiar, temos os lentos passos no piso superior da 

casa ouvidos do porão: o que pode representar uma mera curiosidade de João e Sofia sobre 

quem está no cômodo superior transforma-se, para o espectador, numa cena perturbadora 

onde os passos se transformam em ecos fantasmagóricos do passado escravocrata, posto os 

personagens estarem numa ala que originalmente havia sido o abrigo de escravos.  

Na sequência, a visita a ruínas nos perturba com gritos imaginários. Se o contexto da 

visita à fazenda nos leva a associá-los à já distante tortura física de trabalhadores forçados, o 

desfecho do episódio nos revela que, de fato, eles se encontram num cinema em ruínas e que, 

portanto, os gritos eram uma mera alusão a filmes apelativos que já devem ter sido exibidos 

no local. Por fim, o divertido banho dos personagens na cachoeira se converte 

repentinamente, sob o olhar do narrador, num banho de sangue, mais uma vez dissolvendo 

qualquer tentativa de partilharmos da experiência dos personagens de um contato inocente e 

alienado com o espaço presente. Em todas essas passagens, procedimentos narrativos 

audiovisuais alinhados a uma estética pós-moderna (e com potencial de aprofundar a 

nostalgia) – tais como o esfumaçamento da tensão narrativa (como no som dos passos que 

aparentemente não levam a desdobramento algum), a fragmentação do olhar (como nas ruínas 

que, a princípio, não são reveladas como pertencentes a um cinema) e a ausência de 

causalidade (como parece ocorrer no repentino tingimento da cascata em vermelho) – são 

utilizados de modo a não reforçar o sentimento nostálgico presente entre os personagens, mas 

a restaurar a memória social.  

Um olhar mais atento a essa sequência de episódios expostos aqui nos revela também 

que o aleatório e o fragmentário dela é apenas aparente. Ao retomar os recursos audiovisuais 

utilizados, em especial os sonoros, nessas cenas que se unem por sua referência ao Brasil 

colonial, pode-se notar que temos: passos misteriosos, seguidos de gritos, um baque e, por 

fim, sangue em abundância – exatamente a sequência que encontraríamos numa cena de 
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assassinato num filme de suspense, só que no caso, o crime é de proporção sócio-histórica, 

ainda mais reforçado pela cena seguinte ao banho de sangue em que bruscamente voltamos ao 

apartamento de João, onde a filha da empregada doméstica canta inocentemente à porta do 

quarto do patrão, alheia às circunstâncias que a fazem estar onde está. Sendo assim, é 

concluída no filme a ideia de que o conflito pretérito traz consequências para o presente. Quer 

dizer, a fragmentação não impede o narrador de estabelecer uma continuidade, ou melhor, ao 

que parece, é exatamente devido à fragmentação narrativa que a memória e a experiência 

social, que ela traz, podem ser captadas.  

Desse modo, são as relações entre as tramas narrativa e social, apresentadas por meio 

da linguagem audiovisual, que constroem um painel do modo de vida da classe média 

contemporânea em que superação e persistência coexistem. Apenas para citar mais um 

episódio que ilustra tal afirmação: ao queimar o aparelho bark free de Bia, Francisca, sua 

faxineira, se responsabiliza pelo erro e, mantendo a relação num nível profissional – e não de 

servidão – assume um possível desconto no salário para reparar o dano; no entanto, Bia, 

personagem de aparência “descolada”, afirma que não pretende realizar qualquer desconto, o 

que não a impede de assumir a autoridade da ordem patriarcal e humilhar Francisca por meio 

de xingamentos e de um dedo em riste, apontando a cozinha como sendo o lugar de onde ela 

não deveria ter saído. 

Ainda assim, não podemos nos deixar levar pelas passagens tão expressivas citadas 

aqui como a da visita à propriedade de Francisco ou da queima do aparelho inibidor de latidos 

e concluir que predomina no filme um registro exaltado. Pelo contrário, a experiência de vida 

dos personagens é representada no Som de modo esmaecido. O processo em si das ações é 

frequentemente posto de lado, o que pode ser entendido como uma estratégia do foco 

narrativo de se aproximar da própria percepção alienada dos personagens de classe média. E 

isso ganha forma de diferentes modos: da bebedeira, não temos a consumação do exagero, 

apenas uma imagem de garrafas já consumidas; do uso de drogas, não vemos meramente sua 

fruição, mas um modo politicamente correto com o auxílio de um aspirador de pó para 

dispersar a fumaça; do tráfico, nada consta de suas consequências sociais, resta só a ação tão 

trivial quanto a da compra de galões de água; da presença policial, consta apenas como 

consumidora de produtos de camelô e não como a inspetora enviada pelo poder público; de 

um arrombamento de carro, vemos a gentileza da preservação impecável do vidro, a violência 

do ato em si se encontra ausente.    
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Tal alienação do que de fato ocorre fica ainda mais explícita ao levarmos em 

consideração os eixos espaço-temporais da narrativa. Numa história em que o conflito pelo 

espaço vem à tona, é notável a noção de “dissolução espacial” presente nela. São 

obscurecidos constantemente os limites entre o público e o privado. Contribuindo para isso, 

não há como deixar de mencionar a presença ostensiva de limites seja ela marcada por muros 

ou pela compreensão limitada dos personagens a respeito daquilo que ocorre a seu redor (num 

nível rasteiro, pode-se mencionar o fato de seguirmos uma narrativa de aproximadamente 

duas horas de duração em que basicamente os episódios se dão numa única vizinhança, mas 

sem que consigamos precisar exatamente em que ponto do espaço se localiza um 

acontecimento em relação a outro). E, obviamente, tal limitação do entendimento vem 

acompanhada de uma “dissolução temporal” da percepção. Ainda que o passado esteja atuante 

no presente, a forma em que o filme é apresentado não demonstra que os personagens são 

capazes de estabelecer tal ligação. Como já dito, elementos do passado aparecem, na verdade, 

de modo um tanto quanto desconexo e repentino, cabendo ao espectador reconstituir as 

relações apenas após a última sequência do filme para obter uma compreensão totalizante. 

E isso se torna possível principalmente por meio do som. Mais do que as imagens, 

são os elementos sonoros utilizados, que não estão necessariamente presentes na cena 

apresentada, os responsáveis pela articulação entre a nostalgia vivida pelos personagens e a 

memória demonstrada pelo narrador. Já em seus momentos finais, Francisco recebe, em seu 

apartamento, Clodoaldo e seu irmão. Desejava contratá-lo como guarda-costas após o 

assassinato de seu “capataz” em Bonito, onde se encontra o “engenho”. Mal imaginava ele 

que Clodoaldo também vinha à casa com um intuito. E ao revelar sua verdadeira identidade 

por meio das palavras do irmão de Clodoaldo (“seu Francisco, vinte sete de abril de oitenta e 

quatro...o senhor não lembra, mas eu e meu irmão aqui, a gente lembra”), a memória vem à 

tona aos personagens. Num momento de repentina tensão, os personagens se levantam e a 

cena é cortada, passamos, na sequência, à Bia que ascende rojões de modo a atormentar o 

cachorro do vizinho que tanto a atormenta com seus uivos. Os rojões explodem. E não há 

como não associarmos o ruído provocado pelas bombas com o de disparos, possivelmente 

feitos contra Francisco na cena anterior, que não vemos. Isto é, a revelação final é responsável 

por uma inversão narrativa. Se até o momento, tínhamos personagens imersos em situações 

consideradas nostálgicas e apresentadas por meio de uma linguagem que ia no mesmo sentido 

e, a partir disso, recuperávamos a memória do processo social atuante; nesse momento final, a 

memória emerge internamente à narrativa, o que, no entanto, não significa que haja uma 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

669 

   

transformação efetiva dos personagens (ou melhor, das classes envolvidas). Ao passarem à 

ação, seja atirando, seja explodindo bombas, ambos caem numa vingança em nome ou de um 

passado nostálgico ou de um futuro igualmente inexistente. Seja como for, a narrativa como 

um todo chega à sua conclusão apresentando uma saída provisória e particular e não 

totalizante e de abrangência social. Entretanto, seria engano deduzir que o filme falha por esse 

motivo, posto que é exatamente desse modo que a narrativa é capaz de permanecer fiel à 

contemporaneidade e simultaneamente deslocá-la, demonstrando um espaço para uma 

possível mudança. 

