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RELATO DE EXPERIÊNCIA: UM COMBATE AO DISCURSO DO RACISMO

Bárbara Franco Justi
Mariane Cristine de Castro Silva

RESUMO: Em meio aos trabalhos realizados no subprojeto Português II, do PIBID UFPR, foi desenvolvido, com a turma 8°B
do Instituto de Educação Erasmo Pilotto, o método da argumentação e contra-argumentação, fundamentadas em uma produção
textual. Essa aplicação técnica tinha por objetivo fazer os alunos refletirem e argumentarem sobre um caso de racismo observado
em sala de aula. Assim, tal temática foi abordada através das discussões e do texto escrito. Dessa maneira, a elaboração da proposta
se deu pela aplicação de três vídeos distintos (sobre racismo, homofobia e machismo) e a atividade se realizou em grupos. Em
seguida, a turma realizou discussões para a tomada de argumentação, a qual deveria se aplicar numa produção textual, seguindo
os caminhos argumentativos de Dollz (2008). Os alunos, por meio da construção de um texto argumentativo, tomaram – com uma
exceção – posições contrárias ao racismo. A divergência constatada permitiu que se questionasse se a produção surtiu resultados
reais em sala de aula ou se esse texto específico foi escrito com o objetivo de “agradar os professores”. Sobretudo, constatou-se
que, por meio dessa atividades desenvolvida, os alunos realmente obtiveram uma melhora em relação ao racismo.
Palavras-chave: Argumentação; Racismo; Ensino.

1.INTRODUÇÃO

Este presente artigo tem por objetivo apresentar um relato de experiência vivenciado em sala de aula,
através do PIBID – Português II da UFPR com os alunos do 8° ano do Instituto de Educação do Paraná
Professor Erasmo Pilotto. Em uma intervenção realizada em 2017, como bolsistas presentes em sala,
pudemos observar, através de um incidente, a prática de racismo entre o corpo discente. Mediante isso,
decidimos abordar de forma sutil e efetiva essa temática com a turma, a fim de desconstruir esse preconceito.
Para tanto, embasamo-nos em literaturas das áreas de Linguística Textual, Sociologia e Educação, que serão
retomadas no decorrer deste trabalho.
O racismo é uma temática ainda evidente em diversos contextos sociais, e ela advém de desvios no
transcurso de desenvolvimento dos indivíduos. O ocorrido, no entanto, deixou claro a nós, bolsistas, que a
intervenção em sala de aula de modo contínuo e interdisciplinar é um dos meios mais importantes e eficazes
para se efetivar o combate ao discurso de segregação racial, uma vez que o ambiente escolar é um dos
formadores da base psicológica e emocional e do caráter de um ser humano. E foi com o intuito de descontruir
as manifestações de desigualdade e marginalização social que realizamos a ação interventora pelo PIBID –
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Português II e também a produção deste artigo, com o intuito de que mais pessoas possam ler e empenharse em questionar e suprimir a ainda existente desigualdade racial.

2. RELATO

Ao final de uma intervenção realizada no segundo semestre de 2017, eu, Bárbara Franco Justi, uma
das bolsistas presentes em sala de aula, observei um objeto feito com garrafa pet, formado de filetes, alocado
atrás do único aluno negro da turma. Frente às circunstâncias do momento, em que o aluno negro estava
introspectivo e acuado, associei o instrumento a um chicote, e perguntei aos alunos, antes de tomar qualquer
atitude, no que consistia aquela situação. Ao questionar, fui respondida com a seguinte frase por outro aluno,
que era branco: "Sim, professora, ele é nosso servo". Ao me deparar com esse episódio de racismo, com um
viés escravocrata, senti-me impactada e pensei primeiramente em combater a raiz do problema, que era o
preconceito.
No entanto, ainda em face da situação, estimulei o pensamento de não tornar mais indigesto o
acontecimento para o aluno negro, que já sofria calado com a atitude dos colegas, e assim preferi não avisar
do evento nem para a turma, nem para a equipe pedagógica do colégio, uma vez que ambas perpetuariam o
problema; a primeira zombaria e levantaria maiores chacotas; a segunda ressaltaria o problema, colocando a
vítima em relevância e evidência.
Em meio a isso, a atitude que nós, bolsistas, tomamos foi a de realizar uma intervenção textual para
discutirmos o racismo dos alunos, o que traria para o debate a temática e possibilitaria maiores reflexões.
Planejamos uma atividade de contextualização de assuntos que tivessem como viés comum o preconceito.
Assim, trabalhamos com os alunos, em um primeiro momento, temas como machismo, homofobia e racismo,
e, através de vídeos que, de maneira irônica, apoiavam os preconceitos citados, pedimos para que eles
fizessem uma proposta referente ao tema que escolhemos, o racismo
A fim de que pudéssemos trabalhar a contra-argumentação e a argumentação dentro de um texto, ao
mesmo tempo em que colaboraríamos com a dissolução do discurso preconceituoso, elaboramos uma
proposta de redação que questionava os alunos sobre quais as razões de ainda existir racismo na sociedade
atual. As redações recolhidas, no entanto, trouxeram-nos reflexões que nos permitiram criar hipóteses para
definir as possíveis resoluções dos alunos, que serão descritas ao final deste artigo.
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3. O QUE MOTIVOU A INTERVENÇÃO

O incidente de racismo foi um vitupério inesperado para nós, visto que há pouco tempo entráramos
em sala de aula e já nos deparávamos com uma situação de extrema delicadeza e fragilidade. No entanto, por
meio dessa conjuntura, a intervenção se tornou experiência e aprendizado, uma vez que isso nos amparou,
de certo modo, a lidar com eventuais circunstâncias da realidade em demais ambientes educacionais.
Dessa maneira, o episódio imprevisto em sala de aula, presente aqui neste trabalho como "relato", foi
a motivação para que houvesse uma intervenção textual como forma de debate e luta ao discurso racista. O
planejamento que tivemos objetivou, sobretudo, demandar maior reflexão dos alunos sobre a temática, ao
invés de dar destaque ao aluno vitimizado na situação. Além disso, objetivamos trabalhar com questões
sociais, a fim de que a teoria (prática textual) se transformasse em prática social (desconstrução e combate
ao discurso de segregação racial).
De acordo com Tomás Tadeu da Silva (2005), em seu livro denominado Diferença e identidade: o
currículo multiculturalista, o racismo é uma temática que está presente nas relações étnico-culturais, e o
multiculturalismo, o fenômeno originado nos países dominantes do Norte, é a chave para o combate ao
discurso do preconceito. Na obra, há um paradoxo exposto pelo autor, que é a suposta inclusão à diversidade
frente à homogeneização da população. Esse é um viés enraizado, inclusive, na situação vivenciada em sala
de aula por nós, bolsistas do PIBID – Português II da UFPR. Existe um caráter ambíguo nos processos pósmodernos, segundo Silva (2005), que está muito entrelaçado ao combate das ações de preconceito, pois
muitas vezes, ao invés de combatê-la, os indivíduos reforçam essa atitude de desigualdade por haver
confronto entre seu discurso e suas ações.
Isso se tornou evidente quando nós, bolsistas, analisamos criticamente as redações dos alunos do 8°
ano do IEPPEP. No discurso da redação e na discussão em sala, a turma notoriamente é contrária a qualquer
tipo de violência racial e atitudes segregacionistas, mas nas ações em sala de aula, tanto antes quanto depois
da discussão da temática, ficou claro tanto a ambiguidade dos processos de discurso e ação da modernidade
quanto o paradoxo de Tadeu da Silva.
Desse modo, a mediação por meio da intervenção do PIBID – Português II ocasionou hipóteses sobre
a influência do ambiente de vivência das crianças na sua opinião, que avaliamos por meio da expressão
textual. No entanto, isso será melhor desenvolvido na sequência deste trabalho.
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4. O QUE FOI PLANEJADO

Após identificarmos o caso de racismo na aula, planejamos duas intervenções que seriam realizadas
pelo PIBID – Português II. Procuramos associar a intervenção ao assunto que deveria ser abordado no
próximo passo da prática argumentativa de Dolz (1996), a contra-argumentação. Deste modo, a primeira aula
(15/07/2017) foi planejada em dois momentos: primeiramente os alunos seriam divididos em 4 grupos com
6 alunos cada; eles poderiam escolher 1 vídeo dentre 3 opções que selecionamos do YouTube – “Convidado
machista no encontro com Fátima Bernardes”1, “Experimento social Hypeness”2 e “Ninguém nasce racista.
Continue Criança”3 – que abordam os temas machismo, homofobia e racismo, respectivamente. Após
escolher um desses vídeos, cada grupo deveria escrever um parágrafo de modo a contra-argumentar a
mensagem do vídeo. Escolhemos propositalmente vídeos que fazem apologia aos temas abordados, para que
os alunos tivessem que, por si só, desenvolver contra-argumentos sólidos que desqualificassem o exposto no
vídeo.
Esta primeira abordagem teve como objetivo iniciar um processo de reflexão na turma sobre
preconceitos e suas influências. Também serviu para iniciar um diálogo sobre esses assuntos, com relatos
dos próprios alunos sobre os preconceitos já vividos. Optamos por não abordar diretamente o tema racismo,
por acreditar que o aluno negro em questão, enquanto vítima de preconceito, ficaria muito exposto e, também,
porque nossa intervenção causaria o efeito contrário na turma, na qual não haveria um maior diálogo sobre
os demais temas de preconceito, fazendo assim com que os alunos se fechassem para qualquer debate e
aumentassem a prática de discriminação.
Em nossa segunda entrada em sala, no dia 22/09/2017, propusemos aos alunos que fizessem uma
redação sobre o racismo. Assim, para apresentar a parte teórica ou estrutural do texto aos alunos, nós
retomamos o conceito de contra-argumentação de Dolz – que já havíamos explicado na aula anterior – e a
utilização adequada das conjunções. Sobre o tema do racismo em si, explicamos que a contra-argumentação
poderia ser a ironia apresentadas nos vídeos, e a argumentação, contrária ou a favor do racismo, poderia vir
embasada numa fundamentação histórica. Para isso, discutimos brevemente com a turma sobre o racismo na
história do mundo, e em especial no Brasil. Por se tratar, contudo, de uma aula de produção de texto, não

1

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aPMu6SUaXnQ Acesso em: 13 jul. 2018.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z3IrEnCbZbg Acesso em: 13 jul. 2018.
3
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qmYucZKoxQA Acesso em: 13 jul. 2018.
2
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tivemos tempo hábil para nos aprofundar em tais questões, o que ficou explícito em algumas redações, nas
quais se evidenciaram certos anacronismos e um dificuldade de aplicar à história uma linha temporal lógica.
Destas redações, destacamos as seguintes:

Aluno 01: Essa foi a produção textual do aluno que praticava a ação racista dentro de sala de aula.
“Racismo
Racismo é um crime, e um dos motivos de ele existir no Brasil é a escravidão. Na história existia também o NAZISMO
que é muito errado e desnecessário, porque mataram negros e judeus.
Racismo é uma coisa que não é necessário e é errado, não tem necessidade diferenciar a pessoa por sua cor.
O Racismo deve ser combatido, e nem deveria ser criado. Então o governo deve combater isso para ter mais convivência
e respeito.”
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Aluno 02: Essa foi a produção que apresentou uma contraposição negativa sobre o discurso de
racismo. O aluno afirma, no início do texto, com contextualização histórica, que os negros “dão motivos para
serem maltratados”. No entanto, em seguida, ele comenta que o racismo deve ser erradicado.
“INTRO: O racismo é um pré-conceito e quando a pessoa julga a outra pessoa apenas pela cor da pele, surgiu dos
escravos negros de escravidão, é fator histórico, pois surgiu na época da escravidão, porém tem muitos negros que dão motivos
para serem tratados mal por uma certa pessoa e essa pessoa pode ter tido motivo para maltratar um negro pode começar a ser
racista com todos os negros.
Desenvolvi: Embora o Racismo exista a muito tempo e a sociedade já tenha tomado medidas de prevenção ao racismo
como por exemplo o proibido da escravidão. Entretanto ainda há muitas pessoas que ainda maltratam os negros, julgam eles pela
cor da pele e fazem brincadeiras racistas.
Conclusão: O preconceito com os negros deve ser erradicado, pois embora a sociedade tenha tomado medidas de
prevenção do racismo é um assunto grave, isso pode ser mudado com as crianças aprendendo que o racismo é errado desde
pequenas, e também como sociedade levando o racismo mais a sério.”

Aluno 03: Esse aluno abordou o racismo numa perspectiva verbal. Essa foi uma importante
percepção para a reflexão que ocorria em sala de aula. Além disso, o estudante afirmou que o ato de racismo
é inadmissível e ainda propôs solução efetiva para o tema.

“O racismo é um ato violento tanto verbalmente quanto fisicamente. É uma ação que machuca uma pessoa
pelo seu tom de pele. Porém, isso não é atual, mas vem do passado por meio do Nazismo e a descoberta do
Brasil, com os negros sendo escravos dos brancos.
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As pessoas não devem ser julgadas pelo seu tom de pele. Por isso, o racismo é inadmissível, as pessoas
devem ser julgadas pela personalidade, e não pela pele. Portanto, o racismo não deve ser feito pela
sociedade.
Por isso, o racismo deve ser combatido pela educação, fazendo a sociedade se respeitar, não havendo mortes
e pessoas machucadas. Contudo, o governo pode fazer palestras e dar auxílios para combater o racismo. ”

Aluno 04: Esse aluno apresentou contextualização histórica, com apresentação da colonização do
Brasil como um fator de racismo ainda presente no país. Além disso, ele esclareceu o que é racismo e
elucidou o quão presente é essa temática na sociedade. Ao final, ele expôs uma solução.
“ Racismo
O racismo foi evidente em vários períodos da história como no tempo greco-romano. O racismo tem como um de seus
motivos julgar uma pessoa pela sua cor de pele e várias pessoas são maltratados por causa de sua aparência.
A partir de 1500 com a chegada dos navios negreiros no Brasil, o racismo acabou virando comum o preconceito com os
africanos e com as pessoas que pareciam um tom de pele mais escuro.
E infelizmente o preconceito ainda é algo bem visível hoje em dia, porém esta pratica deve ser exterminada, por que as
pessoas negras não deveriam ser tratadas como diferentes na sociedade. Embora há algumas pessoas negras também praticam o
preconceito com outras pessoas.
Eu acho que todos teriam que respeitar um aos outros, pois todos temos os mesmos direitos e deveres na sociedade, e
isto pode ser mudado com a educação governamental e a conscientização populacional. ”
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados obtidos após a intervenção, pudemos destacar algumas hipóteses acerca do
problema racista instaurado na sala de aula. Pode-se considerar que a intervenção teve efeito positivo sobre
a turma, pois se percorrermos a grande maioria das redações produzidas – principalmente a produção textual
do aluno 01 – é possível notar determinada tomada de consciência por parte dos estudantes diante da situação
anterior, quando houve a ocorrência do incidente, e o posterior debate do tema e problema em sala de aula.
Eles conseguiram, ao menos, compreender que o racismo é um fato histórico, mas ainda atual, e que por isso
necessita ser combatido. Conseguimos contextualizar que o racismo não é um evento distante, com presença
só no passado. Trouxemos exemplos do cotidiano que evidenciam a adversidade ainda na
contemporaneidade.
Porém, a leitura feita sobre essas redações não pode ser, em análise, ingênua. Deve-se ter como
hipótese a ideia de que esses alunos podem ter escrito a redação conforme a vontade do professor, ou seja, a
turma pode ter assumido um discurso que acreditava ser aquele que nós, professoras do PIBID – Português
II, queríamos que a sala assumisse. Isso fica explicitado na redação do aluno 02, na qual o autor utiliza
argumentos contrários ao racismo, mas deixa sobressair sua opinião racista e assume que tal racismo pode
ser consciente ou inconsciente – algo que talvez venha da repetição do discurso familiar, por exemplo, como
demonstra a seguinte frase: “porém tem muitos negros que dão motivos para serem tratados mal por uma
certa pessoa e essa pessoa pode ter tido motivo para maltratar um negro pode começar a ser racista com todos
os negros”. Outro dado que corrobora essa possibilidade é o fato de que, após finalizada essa intervenção,
nós, bolsistas, deparamo-nos com outra situação racista dentro da mesma sala, que foi a atitude de um menino
branco fazer o aluno negro de apoio para que ele conseguisse alcançar a tomada em cima do quadro negro.
Além disso, em maior análise, nós, bolsistas inseridas nessa situação de racismo em sala de aula,
também supomos a grande influência dos contextos de vivência dos alunos, ou seja, a vivência extraclasse.
Assim, trouxemos como hipótese a plena perpetuação do preconceito por meio de familiares e amigos, que
podem persuadir de modo equivocado a mentalidade em formação do jovem.
Todavia, é necessário destacar que, apesar de haver recorrência dessa ação de preconceito, como aqui
citada, o aluno vítima do preconceito de segregação racial se tornou muito mais participativo após a
intervenção do PIBID – Português II. Presenciamos uma maior conquista de espaço e de expressão por parte
dele, o qual ampliou seu local de fala dentro da turma através de outros debates e produções textuais.
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A partir desse relato, portanto, fica nítido que o racismo não é um problema que pode ser solucionado
por completo de forma mínima, ou em uma situação específica. É evidente que o preconceito racial está
institucionalizado em diversas camadas de nossa sociedade e o multiculturalismo está longe de ser efetivo.
Ainda assim, cabe a nós, educadores, com assiduidade e interesse, sempre levantar debate acerca de
temáticas que têm obstáculos sociais, de modo a procurar causar efeitos positivos em nossos alunos e
proporcionar uma reflexão que provoque mudança no que está perpetuando equívoco, como o preconceito.
Devemos pensar e agir com o objetivo de que a teoria alcance a prática e a atitude benéfica na realidade. E
mesmo que essas intervenções pibidianas não sejam as maiores responsáveis por acabar com o racismo no
Brasil, temos convicção de que elas podem auxiliar o processo de diminuição da ocorrência de preconceitos.
Que elas permaneçam para dar voz a todos os alunos, indistintamente, e que eles sejam educados por nós
como cidadãos que replicarão os bons exemplos e aprendizados que tiveram, sabendo respeitar os outros e
suas diferenças.
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BREVE ESTUDO SOBRE O FENÔMENO DO ROTACISMO EM FALANTES
DO MUNICÍPIO DE MATINHOS, PARANÁ

Amanda Gonzales da Silva
Camilla Soto Nater

RESUMO: Desenvolvida entre os meses de maio e junho de 2015, durante a disciplina de Linguística III, a presente pesquisa
quali-quantitativa procurou analisar o fenômeno linguístico do rotacismo em uma amostra de 14 participantes adultos escolhidos
aleatoriamente, na faixa etária dos 30 aos 60 anos de idade, nativos do município de Matinhos (PR), com ensino fundamental
completo. A fala de um dos locutores da Rádio Ativa FM de Matinhos (85,6 MHz) foi gravada, para que os ouvintes pudessem
perceber o rotacismo na fala do locutor. Esses, ao analisarem qualitativamente a fala do apresentador, respondendo a um
questionário sociolinguístico, tiveram as falas gravadas e transcritas quando do momento das respostas apresentadas, para que
fosse feita uma nova análise – quantitativa – sobre a presença do rotacismo na fala desses indivíduos, e como os participantes
avaliavam a presença do fenômeno na fala do locutor. Os resultados obtidos comprovam que o rotacismo ainda é, como se previa,
um fenômeno estigmatizado, já que 64% dos participantes o consideraram aceitável, por aproximar o locutor de seu público, contra
46% que acreditaram que o fenômeno representa a aniquilação da língua portuguesa.
Palavras-chave: Rotacismo; Sociolinguística; Estudo de fala.