Voltando à última sequência do filme, é também relevante recordar que para cada 

explosão, há um breve congelamento da imagem até a última explosão cujo congelamento é 

definitivo e acaba a nos remeter ao formato da fotografia, exatamente o elemento pelo qual se 

inicia o prólogo da narrativa quando vemos fotos ao som de uma composição de Serge 

Gainsbourg, intitulada “Cadavres em série”. Nessas imagens, retratam-se grandes 

propriedades rurais e trabalhadores do campo, enfim, imagens que habitam nosso imaginário 

sobre um passado indistinto de nosso país que vaga da vida pública ao cotidiano privado, do 

período colonial escravocrata ao início dos anos 60, época das Ligas Camponesas no 

Nordeste. Chama também a atenção que por mais que novos instrumentos como a castanhola, 

o chocalho, o pandeiro, a conga e o bongô se juntem, o padrão rítmico da música permanece o 

mesmo.  

O desfecho dessa introdução torna ainda mais significativa a relação entre 

continuidade e irrupção do novo. No momento em que já se apresenta a última fotografia, a 

sobreposição de instrumentos é máxima. E parece ser muito significativo que no auge da 

saturação sonora, momento em que a tensão presente na música não teria como crescer mais 

sem se tornar mero barulho, um corte tanto no plano visual quanto no sonoro ocorra. Somos 

transportados para a área de lazer de um condomínio onde enquanto uma garota anda de 

patins, um menino está na bicicleta. A situação é outra, porém, ao atentarmos ao som ao 

redor, isto é, à história ao redor, podemos não ter mais o tambor da composição de 

Gainsbourg (ou o senhor de engenho), mas temos um bate-estacas (de um grande 

empreendimento imobiliário), não temos mais as castanholas, mas o barulho das rodinhas dos 

patins pelo espaço circunscrito de um condomínio, ambos involuntariamente ritmados. Quer 

dizer, o som é completamente outro, mas a base rítmica ainda é a mesma, denotando a 

permanência de conflitos pretéritos na atualidade.   
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Em suma, seja no espaço social, seja no espaço narrativo, essa produção audiovisual 

nos revela uma ordem crônica de conflitos, que não se restringe apenas aos do enredo, e que 

ainda espera por um fim. 

 
REFERÊNCIAS: 

 

ARANTES, Paulo Eduardo. Sentimento da dialética na experiência intelectual brasileira. 
São Paulo: Paz e Terra, 1992. 
 
BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. In: COELHO, Teixeira (Org.). A 
modernidade de Baudelaire. Trad. Suely Cassal. São Paulo: Paz e Terra, 1988. p. 159-212. 
 
BOYM, Svetlana. The nostalgia of the future. New York: Basic Books, 2001. 
 
BRACKE, M. A. From Politics to Nostalgia: the transformation of war memories in France 
during the 1960s-1970s. European History Quarterly, vol. 41, n. 5, p. 5-24, fev. 2011. 
Disponível em: <http://ehq.sagepub.com/content/41/1/5>. Acesso em: 23 set. 2014. 
 
JAMESON, Fredric. Pós-modernidade e sociedade de consumo. In: _____. A virada cultural: 
reflexões sobre o pós-modernismo. Trad. Carolina Araújo. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006. p. 17-44.   
 
SCHWARZ, Roberto. Cultura e política: 1964-1969. In: _____. O pai de família. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1970. p. 61-92. 
 
REUTER, Yves. A análise da narrativa: o texto, a ficção e a narração. Trad. Mario Pontes. 
Rio de Janeiro: DIFEL, 2012. 
 
ZILBERMAN, Regina. A Literatura Infantil na escola. São Paulo: Global, 2003.  
 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN:978-85-66060-17-1 

 

A cigarra literária 
  

 

Viviane Chaves de SOUZA (UNESP – FCL/Assis) 
 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo descrever as características da revista ilustrada A 
Cigarra (1914-1975) e comentar alguns textos literários publicados em suas páginas, 
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literatura brasileira. 
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ABSTRACT: The objetive of this paper is to describe the characteristics of the illustrated 
magazine A Cigarra (1914-1975) and comment some literary texts published in it, identifying 
its literary profile at the beginning of the twentieth century, a moment so heterogeneous of the 
brazilian literature.   
KEYWORDS: Brazilian periodicals. A Cigarra. Pre-modernism. 
  

SÃO PAULO: A METRÓPOLE DO CAFÉ 
 

No começo do século XX, a cidade de São Paulo passou por um intenso processo de 

industrialização e urbanização. Isso foi possível por duas razões: o cultivo do café, iniciado no 

século passado, e a vinda de milhares de imigrantes europeus, sobretudo italianos.  

O café, que na época ocupava o primeiro lugar nas exportações, trouxe para São 

Paulo grande prosperidade econômica e foi um estímulo ao progresso da cidade. As redes de 

estradas de ferro foram ampliadas por diversas regiões para que o café fosse transportado aos 

mercados consumidores com maior facilidade e rapidez. Conforme as linhas férreas eram 

ampliadas, novas fazendas, vilas e cidades eram criadas, contribuindo para o crescimento dos 

centros urbanos.  

 

De todos os produtos, o café continua a motivar maior ocupação de terras. 
Seu plantio se espalha por novas regiões, devastando as florestas existentes 
no seu caminho. Os trilhos da estrada de ferro, a formação de propriedades 
agrícolas e o aparecimento de vilas e cidades são algumas das 
consequências. (CARONE, 2001, p. 40). 

 

Não só vilas e cidades são criadas com a expansão das estradas de ferro, como 

também ocorre o crescimento das já existentes, como São Paulo, conhecida na época como a 

“metrópole do café”.  

A vinda dos imigrantes a São Paulo também foi uma das consequências da economia 

cafeeira. A plantação de café utilizava mão de obra escrava. Contudo, em meados do século 
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XIX, o sistema escravista começou a encontrar obstáculos. Em 1850, é abolido o tráfico 

negreiro no Brasil e, finalmente, em 1888 é promulgada a Lei Áurea, dando “liberdade a 

todos os escravos do território nacional”. (CENNI, 1975, p. 164). 

Necessitando de numerosa mão de obra na lavoura, a solução encontrada pelos 

fazendeiros para substituir os escravos foi utilizar imigrantes como trabalhadores livres e 

assalariados.  

A fim de atrair os imigrantes para as fazendas de café, o governo fez intensa 

propaganda no exterior com panfletos e cartazes, prometendo, entre outras coisas, o custeio 

dos gastos e das passagens. Deu certo. “Realizava-se assim, o sonho dos cafeicultores que 

começaram a dispor, em São Paulo, de mão de obra farta e barata”. (ALVIM, 1986, p. 40).  

Milhares de imigrantes vieram para o Brasil. Contudo, muitos se decepcionaram no 

campo e abandonaram as fazendas. Foram para a cidade, atraídos pelo crescimento urbano e 

industrial de São Paulo:  

 

Se ficasse descontente com a vida de fazenda ou tivesse provindo de área 
urbana na Europa, bem podia estar inclinado a mudar-se para as cidades. E à 
medida que aumentava a disparidade entre as oportunidades rurais e as 
urbanas, cada vez mais pronunciada se tornava esta tendência. (MORSE, 
1970, p. 239). 
 

Além disso, muitos outros imigrantes, ao chegarem a São Paulo, preferiram ficar 

direto na cidade, trabalhando como operários ou comerciantes. Com isso, pode-se afirmar que 

a população de São Paulo quadruplica entre 1890 e 1930. (CARONE, 2001, p. 54). 

Como trabalhadores braçais ou como operários e empreendedores, esses imigrantes 

ajudaram São Paulo a se desenvolver; no campo tornaram possível que a principal fonte 

provedora do processo de transformação da cidade – o café – não ficasse à deriva, e na cidade, 

garantiram o crescimento e o desenvolvimento de indústrias e do urbanismo.  

Segundo Ernani Silva Bruno, com o crescimento da cidade. “Também pessoas de 

outras províncias do Brasil se transferiram para São Paulo.” (BRUNO, 1954, p. 907). 

Com a população crescendo a cada dia, as melhorias urbanas se tornaram 

necessárias. Em 1900, os bondes elétricos substituíram os bondes puxados por burros e as 

cocheiras, o serviço de esgoto e água foi ampliado e, em 1916, inaugurou-se a luz elétrica nas 

ruas públicas, além de bancos nacionais e internacionais, como o Banco do Brasil e o London 

& Brazilian Bank. Depressa São Paulo se tornava uma metrópole moderna, criando novos 

hábitos e comportamentos.  
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No início do século também ocorre o desenvolvimento da técnica de impressão e o 

surgimento de inúmeras revistas ilustradas, coloridas e cheias de fotografias. Essas revistas, 

no geral, eram mundanas ou de variedades e tinham, como principal objetivo, entreter e 

divertir vários tipos de público leitor. Por isso, os assuntos contidos nesses periódicos eram 

variados e sempre abordados de forma descontraída: “As revistas populares do começo do 

século não tinham compromissos políticos ou artísticos. Seu conteúdo era desconexo, 

superficial e dedicado antes em agradar e divertir o leitor de que estimulá-lo. (MORSE, 1970, 

p. 339). 

O surgimento dessas revistas, neste momento, é de grande importância. É nesta 

época que os jornais tomam uma nova postura e passam a ser mais informativos e menos 

literários. O espaço para a literatura nas edições fica reduzido, as crônicas, mais curtas e os 

folhetins são deixados de lado. Assim, os jornais começam a utilizar, “em escala cada vez 

maior, os meios mais diretos de informação: a reportagem e a entrevista”. (BRITO, 2004, p. 

289). 

Com um destaque pequeno nos jornais, são nas revistas “que se irão refugiar os 

homens de letras, acentuando a tendência do jornal para caracterizar-se definitivamente como 

imprensa.” (SODRÉ, 1966, p. 340). 

 

A CIGARRA 

 

A Cigarra foi uma revista de variedades que circulou em São Paulo de 1914 a 1975. 

Fundada pelo jornalista Gelásio Pimenta e pelo Coronel Vieira de Souza, a revista entretinha 

os seus leitores com diversos temas – de política à moda – tratados sempre de forma leve e 

descompromissada.  

Era publicada quinzenalmente e continha de 50 a 100 páginas. Nelas “há textos 

sérios e cômicos, há fotografias e reportagens, poemas e notas sociais, textos de literatos e 

espaços abertos aos mais variados tipos de leitores.” (MATOS, 2003, p. 65). Com tamanha 

diversidade de assuntos, a revista conseguia agradar a todos os gostos e conquistar um grande 

número de leitores, de todas as idades e classes sociais.  

A revista também tinha muitas seções, como a “Charadística”, que oferecia pequenos 

problemas para os leitores resolverem e “Na Berlinda”, que tecia comentários sobre 

personalidades da sociedade paulistana. Mas a seção de maior sucesso era a “Colaboração das 

Leitoras”, que funcionava como um fórum aberto aos leitores. Nesse espaço, os assuntos eram 
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variados e divertidos. Declarações de amor, desabafos, avisos, fofocas e comentários sobre 

pessoas e festas eram os assuntos que dominavam as cerca de 16 páginas que a seção tomava 

Os leitores não eram identificados, pois usavam sempre as iniciais dos seus nomes ou um 

pseudônimo. A seção era tão conhecida, que até foi mencionada em Brás, Bexiga e Barra 

Funda (1927), de Alcântara Machado, no conto “Tiro de Guerra n° 35”. 

 

Um dia porém na seção “Colaboração das leitoras” publicou A Cigarra as 
seguintes linhas de Mlle. Miosótis sob o título de: INDISCRIÇÕES DA 
RUA DAS PALMEIRAS. Por que será que o jovem A.G. não é mais visto 
todos os dias entre vinte e vinte e uma horas da noite no portão da casa da 
linda senhorinha F.R. em doce colóquio de amor? A formosa Julieta anda 
inconsolável! Não seja assim tão mauzinho, seu A.G! Olhe que a ingratidão 
mata... (MACHADO, 1972, p. 19). 
 

De um modo geral, a revista procurava enaltecer São Paulo como uma cidade 

moderna. Sempre cobria os principais eventos da capital e de outras cidades paulistas, como 

inaugurações, banquetes, saraus, idas ao teatro, partidas de futebol. Desses eventos eram 

tiradas as inúmeras fotografias que recheavam a revista, podendo ocupar várias páginas 

seguidas. Assim, A Cigarra se constituía como uma típica revista do início do século XX.  

Feita para agradar a todos os tipos de leitores com uma ampla gama de assuntos, o que a 

permitiu ficar no mercado editorial por longas décadas.  

 
A LITERATURA N’A CIGARRA 

 
Um dos maiores destaques da Cigarra foi a sua parte literária. As poesias eram 

constantes nas edições. Sem ter uma seção fixa, elas eram publicadas em meio a fotografias e 

noticias. Entre os seus prestigiados colaboradores estão: Olavo Bilac, Vicente de Carvalho, 

Amadeo Amaral, Paulo Setúbal, Martins Fontes, Rodrigues de Abreu, Gustavo Teixeira, 

Heitor Maurano, Guilherme de Almeida, Cleómenes Campos. Autores que formavam a 

“pleiade” em torno da Cigarra. Pela qualidade dos colaboradores e seus textos, a revista se 

mostrava atrelada ao padrão literário da época: a literatura acadêmica. 

No dia 31 de dezembro de 1914, por exemplo, a revista publicou um soneto inédito 

de Olavo Bilac (1865-1918), “Marcha Fúnebre”: 

 

“Thamuz, Thamuz, panmegas tethneke!..." 
 
Como se ouviu no Epiro, outrora, o extremo grito 
“Pan morreu!”, -- na amplidão reboe o meu lamento 
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Torpe a ambição, perdido o amor, inane o alento, 
Nestas baixas paixões de um século maldito! 
 
Rolem threnos no oceano e elegias no vento! 
Concentae-vos na dor do funerario rito 
O’ azas e illusões, num miseres afflicto, 
E, ó flores, num repouso, e, ó ninhos, num memento! 
 
Bocas, brandando ao ceo de minuto a minuto. 
Olhos, velando a terra em sudarios de pranto. 
Corações, num rufar de tambores em luto. 
 
Guaiae, carpi, gemei! E echoae de porto a porto. 
De mar a mar, de mundo a mundo, a queixa e o espanto: 
O grande Pan morreu de novo!... O Ideal é morto!... 
 