1. INTRODUÇÃO
O rotacismo consiste em um fenômeno linguístico que se apresenta pela troca na realização de uma
líquida vibrante simples (tap) por uma líquida lateral. Segundo Coelho et al. (2015), rotacismo é a troca da
consoante [l] por [r]. Já para o linguista Câmara Jr. (2001), trata-se da realização de um rótico onde
esperaríamos uma lateral, ou seja, a troca de uma líquida lateral por uma líquida vibrante. Há registros da
ocorrência desse fenômeno desde as primeiras mudanças ocorridas no latim, quando da passagem para a língua
portuguesa, a exemplo das palavras “ecclesia” e “blanco”, convertidas em “igreja” e “branco”,
respectivamente. Sugere-se a ocorrência do fenômeno linguístico anteriormente descrito como sendo, em
alguns casos, um processo de evolução da língua que passa despercebido pelos falantes. Quando se trata de
variação sincrônica, o fenômeno linguístico em questão é facilmente notado pelos falantes e, como
consequência, pode se tornar estigmatizado (OLIVEIRA; BASSO, 2011; BAGNO, 2013).
Dada a reflexão inicial, o presente trabalho objetivou verificar em quais condições se dava a realização
do fenômeno linguístico denominado de rotacismo, isto é, verificar qual o contexto gramatical em que ele
ocorre. Para tanto, a fala de um dos locutores da Rádio Ativa FM de Matinhos (85,6 MHz) foi gravada para
que os ouvintes pudessem perceber o rotacismo na fala do locutor. Esses, ao analisarem qualitativamente a
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fala do apresentador, respondendo um questionário sociolinguístico, tiveram as falas gravadas e transcritas
quando do momento das respostas apresentadas, para que fosse feita uma nova análise – quantitativa – sobre
a presença do rotacismo na fala desses indivíduos e como os participantes avaliavam a presença do fenômeno
na fala do locutor.
Após discussão dos resultados obtidos, chegou-se à conclusão sobre quais fatores linguísticos e
extralinguísticos foram capazes de influenciar a fala da população local. Foi possível, ainda, verificar em qual
contexto gramatical o fenômeno em questão se verifica.
2. METODOLOGIA

Oriundo de um breve projeto elaborado durante a disciplina de Linguística III (Sociolinguística), na
Universidade Federal do Paraná, o presente estudo foi desenvolvido há três anos, nos meses de maio e junho.
Além disso, o trabalho foi dividido em etapas, que ocorreram nas cidades de Curitiba e Matinhos.
A pesquisa foi realizada em quatro estágios básicos. A primeira etapa, realizada na capital paranaense,
constou da busca por referencial teórico que desse respaldo inicial à investigação. Na segunda etapa, após
entrega de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Figura 1) aos participantes,
selecionamos a população amostral, natural do município de Matinhos, e, em seguida, através da aplicação
de um questionário sociolinguístico, coletamos dados que norteassem as discussões a respeito da ocorrência
desse fenômeno linguístico. Ainda, nessa segunda etapa, a fala do locutor estudado foi gravada para que,
durante entrevista com cada um dos participantes da pesquisa, esses sujeitos pudessem analisar a linguagem
do radialista. As terceira e quarta etapas, desenvolvidas na cidade de Curitiba, consistiram, primeiramente,
na transcrição de cada entrevista, acompanhada da tabulação dos resultados dos dados coletados e, em
seguida, na análise e na interpretação das informações obtidas.
Os sujeitos da pesquisa compuseram uma amostra aleatoriamente selecionada de 14 indivíduos
nascidos e residentes em Matinhos, necessariamente ouvintes da Rádio Ativa FM do município, pertencentes
tanto ao gênero feminino quanto ao masculino. Ademais, esses faziam parte da faixa etária entre 30 e 60
anos, apresentando condições similares no que concerne ao grau de escolaridade, qual seja, o ensino
fundamental completo.
Contando com o consentimento por escrito acerca da participação na pesquisa e com a posterior
aplicação de um questionário sociolinguístico (Figura 1) aos indivíduos componentes da população amostral,
buscou-se averiguar a presença ou ausência do fenômeno linguístico sob estudo, o rotacismo, na fala da
população matinhense e, em seguida, discutir quais as causas para a existência do fenômeno na fala.
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Antes das entrevistas realizadas, a fim de embasar a formulação do questionário sociolinguístico, foi
coletada a fala gravada do locutor da Rádio Ativa, para que fosse analisada qualitativamente pelos ouvintes
entrevistados na pesquisa. Tal ação prévia se justifica pelo fato de que a fala do locutor pode chegar a ser
uma forma de influência na fala dos sujeitos que escutam a rádio, uma vez que, veiculada em um meio de
comunicação de massa, acaba por abranger um grande contingente de ouvintes, sem desconsiderar que o
fenômeno do rotacismo se apresenta de forma mais recorrente na oralidade.
Os resultados encontrados na fala do locutor foram codificados e submetidos a uma análise linguística
qualitativa, ao passo que os resultados encontrados na amostra foram analisados por meio de regra de três
simples e discutidos em seguida, para que se chegasse às devidas conclusões, apresentadas ao final do artigo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível observar que, do total da amostra composta por 14 participantes, 43% conformava o
público feminino e 57%, o masculino. Quanto à ocorrência do fenômeno na população amostral houve o
registro de somente uma ocorrência, como apontado na tabela 1. Referente ao grau de escolaridade
apresentado pelos participantes, 9 dos 5 entrevistados concluiu o ensino fundamental, sendo que a maioria
dos indivíduos pertencia a faixa etária dos 45 anos em diante (vide a tabela 2).
Durante a aplicação das entrevistas, foram registradas as falas de cada um dos informantes, havendo
registros de rotacismo em um dos casos, excetuando-se a fala do locutor da Rádio Ativa FM de Matinhos.
Esses registros, incluindo a transcrição da fala do locutor, encontram-se pontuados na tabela 3. Por último,
as tabelas 4 e 5 se referem aos fatores linguísticos e aos extralinguísticos para que ocorra o fenômeno
linguístico sob estudo.
Os resultados encontram-se postos a seguir:
FIGURA 1: Questionário sociolinguístico aplicado aos sujeitos de pesquisa.
QUESTIONÁRIO SOCIOLINGUÍSTICO PARA ANÁLISE DA
OCORRÊNCIA DO FENÔMENO LINGUÍSTICO

Sexo: ( ) feminino

( ) masculino

Idade:___anos

Grau de Escolaridade: ( ) Ensino Fundamental incompleto ( ) Ensino
Fundamental completo ( ) Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( )
Superior incompleto ( ) Superior completo
QUESTÕES
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Você conhece ou costuma ouvir a Rádio Ativa FM de Matinhos?
( ) sim
( ) não

Você conhece o locutor chefe da rádio? Já ouviu a apresentação de algum
programa dele?
( ) sim
( ) não

Você percebe algo diferente na fala do locutor?
( ) sim
( ) não
O que você acha do modo de falar do senhor que conduz a programação da
rádio?
____________________________________________________________
FONTE: As autoras (2015).
TABELA 1: Dados gerais dos participantes da pesquisa.

Mulheres: 43% x Homens: 57%
Frequência de ocorrência do fenômeno durante as entrevistas: 7%
1 pessoa do sexo masculino apresentou o fenômeno na fala (além do
próprio locutor)
FONTE: As Autoras (2015).

TABELA 2: Dados relevantes dos participantes da pesquisa.

FONTE: As Autoras (2015).

TABELA 3: Trechos de transcrição de entrevistas realizadas com os participantes.

“Também quero pedir as benção de São Judas Tadeu, grorioso
apóstolo...”
“Juntos nóis vamos vencer a inveja, o mar olhado, a calúnia e a
difamação”
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“Craru! A gente fica sabendo de tudo, né...”
“Aquele doidinho anda co aquela bicicreta pra cima e pra baxo...”
FONTE: As Autoras (2015).
TABELA 4: Fatores extralinguísticos capazes de influenciar na ocorrência do rotacismo.

FONTE: As autoras (2015).
TABELA 5: Fatores linguísticos capazes de influenciar na ocorrência do rotacismo.

FONTE: As autoras (2015).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados colocados anteriormente, foi possível perceber que o rotacismo foi
reconhecido por todos os sujeitos participantes da pesquisa, inclusive pelo indivíduo que apresentou o
fenômeno, variando somente o modo como se deu efetivamente a percepção de cada um ao ouvir a fala do
radialista.
64% dos 14 indivíduos entrevistados consideraram que o fenômeno é aceitável na fala do locutor,
por acreditar que isso o aproxima do público. Esses mesmos 64% consideraram que, se o locutor tentasse
modificar a fala, a originalidade seria perdida. Ainda, 46% acham inaceitável tal evento na fala do sujeito
estudado, e julgam que ele “aniquila o português”.
Assim sendo, chegou-se à conclusão de que o fenômeno descrito e estudado, ao longo de toda a
pesquisa, ainda é grandemente estigmatizado. Quanto ao desprestígio relacionado à ocorrência do fenômeno
em questão, Bagno (2008) afirma em seu livro Preconceito Linguístico: o que é, como se faz?:
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Diz-se que o “brasileiro não sabe Português” e que “Português é muito difícil”. Estes são alguns dos mitos que
compõem um preconceito muito presente na cultura brasileira: o lingüístico. Tudo por causa da confusão que se
faz entre língua e gramática normativa (que não é a língua, mas só uma descrição parcial dela). Separe uma coisa
da outra com este livro, que é um achado. (REVISTA NOVA ESCOLA, maio de 1999 apud BAGNO, 2008,
contra capa).

Dentro da problemática apresentada, são trazidos, nesse livro, dois mitos que são de extrema
relevância e que valem a pena ser destacados: o mito de que “as pessoas sem instrução falam tudo errado” e
a falsa impressão de que “o certo é falar assim porque se escreve assim”. Vejamos como o linguista Marcos
Bagno se propõe a desvendar esse mistério, dando esses exemplos:
Um exemplo. Na visão preconceituosa dos fenômenos da língua, a transformação de I em R nos encontros
consonantais como em Cráudia, chicrete, praca, broco, pranta é tremendamente estigmatizada e às vezes é
considerada até como um sinal do “atraso mental” das pessoas que falam assim. Ora, estudando cientificamente
a questão, é fácil descobrir que não estamos diante de um traço de “atraso mental” dos falantes “ignorantes” do
português, mas simplesmente de um fenômeno fonético que contribuiu para a formação da própria Língua
portuguesa padrão. [...] Se fôssemos pensar que as pessoas que dizem Cráudia, chicrete e pranta têm algum
“defeito” ou “atraso mental”, seríamos forçados a admitir que toda a população da província romana da Lusitânia
também tinha esse mesmo problema na época em que a língua portuguesa estava se formando. E que o grande
Luís de Camões também sofria desse mesmo mal, já que ele escreveu ingrês, pubricar, pranta, frauta, frecha na
obra que é considerada até hoje o maior monumento literário do português clássico, o poema Os Lusíadas. E isso,
é “craro”, seria no mínimo absurdo. (BAGNO, 2008, p. 39-40).

Ou, ainda, há o mito de que se deve falar exatamente igual ao que se escreve. Marcos Bagno desmente
isso da seguinte forma, fazendo-nos prontamente refletir:

Infelizmente, existe uma tendência (mais um preconceito!) muito forte no ensino da língua de querer obrigar o
aluno a pronunciar “do jeito que se escreve”, como se essa fosse a única maneira “certa” de falar português. [...]
Muitas gramáticas e livros didáticos chegam ao cúmulo de aconselhar o professor a “corrigir” quem fala muleque,
bêjo, minino, bisôro, como se isso pudesse anular o fenômeno da variação, tão natural e tão antigo na história
das línguas. Essa supervalorização da língua escrita combinada com o desprezo da língua falada é um preconceito
que data de antes de Cristo! [...] É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas
não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada “artificial” e reprovando como “erradas” as pronúncias
que são resultado natural das [...] forças internas que governam o idioma. (BAGNO, 2008, p. 48).

Já no mito anterior, o linguista salienta que há de se acabar com a ideia de que uma ou outra pessoa,
falantes nativos da língua portuguesa, não sabem falar a própria língua materna. Essa é uma ideia bastante
equivocada, já que, para Bagno (2008), “todo falante nativo de uma língua sabe essa língua. Saber uma
língua, no sentido científico do verbo saber, significa conhecer intuitivamente e empregar com naturalidade
as regras básicas de funcionamento dela. Ou seja, há que ser superada com urgência a ideia de que a maneira
desprestigiada de falar causada por condições extralinguísticas e linguísticas é errada ou mereça ser vista
com desprezo. Pensando no caso apresentado pelo estudo, é possível perceber que os falantes sabem, sim,
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intuitivamente aplicar as regras de uso de sua língua materna. Encerra-se essa reflexão com o seguinte
pensamento trazido pelo mesmo autor:

O preconceito lingüístico se baseia na crença de que só existe, como vimos no Mito n° 1, uma única língua
portuguesa digna deste nome e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada
nos dicionários. Qualquer manifestação lingüística que escape desse triângulo escola-gramática-dicionário é
considerada, sob a ótica do preconceito lingüístico, “errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente”, e não é raro
a gente ouvir que “isso não é português”. (BAGNO, 2008, p. 38).

Portanto, há que se levar em conta que a língua portuguesa é uma língua rica, viva, em constante
trânsito linguístico, passiva de sofrer os fenômenos da mudança, considerando as variações presentes na
língua. De modo que soa, sob o nosso ponto de vista, leviandade dizer que o fenômeno aqui apresentado não
faça parte da nossa língua, ou que, ainda, seja considerado um mero erro.
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RIZOMA, CORPO SEM ÓRGÃOS E ROSTIDADE: APROXIMAÇÕES COM O
LIVRO DIDÁTICO
Emiliane Jaschefsky

RESUMO: Estrutura, organização, hierarquia, classificação e sistematização estão por toda parte, sendo características comuns
a qualquer sociedade e aspectos necessários para o funcionamento e manutenção da civilização; mas até certo ponto. Cada vez
mais questionamos o sistema e os limites que ele nos impõe. Buscamos a heterogeneidade no lugar da homogeneidade. Esse
caminho, no entanto, não é livre de obstáculos. O sistema escolar brasileiro é um exemplo disso. Apesar de os documentos
oficiais apregoarem um objetivo diferente para a educação, a escola, na maioria das vezes, continua trabalhando no sentido de
reproduzir e manter as relações de poder. Nesse sentido, sendo o livro didático uma ferramenta didático-pedagógica fundamental
no cotidiano escolar, este artigo propõe a análise do livro Novas palavras (AMARAL, et al., 2013), buscando algumas
aproximações com as concepções deleuze-guattarianas de rizoma, corpo sem órgãos e rostidade. De modo geral, o tradicional e
o inovador se intercalam no livro analisado, mostrando que, embora já estejamos no caminho da inovação, muitas práticas
escolares ainda se pautam na tradição, no pensamento arborescente.
Palavras chave: Rizoma; Corpo sem órgãos; Rostidade; Livro didático.

1. INTRODUÇÃO

A árvore da vida, estrutura familiar (pai, mãe e filho), organização do trabalho, hierarquia social
(classe alta, média ou baixa), classificação e sistematização por toda parte, características comuns a
qualquer sociedade e que são aspectos necessários para o funcionamento e manutenção da civilização; mas
até certo ponto. Cada vez mais, questionamos e redefinimos nossos papéis na sociedade, nossas
identidades, nossos rostos. Buscamos também formas diferentes de viver, outros jeitos de sentir, uma fuga
da rotina e do organismo que limita nosso corpo ao ditar as regras do quê e como fazer. Estabelecemos
novas relações, por vezes inusitadas, mas, de algum modo, sempre significativas, ligações múltiplas,
rizomáticas. A heterogeneidade contra a homogeneidade.
Esse caminho, no entanto, não é livre de obstáculos. Questionar o poder, a ordem já estabelecida e
as instituições que funcionam como máquinas abstratas reprodutoras e mantenedoras do sistema gera
conflitos, por isso se fala em “luta” pela igualdade, “defesa” do direito de escolha e “ataque” ao
preconceito. Já reconhecemos a necessidade de mudanças em nossa sociedade, mas entre reconhecer e
fazer acontecer há uma grande distância. O sistema escolar brasileiro é um exemplo disso.
Como uma máquina abstrata de rostidade, a escola, através das relações de saber-poder do
currículo, introduz-nos em processos de rostificação que tendem a induzir, por sua vez, a processos de

JASCHEFSKY, E. Rizoma, corpo...

23

classificação, massificação, padronização. (CARVALHO, 2016). Assim, apesar de os documentos oficiais
apregoarem um objetivo diferente para a educação, a escola, na maioria das vezes, continua trabalhando no
sentido de reproduzir e manter as relações de poder.
Nesse sentido, sendo o livro didático uma ferramenta didático-pedagógica fundamental no
cotidiano escolar, este artigo propõe a análise de um dos livros que fazem parte do Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD), buscando algumas aproximações entre o conteúdo do livro, sua forma de
apresentação e utilização em sala de aula e as concepções deleuze-guattarianas de rizoma, corpo sem
órgãos e rostidade.
De início, apresentamos brevemente as ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari acerca das figuras
do rizoma, corpo sem órgãos e rostidade. Na sequência, pautados nas concepções acima, faremos a análise
do livro Novas palavras, apontando os rizomas, os corpos sem órgãos e os rostos que se (des)fazem ao
longo do volume. Para encerrar, trazemos algumas considerações finais sobre as questões apresentadas no
decorrer deste trabalho.

2. CONCEPÇÕES DELEUZE-GUATTARIANAS

Deleuze e Guattari (1995) apresentam o rizoma como alternativa ao pensamento arborescente, isto
é, um sistema no qual os galhos só podem se comunicar com o tronco e não entre si. Assim, o sujeito se
insere num local determinado da árvore e dali só se relaciona com o outro seu vizinho ou superior
hierárquico, não havendo qualquer relação aleatória (SOUZA, 2012).
Nesse sentido, “os sistemas arborescentes são sistemas hierárquicos que comportam centros de
significância e de subjetivação, autômatos centrais como memórias organizadas” (DELEUZE;
GUATTARI, 1995, p. 26). Uma estrutura, definida por um conjunto de pontos e posições, por correlações
binárias entre estes pontos e relações biunívocas entre estas posições. Desse modo, um elemento só recebe
suas informações de uma unidade superior e uma atribuição subjetiva de ligações preestabelecidas.
O primeiro tipo desse sistema é a árvore-raiz, que necessita de uma forte unidade principal, a do
pivô, pressuposta para chegar a duas; o Uno que se torna dois. Já no sistema-radícula, ou raiz fasciculada, a
raiz principal abortou ou se destruiu em sua extremidade. No entanto, sua unidade subsiste ainda como
passada ou por vir, como possível. A multiplicidade, então, é falsa, pois, ao continuar presa a uma
estrutura, seu crescimento é limitado pela redução das leis de combinação. (DELEUZE; GUATTARI,
1995). O rizoma, por sua vez, distingue-se absolutamente das raízes e radículas, conforme os princípios
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propostos por Deleuze e Guattari (1995).
De acordo com os princípios de conexão e de heterogeneidade, “qualquer ponto de um rizoma pode
ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15). Diferentemente da
árvore, que fixa um ponto, uma ordem, o rizoma estabelece sempre novas conexões, novas relações (não ao
acaso) entre objetos estranhos um ao outro.
Já no terceiro princípio, de multiplicidade, Deleuze e Guattari (1995) afirmam que existe
multiplicidade quando não há uma unidade que sirva de pivô. Uma vez que não existem pontos ou posições
num rizoma, apenas linhas, as multiplicidades se definem pela linha abstrata, linha de fuga ou de
desterritorialização, segundo a qual elas mudam de natureza ao se conectarem às outras. Além disso, todas
as multiplicidades são planas, uma vez que elas preenchem todas as suas dimensões, como um plano de
consistência das multiplicidades, de dimensões crescentes, segundo o número de conexões que se
estabelecem nele.
O princípio de ruptura a-significante, por sua vez, apresenta-se contra os cortes excessivamente
significantes que separam as estruturas. Assim, um rizoma pode ser rompido em qualquer parte sem deixar
de se reconstruir segundo uma ou outra de suas linhas. Há linhas de segmentaridade que estratificam,
territorializam e organizam o rizoma, bem como linhas de fuga, de desterritorialização. E estas linhas se
remetem umas às outras sem parar. “A desterritorialização de um dos termos e a reterritorialização do
outro, os dois devires se encadeando e se revezando segundo uma circulação de intensidades que empurra a
desterritorialização cada vez mais longe.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 19).
Finalmente, conforme os princípios de cartografia e decalcomania, o rizoma é mapa e não decalque.
Enquanto o mapa é aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de
receber modificações constantemente, os decalques remetem sempre à mesma imagem, são cópias da
mesma imagem, obedecendo à lógica da reprodução. Contrariamente ao decalque, que volta sempre “ao
mesmo”, o rizoma tem sempre múltiplas entradas. Enquanto o decalque remete sempre a uma presumida
“competência” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 22), um mapa é uma questão de performance. Portanto,
é necessário sempre projetar o decalque sobre o mapa, nunca considerá-lo sozinho.
Em síntese, um rizoma não é feito de unidades, mas de dimensões; é feito apenas de linhas, linhas
de segmentaridade, mas também linhas de fuga ou de desterritorialização como dimensão máxima. O
rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido, sempre modificável, com múltiplas entradas e saídas,
com suas linhas de fuga. É um sistema a-centrado não hierárquico, unicamente definido por uma circulação
de estados. Não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce, riacho “que rói as duas
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margens e adquire velocidade no meio”. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 37).
Como uma espécie de contínuo evolutivo da concepção de rizoma, Deleuze e Guattari (1996a)
apresentam a figura do corpo sem órgãos (CsO), que é antes um conjunto de práticas do que um conceito,
algo a que não se pode chegar, nunca se acaba de chegar, é um limite.