Em 01 de janeiro de 1922, a revista publicou o soneto “Hora de sonho” de Rodrigues 

de Abreu (1897-1927), conhecido como o “poeta sofredor”. As suas poesias, cheias de 

sentimento, exalam uma leve melancolia, fruto de sua personalidade angustiada. Seu primeiro 

livro foi Noturnos (1919), seguido por A sala dos passos perdidos (1924) e Casa Destelhada 

(1927). 

 

O teu amor é como esta noite, que desce 
Perfumada, envolvendo o amplo vale e a montanha; 
A fronde se enternece, o rio se enternece, 
Numa fusão de sons de uma harmonia estranha... 
 
Sobe aos céos, numa oblata, o soluço da messe 
Que um perfume irritado avoluma e acompanha; 
Anjos estendem no ar finos véos de bretanha: 
Tudo é perfume, tudo é som e tudo é prece. 
 
O teu amor, assim, me entorpece e domina. 
Fico num sonho vago, onde há soluços e onde 
Erra, lenta e transviada, a oração da campina. 
 
Visão suave! Prolongo-a indefinidamente: 
Soluça a messe, anseia o rio e anseia a fronde,  
E a minha alma soluça a anseia docemente. 
 

No mesmo ano, em 15 de janeiro, Gustavo Teixeira (1881-1937), colabor com o 

soneto inédito “Sempre”, que mais tarde figuraria em seu livro Poemas líricos (1925). Adepto 

do estilo parnasiano, o poeta também cultiva um ar romântico em seus poemas.  

 

Assim que a vi, ameia com loucura! 
E em toda parte essa visão querida 
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Me vem tentar nas horas de amargura 
Com uma ares de Ophelia enternecida. 
 
Se eu tiver a suprema desventura  
De não ver minh’alma à sua unida, 
Hei de viver na noite mais escura, 
Hei de choral-a toda a minha vida! 
 
Pregado a cruz das duvidas presagas, 
Sem que em mau peito uma saudade vice, 
Eu também sangro pelas cinco chagas! 
 
No entanto, para mim, que os ais contenho, 
Talvez o céu de súbito se abrisse, 
Si Ella soubesse o coração que tenho! 
 

Em 01 de fevereiro de 1922, temos o soneto “Ventura perdida”, do médico e poeta 

Heitor Maurano (1894-1951). Apesar de a história literária não o reconhecer em nenhuma 

escola, seus poemas se aproximam da estética parnasiana, com a utilização das formas fixas, 

principalmente, a mais importante delas: o soneto. Forma pela qual se manteve fiel até seu 

último livro Versos que não rasguei (1944). 

 

Cuidei que melhor fôra nunca a visse 
Nem lhe tocasse o coração tyranno; 
Cuidei que me enredava em seu engano 
Sob a mascara falsa da meiguice. 
 
Arrastando-me enfim por tal doidice, 
Seu amor recusei, qual fora damno, 
E, em nada crendo, acreditei leviano 
Todo bem que me fez e que me disse. 
 
Deixámo-nos. Apenas a amargura, 
Em vez do bem com que já nos quizemos, 
É o que hoje a cada passo nos procura. 
 
Vamos na vida a navegar sem remos... 
Por mais que à mão tenhamos a ventura, 
Só lhe damos valor quando a perdemos. 
 

É dele também o poema “Dolorosa Repulsa”, publicado na edição de 15 de maio do 

mesmo ano. 

 

Quando ella me contou o seu romance, 
Desde o momento em que o destino a unira 
Ao homem que jamais havia amado, 
Recusei o seu amor a todo transe, 
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Preferindo o peccado da mentira 
A tentar a ventura do peccado. 
 
Todavia, soffri... Era tão bella! 
Mas elle era tão bom, de alma tão pura, 
Toda de sonhos e esperanças cheia, 
Não a amei por ter pena também della, 
Porque a ventura não é mais ventura, 
Quando formada da desdita alheia. 
 

O poeta Cleómenes Campos (1895-1968), assim como Heitor Maurano, totalmente 

desconhecido hoje, era muito prestigiado pela crítica literária da época e pela sociedade. Seus 

versos eram elogiados por serem simples, belos e cheios de lirismo. Em 15 de dezembro de 

1922, A Cigarra publicou o soneto “Natal na Capella”, que integra o livro Coração 

Encantado (1923). Ele também é o autor de De mãos postas (1926) e Humildade (1931). 

 

Na Capella. Natal. O luar é de ruína. 
Meia noite. Dlin-dlon... E o povo, lentamente, 
Vae para a egreja, que, de prompto, se illumina. 
Um cheiro bom, de flor, erra por todo a ambiente... 
 
A multidão é, quase toda, campesina, 
E pensa que Jesús vae nascer novamente... 
- Dlin-dlon... Acaba a missa. (E a saudade, em surdina,  
Fala às recordações que entram n’alma da gente...) 
 
Mas na feira não cessa o barulho dos dados, 
o carrocel regira, o samba continúa, 
e as namoradas vão sorrindo aos namorados... 
 
E, quando a noite apaga a candeia da lua, 
Ficam, perdidos no ar, uns vagos sons quebrados, 
Como recordações dentro d’alma da Rua... 
 

No mesmo número da revista aparece o soneto inédito “Alma de Edipo”, de Cassiano 

Ricardo (1895-1974). Neste momento, ainda praticante e defensor da poesia tradicional e dos 

mestres do passado. Este poema retoma o tema clássico do Édipo Rei.  

 

O sol é a realidade: é o delírio sangrento 
que as miragens espanca; é alvorada, e é tributo! 
Sem a sombra e a piedade, o meu olhar é enxuto; 
sem a névoa do sonho, estúa o meu tormento... 
  
Sobre a lama, onde soffro, onde sangro, onde lucto, 
a realidade excede o próprio soffrimento! 
O’ noite! ouve-me a prece, acóde-me ao lamento! 



 I Seminário Gêneros Híbridos da Modernidade e I Simpósio Memória e Representação Literária. 

“Congresso Internacional: Interfaces da Memória” 

Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis 

21 a 23 de outubro de 2014 

ISSN: 978-85-66060-17-1 

 

678 

   

Leva o sangue do sol na treva do teu luto! 
 
Ah! si não foras tu, bálsamo do meu tédio! 
Diante da dor moral, que enche a vida de escólhos; 
diante da realidade humana, sem remédio; 
 
diante deste esplendor sem par, mas infecundo, 
o homem, como vingança, arrancaria os olhos, 
para inventar a treva e não ver mais o mundo! 
 

A revista pensava, assim, a poesia como a expressão do belo. As poesias acima 

possuem essa característica. Exprimem sentimento e emoção. Mas sempre através da forma 

tradicional, clássica e acadêmica. O que concede à Cigarra um caráter conservador. Tanto 

que, ao longo de 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna, a revista só publicou 

poesias que seguiam o seu perfil clássico. E assim continuou nos anos seguintes, 

evidenciando a sua oposição às ideias “futuristas”. A revista, inclusive, não teceu muitos 

comentários sobre a Semana de Arte Moderna. Publicou apenas uma nota chamada “A 

semana futurista”. Em um tom ameno, sem críticas diretas ou agressividade, a revista tratou 

sobre o evento de forma despreocupada e com fina ironia. “O êxito”, dizia, “encarado ele sob 

o ponto de vista futurista, que é o oposto ao ponto de vista de todos, foi completo, isto é, foi 

um fracasso.” (A Cigarra, ano 9, n. 178, 15/02/1922) Afirmando que as vaias eram as coroas 

para os futuristas, ela diz ironicamente:  

 

Íamos dizer coroas de louros, mas recuamos a tempo, com receio de os 
ofender, porque o louro é um símbolo antiquíssimo de triunfo [...]. A coroa 
que os futuristas julgam merecer, será de qualquer outra espécie. (A Cigarra, 
ano 9, n. 178, 15/02/1922) 
 

Concluindo, A Cigarra foi fruto da sociedade moderna que se formava no inicio do 

século XX. Foi uma típica revista ilustrada que se prestava, basicamente, a entreter os seus 

leitores com textos leves e muitas fotografias. 

Literariamente, foi possível perceber que a revista desde a sua criação se propôs a ser 

o lugar dos mais talentosos e finos poetas da época. Poetas estes que representaram resquícios 

das tendências poéticas surgidas no final do século XIX. E A Cigarra cumpriu o seu propósito 

mesmo durante o agitado ano de 1922, data que marca o início do Modernismo. A revista 

contribuiu, desta maneira, para que este período literário ficasse caracterizado não apenas por 

suas inovações, mas também por abrigar uma literatura de permanência, valorizando e 

divulgando o verso tradicional.  
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Narrativa policial e subversão do relato em Cardoso Pires e Ricardo Piglia: 
transmidialidade e pós-modernismo 

 

 

Wellington Ricardo FIORUCI (UTFPR/UFRGS) 

 

RESUMO: A narrativa policial, a exemplo de outros subgêneros, tem uma trajetória que se 
constitui no trânsito entre os elementos sociais e artísticos, na medida em que a linguagem 
ficcional ao mesmo tempo incorpora aspectos externos a ela, próprios do tecido histórico, 
ressignifica-os em seu espaço simbólico e, ao fazê-lo, possibilita novas perspectivas sobre a 
sociedade. No que diz respeito à contemporaneidade, o romance policial não apenas incorpora 
traços intrínsecos ao gênero como também os subverte, desestruturando, assim, sua própria 
convenção. Essa dupla codificação, expressa no exercício simultâneo da manutenção e da 
desconstrução, na medida em que mantém um diálogo ambíguo com a tradição, revela a 
projeção do estilo pós-moderno, segundo uma ampla parte da crítica sociológica e artística 
Nesse sentido, os romances de José Cardoso Pires, Balada da praia dos cães (1982), e 
Ricardo Piglia, Plata Quemada (1997), apresentam com bastante propriedade em sua 
arquitetura o diálogo com este estilo, o qual ainda carece de uma maior compreensão no 
âmbito, sobretudo, das artes. Com efeito, verifica-se na adaptação dessas obras para o cinema, 
versões homônimas sob a realização de José Fonseca e Costa (1987) e Marcelo Piñeyro 
(2000), tentativas de transpor em termos semióticos as narrativas literárias, para as quais são 
mantidas as marcas do gênero policial, havendo, contudo, alterações próprias ao novo meio de 
significação e ao feitio dos realizadores fílmicos. 
PALAVRAS-CHAVE: Narrativa policial. Adaptação cinematográfica. José Cardoso Pires. 
Ricardo Piglia. 
 
RESUMEN: La narrativa policial, a ejemplo de otros subgéneros, tiene una trayectoria que 
se constituye en el tránsito entre los elementos sociales y artísticos, en la medida en que el 
lenguaje ficcional se le incorpora a la vez aspectos externos, propios del tejido histórico, los 
resignifica en su espacio simbólico y, al hacerlo, posibilita nuevas perspectivas sobre la 
sociedad. En lo que respecta a la contemporaneidad, la novela policial no sólo incorpora 
rasgos intrínsecos al género como también los subvierte, desestructurando, así, su propia 
convención. Esa doble codificación, expresa en el ejercicio simultáneo de la manutención y 
de la desconstrucción, en la medida en que mantiene un diálogo ambiguo con la tradición, 
revela la proyección del estilo posmoderno, según una amplia parte de la crítica sociológica 
y artística. En ese sentido, las novelas de José Cardoso Pires, Balada da praia dos cães 
(1982), y Ricardo Piglia, Plata Quemada (1997), presentan con bastante propiedad en su 
arquitectura el diálogo con este estilo, el que aún carece de una más larga comprensión en el 
ámbito, sobre todo, de las artes. En efecto, se verifica en la adaptación de esas obras para el 
cine, versiones homónimas bajo la realización de José Fonseca e Costa (1987) e Marcelo 
Piñeyro (2000), intentos de transponer en términos semióticos las narrativas literarias, para 
las cuales son mantenidas las huellas del género policial, habiendo, con todo, alteraciones 
propias al nuevo medio de significación y al talle de los realizadores fílmicos. 
PALABRAS CLAVES: Narrativa policial. Adaptación cinematográfica. Cardoso Pires. 
Piglia. 
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La historia de la literatura policiaca es una historia social.  
Ernest Mandel 

 
AS MARCAS DO POLICIAL CONTEMPORÂNEO: ALGUMAS PONDERAÇÕES 

 

O objetivo deste artigo é analisar como se constitui o diálogo entre as linguagens 

cinematográfica e literária no que concerne à adaptação para o cinema dos romances Balada 

da praia dos cães (1982), de José Cardoso Pires, e Plata Quemada (1997), de Ricardo Piglia, 

processo tradutório intersemiótico que deu origem a dois bons filmes de títulos homônimos na 

década de 1980 do século XX e no ano 2000, respectivamente, sendo o primeiro a cargo do 

diretor português José Fonseca e Costa e o segundo sob a direção de Marcelo Piñeyro. 

Com efeito, essas obras estão calcadas sobre um terreno seminal, relativo ao 

subgênero policial, espécie de infraestrutura textual do discurso literário a que nos 

reportamos. Levando em conta que esta infraestrutura entrelaça as quatro obras em questão, as 

duas de partida e as duas de chegada, é inegável a importância da compreensão dos traços 

basilares deste que é um dos subgêneros mais ambivalentes da cultura literária no que tange a 

juízos de valor e conceituações estéticas. 

A literatura policial contemporânea, como não poderia deixar de ser, manifesta em 

suas fronteiras aspectos comuns a outras formas irmãs, como a literatura histórica, a 

psicológica ou a fantástica, dentre os quais se destacam a desestabilização do relato e a 

valorização do leitor no conjunto da tríade autor-obra-público. O foco na instabilidade do 

discurso como mônada, como pretensa expressão de uma verdade absoluta, e igualmente no 

caráter hermenêutico e participativo (co-criador) da recepção do texto, reflete as nuances 

coevas à poética pós-moderna: 

 

O pós-moderno, em contraste [com o moderno], privilegia “a 
heterogeneidade e a diferença como forças libertadoras na redefinição do 
discurso cultural”. A fragmentação, a indeterminação e a intensa 
desconfiança de todos os discursos universais [...] ou “totalizantes” são o 
marco do pensamento pós-moderno. (HARVEY, 2005, p. 19). 

 

A literatura policial, desse modo, dialoga com a pós-modernidade, contudo, não se 

desvincula de algumas de suas premissas essenciais, dado que mantém a figura do detetive, as 

circunstâncias de um crime e, por conseguinte, o processo da decifração ou investigação 

pertinente a este. Na verdade, está ainda mais em débito com a linhagem do gênero na medida 

em que sua força consistiu sempre em uma crítica da sociedade por meio da instauração de 
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um espaço que é por antonomásia o da interpretação. A narrativa policial funciona, 

indubitavelmente, como uma máquina de produzir leituras, afinal, a chave de seu relato 

consiste nos sentidos ocultos e na forma como estes se apresentam aos olhos do detetive ou, 

de forma oblíqua, ao leitor. 