Seria preciso dizer: vamos mais longe, não encontramos ainda nosso CsO, não desfizemos ainda
suficientemente nosso eu. Substituir a anamnese pelo esquecimento, a interpretação pela experimentação.
Encontre seu CsO, saiba fazê-lo, é uma questão de vida ou morte, de juventude e de velhice, de tristeza e de
alegria. É aí que tudo se decide. (DELEUZE; GUATTARI, 1996a, p. 11).

O CsO, segundo Deleuze e Guattari (1996a), é o que resta quando o conjunto de significâncias e
subjetivações é retirado. Um CsO é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado por intensidades,
somente as intensidades passam e circulam. Ainda assim, o CsO não é contrário aos órgãos, mas a essa
organização dos órgãos que se chama organismo e que impõe formas, funções, ligações, organizações
dominantes e hierarquizadas, transcendências organizadas para extrair um trabalho

útil; a

instrumentalização do corpo para a produtividade.
O corpo organizado funciona como uma máquina que trabalha para a produção. Quando nosso
corpo se torna um organismo, dão-lhe uma utilidade, ele se insere em nossa sociedade para realizar
determinados fins. Nosso desejo é esmagado, organizado externamente, nossos órgãos são capturados,
amarrados dentro de uma lógica capitalista, ordenados. O órgão é sempre instrumento de algo para além
dele mesmo, neste caso, o social. E assim nos tornamos presos, fracos, infelizes. (TRINDADE, 2013).
Afastado daquilo que pode, o corpo organizado perde sua capacidade revolucionária e se torna
doente; apenas aceita a vida medíocre que lhe dão. Desse modo, a alternativa de Deleuze e Guattari está em
criar para si um CsO, que não está preocupado com dinheiro, rótulos, prazos; sua busca é por outras formas
de viver, se expressar, sentir, afetar e ser afetado. Ao criar um CsO, o corpo deixa de ser produtivo para se
tornar intensivo. (TRINDADE, 2013).
Deleuze e Guattari (1996a) afirmam que seria necessário, então, instalar-se sobre um estrato,
experimentar suas oportunidades, buscar eventuais movimentos de desterritorialização, possíveis linhas de
fuga a vivenciar, ter sempre um pequeno pedaço de uma nova terra.
Os autores alertam, contudo, que é preciso ter prudência, guardar o suficiente do organismo para
que ele possa se recompor, pequenas provisões de significância e pequenas rações de subjetividade,
conservar o suficiente para poder responder à realidade dominante. “Um CsO que quebrasse todos os
estratos, se transformaria imediatamente em corpo de nada, autodestruição pura sem outra saída a não ser a
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morte.” (DELEUZE; GUATTARI, 1996a, p. 25).
Tal como num desdobramento do CsO, Deleuze e Guattari (1996b) passam a tratar do rosto, um
dispositivo montado no cruzamento entre os eixos de significância – muro branco sobre o qual a
significância inscreve seus signos e suas redundâncias – e de subjetivação – buraco negro onde a
subjetivação aloja sua consciência, sua paixão, suas redundâncias. O rosto, esse sistema muro brancoburaco negro, não é um invólucro exterior àquele que fala, pensa ou sente, nem é individual. Os rostos
definem zonas de frequência ou de probabilidade, delimitam um campo que neutraliza antecipadamente as
expressões e conexões rebeldes às significações conformes. Os rostos concretos nascem de uma máquina
abstrata de rostidade, o sistema buraco negro-muro branco, que irá produzi-los segundo as combinações
deformáveis de suas engrenagens.
A máquina abstrata de rostidade é desencadeada, por exemplo, pelo poder maternal que passa pelo
rosto durante o próprio aleitamento; o poder político que passa pelo rosto do chefe, bandeirolas, ícones e
fotos, e mesmo nas ações da massa; o poder do cinema que passa pelo rosto da estrela e o close; o poder da
televisão. Contudo, o rosto não cria nem explica o poder. Além disso, determinados agenciamentos de
poder têm necessidade de produção de rosto, enquanto outros não. (DELEUZE; GUATTARI, 1996b).
Segundo Deleuze e Guattari (1996b), o rosto não é um universal, é o próprio Homem branco, o
europeu típico, e tem uma função de biunivocização, de binarização com dois aspectos: um concerne às
unidades ou elementos; e o outro, às escolhas. De acordo com o primeiro aspecto, a máquina abstrata de
rostidade procederá à constituição de uma unidade de rosto, de um rosto elementar em correlação
biunívoca com um outro: é um homem ou uma mulher, um rico ou um pobre, um chefe ou um subalterno,
“um x ou um y”. Logo, máquinas com quatro olhos são rostos elementares ligados dois a dois: rosto de
professora e de aluno, de pai e filho, de operário e patrão. Dessa forma, os rostos concretos individuados se
produzem e se transformam em torno dessas unidades, sendo que nos introduzimos em um rosto mais do
que possuímos um.
De acordo com o outro aspecto, a máquina assume um papel de resposta seletiva ou de escolha:
dado um rosto concreto, a máquina julga se ele passa ou não, segundo as unidades de rostos elementares,
numa correlação binária do tipo “sim-não”. Um certo rosto não é nem o de um homem nem o de uma
mulher. Ou, ainda, não é nem um pobre nem um rico, será um desclassificado que perdeu sua fortuna? A
máquina rejeita rostos não-conformes ou suspeitos, mas somente em certo nível de escolha, visto que será
necessário produzir sucessivamente desvios padrão de desviança para tudo aquilo que escapa às
correlações biunívocas, instaurando relações binárias entre o que é aceito em uma primeira escolha e o que
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não é tolerado em uma segunda, em uma terceira, etc. Assim, se não é nem um homem nem uma mulher, é
um travesti. A relação binária se estabelece entre o “não”, de primeira categoria, e um “sim” de categoria
seguinte, que tanto pode marcar uma tolerância sob certas condições quanto indicar um inimigo que é
necessário abater a qualquer preço. (DELEUZE; GUATTARI, 1996b).
Os autores dizem ainda que a máquina de rostidade, ao proceder por biunivocização significante e
por binarização subjetiva, impede qualquer polivocidade ou traço de rizoma, pois ela opera uma
rostificação de todo o corpo, de suas imediações e de seus objetos. (DELEUZE; GUATTARI, 1996b).
Por fim, Deleuze e Guattari (1996b) afirmam que o rosto é produzido na humanidade, mas por uma
necessidade que não é a dos homens “em geral”. Sendo assim, se o homem tem um destino, esse será mais
o de escapar ao rosto, desfazer o rosto e as rostificações.

3. ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO

O livro didático de língua portuguesa analisado neste artigo faz parte da coleção Novas palavras
(2013), que é direcionada para o ensino médio e tem como autores Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo
Leite e Severino Antônio. A coleção, com sua nova edição, tem feito parte do PNLD desde 2012, estando
sempre entre as mais distribuídas pelo programa. Conta com três volumes, sendo que apenas o primeiro
volume da coleção, destinado ao 1º ano do ensino médio, interessa como objeto de análise para esse estudo.
De fato, analisamos o manual do professor, que é o mesmo livro do estudante, acrescido de respostas e do
apêndice Conversa com o professor.
O volume em exame é dividido em três partes – Literatura, Gramática e Redação e Leitura – que
se organizam em capítulos, sendo estes articulados em torno de um tópico. As três partes do livro não se
articulam de modo explícito, mas isso é considerado, segundo o apêndice Conversa com o professor, como
flexibilidade quanto ao uso linear do livro, cabendo ao professor fazer a conexão entre os blocos. O livro se
afasta, nesse ponto, de uma construção rizomática, pois divide o ensino de língua portuguesa de forma
arborescente, ou seja, as três partes do livro, assim como os galhos separados de uma árvore, não se
comunicam diretamente entre si.
Igualmente, a organização do conteúdo da primeira parte do livro, Literatura, segue esse
pensamento arborescente, propondo um estudo predominantemente linear da literatura, em ordenação
cronológica crescente dos estilos de época.
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A parte Gramática, por sua vez, tem como foco teórico a descrição e a prescrição gramaticais e, nas
atividades, concentra o trabalho na semântica, na variação linguística e no uso da língua. Ao mesmo tempo
em que propõe exercícios tradicionais de identificação e classificação, apresenta também atividades
reflexivas, que buscam levar o aluno a compreender a gramática no funcionamento da língua, no texto e no
discurso. Uma vez que a gramática é, geralmente, a parte da língua que tem seu estudo mais estruturado e
sistematizado hierarquicamente, o livro em análise mostra um movimento no sentido de desestabilizar esse
organismo da gramática ao oferecer atividades que fogem do modelo tradicional de exercícios gramaticais.
Já a última parte do livro, Redação e Leitura, concentra-se no estudo das tipologias textuais, quais
sejam narração, descrição e dissertação. Os gêneros não são efetivamente tomados como objeto de estudo e
acaba-se ignorando as condições de produção e recepção do texto. Além disso, não há orientações claras
quanto às etapas do processo de produção da escrita. Por um lado, essa lacuna de conteúdo dificulta um
trabalho final mais bem acabado e não situa o texto produzido em relação às situações reais de uso da
língua. Por outro lado, no entanto, essa abordagem passa a sensação de maior liberdade ao escrever, o que
pode auxiliar para maior fluência das ideias, facilitando o processo de tornar a escrita um hábito dos
estudantes. Afinal, escrever se aprende escrevendo. Outrossim, uma escrita menos regrada oportuniza o
afastamento da redação escolar tradicional, desse rosto tão familiar à prática pedagógica.
De forma geral, o tratamento didático dos conteúdos alterna-se, ao longo do volume, entre uma
metodologia transmissiva e uma metodologia construtivo-reflexiva, entre o tradicional e o inovador; há
linhas de fuga, mas nenhuma ruptura completa. Para expor melhor essa questão, é apresentada, na
sequência, uma análise mais detalhada do primeiro capítulo do livro, da parte Literatura.
O capítulo em análise, intitulado Literatura: a arte da palavra, começa expondo, da página 9 a 13,
quatro pinturas de Wassily Kandinsky, bem como pequenos textos que servem para introduzir as
discussões em sala de aula, ao apresentar informações básicas que funcionam como ponto de partida para
desenvolver as ideias acerca do tema, mas sem definir um limite rígido para o que é arte. Assim, em vez de
um único texto extenso e organizado, seguido de exemplos, que estabeleceria um conceito de arte fechado
e limitado – rostificado –, o livro traz uma forma de apresentação do conteúdo que propicia aos alunos
maior liberdade à exposição das concepções do que é arte. Dessa maneira, surgem mais e mais ideias,
formando uma visão ampla, aberta e diversificada, um CsO em que tudo nele é arte, nem melhor, mais
exuberante ou menos conhecida. Nenhuma hierarquia ou classificação, apenas arte, o CsO da arte.
Já nas atividades que aparecem entre um texto e outro, intercalam-se questões abertas, com resposta
pessoal do aluno, e questões fechadas, do tipo “assinale a alternativa correta”, que apontam para uma volta
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à sistematização do conteúdo. Da mesma forma, a atividade da seção E mais..., na página 13, propõe uma
comunicação em grupo mais sistematizada e controlada, com regras e procedimentos bem organizados,
lembrando uma típica apresentação de trabalho escolar. É o organismo do corpo se reestabelecendo.
Quando o livro passa a tratar do tema literatura, da página 14 a 17, fica aparente o rizoma que se
forma entre as disciplinas de língua portuguesa, ciências, geografia e arte/música. A primeira leitura
proposta é uma ficha informativa sobre a andorinha, na qual são dadas informações de caráter científico
sobre a ave em questão. Como o texto aborda ainda a migração dessas aves, dados de cunho geográfico
também aparecem. Igualmente, a segunda proposta de leitura fala da andorinha; trata-se, porém, de um
poema. Nesse texto, além da eventual sonoridade do poema, menções à música aparecem tanto na
linguagem verbal quanto na linguagem não verbal, no caso, a configuração visual do poema.
O rizoma entre as disciplinas continua nas atividades que se seguem aos textos e na seção
Comentário. As questões, ao mesmo tempo em que propõem perguntas de interpretação dos textos, servem
como pretexto para apresentar e explicar conceitos, como “metáfora”, “denotação” e “conotação”. Os
conceitos, além da definição exibida em boxes na lateral da página, têm sua explicação contextualizada nos
textos sobre a andorinha, facilitando o entendimento de tais conceitos ao interligar todas as ideias.
A partir do texto Literatura e realidade, da página 17 a 19, o tema em discussão é o autor de
literatura. O processo de conceituação é iniciado com outro texto, de Mario Quintana, que instiga
questionamentos como: o que faz o escritor, inventa ou imita a realidade? Ele apenas perde tempo ao ler e
escrever poesia? Vive sempre um conflito entre o senso comum e o senso poético?
Apesar de o texto em si desestabilizar a imagem e a função do escritor/poeta, ao sugerir tais
perguntas, a atividade que vem na sequência do livro apresenta questões de interpretação cuja resolução
requer apenas a localização de informações explícitas no texto. Desse modo, mesmo partindo de um texto
questionador, essas atividades parecem conduzir, através das respostas dos exercícios, por um caminho
determinado na conceituação do autor de literatura, procurando delinear seu perfil no sentido de rostificar o
escritor/poeta, tratamento diferente daquele dado ao conceito de arte.
Ao final do capítulo, da página 19 a 23, a seção Resumindo o que você estudou exibe alguns tópicos
que sintetizam as principais ideias apresentadas no capítulo, facilitando a organização dos conhecimentos
adquiridos. Em seguida, o livro traz um conjunto de atividades em que se alternam questões fechadas, nos
moldes “assinale a alternativa correta”, e perguntas abertas, que permitem ao estudante interpretar os textos
mais livremente. Essas atividades, ao propiciarem a prática da teoria apresentada ao longo de todo o
capítulo, também auxiliam na fixação do conteúdo.
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Em resumo, a forma como esse primeiro capítulo se inicia permite vislumbrar um CsO da arte; no
entanto, à medida que o capítulo avança, o conteúdo é apresentado de modo cada vez mais demarcado,
fechando as definições até chegar a um rosto. Em compensação, o rizoma formado com outras disciplinas
não deixa a literatura ser isolada dentro apenas da disciplina de língua portuguesa, o que pode contribuir
para um maior interesse por esse novo eixo de ensino que os alunos passam a estudar a partir do ensino
médio.
Essa análise detalhada do capítulo ratifica a afirmação feita no final da análise geral do livro, isto é,
o tradicional e o inovador se intercalam. O organismo está lá, mas a busca pelo CsO também se faz
presente. Muitos rostos aparecem, assim como seu desfazimento. O rizoma se forma, mas a arborescência
ainda tem raízes fortes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mudança nunca é fácil, mas pode ser muito benéfica, como nos mostram Deleuze e Guattari.
Formar o rizoma, buscar o corpo sem órgãos e desfazer os rostos são práticas que já fazem parte do nosso
cotidiano, mas que precisam ser levadas mais a sério, especialmente quando se trata de educação.
A importância dessa questão já está clara, como mostram os documentos oficiais, entretanto, as
ideias precisam sair do papel e se realizar efetivamente na escola. Apesar de já estarmos no caminho da
inovação, muitas práticas escolares ainda se pautam na tradição, no pensamento arborescente.
Obviamente, é necessário prudência, como aconselham Deleuze e Guattari. Todavia, os altos
índices de reprovação e evasão escolar podem significar que talvez estejamos sendo prudentes demais.
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LITERATURA MARGINAL E ENSINO
Emiliane Jaschefsky
RESUMO: A literatura é uma arte, mas o que é literatura não é uma questão tão simples de responder, mesmo porque o
conceito de literatura vem se alterando ao longo do tempo. Definir o que é literatura a partir do cânone literário acaba
marginalizando outras escritas igualmente importantes. A maioria dos leitores, principalmente os estudantes da educação básica,
é condicionada a ler apenas obras canônicas da tradição literária brasileira, reproduzindo, assim, a situação de preconceito que
esse tipo de classificação pode gerar. Diante de tal cenário, neste trabalho falaremos da Literatura Marginal, um movimento
literário de cunho social e cultural que busca incluir aqueles que a sociedade discrimina, abordando também sua relação com o
ensino de literatura. Mobilizando autores como Sartre (1999), Barthes (1976), Foucault (2009), Candido (2004) e Spivak (2010),
entre outros, concluímos que o trabalho com a Literatura Marginal permite a fuga do lugar-comum, do padrão engessado de
ensino de literatura, funcionando ainda como literatura engajada ao mostrar a identidade de um povo marginalizado, dar-lhe voz
e também ouvi-lo. Não se trata, contudo, de abandonar o estudo literário canônico, também fundamental, mas de garantir espaço
para outros autores, outras histórias de vida, outros modos de ver a sociedade.
Palavras-chave: Literatura Marginal; Engajamento; Ensino.

1. INTRODUÇÃO

A literatura é uma arte, não há dúvidas quanto a isso. Mas o que é literatura não é uma questão tão
simples de responder, mesmo porque o conceito de literatura vem se alterando ao longo do tempo.
Numa visão elitista, ainda muito difundida, associamos o termo literatura apenas aos grandes
escritores e suas obras “geniais”, consagradas. No entanto, definir o que é literatura a partir do cânone
literário acaba marginalizando escritas igualmente importantes, como a feminina, a negra, a popular, a
homossexual, entre outras.
A maioria dos leitores, principalmente os estudantes da educação básica, é condicionada a ler
apenas obras canônicas da tradição literária brasileira, reproduzindo, assim, a situação de preconceito que
esse tipo de classificação pode gerar. Diante de tal cenário, no presente trabalho, falaremos da Literatura
Marginal, um movimento literário de cunho social e cultural que busca incluir aqueles que a sociedade
discrimina, abordando também sua relação com o ensino de literatura.