Em seu famoso estudo sobre o subgênero, Ernest Mandel (2011) viu na gênese deste 

relato uma raiz profundamente social, mais que literária. Sua perspectiva, assim, segue uma 

louvável análise da história do policial como representativo de uma sociedade criminosa “[...] 

la sociedad burguesa en y por sí misma engendra el crimen, se origina en el crimen y lleva al 

crimen” (MANDEL, 2011, p. 255). Notadamente marxista, Mandel enxerga uma forma de 

dominação de massas no gérmen do modus narrandi policial. Atribuindo a culpa ao 

racionalismo burguês desumanizador (2011, p. 103), o pensador trotskista acaba por condenar 

o policial ao patamar de literatura trivial (Trivialliteratur), mera coisificação do destino 

humano. 

Ao relacionar a classe burguesa e o domínio das massas ao fascínio que este estilo 

popular gerava, Mandel preconizava a permeabilidade em detrimento da ductilidade narrativa, 

ou seja, deixava de valorizar a perspectiva móvel do policial, capaz de elaborar uma anatomia 

crítica da dinâmica social, para atacar sua mimetização alienadora, como se esta fosse uma 

regra e não uma variante. Trocando em miúdos, é inegável que o policial ao longo de sua 

trajetória serviu à sociedade de consumo, talvez mais que outros gêneros, porém isso não 

pode ser extensível a toda sua produção, dadas as modificações e ressemantizações no interior 

de sua própria estrutura, de grande contribuição à história literária, itinerário verificável em 

uma recensão mais abrangente, porquanto menos generalizante e pernóstica.  

Vista sob o influxo do presente, a literatura policial contemporânea bebe nas fontes da 

tradição mas, ao mesmo tempo, insere-se na linha do tempo de forma criativa, propondo 

outros sentidos, novos ângulos.  

Os romances de Piglia e Cardoso Pires em questão demonstram essa filiação na 

medida em que mantêm os elementos basilares anteriormente abordados, formado pelo tripé 

detetive-crime-investigação, e ainda elaboram um olhar revelador sobre a história social da 

Argentina e de Portugal, de tal maneira que podemos minimamente ler os dois romances 

dentro dos marcos do gênero policial e, simbioticamente, como relatos de cunho histórico, 

articulados sob um eixo discursivo político-social. Tal postura justifica a afirmação de Linda 

Hutcheon (1991, p. 165), espelhando o pensamento foucaultiano, de que a poética pós-
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moderna corresponde a uma arte dentro do arquivo, o qual contém tanto o discurso histórico 

quanto o literário. 

Assim, o gênero policial praticado pelos dois autores apropria-se do potencial 

dialógico do discurso literário ao conferir ao texto mais de uma camada de vozes, de 

discursos, de modo que a fronteiras da ficção invadem o território do tempo histórico, 

assumindo-se a premissa de que todo discurso é um campo aberto para releituras e novas 

decodificações, como o próprio historiador o assume: “Tal expediente permitiria uma 

interpretação do conflito [histórico] em termos de um conflito de interpretações. Para permitir 

que as ‘vozes variadas e opostas’ da morte sejam novamente ouvidas, o historiador necessita, 

como o romancista, praticar a heteroglossia.” (BURKE, 1992, p. 336). 

Por outro lado, os dois romances têm em comum uma capacidade engenhosa de 

subverter o gênero, o que não significa uma destruição nem tampouco uma satirização 

rebaixadora. A subversão é entendida aqui como uma nova configuração, um desvio criativo, 

estabelecendo um diálogo com a tradição a um só tempo de reverência e questionamento. A 

ressignificação do passado seria a inserção e a subversão da “[...] noção da obra de arte como 

um objeto fechado, autossuficiente e autônomo que obtém sua unidade a partir das inter-

relações formais de sua parte.” (HUTCHEON, 1991, p. 164). 

O fato é que, por meio de uma linguagem particular, o romance policial 

contemporâneo não abdica de sua verve histórica, au contraire, alimenta-se, parafraseando 

Mandel, do tempo social e das suas vicissitudes. O crítico e teórico Jochen Vogt (2012) 

advoga a favor do romance policial um olhar mais historicizante, que reconheça em seu 

roteiro aparentemente descomprometido com a crítica social um percurso em consonância ao 

romance histórico: “O romance histórico e o policial [...] têm que ser vistos quanto ao 

conteúdo e à estrutura como complementares um em relação ao outro.” (VOGT, 2012, p. 

174). 

Tanto Plata Quemada quanto Balada da praia dos cães partilham uma estrutura 

plurívoca, como se alimentassem um aluvião de vozes que se vão decantando no nível mais 

profundo do texto. O pós-modernismo na literatura afirma-se pela valorização ou 

radicalização da alteridade na medida em que não constrói um discurso para o Homem e sim 

para as pessoas. Portanto, entende-se que “É vão tentar dominar um texto, porque o perpétuo 

entretecer de textos e sentidos está fora do nosso controle”, isto é, em última análise, “[...] a 

linguagem opera através de nós” (HARVEY, 2005, p. 54) – e aqui “nós” pode ser 

potencialmente entendido como o pronome ou como o substantivo plural. Por este prisma, a 
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resposta pós-moderna à busca por uma representação coerente do mundo é de que não há 

possibilidade de representá-lo em sua totalidade, isto é, pretendendo uma leitura unificada 

deste. De forma mais radical, poder-se-ia afirmar que “[...] como a representação e a ação 

coerentes são repressivas ou ilusórias (e, portanto, fadadas a ser autodissolventes e 

autoderrotantes), sequer deveríamos tentar nos engajar em um projeto global.” (HARVEY, 

2005, p. 55). 

Tendo por base a conjunção de forças entre o gênero policial e a linguagem pós-

moderna, importa na sequência observar como tal relação se desenvolve na transposição dos 

textos romanescos de Cardoso Pires e Ricardo Piglia para o cinema. Para a compreensão 

desse processo de adaptação ou tradução intersemiótica, cabe investir no levantamento e 

exploração dos recursos próprios à linguagem cinematográfica, espaço de recepção e 

reinvenção das obras literárias, mas também de reflexão acerca do gênero policial e, 

certamente, do próprio tempo histórico. 

 

Os limites da minha língua constituem os limites do meu mundo. 

Wittgenstein 

SOBRE UMA BALADA POLÍTICA E UM ASSALTO INFLAMÁVEL 

 

Linda Hutcheon, ao se referir ao (complexo) processo de adaptação, o compara à 

composição jazzística, na medida em que também na transposição semiótica há variações que 

implicam ou apontam para a capacidade de criação individual dos músicos (2011, p. 125), 

algo que neste gênero de música chamaríamos improviso, e que no trabalho do adaptador 

chamaremos de diálogo (re)inventivo ou ainda uma criação colaborativa. A adaptação é (e 

sempre foi) central para a imaginação humana em todas as culturas. Nós não apenas 

contamos, como também recontamos nossas histórias. E recontar quase sempre significa 

adaptar – “ajustar” as histórias para que agradem ao seu novo público. (HUTCHEON, 2011, 

p. 10).  

Igualando a noção barthesiana do escrevente textual à do produtor, Linda Hutcheon 

endossa a ideia do semiólogo francês de que o processo de construção dos sentidos se realiza 

apenas no presente da recepção: “A metáfora para a criação se modifica, deixando de ser uma 

metáfora de expressão e passando a ser uma metáfora de registro de performance [...]” (1991, 

p. 107). Em termos de adaptação, poder-se-ia dizer que o diretor e sua equipe de adaptação 

são leitores do texto literário e, por conseguinte, ativadores da rede contextual que se dá no 
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processo que vai da produção à recepção, compreendida na formulação de Barthes (2004, p. 

64) como um texto obtido a partir: 

 

[...] de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas 
com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar em 
que essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se disse 
até o presente, é o leitor: o leitor é o espaço mesmo onde se inscrevem, sem 
que nenhuma se perca, todas as citações de que é feita uma escritura; a 
unidade do texto não está em sua origem, mas no seu destino [...].  
 