2. LITERATURA MARGINAL

Grandes escritores e suas narrativas memoráveis, repletas de nobres sentimentos e valorosos
personagens: os clássicos da literatura. No entanto, a literatura não é feita só de clássicos ou escrita apenas
por grandes autores, apesar da hegemonia das classes dominantes, desde sempre presente na história da
literatura nos seus mais diferentes aspectos.
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Durante muito tempo, e ainda hoje, aqueles que detêm o poder econômico e social exercem sua
autoridade sobre a literatura, regulando a linguagem a ser utilizada, definindo quais histórias devem ser
contadas e determinando quem pode escrever. Obviamente, os membros das classes dominantes figuram
como os que têm direito à escrita, já que sua linguagem é considerada apropriada aos padrões literários.
São eles também que merecem ser o centro de qualquer narrativa, visto que a vida do povo nada tem de
interessante ou virtuoso e os personagens populares, quando existem, servem apenas para mostrar a
superioridade da aristocracia, sendo normalmente apresentados de maneira pejorativa.
Todavia, essa visão equivocada da literatura, reproduzida há séculos para manter a ordem e o poder
já estabelecidos, vem sendo questionada, afinal, a mesma diversidade formadora da sociedade deveria estar
presente na literatura, seja nas histórias e personagens – reais ou fictícios –, seja nos autores que escrevem
essas narrativas. Nesse sentido, a mudança no cenário literário brasileiro começa com o jornalista e escritor
Lima Barreto. Ao contrário do literato, que é comportado, convencional e escreve ao gosto da sociedade,
surge uma linguagem identitária: a escolha da linguagem que eu uso mostra de que lado eu estou. A
linguagem literária, então, passa a ter uma origem social.
Como afirma Barthes (1976), a função da escrita vai além de comunicar ou exprimir, impõe um
além da linguagem, a história e o partido que nela se toma. Não existe linguagem sem rótulo; quem fala,
fala de algum lugar. A linguagem nunca é neutra, pois as palavras têm uma memória que se prolonga em
meio às significações novas. É na escolha da linguagem que se toma partido.
Do mesmo modo, Sartre (1999) diz que a vida está no texto, não na obra. O autor está representado
em sua escolha de linguagem, uma linguagem identitária que o fixa em determinados espaços sociais. Uma
vez que a linguagem é um objeto essencial que abarca todo o conteúdo de uma sociedade, a literatura deixa
de ser um orgulho de classe para tornar-se espaço de demarcação das disparidades, mostrando quem são as
pessoas num universo social e linguístico todo murado. O ato literário mais humano para o escritor é,
então, a apreensão de uma linguagem real, da naturalidade da linguagem social (BARTHES, 1976).
Nessa perspectiva, nos anos 1970, surge uma geração de artistas que produzem seus textos, pinturas
e afins à margem do mercado editorial formal, sendo, por isso, chamados de autores marginais. O conteúdo
crítico de suas obras tem, intencionalmente, uma linguagem coloquial, sendo apresentado com uma
estilística aparentemente desleixada. Essa primeira geração de autores vem, em sua maioria, da classe
média do Rio de Janeiro e tem como temática principal a vida cotidiana e a prática social de sua classe de
origem. É esse o início da chamada “Literatura Marginal”.
No final dos anos 1990, começam a surgir textos vindos das periferias de São Paulo e, em 2000,
Ferréz lança Capão Pecado, seu segundo livro, autodenominando-se “marginal” para definir o tipo de
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literatura do qual faz parte juntamente com outros autores que vêm produzindo seus textos desde o final da
década anterior. Essa nova geração da Literatura Marginal também emprega uma linguagem coloquial, a
linguagem falada nos bairros periféricos da grande São Paulo, mas seu tema não é mais o cotidiano da
classe média, e sim o dia a dia da comunidade, da periferia urbana. Uma literatura que mostra a realidade
dessa população e, de certa forma, lhe dá voz.
Diferentemente dos autores dos anos 1970, os novos escritores marginais buscam um selo que os
publique na tentativa de mudar a realidade financeira em que vivem, visto que o termo marginal passa a
incluir a condição econômica e social dos autores. Assim sendo, esse movimento literário dá voz à
periferia, aos que estão à margem da sociedade, seja geográfica, cultural e/ou economicamente.
Como afirma Spivak (2010), a fala do subalterno e do colonizado é sempre intermediada pela voz
de outrem, que se coloca em posição de reivindicar algo em nome de um outro, como o intelectual que crê
poder falar por esse outro. Todavia, sua tarefa deve ser a de criar espaços onde o subalterno possa falar e
ser ouvido, especialmente porque o sujeito subalterno é irremediavelmente heterogêneo. A Literatura
Marginal é esse espaço, criado não pelos intelectuais, mas construído pelos próprios subalternos, que
disseminam seus textos nos mais diversos meios de comunicação e divulgação, como blogs, redes sociais,
livretos, saraus, além de publicações independentes. O movimento, assim, mantém-se vivo e crescente,
conquistando muitos fãs por sua proximidade com o público.
Essa relação de proximidade entre autor e público-leitor aponta para outra característica da
Literatura Marginal: a morte do Autor. Segundo Foucault (2009), numa perspectiva estruturalista, ser
Autor pressupõe autoridade, sentidos elevados; não é para qualquer um e, portanto, é altamente excludente.
O texto não é situado socialmente, e a origem do indivíduo que o produziu também é ignorada na análise.
A escrita é vista como a abertura de um espaço onde o sujeito da escrita está sempre a desaparecer e a
marca do escritor nada mais é que a singularidade da sua ausência. Apenas a obra em si mesma é estudada,
cabendo ao leitor crítico atribuir-lhe significação. Nesse sentido, a morte do Autor na Literatura Marginal
não é ausência, mas morte do “gênio” e popularização daquele que escreve, já que todos são e podem ser
autores. É a menorização do autor: ele se torna um homem comum (FOUCAULT, 2009).
Esse homem comum, marginalizado pela sociedade, escreve sobre o que vê, ouve e pensa, escreve
sobre a realidade que vive. Recolhe sua leitura de mundo e unifica os fragmentos heterogêneos por meio da
sua subjetivação no exercício da escrita pessoal. O escritor constitui, assim, a sua própria identidade
mediante essa recoleção das coisas ditas. A escrita é, então, um treino de ser quem nós somos, de si; ler e
escrever nos torna quem nós somos, nos revela a nós mesmos (FOUCAULT, 2009). Para escrever,
precisamos refletir e, ao refletir, revisamos nossas opiniões e modos de pensar; ratificamos algumas ideias,
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abandonamos outras e aquilo que pensávamos no início já não é mais o mesmo, mudou; nós mudamos.
Nessa lógica, o escritor marginal é engajado, sabe que falar é agir, pois uma coisa nomeada não é
mais inteiramente a mesma, perde sua inocência: “nomear é mostrar e mostrar é mudar” (SARTRE, 1999,
p. 66). Ao falar da marginalidade e dos que nela vivem, o escritor os nomeia, os mostra, os modifica. A
realidade marginal está ali, escrita, exposta; ao ser lida, ela existe, não se pode mais ignorá-la. Calar-se,
agora, não é ficar mudo, é recusar-se a falar – logo, ainda é falar. Desse modo, cumpre-se a função do
escritor: “fazer com que ninguém possa ignorar o mundo e considerar-se inocente diante dele” (SARTRE,
1999, p. 21). A literatura, assim, não discursa, mas convoca à aceitação ou à recusa emocional do texto.
De acordo com Candido (2004), a literatura é fator indispensável de humanização e atua em grande
parte no subconsciente e no inconsciente. Os valores que a sociedade preconiza ou repudia estão presentes
nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. Por isso, é indispensável tanto a
literatura sancionada quanto a proscrita.
Contudo, em se tratando da autobiografia, ainda parece muito natural que escrever e publicar a
narrativa da própria vida sejam atividades reservadas aos membros das classes dominantes, como se a
autobiografia não fizesse parte da cultura dos pobres. Além do problema da alfabetização e da aculturação,
o circuito de comunicação do impresso também está nas mãos das classes dominantes, que o utiliza para
promover seus valores, sua ideologia, suas formas de vida. Essa identidade se impõe a todos os que
pertencem ou se integram a essas classes e relega as outras a uma espécie de insignificância. De fato, em se
tratando das classes dominadas, é comum que apenas as pessoas bem-sucedidas se tornem proprietárias de
suas vidas, podendo organizá-las, apresentá-las como carreira ou destino e fazer delas um espaço de
transmissão de valores sociais (LEJEUNE, 2008).
Na verdade, “as classes dominadas não falam, fala-se delas”, como sugere Pierre Bourdieu1. Seu
vivido não está em suas mãos, sendo estudado de cima, de um ponto de vista econômico e político em
pesquisas, ou, então, escrito por autores provenientes das classes dominantes que acabam por apropriar-se
dessas memórias, moldando-as ao gosto do público-leitor, do qual não costumam fazer parte as classes
dominadas (LEJEUNE, 2008).
Essa é uma condição que a Literatura Marginal busca modificar e um dos melhores exemplos é
Carolina Maria de Jesus e seu livro Quarto de despejo, de 1960, no qual narra sua vida na favela. Uma
mulher negra, pobre e semianalfabeta que retrata o cotidiano da periferia de forma crítica e emocionada;
uma obra de extrema relevância social até os dias de hoje:

1

In: LEJEUNE, 2008, p. 133.
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Mais de trinta anos depois, Paulo Lins, Ferréz e outros tantos autores periféricos ainda desconhecidos dariam
continuidade ao esforço de Carolina Maria de Jesus no sentido de romper com o silêncio destinado aos homens
e mulheres que a cidade expulsa para as periferias remotas. Muitas vozes ainda ecoarão na esteira desta
primeira voz corajosa de mulher-autora. Ela, no entanto, fica marcada como um ponto de partida essencial
dentro do amplo processo de autoexpressão daqueles que estão à margem do que conhecemos por vida.
(CORONEL, 2011, p. 70).

Nesse processo de autoexpressão dos marginalizados, surgiram muitos projetos de cunho social e
cultural, como a Cooperifa – Cooperativa Cultural da Periferia –, um movimento cultural na periferia da
zona sul de São Paulo que começou em 2001 e ainda continua em atividade, servindo também de
inspiração para outras iniciativas.
Rodrigo Ciríaco, professor de história, por exemplo, frequentava o Sarau da Cooperifa desde 2005
e, ao perceber que aquela literatura periférica conseguia atrair dezenas de pessoas de forma artística e
prazerosa, resolveu levá-la também para a escola como forma de apoiar a aprendizagem dos alunos. No
início, a tarefa se mostrou um grande desafio, pois Ciríaco não encontrava referências pedagógicas sobre a
temática, além de se deparar com muito preconceito por parte dos que não conheciam esse gênero literário.
Contudo, a proposta despertou o interesse dos alunos e, com o tempo, começou a dar certo.
Para Ciríaco, há inúmeras formas de se utilizar a Literatura Marginal na sala de aula,
principalmente de maneira transversal, como por meio da associação de textos literários ao estudo de
questões de desigualdade social e cultural. Ademais, essa abordagem está em consonância com o que
propõe a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) no campo artístico-literário, ou seja,
possibilitar a fruição estética e crítica presentes nos textos artísticos. Outra alternativa proposta por Ciríaco
é a leitura comparada de poemas de escritores contemporâneos com os de outras épocas, analisando as
obras a partir do contexto vivido e das referências.
Ciríaco também criou um dos primeiros projetos pedagógicos a utilizar os saraus periféricos e a
Literatura Marginal como metodologia de ensino, incentivo à leitura e produção escrita dentro da escola, o
Literatura (é) Possível. Hoje são desenvolvidas oficinas, encontros literários, saraus, concursos para jovens
poetas e escritores, além da publicação dos próprios livros e do auxílio com bolsas de estudo aos
integrantes do projeto.
Já o Espaço de Leitura Eucaliptos criou em Curitiba, em 2014, o Ciclo de Leitura Ebulição
Marginal, que é um circuito de encontros de mediação de leitura e apresentações culturais que buscam
revelar conexões entre a literatura e manifestações artísticas inerentes à periferia. Valorizando a leitura
como uma manifestação social e cultural na comunidade, o Ebulição Marginal pretende transformar essa
prática em algo cotidiano, mostrando aos participantes o quanto a arte está em ebulição no dia a dia de
bairros e ruas distantes do centro da cidade, podendo ser essa uma maneira de mostrar que a periferia tem
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voz e tem vez.
Há também projetos menores, dentro da própria escola, como o que foi desenvolvido, em 2014, na
biblioteca da Escola Estadual Coronel Bonifácio de Carvalho, em São Caetano do Sul, SP, onde, através do
Projeto Poesia: Fase Literatura Marginal, foi criado um espaço diferenciado para expor produções
literárias de Ferréz e Sérgio Vaz, com o objetivo de levar os alunos a conhecer um pouco mais sobre a
Literatura Marginal.
Iniciativas como essas mostram afinidade com Candido (2004), que defende o direito à literatura,
em todas as modalidades e em todos os níveis, sendo esse um bem incompressível, uma vez que não são
bens incompressíveis apenas aqueles que asseguram a sobrevivência física, mas também os que garantem a
integridade espiritual, como a literatura. Candido (2004) afirma ainda que a leitura mais elaborada
modifica nossa percepção, nos sensibiliza para ver o mundo do ponto de vista do outro. Nos reorganiza
quanto à forma de pensar, exercita nossa capacidade de reflexão. A literatura nos torna mais compreensivos
e abertos à natureza, à sociedade, ao outro.
Além disso, segundo Petit (2010), a leitura tem um efeito terapêutico, de bem estar, e, em tempos
de crise, que são frequentes, a leitura funciona como remédio ao atuar no sentido da reconstrução de si
mesmo e na consequente reorganização da sociedade.
Nessa perspectiva, a escola, em seu papel central na formação de cidadãos, não pode manter-se
alheia aos movimentos sociais e à questão do direito à literatura em toda a sua diversidade. A escola
precisa repensar a função social da literatura e acolher novas manifestações literárias, inclusive as
marginais, atuando contra o processo de alienação e em prol da leitura com uma função crítica e social,
ampliando a visão de mundo dos alunos e favorecendo o processo de humanização, como já indicam os
documentos oficiais.
Para citar um exemplo, apesar das Orientações Curriculares para o Ensino Médio preconizarem que
o aluno deve conhecer, usar e compreender “a multiplicidade de linguagens que ambientam as práticas de
letramento multissemiótico em emergência em nossa sociedade, geradas nas (e pelas) diferentes esferas das
atividades sociais” (BRASIL, 2006, p. 32), ainda há um grande apego a um conceito elitista de literatura e
uma significativa resistência ao estudo de manifestações não canônicas como literatura de fato.
Todavia, Candido chama de literatura “todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático
em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda,
chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações” (CANDIDO,
2004, p. 174), conceito que abarca, portanto, a Literatura Marginal.
Desse ponto de vista, o bom currículo de literatura tem mais que só textos canônicos. Além disso, o
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estudo de produções marginais tende a despertar o interesse dos alunos pelo hábito da leitura e amplia seu
repertório devido ao contato com os variados gêneros textuais, marcados por temáticas geralmente
cotidianas e com linguagem coloquial, além da proximidade entre quem escreve e quem lê, já que os
autores têm origem nas periferias brasileiras, assim como boa parte dos estudantes.
Não se pode, contudo, abrir as portas da escola para qualquer texto marginal, pois existem
produções boas e ruins, como em qualquer modalidade literária. A mediação do professor, portanto, é
essencial, tanto nesse aspecto, quanto na comparação entre produções de naturezas diversas, não com o
intuito de mostrar como uma é inferior à outra, mas para que os alunos entendam como e por que diferentes
grupos interpretam e registram questões muito semelhantes de modos variados.
Introduzir produções marginais no currículo de literatura pode resultar em uma aprendizagem mais
significativa, uma vez que “tendo percebido que as leituras feitas dizem respeito não só a uma tarefa
escolar, mas ao modo como veem o seu mundo, os alunos [...] tomam consciência das alterações e
aquisições obtidas através da experiência com a literatura”. (BORDINI; AGUIAR, 1988, p. 90). Desse
modo, a literatura atinge um de seus principais objetivos do ponto de vista escolar, isto é, propiciar aos
alunos o desenvolvimento da habilidade de:

Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários,
reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas
e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. (BRASIL, 2017, p. 155).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com a Literatura Marginal permite a fuga do lugar-comum, do padrão engessado de
ensino de literatura, funcionando ainda como literatura engajada ao mostrar a identidade de um povo
marginalizado, dar-lhe voz e também ouvi-lo. Não se trata, contudo, de abandonar o estudo literário
canônico, também fundamental, mas de garantir espaço para outros autores, outras histórias de vida, outros
modos de ver a sociedade. A Literatura Marginal é política, social e engajada, e esclarece o leitor diante do
que está na sociedade. Tem papel fundamental na formação do cidadão e, portanto, precisa estar presente
no ensino de literatura.
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A SEMÂNTICA DO TERMO “GAROTO DE ALUGUEL” NA MÚSICA DO
CANTOR ZÉ RAMALHO
Keitiany Silva Brito
RESUMO: Este trabalho tem como objeto de estudo as nuances da vida de garoto de programa apresentadas na música “Garoto
de aluguel” do cantor Zé Ramalho. A proposta consiste em fazer uma análise semântica da letra da música. Para isso faz-se
necessário observar os aspectos sintático, fonológico e morfológico, afim de poder levantar os principais conceitos referentes ao
tema que foram mostrados pelo autor. Tem como objetivo fazer uma reflexão sobre conceitos, preconceitos e alguns paradigmas
da vida de garoto de aluguel na época em que a música foi lançada. A metodologia empregada terá base na teoria funcionalista,
colocando o uso da língua em evidência, com uma perspectiva pragmática, em que se observa além do sentido e da sintaxe, o
contexto em que o texto foi produzido. Acredita-se que este tipo de trabalho consegue unir teorias aprendidas em sala de aula, e
a realidade que nos circunda. Essa análise pretende ser/trazer uma colaboração à pesquisa semântica, apresentando uma
abordagem capaz de estudar todos os tipos de textos, levando em consideração as condições de produção.
Palavras-chave: Prostituição; Análise; Semântica; Conceitos; Preconceito.

1. INTRODUÇÃO
Neste artigo, temos como objetivo apresentar uma análise da música “Garoto de Aluguel”, do
cantor Zé Ramalho. Com essa análise, de cunho semântico, propomos descrever alguns aspectos referentes
a letra da música, para isso, será feita uma abordagem do ponto de vista da sintaxe, do ponto de vista da
morfologia e do ponto de vista da pragmática.
Na seção “Autor e música”, apresentaremos o autor, tratando um pouco de sua biografia, e a
música, tratando de sua letra e de algumas considerações a respeito de sua composição. Em “Aspectos
semânticos”, situamos o leitor acerca dos conceitos e da aplicação dessa vertente da Linguística. Em
“Aspectos morfológicos”, observaremos as formas das palavras e, principalmente, a escolha lexical na
composição da canção. Em “Aspectos sintáticos”, levantaremos os aspectos que compõe a construção de
orações, assim como as formas sintáticas junto com suas regras, que são estudadas/orientadas pela
gramática normativa. A seção “Aspectos pragmáticos”, desenvolvemos a parte final da análise. Por fim,
colocamos as nossas considerações acerca da análise e suas referências.

2. AUTOR E MÚSICA
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José Ramalho Neto nasceu em Brejo do Cruz, Paraíba, no dia 3 de outubro de 1949, filho de
Estelita Torres Ramalho, professora, e de Antônio Pordeus Ramalho, seresteiro. Depois da morte de seu
pai, José passou a ser criado por seu avô, para quem ele compôs “Avôhai”. Mudaram-se para a capital,
onde, em 1961, José começou a participar de um grupo de jovem guarda. Em 1974, ele já era reconhecido
pelo seu trabalho com a música, tinha um LP gravado, mas o compositor considera que a sua estreia foi em
1977, com o disco "Zé Ramalho", por conta disso, em 2017, ele comemorou 40 anos de carreira.
Zé Ramalho sempre valorizou a cultura do nordeste, e tem trabalhos junto com Elba Ramalho,
Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Ele também se arriscou pelo mundo do rock, é fã de Raul Seixas,
gravou um CD com as músicas dele, mas acabou voltando a cantar e compor da forma como ele chama de
“ramalheana”, passou por algumas crises, mas se recuperou. Segundo Beltrão (2012) ele foi dependente
químico, mas em 1988, ele diz ter deixado o hábito, mudando sua vida pessoal e retomando sua carreira
musical.
Em 1979, com o lançamento do segundo grande disco de sua carreira, Zé Ramalho lançou a música
“Garoto de aluguel”, também chamada de “Taxi Boy”. Essa música é mais uma de suas grandes inovações
para o período, visto que a censura, por conta da ditadura, estava em cima de letras de músicas como esta.
Nesse mesmo disco, lançou a música “Admirável Mundo Novo”, que fez muito sucesso por retratar a
violência aplicada ao povo brasileiro. Essas duas músicas são grandes marcos na carreira do cantor,
mostrando o seu lado subversivo, as quais fizeram tanto sucesso que foram regravadas por outros cantores
e por ele mesmo, em 2005, em um novo álbum comemorativo. A seguir, a letra da música “Garoto de
aluguel” (Taxi boy):

Baby!
Dê-me seu dinheiro que eu quero viver
Dê-me seu relógio que eu quero saber
Quanto tempo falta para lhe esquecer
Quanto vale um homem para amar você
Minha profissão é suja e vulgar
Quero um pagamento para me deitar
E junto com você estrangular meu riso
Dê-me seu amor que dele não preciso!
Baby!
Nossa relação acaba-se assim
Como um caramelo que chega-se ao fim
Na boca vermelha de uma dama louca
Pague meu dinheiro e vista sua roupa
Deixe a porta aberta quando for saindo
Você vai chorando e eu fico sorrindo
Conte pras amigas que tudo foi mal
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Nada me preocupa; de um marginal! 1

Como observamos, trata-se de uma letra que aborda a vida de garoto de programa, sendo
considerada uma letra inusitada para a época, por tratar de questões como prostituição, poder, submissão,
favores sexuais e uma chamada “vida fácil”, mas que a música revela ter algumas dificuldades. Inclusive,
os preconceitos pelos quais passam os profissionais do sexo, a marginalização, tanto que muitos omitem
essa realidade e mentem a respeito do assunto.
Houve especulação a respeito da composição, sugerindo que Zé Ramalho teria escrito essa canção
baseado em suas próprias experiências: considerando o fato da música ter sido feita no período em que ele
se mudou para o Rio de Janeiro, vindo do nordeste, e por passar por dificuldades, teria se prostituído nessa
primeira fase de sua carreira. Entretanto, em diversas entrevistas, o compositor nega a história e afirma que
compôs a partir da observação da vida noturna somente.

3. ASPECTOS SEMÂNTICOS

A semântica é uma área da linguística que estuda o sentido dos textos destacando seus aspectos
morfológicos, sintáticos e paradigmáticos. Assim, para a semântica, a compreensão eficaz de um texto só
ocorre quando todos esses aspectos são analisados. Para Oliveira (2001) isso não significa que uma pessoa
que se propõe a analisar um texto deve esgotar todas as possibilidades de análise. A autora mostra que os
estudos em semântica avançaram desde a semântica formal, filiada ao estruturalismo, até a semântica
cognitiva, incrita no quadro do funcionalismo, que prioriza a língua em uso. Assim como a autora,
acreditamos que "a significação linguística emerge de nossas significações corpóreas, dos movimentos de
nossos corpos em interação com o meio que nos circunda" (OLIVEIRA, 2001, p. 34). Uma análise dessa
natureza pressupõe, além de estudos científicos, conhecimento de mundo, experiências culturais e
apreensão de outros textos que se atravessam. Nesse sentido, compreender um texto vai além de saber ler o
código, é necessário que se reflita a respeito do que está escrito, buscando informações externas, como
quem o escreveu, porque o escreveu e em que período o escreveu.
Para a música Garoto de Aluguel, apresentaremos alguns dos principais aspectos que fazem essa
letra intrigante e ousada. Começaremos pelo tema da prostituição masculina, considerando que a
prostituição é a troca de dinheiro por sexo e/ou prazer. Acreditamos que, em 1979, esse tema era ainda
mais velado, pensando que a prostituição é algo visto como feminino, observamos pelos termos
1

Disponível em: <http://www.zeramalho.com.br/sec_discografia_letra.php?id=151> Acesso em: 13 jul. 2018.
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“prostituta”, “puta”, “garota de programa”, “meretriz”, “quenga”, entre outros. Notamos que esses termos
se empregam às mulheres e que a forma masculina não é tão pejorativa. Observamos também que esses
termos são usados como forma de xingamento às mulheres, subjugando-as, enquanto que as formas
masculinas (como “puto”, “prostituto” e “garoto de programa”) são comumente usadas para descontração.
Acreditamos que a escolha do nome da música tenha levado isso em consideração, pois ao autor optou por
“garoto de aluguel”, um termo que não é usado para se referir às mulheres e que não remete à prostituição
de forma negativa. Além disso, a escolha do vocábulo “aluguel” tem um tom mais ameno que não remete a
prostíbulo, não sugerindo à primeira vista o ato sexual como compra e venda.
Ainda é inusitado ver homens se assumindo como garotos de programa, uma vez que essa é uma
profissão vista como feminina. Em 1979, Zé Ramalho resolveu cantar sobre isso, colocando o homem
como protagonista. Na canção, o garoto de programa deixa claro qual é o seu objetivo, mostrando a relação
de venda de um serviço e um cliente que precisa pagar para obter o que deseja.
O trabalho de garoto ou garota de programa é visto de forma marginalizada, de modo que essas
pessoas são consideradas sujas. É comum falar dessa profissão com pena, julgá-la, deixar aquém das
demais. Também é comum pensar que essas pessoas não estudaram, que são exploradas e que ficam em
esquinas, em calçadas, no período da noite. No entanto, devemos falar que existem aqueles que trabalham
nessa área porque gostam do que fazem. Alguns são considerados de luxo, chamados também de
acompanhantes, fazem seu trabalho durante o dia, que nem sempre envolve sexo. Além disso, são
procurados por diversos públicos, sendo que o único critério é o pagamento, que muitas vezes é bem alto.
Nessa profissão, assim como em outras, a qualidade do serviço reflete no preço. Há profissionais
que são bem-sucedidos, assim como há aqueles que não são. Mesmo os bem-sucedidos são julgados pela
sociedade, sofrendo preconceitos diariamente. Em 2012, o deputado Jean Wyllys deu entrada em um
projeto de lei pela regulamentação da prostituição, causando muita polêmica e revelando mais uma vez o
preconceito em relação a essa profissão. No projeto, o deputado destaca que os objetivos são: a inclusão
social; a diminuição da marginalização; evitar casos de violência e de óbitos dessas pessoas; prevenir os
surtos de doenças venéreas e um maior controle sobre o vírus do HIV. Entretanto, esses objetivos não
foram o suficiente para levar o projeto adiante. Assim, os profissionais do sexo continuam vulneráveis,
suscetíveis a diversas formas de violência, por parte dos clientes, da sociedade e da família, vivendo
isoladamente, quando adquirem uma DST. Por isso, acreditamos que as sugestões do deputado e outros
cuidados melhorariam as condições de vida dessas pessoas. Já existem as associações das profissionais do
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sexo, mas não temos conhecimento de como os homens se organizam, de modo que, aparentemente, a
associação é procurada apenas por mulheres, mas não podemos afirmar.
Em conversa com a presidente da associação das profissionais do sexo do Amapá, em 2007, ela nos
informou que essa instituição cuida das mulheres, dando educação sexual, o que nos causou certa surpresa,
visto que elas trabalham com isso. Ela também relatou os riscos e os perigos da profissão, principalmente,
no cais do porto de Santana, Amapá. A presidente falou também dos índices de rejeição da família e dos
amigos, e os diversos problemas que as profissionais do sexo vivenciam diariamente.
Cada região vivencia a prostituição de forma diferente, mas o preconceito é comum a todas elas.
Além da prostituição feminina e masculina heterossexuais, também há um grande índice de prostituição
homossexual, o que contribui para o crescimento da procura dos meninos por esse ofício. Assim, o
personagem da música também poderia atender um homem gay, apesar dele citar “uma dama louca”, não
há como sabermos, pois essa é apenas uma referência. Acreditamos que, pelo período em que a música foi
feita, trata-se de uma cliente mulher.
A prostituição tem várias nuances, apresentando diferentes motivos, ofertas e clientes, parece ser
um ramo muito produtivo. Envolve, principalmente, as possibilidades de conseguir dinheiro, de modo que
esse é um comércio bem antigo. Além disso, há a busca por sexo, prazer, fetiche e desconhecido, também
há uma relação de poder, dominação, quiçá mercadoria.

4. ASPECTOS MORFOLÓGICOS

A música de Zé Ramalho começa com um título bem intrigante, em que o compositor optou por
usar “garoto de aluguel” e não “garoto de programa”. Aluguel é um item lexical que remete a outra coisa,
não à prostituição, uma vez que aluguel é a prestação de um serviço por tempo e preço determinados.
Assim, somente a partir da leitura dos versos é que é possível perceber que se trata do serviço de garoto de
programa.
As palavras que compõem o texto são bem simples, e as duas primeiras estrofes têm muitos verbos
no infinitivo (“viver”, “saber”, “esquecer”, “amar”, “deitar” e “estrangular”), enquanto a quarta estrofe tem
a maior frequência de verbos no gerúndio (“saindo”, “chorando” e “sorrindo”). Também notamos, no texto,
a presença de verbos no imperativo (“dê-me”, “pague”, “deixe”, “conte” e "vai"), demonstrando a
necessidade de dar ordens para que tudo aconteça da maneira desejada. Por conta do texto ter sido escrito
na primeira pessoa, há de forma bem pontuada o uso do verbo na primeira pessoa, o que também marca
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uma fala de posse e de autoridade, com recorrência da forma verbal “quero”. Já os adjetivos utilizados são
sempre de baixo prestígio, como: “suja”, “vulgar”, “louca”, “mal” e “marginal”.

5. ASPECTOS SINTÁTICOS
O texto se inicia com um vocativo, o vocábulo “Baby”, uma palavra da língua inglesa, que já está
inserida no português brasileiro, geralmente usada de maneira carinhosa. No entanto, no texto, o seu uso
parece transmitir ironia, visto que, em seguida, a forma como se fala é bem ríspida: “dê-me seu dinheiro
que eu quero viver”. Ao iniciar esse verso, e alguns outros, o autor optou por usar a norma-padrão, regida
pela gramática normativa, em que um pronome oblíquo não inicia frases. Zé Ramalho poderia ter escrito
“me dê meu dinheiro”, mas por algum motivo escolheu a norma-padrão. Como no poema “Pronominais”
de Oswald de Andrade:
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro. (ANDRADE, 1972, p. 125).

Nesse sentido, fica uma dúvida a respeito do letramento desse garoto de aluguel, que poderia ser
alguém culto, com conhecimento da gramática, ou o que está marcado no texto é a voz do autor e não a do
personagem.
Por se tratar de um poema, é mais difícil ver a construção das orações no texto, que, se fosse
colocado em prosa, permitiria que mostrássemos que se trata de uma sequência de fatos, uma sequência de
pedidos partindo da forma verbal “dê-me”, que não é imperativo, mas a partir do qual se subentende uma
ordem de pagamento. As outras sete orações colocadas em seguida não modificam a primeira, apenas dão
continuidade à ideia apresentada. Também não há a presença de muitos conectivos, de modo que eles são
dispensados pelo autor na articulação das orações. Assim, o texto corre de forma fluída sem contrariedades
ou objeções, o autor vai impondo o que deseja e nos versos seguintes deixa explícito qual o seu objetivo.
Sobre o sujeito, apesar de ser oculto, sabemos pela expressão “garoto de aluguel” que se trata de um ser do
sexo masculino enfático e bem marcado pela presença do verbo da primeira pessoa.
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6. ASPECTOS PRAGMÁTICOS

A pragmática propõe estudar a língua de forma contextualizada, levando em consideração o social e
o individual do falante nas relações comunicativas. Para essa área, a compreensão perpassa por
conhecimentos extralinguísticos. Assim, uma análise pragmática sempre será atravessada pelo
conhecimento de mundo que o analista possui. Nesse sentido, tudo que foi apresentado, a respeito do texto,
até aqui, faz parte da análise pragmática. Joana Plaza Pinto (2012) diz que a pragmática pode ser apontada
como o estudo do uso da língua.
No texto, há um garoto de programa falando do que espera antes, durante e depois de executar o seu
trabalho. Podemos inferir que ele quer dinheiro para viver, quer o relógio para contar o tempo, quer saber o
valor do homem, o valor que receberá pelo serviço. Nos destaca a forma como sua profissão é vista (suja e
vulgar). Além de repetir que está ali pelo pagamento, ele fala que não precisa de amor, então volta a falar
do tempo, falando que será tão rápido quanto chupar uma balinha, um caramelo. Por fim ele ordena:
“Pague meu dinheiro e vista sua roupa // Deixe a porta aberta quando for saindo // Conte pras amigas que
tudo foi mal”. E conclui mostrando que não está incomodado com a situação: “Nada me preocupa; de um
marginal!”. E a canção se repete assim como esse ritual se repete todos os dias na vida do garoto de
programa.
São quatro estrofes que mostram a negociação de um pequeno período de tempo de prazer ou não
prazer, dependendo de como ocorre, entre duas pessoas, um encontro rápido de duas vidas desconhecidas
uma para a outra. Essas pessoas podem se encontrar novamente ou não, ficando apenas no esquecimento,
no distanciamento que a profissão exige. Não há amor, ou qualquer outro sentimento, trata-se de um
negócio, uma troca, como uma mercadoria, mesmo que não seja levada para casa, os corpos nus ficaram só
na memória e o dinheiro falará mais alto sempre.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que analisar um texto é algo um tanto quanto individual e particular, trata-se de
inferências, até mesmo de suposições acerca do que o autor disse ou quis dizer. Afinal, quem analisa não
sabe com precisão as intenções do autor, ou seja, fica a seu critério, junto com seu conhecimento de
mundo, fazer algumas considerações a partir de palavras escritas, faladas e cantadas. Em alguns casos,
mesmo conhecendo o autor, não há como definir suas intenções com o texto, visto que autor e eu lírico são
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pessoas diferentes. Desse modo, a análise é feita a partir dos textos que a compõe, baseada nos que o
analista conhece e no que ele estuda acerca do assunto.
O texto analisado neste artigo traz uma reflexão sobre a vida dos rapazes que se prostituem. A partir
disso, mostramos as diferenças que se dão entre o garoto e a garota de programa, levantando a
problemática do sexismo. Mesmo sendo um vendedor, não é o cliente em si que escolhe as regras, e sim o
garoto de programa. Acreditamos que por conta dele ser homem, impõe-se de forma diferente da mulher
garota de programa, apresentando-se de forma mais autoritária. Além disso, trouxemos a questão da
censura vivida durante a ditadura militar e os preconceitos. A música de Zé Ramalho é de denúncia, mas
também a escolha lexical atenua a prostituição.
Neste trabalho, tentamos falar das minorias, sobre quem são os agentes desse texto, do papel da
beleza e a carga semântica da expressão “garoto de aluguel”. Sabemos que existem infinitas possibilidades
de análise, e cada analista foca em algo específico, assim, a ele escapa algumas percepções e não há uma
verdade, sendo a análise, então, um processo inacabado.
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UM EXPERIMENTO PILOTO DE PRODUÇÃO DE TAPS E LATERAIS
DO PB COM FALANTES NATIVOS DE KREYÒL
João Victor Schmicheck
Resumo: Este trabalho investiga um problema enfrentado por imigrantes haitianos, falantes nativos de Kreyòl, durante o
aprendizado de Português Brasileiro (PB), referente a distinção entre o tap e lateral, oposição muito produtiva no PB,
estabelecendo diferença de sentidos em pares como “faro/falo” e “puro/pulo”. Essa dificuldade acontece porque o Kreyòl tem,
em seu inventário consonantal, apenas a lateral alveolar. Ou seja, os haitianos tendem a produzir apenas "pulo" e "falo".
Portanto, foi desenvolvido um experimento piloto de produção, para que possamos tentar descrever a realização do tap e da
lateral pelos haitianos. Acreditava-se, inicialmente, que os haitianos aprendizes de PB trocariam o tap pela lateral alveolar. No
entanto, as análises apresentaram uma grande variabilidade na produção desses imigrantes, mostrando que a aquisição de PB
pode não ser um fato que se dê de forma categórica.
Palavras-chave: Fonética Acústica; Kreyòl; Líquidas.