Os filmes homônimos aos romances, Balada da praia dos cães e Plata Quemada são 

exemplos de como uma adaptação fílmica pode ser bem-sucedida mesmo havendo mudanças 

em relação à obra de partida, ou seja, ao texto fonte. O primeiro, é fato, mantém em grande 

parte a estrutura do romance de Cardoso Pires, ao passo que o segundo distancia-se mais da 

construção da obra de Piglia. De qualquer modo, saltam aos olhos em ambos os casos as 

contribuições por parte da equipe cinematográfica (diretores, roteiristas, atores, etc...) à obra 

literária, de tal maneira que se pode afirmar que as leituras fílmicas dão novos contornos aos 

textos romanescos, seja por meio de elementos estilísticos próprios do cinema, como a 

música, o enquadramento, a montagem, etc., seja por meio de acréscimos ou pontos de vista 

caros aos olhares dos adaptadores, cuja implicação pode ser avaliada em termos ideológicos 

em maior ou menor grau. 

A trama policial é basicamente a mesma nas telas, não havendo praticamente 

alteração das essências diegéticas como as conhecemos na versão livresca: os roteiros 

guardam uma proximidade significativa com o material impresso. Acompanha-se, deste 

modo, na recepção fílmica de Balada da praia dos cães a mesma temporalidade paralela que 

alterna a investigação (no presente da narração) e a ação (analepses) no relato literário, com 

vistas à elucidação do crime ocorrido na Casa da Vereda. De forma correlata, na película 

argentina Plata Quemada, temos a mesma linha de ação que vai do assalto ao carro forte em 

Buenos Aires e a fuga dos bandidos a Montevidéu, resultando em uma investigação e 

consequente perseguição e cerco aos mesmos. 

O filme dirigido por José Fonseca e Costa traz a potencialidade histórico-política de 

Cardoso Pires, calcada na metaforização da palavra literária, como nesta passagem que alude 

ao pensamento investigativo do detetive Elias Santana: “Enquanto havia a hipótese de crime 

sexual, de acordo, a nós o morto. Mas agora, diz, o caso mudou de figura. Elias, em cima do 

lavrar da unha: Quando o sangue cheira a política até as moscas largam a asa.” (PIRES, 2012, 
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p. 17), ou ainda neste outro, em que se pinta com tintas soturnas a Lisboa ditatorial de Salazar 

pelas lentes do inspetor Otero da Polícia Judiciária, a rivalizar com a PIDE: 

 

[...] o sol leveda o podre e multiplica as larvas e quando o cidadão menos se 
precata já só sobrevive em bicos de pés e com trampa até ao traço do lábio. 
Trampa subversiva, que é a mais viscosa. E nada de ondas, nada de ondas, 
para que a fossa não transborde: ao menor gesto, ao menor resmungo, a 
merda política escorre para dentro do corpo do desgraçado e depois de o 
encher até às entranhas seca rápida e endurece transformando-o em estátua 
para curiosos da tortura. 
O que aí vai, o que aí vai, murmura o inspector Otero para se sossegar. 
(PIRES, 2012, p. 88-9) 
 

Nas lentes de Fonseca e Costa, ganham força as interpretações ambíguas e a 

decupagem sugestiva, bastante cifrada, isto é, simbólica. Nesse sentido, a focalização do 

relato, quando este cabe a Elias Santana, explora a ambiguidade dos sentimentos do 

personagem com respeito a Mena, a amante do capitão Almeida, líder dos revoltosos, e peça 

chave na investigação do assassinato deste. Antes que se analise duas cenas exemplares e, 

portanto, significativas da perspectiva do detetive, cabe ressaltar que o romance coloca o 

tempo todo “sob inquérito” a resolução do crime, já que o próprio Elias, mesmo após concluir 

as investigações com a certeza de que o capitão foi morto pelos seus companheiros de 

rebelião, o arquiteto e o cabo, segue refletindo sobre o papel que coube a Mena nas relações 

dentro da casa com os três homens amotinados e, de forma simultânea, a pressão “invisível” 

mas bastante perceptível que pesava sob os mesmos dado o contexto persecutório que emana 

do regime salazarista.  

Assim, sua sensibilidade de captar as nuances mais psicológicas que mergulhavam 

em tensão a Casa da Vereda acabam por colocar em xeque a mera resolução do crime de 

assassinato. Em contrapartida, sua gradual admiração por Mena, cuja conotação sexual é bem 

transplantada às telas, também colocam sub judice a neutralidade de Elias na condução das 

investigações, traços que reforçam a perspectiva pós-moderna do romance no que tange à 

instabilidade do relato. Cabe neste momento elencar as duas cenas aludidas a título de 

exemplificação do exposto. 

Ambas têm lugar no quarto de Elias, território de intimidade e espaço recôndito de 

sua imaginação, seja em sonhos ou desejos. Essas duas cenas remetem à ambiguidade de 

sentimentos que este alimenta em relação a Mena, pois a aparente frieza e inductilidade do 

policial abre uma brecha para que vislumbremos sua admiração, nutrida em segredo, pela 

sedutora mulher. Antes da primeira cena, o espectador já tinha sido apresentado à ambígua 
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presença de Mena tanto nos interrogatórios quanto em cenas em flashback na Casa da Vereda, 

como a que ocorre neste espaço (entre 00:34:00 e 00:35:48) e mostra a mulher e o oficial 

arquiteto entreolhando-se, em gestos insinuantes, culminando na cena em que esta, de roupas 

de dormir, vai levemente fechando a porta de seu quarto, sem tirar os olhos do militar, e do 

próprio espectador, na perspectiva focalizada pela câmera, separando o quadro em metade 

escuro, metade a personagem feminina em roupas íntimas, até que ocorre o fade-out. 

Pouco depois somos introduzidos ao quarto de Elias e o vemos, antes de deitar-se 

para dormir, remexendo em uma caixa com objetos pessoais de Mena, a interrogada, até que 

se detém em uma foto dela (00:40:25). Sugestivamente ele desliza o polegar sobre a imagem 

de Mena, que aparece retratada em uma posição sensual em um sofá, tendo como companhia 

o som solitário de um relógio. Atrás da fotografia a inscrição a caneta “Uma noite mágica – 

1956”, e esta anotação serve como o gatilho que deflagrará mais adiante a imaginação de 

Elias, na segunda cena a ser analisada, ligada diretamente a esta. Esta primeira conclui-se com 

ele cobrindo-se e se deitando com a foto em mãos, possibilitando uma leitura que permite 

minimamente interpretarmos que ele leva o trabalho para a cama, ou, em última análise, que 

irá se masturbar com a imagem. A câmera então se desloca levemente à esquerda e focaliza o 

abajur, como se o deixasse agora entregue à sua privacidade, fechando com a mão que coloca 

os óculos na mesinha de cabeceira e apaga a luz.  

No entanto, desta vez não há o fade-out que faz a transição para outra cena. 

Continuamos no quarto e agora Elias dorme. Então somos introduzidos à sua mente, ao sonho 

que está tendo, surgido numa transição que dá lugar a um salão imenso de baile, regido por 

uma música apropriada ao ritmo de dança, “Quizás, quizás, quizás”, tocada por uma 

orquestra. Essa música fechará também o filme, cuja cena derradeira enfocará o rosto de 

Mena no carro em um perfil de meio sorriso e olhar lânguido extremamente ambíguos, como 

se ela desafiasse Elias, que a vê partir, a decifrá-la. O salão onírico, com a exceção dos 

músicos, só está ocupado por um casal, o capitão e Mena, em trajes de gala os dois, que 

dançam de forma suave ao ritmo da composição cuja musicalidade evoca um jogo de sedução. 

A fotografia reforça o clima onírico do salão vazio: um tanto dessaturada e tendendo ao azul. 

O casal cessa o movimento coreográfico e se encaminha a um elevador antigo, em 

atitude de pré-relação sexual. Quando a porta se fecha e o elevador começa a subir, dá-se uma 

mudança brusca na ambientação, que se torna tensa graças a notas dramáticas de um piano. 

Enquanto o casal se beija e se toca luxuriosamente, a um canto, nas sombras do elevador, a 

figura de Elias aparece, emergindo quase fantasmagoricamente. A música sobe, juntamente 
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com o elevador, e acentua a dramaticidade ao som de um violino vibrando extenuante e logo 

melancólico, como prenunciando a sequência desta cena: o ato sexual brevemente iniciado se 

transforma em morte, quando o braço de Mena tende para o lado e, a câmera, num plano 

contra-plongé, mostra o olhar voyeur de Elias ser substituído por um murmúrio de terror 

sufocado, revelando a imagem seguinte: um fio de sangue escorrendo pelo braço e, por fim, o 

sonho que se torna pesadelo mostra os corpos do casal banhados em sangue em uma rápida 

cena que emula um quadro clássico de morte, ao melhor estilo de Jacques-Louis David. 

A mudança do gozo pela morte é claramente nessas cenas um simulacro narrativo em 

forma de prolepse para o desfecho criminoso na Casa da Vereda, ao mesmo tempo em que 

demonstra a influência de Mena no pensamento do detetive Elias. Desse modo, o cineasta 

consegue transpor para linguagem fílmica toda a ambiguidade, tensão e o espaço interiorizado 

do relato literário.  

Marcelo Piñeyro também realiza bem a transposição do romance de Piglia, dando 

ênfase não à estrutura polifônica do romance, mas sim à esfera da violência que é outra 

pilastra que sustenta a obra literária. De qualquer forma, como se poderá depurar na leitura 

cruzada de ambos, mantém-se o viés pós-moderno no sentido de romper com determinadas 

convenções diretamente vinculadas ao gênero policial.  

No tocante ao romance, Piglia adota um multiperspectivismo discursivo, dado que as 

variações de vozes narrativas abrem espaço para um constante movimento de mudança da 

focalização, a partir do uso de expressões entre parênteses como “según”, “dice” ou “dijo”: 

“Estaba nervioso Reyes. Muerto de miedo, en realidad (según declaró más tarde).” (PIGLIA, 

2003, p. 21). O autor vale-se também de comentários do narrador heterodiegético, amiúde 

desarticuladores dos pontos de vista enunciados, e do personagem Emilio Renzi, jornalista do 

periódico El Mundo, quem introduz em tom crítico a forte presença dos jornais, não raro 

manipuladores e sensacionalistas “¿Cómo llegaron hasta ese departamento los pistoleros [...] 

tan ansiosamente buscados por la policía de las orillas? El cronista no lo sabe pero maneja 

varias hipótesis.” (PIGLIA, 2003, p. 108). 

Esse movimento de alternância de vozes e perspectivas e a presença de Renzi não 

apenas desconstroem a ideia de uma investigação linear e racionalizadora, que apura os fatos 

de forma monológica, mas também contesta a instância policial, desarmada de sua função 

legitimadora da ordem e da lei. No fragmento abaixo, o narrador contesta a versão oficial do 

cerco e da morte dos bandidos: 
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Pero la policía (argentina) buscaba algo más. Lo más probable es que haya 
querido matarlos y no agarrarlos vivos para impedir que incriminaran a los 
oficiales que (según la misma fuente) habrían participado secretamente en 
el operativo sin recibir la parte del botín que había sido pactada. (PIGLIA, 
2003, p. 111). 

 

No filme, a opção do diretor e sua equipe é dar a perspectiva sempre dos fora-da-lei, 

“los prófugos”, acentuando os contornos sexuais, não apenas hetero, mas também 

homossexual. Mais que no romance, salta aos olhos do público a tensão e a violência 

transformadas em erotismo, sobretudo por parte da dupla de criminosos Nene e o Gaucho 

Dorda, os quais formam um par amoroso que rompe com os padrões policiais não apenas por 

terem o foco principal, assumindo o centro da narrativa no lugar do detetive, mas também por 

unirem polos tão controversos para o padrão clássico: serem másculos e perigosos, mas 

também serem gays. Além deles, há muita tensão sexual entre Cuervo Mereles e sua jovem 

amante, casal que forma um par de coadjuvantes alucinados.  

Assim, logo no início (00:06:00) vemos Nene e Gaucho dormindo abraçados, num 

quarto mergulhado em uma penumbra suave e acolhedora, quase como projetando um clima 

de sonho, para logo em seguida sermos lançados à ação violenta do casal no assalto ao carro 

forte (00:14:00), chocando duplamente a visão do espectador comum. Nessa mesma cena do 

assalto, muito bem realizada do ponto de vista da ação, garantida pela montagem e pelos 

efeitos sonoros e visuais, Nene e Dorda se abraçam efusivamente, como gângsteres, 

disparando para cima a pistola furiosa, porém também permitindo uma leitura afetiva, 

homoafetiva mais especificamente.  

Após o assalto, refugiados em um apartamento, Nene cuida da ferida de bala que 

deixa seu comparsa e amante banhado em sangue (00:18:45). Novamente chama a atenção a 

profunda relação dos dois criminosos, cujos sentimentos são complexos e bastante 

psicologizados, explorando-se, para tanto, personalidade mais frágil de Dorda e a força de 

espírito de Nene. O relacionamento de ambos rivaliza de certa forma com o casal 

heterossexual, Vivi e El Cuervo, já que sua relação é visivelmente mais banalizada e 

agressiva. Assim, por meio desse contraste, Piñeyro opta por quebrar o paradigma policial e 

também sexual que orienta a sociedade representada do outro lado da tela pelos espectadores. 

A violência simbólica do dinheiro e a mimetizada pela polícia também estão 

presentes no filme, embora fique claro que a crítica à instituição policial no filme é bastante 

diluída quando comparada ao romance. Piñeyro explora mais a psicologia dos personagens, 

sobretudo na sua condição de fugitivos. O filme dá bastante vazão à perseguição a estes, 
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porém valorizando o espaço dos esconderijos, pois neles é que se pode encenar com mais 

profundidade as relações e a reações entre os personagens submetidos à tensão da ameaça da 

prisão e da presumível morte.  

Não é o objetivo deste artigo chancelar a qualidade dos filmes. De fato, as duas obras 

literárias representam mais para a literatura de seus respectivos países do que os filmes, dado 

o valor artístico que possuem, do que certamente as duas películas. No entanto, entende-se 

que a adaptação de textos literários para o cinema também tem méritos por contribuir para a 

releitura daqueles, ao mesmo tempo em que acrescenta à esfera artística uma versão 

diferenciada do texto fonte, na medida em que transpõe para outro campo semiótico uma 

linguagem diversa. 

Segundo Umberto Eco (2007, p. 17-18) “[...] toda tradução apresenta margens de 

infidelidade em relação a um núcleo de suposta fidelidade, mas que a decisão acerca da 

posição do núcleo e a amplitude das margens depende dos objetivos que o tradutor se 

coloca.”. Os filmes de Fonseca e Costa e Piñeyro conseguem criar a partir do material 

romanesco uma interpretação particular e autêntica, na qual se rastreiam vestígios ou resíduos 

do material anterior, mas sem perder o efeito próprio que valoriza os recursos inerentes ao 

cinema. 
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