1. INTRODUÇÃO

Trabalhos como o de Silva e Silva (2016, p. 339) apontam que “é particularmente grande a
população de haitianos que vive hoje no Brasil, graças a um visto de trabalho que o governo brasileiro
concede a migrantes desse país após o trágico terremoto de 2010”. Portanto, há um grande número de
pessoas que, ao sair do Haiti, buscam por refúgio e melhores perspectivas no Brasil. O ensino de Português
Brasileiro (PB) é uma das principais formas de acolher esses estrangeiros que chegam ao Brasil, pois
aprender a língua falada no país facilita o convívio em sociedade desses imigrantes. Pensando nisso, o
ensino de PB para estrangeiros deve visar, entre outros, à inteligibilidade, segundo Silva (2015), essencial
no processo de aprendizado, pois permite que os imigrantes entendam e se façam entender enquanto usam
o PB.
No entanto, segundo Silva e Silva (2016), um dos maiores problemas enfrentados pelos professores
durante o ensino de Português Brasileiro (PB) para os migrantes haitianos é o de entender quais pontos da
gramática da língua falada no Brasil conflitam com outros da gramática do Kreyól – que é como os
haitianos nomeiam sua língua materna – e acabam oferecendo dificuldade durante o aprendizado de PB.
Uma dessas dificuldades refere-se à oposição entre a lateral alveolar e o tap, dois sons que são responsáveis
pela distinção de significado de palavras no PB, como “cola” e “cora”, “vila” e “vira” ou “mola” e “mora”.
Isso se dá pois, segundo Silva e Silva (2016), o tap não está presente no inventário consonantal do Kreyòl.
Assim, essa distinção entre a lateral alveolar e o tap, produtiva no PB, é inexistente no Kreyòl, sendo esse
um dos fatos que acaba dificultando o processo de aquisição da língua pelos haitianos.
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Pensando na dificuldade de aquisição da oposição entre a lateral alveolar e o tap, este trabalho tem
como objetivo principal a investigação do problema, para que, futuramente, seja possível a elaboração de
uma ferramenta de ensino que capacite os professores de PB a ensinarem a distinção para os migrantes
haitianos. No entanto, um trabalho que investigue a aquisição da distinção entre a lateral alveolar e o tap
por migrantes haitianos aprendizes de PB não é uma tarefa trivial. Sendo assim, esta pesquisa vem sendo
desenvolvida em etapas.
A primeira etapa dedicou-se exclusivamente à leitura e revisão de bibliografia. Pensando na
inexistência de referências que versassem sobre o tema com o qual estamos trabalhando, buscamos leituras
que tratassem problemas análogos, como o estudo de Goto (1971) sobre falantes nativos de Japonês que
são aprendizes de Inglês e que também enfrentam problemas com a distinção entre o tap e a lateral
alveolar. Contudo, contrariamente ao caso dos haitianos, os japoneses têm dificuldade com a lateral, que
inexiste no inventário de sons de sua língua materna.
O trabalho de Goto também aponta para as relações ainda obscuras entre a produção e a percepção,
e serviu como uma das bases para esta pesquisa. Além disso, somamos às leituras as descrições acústicas e
articulatórias do tap e da lateral alveolar, dadas por Ladefoged e Maddieson (1996) e Silva (1999), que
apontam para a grande similaridade entre os dois sons. Ambos são produzidos com o toque da ponta da
língua na região dos alvéolos, se distinguindo quanto à duração, pois o tap tem movimento balístico e tem a
duração muito mais breve do que a lateral alveolar.
Também nos voltamos para o estudo de Major (2008), que versa sobre os processos de
transferências no aprendizado de uma segunda língua. Foi partindo desse estudo que se deu a elaboração da
hipótese principal desta pesquisa: os haitianos, aprendizes de PB, fariam uma troca categórica do tap pela
lateral alveolar (e.g. produziriam “ela” na tentativa de produzir “era”). Essa hipótese se constrói sobre o
fato de que o tap inexiste no conjunto de consoantes do Kreyòl. Em contrapartida, a L1 dos imigrantes
haitianos conta com a lateral alveolar em seu inventário fonológico (CADELY1, 2004 apud SILVA, 2015).
Portanto, considerando as semelhanças fonético-fonológicas desses dois sons, espera-se encontrar essa
transferência nos dados.
Por fim, essas e outras leituras, que serão discutidas na próxima seção, nos deram os subsídios
necessários para iniciar a segunda etapa deste trabalho, cuja descrição é o objetivo principal deste artigo: o
desenvolvimento e a aplicação de um experimento piloto de produção com os falantes nativos de Kreyòl. O
experimento será descrito na terceira seção, na qual discutiremos a metodologia usada. A análise acústica

1

CADELY, Jean-Robert. Les sons du Creòle haïtien. The Journal of Haitian Studies, v. 9, n.2, p. 4-41, 2004.
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dos dados obtidos será apresentada na seção dedicada aos resultados e discussões. Por fim, na última seção
do artigo, discorreremos sobre algumas de nossas conclusões que apontam para novos passos da pesquisa.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Nesta seção, iremos trazer uma reflexão sobre a literatura que embasa esta pesquisa e discutiremos
algumas das hipóteses levantadas a partir dessas leituras. Para que possamos entender essas hipóteses,
precisamos entender como se dá o processo de aquisição do tap em oposição à lateral alveolar pelos
falantes nativos de Kreyòl. Neste trabalho, resolvemos olhar para a aquisição partindo do viés da produção.
Sendo assim, elaboramos um experimento para investigar a fala dos haitianos e o que eles estão produzindo
em ambientes nos quais esperamos encontrar taps e laterais. Para que isso seja possível, olhamos para
trabalhos que fizessem descrições acústicas e articulatórias dos sons estudados para que conseguíssemos
interpretar os dados obtidos com esta pesquisa.
Tanto o tap como a lateral alveolar fazem parte da classe de segmentos das líquidas, grupo que
abriga os róticos, as laterais, e, para alguns autores, os glides. Rodrigues, Martins e Jesus (2013) definem as
líquidas como segmentos soantes, característica relacionada a existência de vozeamento espontâneo, pois
não há uma obstrução total durante sua realização, possibilitando a passagem do ar pelo trato vocal.
Segundo Silva (1999), um dos fatores relevantes para caracterizar o tap e a lateral alveolar como líquidas é
a proximidade dos sons tanto das consoantes quanto das vogais, e também que “a caracterização
articulatória das líquidas aponta para um caráter peculiar desses sons perante os demais, [...] pois sua
produção envolve obstrução em algum ponto do trato, concomitante a movimento do corpo da língua”
(SILVA, 1999, p. 51). A autora aponta que essa característica singular das líquidas pode ser o motivador
das dificuldades enfrentadas, tanto por crianças como por adultos, para a aquisição desses sons, acarretando
em trocas muito comuns entre laterais e róticos.
Um dos fatores que colocam os róticos e as laterais sob o mesmo domínio da classe das líquidas é o
fato de sofrerem fenômenos linguísticos em conjunto. Costa (2013) realiza uma descrição acústica do
processo de rotacismo, que é a alternância entre róticos e laterais (e.g. “plano” e “prano”). Durante esse
estudo, a autora acabou identificando um caráter gradiente para o rotacismo, pois encontrou sons
intermediários, como aproximantes, resultados de oclusões incompletas, nos quais se esperava encontrar
um rótico ou uma lateral. Além disso, a produção era variável, não apenas de um informante para outro,
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mas também para o mesmo indivíduo, pois o mesmo sujeito apresentou resultados diversos. Esse e muitos
outros trabalhos abordam as relações entre tap e lateral estabelecidas por processos linguísticos.
Na análise dos dados obtidos com seu estudo, Costa (2013) descreve acusticamente as realizações
do tap que encontrou nos dados que coletou. A oclusão na região alveolar resulta em um breve momento
de silêncio, cuja consequência é a redução da amplitude da onda e o espaço em branco no espectrograma.
Em realizações prototípicas do tap, esse momento de silêncio é precedido por um elemento vocálico, pois,
segundo a autora, “o tepe na língua portuguesa caracteriza-se majoritariamente por apoiar-se em um
elemento vocálico precedente cuja natureza depende da posição silábica na qual ele ocorra” (COSTA,
2013, p. 181). No entanto, também são encontradas realizações de taps que não apresentam o elemento
vocálico. Na figura 1 temos exemplos dessas ocorrências retiradas do trabalho de Costa.

Figura 1: Realização do tap com a porção vocálica, na palavra “primo” e sem, na palavra “fruta”.
Fonte: Costa (2013).

Costa ainda documenta outras ocorrências do tap, nas quais temos oclusões fracas ou, ainda,
produções de tap nas quais as oclusões são muito bem marcadas. Por fim, ela registra a ocorrência de
aproximantes (Figura 2) onde se esperava o tap, evidenciando a grande variação quanto à manifestação
desse som.

SCHMICHECK, J.V. Um experimento piloto...

52

Figura 2: Realização de uma aproximante, na palavra “prato”, onde se esperava a ocorrência de um tap.
Fonte: Costa (2013).

Quanto à lateral, Silva (1999) aponta que, ao contrário do tap, ela apresenta estrutura formântica
contínua, semelhante à estrutura das vogais. Os autores apontam também para outro elemento característico
das laterais alveolares, que são os baixos valores de F1 e os altos valores de F3. Durante a análise acústica,
o que se encontra é uma onda de amplitude menor, como vemos na Figura 3, retirada do trabalho
supracitado:

Figura 3: Realização de uma lateral, na palavra “galocha”.
Fonte: Rodrigues, Martins e Jesus (2013).

Todavia, tap e lateral alveolar se distinguem quando o parâmetro tomado é a duração. Silva (1999)
realiza uma análise acústica cuidadosa das líquidas do PB, tratando dos sons em todas as posições silábicas
em que eles ocorrem. Nesse trabalho, a autora aponta que o tap tem duração total de aproximadamente 37
milissegundos (ms) em posição intervocálica, enquanto a lateral alveolar tem duração total de 91 ms, quase
três vezes maior. Costa (2013) igualmente aponta para a importância da duração quanto à oposição entre as
líquidas, mostrando ser esse um dos parâmetros importantes para o processo de rotacismo, pois
aproximantes que apresentam uma maior duração tendem a ser mais próximas da realização de laterais e as
com menor duração se aproximam do tap. Sendo assim, o que temos em jogo é o fato de que, ambos tap e
lateral, são sons articulatoriamente muito parecidos, pois são produzidos com os mesmos articuladores e
movimentos muito similares, tendo a duração como o parâmetro que os distingue.
Em “Transfer in second language phonology”, Major (2008) descreve cuidadosamente diversos
estudos que versam sobre os processo de transferência. Primeiramente, o autor introduz a noção de
transferência, que seria o conhecimento oriundo da língua materna (L1), ou também “informação velha”,
que reverbera durante o aprendizado de uma segunda língua (L2), sendo, nesse caso, a informação nova.
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Para este trabalho, um dos pontos mais relevantes dessa descrição foi referente aos postulados para a
versão moderada da análise contrastiva (AC) entre as línguas envolvidas no processo de aprendizado.
Segundo a versão moderada da AC, as estruturas similares entre a L1 e a L2 seriam as que se
mostrariam mais difíceis durante o processo de aprendizagem, sendo, assim, mais propensas ao processo de
transferência. Essa hipótese é relevante para este trabalho pois os dois sons aqui estudados são muito
semelhantes de um ponto de vista articulatório. Por isso lançamos a hipótese de que os haitianos
produziriam uma lateral alveolar lugar de um tap, realizando o que os trabalhos sobre o processo de
transferência em L2 denominam como substituição.
Outra hipótese desta pesquisa é a de que os falantes que estão no Brasil há mais tempo talvez
demonstrem mais facilidade para perceber e produzir a oposição entre o tap e a lateral alveolar do que
aqueles cuja experiência com o PB ainda é muito recente, pois, segundo Major (2008), transferências são
mais comuns nos estágios iniciais de aprendizado. Porém, neste trabalho apresentamos os dados de apenas
uma informante. Sendo assim, o que trazemos aqui se trata de uma inspeção inicial das hipóteses propostas;
o aprofundamento dessas questões fica como objetivo de futuros trabalhos.

3. METODOLOGIA

Com a conclusão da etapa de seleção, leitura e documentação de bibliografia, foi possível dar início
ao segundo estágio desta pesquisa, dedicado à elaboração e testagem de um experimento de produção.
Primeiramente, dividimos quatro grupos de palavras: (i) estímulos dissílabos com a ocorrência do tap; (ii)
dissílabos com a presença da lateral alveolar; (iii) trissílabos com a ocorrência do tap; (iv) trissílabos com a
ocorrência da lateral alveolar. Os quatro grupos apresentam os sons pesquisados em posição intervocálica
(e.g. palavras como “vara”, “bola”, “janero2” e “janela”). Com esse corpus elaboramos uma narrativa curta,
de aproximadamente 160 palavras. Utilizamos o método de leitura de uma narrativa, pois tentamos obter
uma gravação que se aproximasse de uma situação real de fala (BARBOSA, 2011), porém ainda
controlando algumas variáveis.

2

Pensando no recorte escolhido e buscando um sentido para o texto que produzimos, selecionamos algumas palavras que,
originalmente, apresentam ditongos diante do tap e da lateral alveolar. Por exemplo, em ocorrências como “janeiro” e
“vassoura”, encontramos os sons de [j] e [w] diante dos sons pesquisados, e não vogais. Isso acarretaria uma discrepância na
seleção das palavras a serem estudadas na pesquisa, pois o recorte escolhido foi analisar o som em posição intervocálica. Sendo
assim, resolvemos incitar o apagamento do ditongo alterando a grafia dos estímulos, obtendo assim formas como “janero” e
“vassora”. O processo de apagamento do ditongo já foi descrito na literatura, em trabalhos como o de Cristofolini (2011).
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A coleta de dados foi realizada com a ajuda de professores que ministravam aulas de PB para
haitianos no projeto Português Para Falantes de Outras Línguas (PFOL) da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR). A partir desses professores, conseguimos estabelecer contato com sujeitos de
uma turma do nível básico. Gravamos com uma aluna, do sexo feminino, com o ensino médio completo e
que estava no Brasil há quatro meses na época da gravação, sendo aprendiz de PB há três meses. Além do
Kreyòl, ela declarou também saber falar Francês. No entanto, ela não preencheu a pergunta sobre onde
teria aprendido essa língua. Essas informações extralinguísticas foram controladas a partir de um
questionário, desenvolvido pelo autor deste trabalho, pois algumas delas podem exercer influências no
processo de aquisição da oposição entre tap e lateral.
Realizamos um total de cinco repetições da narrativa, gravadas na cabine com tratamento acústico
da UTFPR. A partir dessas gravações obtivemos 60 ocorrências dos estímulos nos quais esperávamos
encontrar um tap ou uma lateral alveolar. Utilizamos o Audacity para gravar a leitura das narrativas. Os
dados foram amostrados a uma taxa de 44100 Hz. A análise desses dados foi realizada com o software
Praat, versão 6.0.28, e é apresentada na seção a seguir. Vale ressaltar que mantivemos as transcrições
ortográficas dos estímulos originais para facilitar o entendimento das imagens.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção se dedica à análise das gravações realizadas com a primeira participante do experimento,
falante nativa de Kreyòl. Ao todo, foram 60 dados analisados acusticamente, divididos em quatro grupos:
dissílabos e trissílabos, em que, para falantes de PB, esperaríamos a ocorrência do tap (grupos 1 e 3), e,
seguindo o mesmo padrão, dissílabos e trissílabos com a ocorrência da lateral alveolar (grupos 2 e 4). Os
parâmetros que utilizamos para determinar qual som estava sendo realizado foram a forma da onda e a
análise visual dos espectrogramas.

Tabela 1: Resultados obtidos durante a inspeção visual da forma da onda e dos espectrogramas obtidos para os dados dos grupos
1 e 3.
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Fonte: o autor.

Como podemos ver, os dados obtidos com a informante que contribuiu para o experimento piloto
parecem contrariar nossa hipótese, baseada no trabalho de Major (2008), de que, devido a um processo de
transferência, falantes nativos de Kreyòl produziriam uma lateral alveolar nos dados em que esperávamos
obter um tap. Isso acontece em apenas 30% dos dados, refutando a ideia de que a troca seria categórica.
Além disso, algumas das laterais que encontramos não eram exemplos prototípicos da realização desse som
como nas descrições acústicas do PB documentadas na literatura.

Figura 4: Dissílabo “cura” onde acontece a troca do tap pela lateral (lado esquerdo) e dissílabo “beira”, nos quais temos a
ocorrência de um tap (lado direito).
Fonte: o autor.

Como é possível identificar na Figura 4 (lado esquerdo), a amplitude da onda e a presença de
formantes contínuos, mais baixos do que os das vogais, sem a interrupção, presente nos taps, são
evidências suficientes para identificar a ocorrência de uma lateral. No entanto, os dados da informante
acabam oferecendo mais evidências que contrariam nossa hipótese inicial. Por exemplo, em 1/3 dos dados,
a falante produziu o tap, como na figura 4 (lado direito). Ou seja, a aquisição desse som está acontecendo.
Além disso, o que não havíamos previsto em nossas hipóteses, porém encontramos em maioria nos
dados foi a ocorrência de aproximantes nas situações em que esperávamos taps ou laterais. A variação
envolvendo sons de /r/ é um evento muito documentado na literatura da área (COSTA; COTOVICZ, 2015,
COSTA, 2013, BRADLEY E WILLIS, 2012, JESUS; SHADLE, 2005). Para as aproximantes, a constrição
completa, esperada durante a produção do tap, não acontece. O que encontramos é a realização de um som
intermediário, no qual os articuladores chegam a se aproximar para sua produção, em maior ou menor grau,
mas não concluem a oclusão.
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Sendo assim, se tomássemos apenas os dados obtidos com o experimento piloto desta pesquisa,
poderíamos refutar a hipótese categórica da transferência, proposta com base no estudo de Major (2008),
de que os falantes de Kreyòl trocariam as laterais pelo tap, pois encontramos aproximantes nas gravações
que também podem ser consideradas como elementos de uma linha contínua entre o par de líquidas. No
entanto, essa afirmação só poderá ser feita caso os dados que iremos obter com o experimento final sigam
esse mesmo padrão.

Figura 6: Ocorrência de uma aproximante no dissílabo “vara”.
Fonte: o autor.

Não apenas os dados obtidos com os estímulos envolvendo o tap contribuíram para o
questionamento da perspectiva categórica de nossa hipótese inicial, como também os dados para os grupos
que focalizavam as laterais alveolares mostraram um comportamento que nos leva a acreditar que a
aquisição da oposição entre as líquidas não acontece categoricamente como esperávamos inicialmente. Isso
se dá pelo fato de que, nos dados em que esperávamos encontrar laterais, pois essa consoante é presente no
inventário de sons do Kreyòl, também pudemos identificar aproximantes.

Tabela 2: Resultados obtidos durante a inspeção visual da forma da onda e dos espectrogramas obtidos para os dados dos grupos
2 e 4.
Fonte: o autor.
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Portanto, a hipótese que é possível se lançar é a de que, ao começar o aprendizado de PB e passar a
ouvir e tentar produzir o tap em seu dia a dia, os haitianos estão, gradativamente, adquirindo esse som.
Contudo, isso acaba acarretando em um comportamento flutuante para a lateral alveolar, pois à medida que
se acrescenta um novo elemento ao inventário fonológico desse falante, os elementos que já estão presentes
nesse sistema passam a se comportar de maneira instável.

Figura 7: Produção de “Janela” com a ocorrência de um segmento híbrido.
Fonte: o autor.

Esse comportamento instável fica evidente não apenas se olharmos para a variabilidade que
encontramos nos dados, mas também quando analisamos segmentos como o da Figura 7, uma realização de
“janela”, na qual temos a ocorrência de um segmento híbrido. A falante começa produzindo uma lateral,
com os formantes bem mais baixos do que o das vogais. No entanto, no meio do caminho, ela muda,
abruptamente, para a produção de uma aproximante, com valores dos formantes mais altos, semelhantes
aos encontrados para as vogais.
Acreditamos que esse movimento variável continuará a acontecer nas produções dessa informante
até que o sistema se estabilize, à medida que o tap seja plenamente integrado ao conjunto de consoantes
dessa falante. Há também a possibilidade da ocorrência do fenômeno de “hipercorreção”: os falantes se dão
conta de que falam a lateral em contexto de tap e passam a generalizar a produção do tap em demais
contextos, acarretando na ocorrência de aproximantes onde se esperava a lateral alveolar.

Tabela 3: Valores médios obtidos para as durações absolutas e durações relativas dos dados dos grupos 1, 2, 3 e 4.
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Fonte: o autor.

Além da inspeção visual dos dados, durante as análises, olhamos também para a duração dos sons
que encontramos, pois ela é um dos principais parâmetros que marcam a distinção entre o tap e a lateral
alveolar. No entanto, a apresentação da grande variabilidade observada nos dados se mostrou mais
relevante neste trabalho. Sendo assim, apresentaremos esses dados de forma sucinta, através da tabela 3, na
qual temos os valores médios, em milissegundos, das durações absolutas e das durações encontradas para
os grupos 1, 2, 3 e 4. Normalmente, a lateral é produzida com a duração quase três vezes mais longa do que
o tap. Esse não é o caso que encontramos nos dados desta pesquisa. Essa pode ser mais uma evidência para
a instabilidade do sistema, acarretada pelo acréscimo do tap no inventário fonológico dessa falante.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, é importante ressaltar que, neste trabalho, olhamos para os dados de uma única informante.
Ou seja, a aplicação desse experimento com outros sujeitos pode resultar em dados diferentes dos que são
apresentados aqui. Além disso, não fizemos maiores considerações quanto os valores de duração obtidos
durante as análises e quanto às variáveis extralinguísticas levantadas anteriormente pois não podemos
confrontar os dados dessa aprendiz com os de outros sujeitos, que apresentem uma realidade
sociolinguística diferente (e.g. diferente grau de escolaridade, conhecimento de outras línguas ou tempo de
estadia no Brasil).
Porém, algo importante que descobrimos com esta análise é o fato de termos encontrado essa
grande variabilidade nos dados. A nossa hipótese para explicar esse fato é a de que, por estar adquirindo
um novo som (o tap), a informante ora produz sons que estão mais ou menos próximos do tap e da lateral
do PB, ora produz sons que ficam na metade do caminho entre a informação de sua língua nativa, que é a
lateral, e a informação nova, que é o tap. Isso nos permitiria descartar o paradigma categórico com que
demos início a pesquisa e nos permitiria tentar propor a ideia de um contínuo para a aquisição da oposição
entre as líquidas, assim como Bradley e Willis (2012), onde os autores buscaram investigar a variação
envolvendo os róticos do Espanhol; mais especificamente, se o contraste intervocálico entre tap e vibrante
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múltipla3 teria sido neutralizado nessa variante Ou seja, não existem apenas as duas categorias que antes
acreditavam existir.
Através de um experimento final, o próximo passo desta pesquisa, obteremos dados que podem (ou
não) ir de encontro aos dados que obtivemos com a participante do teste piloto e que apresentamos neste
artigo. Além disso, os dados apresentados aqui, e os que ainda serão coletados, proporcionarão um melhor
entendimento do processo de aquisição de PB por imigrantes haitianos. Com isso, quem sabe, estaremos
mais próximos do desenvolvimento de uma ferramenta que possa auxiliar professores e alunos com o
ensino e aprendizado da oposição.
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LÍNGUA(GEM) NOS DOCUMENTOS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Sueder Souza
RESUMO: As perspectivas interacionista e dialógica da linguagem regem os pressupostos teóricos de ensino, na tentativa de
modificar o trabalho com a língua, abrindo, assim, espaço para o uso de práticas contextualizadas de linguagem articuladas à
realidade do sujeito. Assim, questões como o conceito de língua(gem), devem ser analisadas, pois, a língua(gem) deveria ser
vista como funcionamento atrelado à interação social. Conforme a proposta de Geraldi (1984), de acordo com as bases teóricometodológicas pautadas em uma perspectiva interacionista, sabe-se que não se pode tratar a língua(gem) como um fenômeno
homogêneo e imutável, uma vez que a língua é viva. Uma visão tradicional do ensino de gramática, por exemplo, moldou uma
metodologia rígida e como sabemos hoje, um tanto retrógrada. Nesse sentido, à escola, e até mesmo à Universidade, compete a
tarefa de contribuir para o desenvolvimento das habilidades textuais orais e escritas dos alunos. Esse processo, segundo alguns
dos documentos norteadores de ensino (tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Orientações Educacionais
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), as Orientações Curriculares Nacionais (ONC), a Base
Nacional Curricular Comum (BNCC) etc.), deve ser inter-relacionado com o conceito de língua(gem) subjacente ao processo de
ensino-aprendizagem no contexto de sala de aula de Língua Materna, podendo possibilitar reflexões que proporcionem a
ampliação textual-discursiva dos sujeitos. Entende-se, assim, que as atividades de ensino-aprendizagem no tocante à questões
que envolvem pressupostos de língua(gem), não abarcam apenas aspectos semânticos e formais, mas sim englobam as relações
complexas de textualidade, enquanto competência inerente ao sujeito em suas relações sociais. Dentro de tais pressupostos
busca-se, neste trabalho, articular alguns conceitos de língua(gem) presentes nos documentos norteadores de ensino, como os
mencionados anteriormente.
Palavras-Chave: Língua Materna; Língua(gem); Práticas Sociais.

1. CONTEXTUALIZANDO

As perspectivas interacionista e dialógica da linguagem regem os pressupostos teóricos de ensino,
na tentativa de modificar o trabalho com a língua, abrindo, assim, espaço para o uso de práticas
contextualizadas de linguagem articuladas à realidade do sujeito. Assim, questões como o conceito de
língua(gem), devem ser analisadas, pois, a língua(gem) deveria ser vista como funcionamento atrelado à
interação social. Conforme a proposta de Geraldi (2015), de acordo com as bases teórico-metodológicas
pautadas em uma perspectiva interacionista, sabe-se que não se pode tratar a língua(gem) como um
fenômeno homogêneo e imutável, uma vez que a língua é viva. Uma visão tradicional do ensino de
gramática, por exemplo, moldou uma metodologia rígida e como sabemos hoje, um tanto retrógrada.
Nesse sentido, à escola, e até mesmo à Universidade, compete a tarefa de contribuir para o
desenvolvimento das habilidades textuais orais e escritas dos alunos. Esse processo, segundo alguns dos
documentos norteadores de ensino (tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as
Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), as Orientações
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Curriculares Nacionais (ONC), a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) etc.), deve ser interrelacionado com o conceito de língua(gem) subjacente ao processo de ensino-aprendizagem no contexto de
sala de aula de Língua Materna, podendo possibilitar reflexões que proporcionem a ampliação textualdiscursiva dos sujeitos.
Entende-se que as atividades de ensino-aprendizagem no tocante a questões que envolvem
pressupostos de língua(gem), não abarcam apenas aspectos semânticos e formais, mas sim englobam as
relações complexas de textualidade, enquanto competência inerente ao sujeito em suas relações sociais.
Dentro de tais pressupostos busca-se, neste trabalho, articular alguns conceitos de língua(gem)
presentes nos documentos norteadores de ensino, como os mencionados anteriormente.

2. O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS DE ENSINO NO BRASIL?
O cenário escolar começou a apresentar mudanças a partir de 1997 com a publicação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), cujos objetivos propõem um redimensionamento dos
fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de língua materna, que passam a enfatizar a necessidade
de se subsidiar as aulas em uma concepção interacionista da linguagem (BAKHTIN, 1997).
Ao ensino-aprendizagem, portanto, passam a interessar os usos linguísticos, ou seja, a língua viva,
autêntica e dinâmica. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), documento datado de 20/12/96,
mas só regulamentado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) em 01/06/98, prima por uma
educação básica pautada pela cidadania, como pode ser visto na Seção IV - Art. 35, inciso § 8o:

Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de
ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do Ensino Médio o educando demonstre: I - domínio dos princípios científicos e
tecnológicos que presidem a produção moderna (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017); II - conhecimento das
formas contemporâneas de linguagem. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017). (BRASIL, 1996, s/p).

Tais objetivos propõem um redimensionamento dos fundamentos teórico-metodológicos, fazendo
conexão com os PCNs que orientam que toda linguagem carrega dentro de si
[...] uma visão de mundo, prenha de significados e significações que vão além do seu aspecto formal. O estudo
apenas do aspecto formal, desconsiderando a inter-relação contextual, semântica e gramatical própria da
natureza e função da linguagem, desvincula o aluno do caráter intrasubjetivo, intersubjetivo e social da
linguagem. [...] Destaca-se que a linguagem, na escola, passa a ser objeto de reflexão e análise, permitindo ao
aluno a superação e/ ou a transformação dos significados veiculados. (BRASIL, 2000, p. 6-8).
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Ainda que:
Toda e qualquer análise gramatical, estilística, textual deve considerar a dimensão dialógica da linguagem
como ponto de partida. O contexto, os interlocutores, gêneros discursivos, recursos utilizados pelos
interlocutores para afirmar o dito/escrito, os significados sociais, a função social, os valores e o ponto de vista
determinam formas de dizer/escrever. As paixões escondidas nas palavras, as relações de autoridade, o
dialogismo entre textos e o diálogo fazem o cenário no qual a língua assume o papel principal. (BRASIL,
2000, p. 21).

Essa citação está fundamentada em Bakhtin (1979), quando este afirma que:
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão relacionadas com a utilização da
língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias
esferas da atividade humana [...]. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma
dessas esferas, não só por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos
recursos da língua ― recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais ― mas também, e sobretudo, por sua
construção composicional. (BAKHTIN, 2006 [1979], p. 179).

Dessa maneira, os PCNs estabeleceram, então, a leitura, a escrita, a oralidade e a análise linguística
como os eixos de ensino, retirando a primazia de um ensino predominantemente gramatical. Com isso, um
dos objetivos das aulas de Língua Materna é promover o domínio da competência gramatical além dos
limites escolares, ou seja, para a solução dos problemas da vida, para o acesso aos conhecimentos e aos
bens culturais e à participação plena no mundo letrado.
Já as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais ―
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (PCN+) – lançam alguns critérios:
A presente proposta de trabalho para a disciplina Língua Portuguesa no Ensino Médio foi concebida a partir de
alguns critérios, que passaremos a elencar. [...] Um terceiro critério diz respeito a uma certa relativização da
nomenclatura e dos conteúdos tradicionais, muitas vezes excessivos. Considera-se mais significativo que: o
aluno internalize determinados mecanismos e procedimentos básicos ligados à coerência e à coesão do que
memorize, sem a devida apreensão de sentido, uma série de nomes de orações subordinadas ou coordenadas; o
ensino médio dê especial atenção à formação de leitores, inclusive das obras clássicas de nossa literatura, do
que mantenha a tradição de abordar minuciosamente todas as escolas literárias, com seus respectivos autores e
estilos. (BRASIL, 2002, p. 70-71).

As Orientações Curriculares Nacionais (OCNs), datadas de 2006, orientam o enfoque da escrita
como letramento e das habilidades que abrange deixam claro que até em uma mesma cultura e em uma
mesma língua as práticas de linguagem diferem, ou seja, “[...] as formas de cada língua variam de acordo
com os usuários e o contexto em que essas línguas são usadas; as formas da linguagem variam ainda com
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fatores como a idade, o sexo, a região de origem, a classe social, etc. de seus usuários.” (BRASIL, 2006, p.
101).
De acordo com as orientações dos PCNs e PCN+, a produção de sentido deve estar articulada no
entorno da coleção, do volume ou do manual; a questão é que muitas dessas propostas, ainda que bem
intencionadas, não obtém êxito e acabam caindo na boa e velha perspectiva normativa e prescritiva.
Já o Documento de 2013, reunindo as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica, estabelece as diretrizes pelas quais a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) deve se
responsabilizar, ou seja, deve orientar a organização, a articulação, o desenvolvimento e a avaliação das
propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras (BRASIL, 2013).
Dessa maneira, a BNCC, no tocante ao componente Língua Portuguesa, dialoga com documentos e
orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às pesquisas
recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século, devidas em grande
parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC).
Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros
documentos, como os PCNs, para os quais a linguagem é “uma forma de ação interindividual orientada
para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes
numa sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20).

3. RUPTURA: DIALOGISMO E INTERACIONISMO

As publicações do Círculo de Bakhtin dão um fôlego a essa discussão (por meio de alguns
conceitos-chave, como o de discurso, língua, dialogismo, enunciado), pois são de grande valia para as
atividades com textos, uma vez que possibilitam desvelar e trabalhar com a consciência crítica-reflexiva
dos sujeitos.
Nesse sentido, de acordo com Bakhtin (1997 [1979]), uma vez que os sujeitos, constituintes do
mundo, entram em contato com inúmeros enunciados no seu cotidiano e apreendem as palavras, dando-lhes
tonalidades valorativas a partir do que se ouve do outro.
Assim, quando se apreende as palavras dos enunciados dos outros, mergulha-se na corrente viva da
comunicação. O sentido das palavras se dá na interação, ou seja, uma parte atribuída a quem produz esse
enunciado e uma parte de quem lê/ouve esse enunciado, do interlocutor. Nesse sentido, a noção de palavra
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ponte se assenta meio a meio, metade no produtor do enunciado e metade no coprodutor desse enunciado,
ouvinte ou leitor.
Como toda palavra é “tirada” do enunciado do outro, nós, inevitavelmente, estamos dialogando com
outros enunciados e vice-versa. Mas a questão é que na multivocalidade traz-se diferentes vozes para o
enunciado. E é nesse sentido que os Documentos, então, entendem que os enunciados não são isolados de
outros enunciados. O trabalho com a língua(gem) vai /deve entender que esses enunciados estão em relação
com tantos outros enunciados. Então, o que foi escrito, por exemplo, no trabalho com o texto, está em
relação com outros textos.
Para dizer as coisas, é necessário interagir com uma quantidade de outros textos produzidos. Em
Poética de Dostoiévski, Bakhtin (1997 [1961]), faz uma análise de sua poética relacionando os “diversos”
Dostoievsky: o escritor, o literário, o jornalista e o religioso. Essa relação se dá por meio do acesso de
vários outros textos, em diferentes momentos. A questão central não é apenas analisar um texto, como é a
proposta de muitas das orientações dos Documentos, não em vista de um padrão escrito, como pode ser
confundido muitas vezes, mas, sim, estabelecer relações, por em diálogo.
Assim como em diversas instâncias do sujeito, seja na prática religiosa, na escola, na universidade
etc., de acordo com essa perspectiva, pode-se entende melhor muitas questões do que é dito ou escrito, pois
se relaciona com os outros discursos.
A ideia não é ser ou não coerente, mas dialogar, tencionando. Não se busca o que há de comum ou
não nas escritas, mas observa-se que existem tensões entre os dizeres. E em determinados momentos pode
haver contradições enormes, pois depende do que está em jogo.
Em uma prática de escrita ou de análise textual na escola, por exemplo, é a identidade do educando
que está em jogo. Se a atividade é a escrita de um texto de temática religiosa, ou a análise de um
determinado texto que trata sobre religião, é essa a identidade que estará em jogo, ou seja, o educando irá
negociar as posições, seja na atividade escrita ou de análise de texto, mas no âmbito de casa, por exemplo,
essa identidade não estará em jogo, havendo necessidade, assim, de negociar que identidade está em
destaque naquele contexto.
De acordo com esses pressupostos, presentes nos documentos educacionais brasileiros e, segundo
Geraldi (2015), as análises

[...] que partem da concepção dialógica da linguagem, e que a tomam como uma atividade constitutiva das
línguas em seu sentido sociolinguístico e das consciências dos sujeitos falantes (“a palavra concebe o seu
objeto”), devem levar a uma compreensão mais ampla dos recursos linguísticos mobilizados na construção de
qualquer enunciado, de modo que se pode, assim, “revisar as formas da língua em sua compreensão linguística
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comum” mesmo que essas compreensões sejam feitas de forma inicialmente intuitiva. (GERALDI, 2015, p.
391).

Nesse sentido, o que esta imbricado é que o modo de compreender Gramática e ensiná-la depende
da concepção que se tem de língua. Como aponta Antunes (2009), ao ter como concepção de língua “um
sistema abstrato, virtual apenas, despregado dos contextos de uso, sem pés e sem face, sem vida e sem
alma, ‘inodora, insípida e incolor’, os resultados não serão satisfatórios” (ANTUNES, 2009, p. 34, grifos
da autora). Dessa forma, ocorrerá “o declínio da fluência verbal, da compreensão e da elaboração de textos
mais complexos e formais, da capacidade de leitura da linguagem simbólica, entre muitas outras perdas e
reduções.” (ANTUNES, 2009, p. 34).
O interessante é que o construto língua(gem) seja compreendido em sua função interacional; assim,
é possível verificar que a língua(gem), para o desempenho das interações sociais, se organiza em gêneros
relativamente estáveis (BAKHTIN, 2006 [1929]) e se materializa em textos orais e escritos. Somente essa
concepção dá fôlego para embasar um ensino de base reflexiva.

4. CONSIDERAÇÕES
De acordo com esse contexto, os Documentos oficiais, ao indicarem os eixos de ensino, propõem,
inicialmente, a concepção de língua por eles assumida ― a interacionista ― compreendida em sua função
interacional, quando é possível verificar que a língua, para o desempenho das interações sociais, organizase em gêneros relativamente estáveis (BAKHTIN, 1997 [1979]) e materializa-se em textos orais e escritos.
Somente essa concepção de língua pode embasar um ensino de base reflexiva e o eventual abandono de
práticas mecânicas e artificiais.
Esses pressupostos teórico-metodológicos, podem, novamente, serem remetidos à concepção de
língua proposta por Bakhtin (1997 [1979]), como viva e historicamente em evolução na comunicação
verbal concreta, diferente de um sistema linguístico abstrato de formas da língua que se dá individualmente
em cada sujeito, ou seja, a substência da língua é construída pelo fenômeno social da interação verbal,
realizada por meio das enunciações. (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 124).
Do mesmo modo, entende-se o discurso como “[...] a língua em sua integridade concreta e viva e
não a língua como objeto específico da linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente
legítima e necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso.” (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 181).
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Assim, se se entender língua como discurso não será possível a desvinculação dos sujeitos, de
esferas sociais, de posições ideológicas etc., ou seja, se o conceito de língua(gem) for atrelado como objeto
da linguística não se pode ter relações dialógicas, uma vez que essa relação não pode ocorrer entre os
elementos no sistema da língua, como palavras, orações, morfemas, etc.
Portanto, uma vez que os pressupostos bakhtinianos estão atrelados aos eixos de ensino, podemos
inferir traços fortes de contribuições rumo à compreensão do funcionamento da língua, iniciando de uma
perceção indutiva até chegarmos em uma reflexão e uma sistematização conscientes.
Os sujeitos realizam estratégias de leitura e escrita e ao mesmo tempo refletem as questões de
análise da língua em uma relação interdependente de acordo com a apreensão dos conhecimentos
linguísticos com os quais interagem nas mais variadas situações sociodiscursivas.
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A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NOS QUADRINHOS: UMA APLICAÇÃO DA
TEORIA DOS BLOCOS SEMÂNTICOS
Thais Dias de Quadros
RESUMO: Este estudo propõe-se a apresentar a Semântica Argumentativa de Oswald Ducrot e Marion Carrel, com maior foco
na Teoria dos Blocos Semânticos (2005). Faz-se necessário, também, apresentar um breve panorama por meio do qual
compreendemos que a Teoria dos Blocos Semânticos se torna a forma atual da Teoria da Argumentação na Língua. A partir disso,
é apresentada uma análise discursiva de quatro tirinhas de Maurício de Sousa, retiradas da internet. A análise demonstrou que os
encadeamentos dos enunciados estão marcados pelos conectores donc e pourtant, que são responsáveis por construir o sentido no
discurso. Isso se dá através da dependência relacional entre os segmentos argumentativos (encadeamentos) estabelecida pelos
conectores (donc e pourtant).
Palavras-chave: Semântica Argumentativa; Teoria dos Blocos Semânticos; Blocos Semânticos; Encadeamentos; Conectores.

1. INTRODUÇÃO

A Semântica Argumentativa surge na École des Hautes Études en Sciences de Paris, na França,
inicialmente como um trabalho em conjunto de Oswald Ducrot e Jean-Claude Anscombre, e atualmente tem
sido desenvolvida por Oswald Ducrot juntamente com Marion Carel no mesmo local. Para os propósitos
deste artigo, é importante compreender de onde vem a fundamentação que motivou Oswald Ducrot a
construir o que conhecemos hoje por Semântica Linguística.
Oswald Ducrot (2006) relata que encontrou fundamentação para sua pesquisa ao entrar em contato
com o Curso de Linguística Geral de Saussure (2000), mais especificamente o capítulo que disserta sobre o
valor linguístico. Para Saussure (2000), a partir do momento em que estudamos linguagem, não há nada
isolado. O signo, constituído de significado e significante, duas faces relacionadas e inseparáveis, também é
relacionado a outros signos. Isto se deve ao fato do signo fazer parte de um sistema composto por relações
tanto paradigmáticas quanto sintagmáticas, isto é, um sistema no qual temos as relações associativas e as
possibilidades de combinações em grupos de signos.
Então, compreendemos a noção de valor linguístico a partir da noção de relação: tanto no eixo
sintagmático quanto no eixo paradigmático estamos diante de conjuntos de signos que têm seu valor
estabelecido na relação um com o outro, e não isoladamente. Para falar de Semântica Argumentativa, é
necessário também compreender outros dois conceitos de Saussure (2000): língua e fala. Para Saussure, a
língua é um conjunto de convenções decorrente da prática da fala em todos os indivíduos que fazem parte da
mesma comunidade falante, é de natureza social. Diferentemente, a fala é individual, quem fala está
realizando diferentes combinações a fim de expressar seu pensamento.
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Busca-se entender, então, como Oswald Ducrot incorpora estes conceitos apresentados por Saussure,
especialmente a noção de valor. Barbisan (2013) afirma que:

Mas que relação entre a noção de valor, proposta por Saussure para explicar a linguagem, e a filosofia clássica
Ducrot pode ter encontrado? [...] Ducrot busca a origem filosófica de valor linguístico na teoria da alteridade
apresentada em O sofista, em que Platão trata das categorias fundamentais da realidade: o Movimento, o
Repouso, o Mesmo e o Ser, às quais é acrescentada uma quinta categoria: o Outro, tido como o fundamento de
todas as categorias. O Movimento, por exemplo, é o que ele é porque é outro, diferente, se comparado às demais
categorias. Platão entende, assim, que, na realidade, tudo só se especifica quando relacionado com o outro.
(BARBISAN, 2013, p. 19).

Oswald Ducrot traz para a Semântica Argumentativa a noção de valor linguístico para o emprego da
língua, mostrando-o em diferentes níveis: na relação entre entidades lexicais, entre enunciados, entre
discursos, entre locutor e alocutário. A Teoria da Argumentação na Língua postula que a própria palavra
contém uma significação que aceita determinadas continuações e repele outras. Na relação estabelecida entre
um enunciado e outro é que se forma o sentido.
Barbisan (2013) afirma que o enunciado, a realização da frase, não se define nele mesmo, mas sim
nas possibilidades existentes para sua continuação. O sentido do enunciado não está contido nele mesmo,
mas na relação que é estabelecida pelo enunciado com outro enunciado. Podemos depreender disso, então,
que a realidade linguística vai se dar sempre numa relação opositiva. É possível compreender a razão pela
qual a Semântica Argumentativa também é denominada Teoria da Argumentação na Língua: argumentar é
levar o Outro, o alocutário, a determinada continuação – fazendo com que a argumentação seja, então, um
elemento fundamental na linguagem (BARBISAN, 2013).
Em suma, é na tentativa de explicar a construção do sentido essencialmente através da noção de
relação que temos o objeto de estudo e as características da teoria:

[...] a de ser uma semântica, porque vai em busca da explicação do sentido; a de ser uma semântica linguística,
porque explica o sentido construído pela relação entre palavras, enunciados, discursos; a de ser uma semântica
linguística do discurso, isto é, do emprego da língua, não da palavra ou da frase isoladas; a de ser uma teoria
explicativa do sentido do discurso, sempre olhando a linguagem a partir das bases epistemológicas que a
sustentam. (BARBISAN, 2013, p. 21).

Na próxima seção, apresentaremos os conceitos principais da Conferência 1, de Oswald Ducrot
(2005), e uma proposta de análise de tirinhas a partir da Teoria dos Blocos Semânticos, a fim de demonstrar
os encadeamentos presentes e a forma como se constrói o sentido a partir da relação estabelecida pelo
conector apropriado.
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2. UMA PROPOSTA DE ANÁLISE: BLOCOS SEMÂNTICOS NOS QUADRINHOS DE MAURÍCIO DE
SOUSA

Na Teoria dos Blocos Semânticos, temos a ideia central de que o sentido próprio de uma expressão
está dado pelos discursos argumentativos que podem encadear-se a partir dessa expressão. Apresentaremos
nesta seção os conceitos de encadeamentos argumentativos (encadeamento normativo e encadeamento
transgressivo), interdependência semântica, aspectos argumentativos, e blocos semânticos, apresentados na
Conferência 1, de Oswald Ducrot (2005).
Para a Teoria dos Blocos Semânticos, o significado de uma entidade linguística não está constituído
por coisas, fatos, propriedades, crenças psicológicas, ou ideias. O significado se constitui por certos discursos
evocados por essa entidade. Chamamos esses discursos de encadeamentos argumentativos. Um
encadeamento está constituído de dois segmentos, X e Y, unidos por um conector.
Ducrot (2005) afirma que só são admitidos dois tipos de conectores e, consequentemente, dois tipos
de encadeamentos argumentativos. Temos os encadeamentos normativos, com conectores do tipo donc (DC);
e os encadeamentos transgressivos, com conectores do tipo pourtant (PT). É importante assinalar que a
oposição entre os encadeamentos transgressivos e normativos se encontra no interior das palavras, até mesmo
daquelas que não parecem ter esta significação.
Um feito fundamental que se manifesta nos dois tipos de segmento é o fato de que cada um dos
segmentos encadeados vai tomar seu significado somente na relação com o outro. Entretanto, ao admitir isso,
essa interdependência semântica não possui relação nenhuma com o que conhecemos por raciocínio lógico.
Quando se faz um raciocínio lógico, temos uma primeira informação que imediatamente nos obriga a admitir
uma segunda informação (DUCROT, 2005). Em um discurso do tipo donc, por exemplo, o que se diz no
primeiro segmento só tem sentido pelo o que é dito no segundo segmento, de tal modo que não há uma
relação de interferência entre os segmentos.
Vejamos os seguintes exemplos:

a)

O hotel é perto da universidade, então é fácil chegar. (A DC B)

b)

O hotel é perto da universidade, no entanto não é fácil chegar. (A PT B)

Nos encadeamentos, os X e Y são diferentes entre si, porém A e B são idênticos nos encadeamentos,
A sendo “perto” e B sendo “fácil chegar”, porque não incluímos as negações no interior de A e B. Um
conjunto de encadeamentos é o que chamamos de aspecto argumentativo. Por exemplo, o aspecto A DC B é
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o conjunto de encadeamentos normativos X DC Y em que X contém A e Y contém B. Este aspecto vai conter
os encadeamentos “o hotel é perto da universidade, então é fácil chegar” e também os encadeamentos “a
catedral é perto da universidade, então é fácil chegar”, “meu dormitório é perto do teu, então é fácil chegar”
etc., levando em consideração o que importa: A = PERTO e B = FÁCIL CHEGAR. Já no aspecto A PT B,
temos um conjunto de encadeamentos argumentativos transgressivos nos quais X contém A e Y contém B,
sem que A nem B sejam objetos de uma negação.
A princípio são possíveis os seguintes encadeamentos: A DC B e A PT B. Entretanto, ao introduzir
as negações, teríamos um total de oito possibilidades:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

A DC B
A PT B
NEG-A DC B
NEG-A PT B
A DC NEG-B
NEG-A DC NEG-B
A PT NEG-B
NEG-A PT NEG B

E é somente na eleição do conector, DC ou PT, que verificaremos se o encadeamento é correto ou
absurdo. Ou seja, não há orações que sejam incompatíveis entre si, todas elas são compatíveis umas com as
outras, desde que se eleja o conector apropriado. Oswald Ducrot (2005) aponta que se considerarmos apenas
a informação contida no segmento, há incompatibilidades absolutas, mas estas desaparecem ao
considerarmos a argumentação, que se instaura a partir do momento que elegemos o conector correto.
Tendo definida a noção de aspecto argumentativo, podemos compreender o que é um bloco
semântico. Um bloco semântico doxal se forma a partir dos aspectos (1), (2), (3) e (4), e um bloco semântico
paradoxal se forma nos encadeamentos (5), (6), (7) e (8). Dentro de cada bloco, em cada encadeamento
encontramos o mesmo tipo de interdependência semântica entre A e B.
Tendo definido estes conceitos, apresentaremos a seguir quatro tirinhas e uma proposta de análise
através da Teoria dos Blocos Semânticos, na qual iremos demonstrar o enunciado evocado nas tirinhas e os
outros enunciados que podemos evocar através deste.
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Figura 1: Tirinha da Turma da Mônica - Mônica e Magali
Fonte: Página da Turma da Mônica no UOL1.

Bloco semântico doxal:
1)
2)
3)
4)

A DC B: COMER DC ENGORDAR
A PT B: COMER PT ENGORDAR
NEG-A DC B: NÃO COMER DC ENGORDAR
NEG-A PT B NÃO COMER PT ENGORDAR
Bloco semântico paradoxal:

5)
6)
7)
8)

A DC NEG-B: COMER DC NÃO ENGORDAR
NEG-A DC NEG-B: NÃO COMER DC NÃO ENGORDAR
A PT NEG-B: COMER PT NÃO ENGORDAR
NEG-A PT NEG-B: NÃO COMER PT NÃO ENGORDAR

Figura 2: Tirinha da Turma da Mônica - Bidu e amigos
Fonte: Página da Turma da Mônica no UOL2

Bloco semântico doxal:
1)
2)
3)
1
2

A DC B: GANHAR BRIGA DC SAIR
A PT B: GANHAR BRIGA PT SAIR
NEG-A DC B: NÃO GANHAR BRIGA DC SAIR

Disponível em: <https://turmadamonica.uol.com.br/tiras/turmadamonica> Acesso em: nov. 2017.
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4)

NEG-A PT B: NÃO GANHAR BRIGA PT SAIR
Bloco semântico paradoxal:

5)
6)
7)
8)

A DC NEG-B: GANHAR BRIGA DC NÃO SAIR
NEG-A DC NEG-B: NÃO GANHAR BRIGA DC NÃO SAIR
A PT NEG-B: GANHAR BRIGA PT NÃO SAIR
NEG-A PT NEG-B: NÃO GANHAR BRIGA PT NÃO SAIR

Figura 3: Tirinha da Turma do Chico Bento - Chico Bento e professora
Fonte: Página da Turma do Chico Bento no UOL3

Bloco semântico doxal:
1)
2)
3)
4)

A DC B: FAZER COISA DC SER CASTIGADO
A PT B: FAZER COISA PT SER CASTIGADO
NEG-A DC B: NÃO FAZER COISA DC SER CASTIGADO
NEG-A PT NEG-B: NÃO FAZER COISA PT NÃO SER CASTIGADO
Bloco semântico paradoxal:

5)
6)
7)
8)

A DC NEG-B: FAZER COISA DC NÃO SER CASTIGADO
NEG-A DC NEG-B: NÃO FAZER COISA DC NÃO SER CASTIGADO
A PT NEG-B: FAZER COISA PT NÃO SER CASTIGADO
NEG-A PT NEG-B: NÃO FAZER COISA PT NÃO SER CASTIGADO

Figura 4: Tirinha da Turma do Chico Bento - Chico Bento e professora
3
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Fonte: Página da Turma do Chico Bento no UOL4

Bloco semântico doxal:
1)
2)
3)
4)

A DC B: COLAR DC TIRAR NOTA IGUAL
A PT B: COLAR PT TIRAR NOTA IGUAL
NEG-A DC B: NÃO COLAR DC TIRAR NOTA IGUAL
NEG-A PT B: NÃO COLAR PT TIRAR NOTA IGUAL
Bloco semântico paradoxal:

5)
6)
7)
8)

A DC NEG-B: COLAR DC NÃO TIRAR NOTA IGUAL
NEG-A DC NEG-B: NÃO COLAR DC NÃO TIRAR NOTA IGUAL
A PT NEG-B: COLAR PT NÃO TIRAR NOTA IGUAL
NEG-A PT NEG-B: NÃO COLAR PT NÃO TIRAR NOTA IGUAL

A partir dos blocos semânticos construídos acima, identificamos em todas as tirinhas a mesma
característica: todas elas evocam um aspecto argumentativo do bloco paradoxal, e é através deste mecanismo
que se constrói o humor. Ou seja, a escolha do conector é determinante na construção do sentido que se quer
expressar, e o gênero das tirinhas parece se apoiar nos encadeamentos transgressivos para fazer isso. É
importante ressaltar que, para fins deste artigo, aplicamos a Teoria dos Blocos Semânticos apenas em
tirinhas, mas pode-se aplicar os mesmos conceitos em outros tipos de gêneros discursivos também.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que conhecemos por Semântica Linguística ou Teoria da Argumentação na Língua continua sendo
estudado ainda nos dias de hoje. Sua forma mais atual, a Teoria dos Blocos Semânticos, não se afasta da
fundamentação inicial, que é estudar a linguagem através dela mesma, juntamente com as noções de valor e
relação propostas por Saussure. As modificações feitas ao longo das diferentes fases da pesquisa se justificam
na medida em que, para não se afastar da proposta que deu origem à teoria, foram necessários reajustes.
Buscamos, através da análise proposta, demonstrar dois pontos principais: primeiro, um
encadeamento argumentativo de discurso não é simplesmente uma relação entre duas informações, o que
importa em um encadeamento de discurso é o conector – tendo em vista que podemos incluir em um mesmo
discurso qualquer oração, desde que seja escolhido o conector correto; segundo, encontramos a mesma
interdependência semântica entre os segmentos A e B ainda que na presença de conectores diferentes.
É interessante observar que, ao construir os blocos semânticos nas tirinhas, encontramos um padrão
que demonstra como o ilustrador se apoiou sobre encadeamentos transgressivos para construir o sentido que
4
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queria expressar. Dito isso, com essa aplicação dos conceitos da Teoria dos Blocos Semânticos, foi possível
demonstrar que os encadeamentos dos enunciados estão marcados pelos conector donc (DC) e pourtant (PT),
e que o sentido se constrói através da dependência relacional entre os encadeamentos argumentativos, a qual
é estabelecida por estes conectores.
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MEMORIAL DO CONVENTO: O REALISMO E O MÁGICO
Amarilis Virgínia Ferreira
Maria Antônia Alves Meyer

RESUMO: Em 1982, José Saramago publicou uma de suas principais obras: o romance histórico Memorial do Convento. O
livro pode ser caracterizado como pertencente ao realismo mágico na medida em que insere sua trama num passado histórico
detalhadamente construído, mas utiliza de certas estratégias para dessacralizar a narrativa tradicional e simultaneamente
promover duras críticas sociais pertinentes às sociedades, tanto do século XVIII quanto do XX. Saramago trabalha com a
problemática da ficcionalização da história e, nesse contexto, o realismo mágico atua como estratégia de transgressão de valores,
possibilitando um novo olhar sobre a realidade, agora ampliada pela inserção de elementos fantásticos, que provocam um olhar
crítico sobre a realidade retratada. Propõe um descentramento, uma mudança de foco dentro da própria narrativa, com o objetivo
de desestabilizar o discurso que é comum, o discurso dominante, que só aceita um ponto de vista e, consequentemente, exclui
vozes que estão à margem daquilo que é considerado oficial. Para se atingir o objetivo deste trabalho, descrever os aspectos que
enquadram a obra, por um lado, numa estética realista, por outro, fantástica, foram essenciais os estudos de Todorov (1977), de
Freire e Früh (2011) e de Lopes (2011).
Palavras-chave: Saramago; Memorial do Convento; Realismo Mágico.

1. O REALISMO E O MÁGICO NO MEMORIAL DO CONVENTO DE JOSÉ SARAMAGO

A obra Memorial do Convento, de José Saramago, foi publicada em 1982 e é um dos trabalhos de
maior sucesso do autor. A história se passa no século XVIII, durante o reinado de D. João V, quando o
monarca determinou a construção do Convento de Mafra a fim de pagar uma promessa feita a Deus.
Todavia, ao contrário do que o leitor poderia esperar, as personagens centrais não são membros da família
real, mas pessoas comuns: o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, baseado em uma figura histórica
verdadeira, que tem por objetivo construir uma máquina voadora, apesar dos riscos de tal empreendimento
em um período marcado pelas perseguições da Inquisição; Baltasar “Sete-Sóis”, um ex-soldado aleijado,
amante de Blimunda (cuja mãe foi condenada à morte por heresia), a qual manifesta a habilidade de “ver
por dentro” das pessoas e das coisas quando está em jejum. O presente trabalho tem como premissa que
Memorial do Convento pode ser classificado como um exemplo de realismo mágico; o objetivo, então, é de
fundamentar essa afirmação através de uma análise bibliográfica e de trechos do próprio livro, bem como
perceber como essa proposta conduz a um texto extremamente crítico e político.
A epígrafe escolhida por Saramago já é uma evidência forte para tal classificação da obra. A citação
é de Marguerite Yourcenar: ““Eu sei que caio no inexplicável, quando afirmo que a realidade – essa noção
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tão flutuante –, o conhecimento mais exato possível dos seres, é nosso ponto de contato, nossa via de
acesso às coisas que ultrapassam a realidade.”1 (tradução nossa)
Por conseguinte, em primeiro lugar se buscará salientar os elementos de realismo presentes no
Memorial e que servem de base para uma sensação de verossimilhança essencial ao realismo mágico, para,
em seguida, se examinar que aspectos são esses que vão além do “real”.
Memorial do Convento é considerado um romance histórico. Esse gênero, tradicionalmente, ocupase de resgatar o passado humano, aproveitando a contextualização histórica para assegurar a
verossimilhança de seu enredo (LOPES, 2008, p. 384). Früh e Freire (2012) definem como característica
mais essencial desse tipo de narrativa a “incorporação de fatos verídicos, anteriores ao presente do escritor,
para a organização de um ambiente histórico detalhadamente reconstruído” (FRÜH; FREIRE, 2012, p.
853). Nesse sentido, é comum que se empregue um narrador-observador, cuja suposta imparcialidade e
distanciamento aumentariam a aura de veracidade conferida à narrativa (FRÜH; FREIRE, 2012).
O romance histórico saramaguiano, contudo, tem uma concepção diferente quanto ao que é a
História. Produzido no século XX, após o surgimento de novas abordagens historiográficas importantes,
como a Escola dos Annales e a Nova História – que privilegiam fontes não-oficiais e o estudo do cotidiano,
das massas, dos sujeitos ignorados pela tradição positivista –, contesta as versões oficiais sobre o passado e
aquelas que se ocupam apenas das grandes personalidades e de eventos político-econômicos. Em vez disso,
dá voz aos marginalizados. Saramago não busca a exposição da “verdade histórica”, a qual sequer
considera possível de ser alcançada, como explica Roani (2003, p. 105): “O discurso ergue-se, então, como
dúvida, como indagação sobre as próprias certezas, pois, se verdades absolutas não existem, jamais serão
alcançadas no terreno da Historiografia e do romance”. O romancista, então, opta por apresentar múltiplas
perspectivas, produzindo um “efeito do real” (LOPES, 2008). Privilegia, assim, personagens comuns,
membros do baixo clero, trabalhadores, mulheres, perseguidos, soldados rasos. Não se trata de um resgate
da História registrada (como se almeja com o romance histórico tradicional), até porque as figuras pelas
quais Saramago se interessa não foram imortalizadas em documentos oficiais, mas em subverter as
narrativas excludentes e construir um passado possível, aproveitando da liberdade de que goza a ficção
para preencher as lacunas deixadas pela historiografia:

[...] as interpretações ficcionais que Saramago tem elaborado, em seus romances, sobre fatos do passado, soam
tão verossímeis que têm efetivamente questionado certas versões (ditas) históricas sobre esses mesmos fatos
No original: “Je sais que je tombe dans l'inexplicable, quand j'affirme que la réalité -- cette notion si flottante --, la
connaissance la plus exacte possible des êtres est notre point de contact, et notre voie d'accès aux choses qui dépassent la
réalité.”
1
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(penso, aqui, na chamada história oficial, de raiz positivista). Assumindo uma clara tarefa anti-ideológica, o
que a ficção de Saramago tem conseguido é proporcionar novas visões e versões sobre o passado e,
principalmente, o resgate da história dos marginalizados e vencidos – que só não é documental porque os
vestígios dessa história foram dizimados pelos vencedores. (OLIVEIRA FILHO, 1996, p. 58).

Para a concretização de seu projeto, uma das principais estratégias empregadas pelo autor é a ironia.
O tom sarcástico é aplicado ao tratar das figuras de poder, como o casal monárquico, jamais ao tratar da
dupla protagonista, Baltasar e Blimunda (MATIAS, 2015, ROANI, 2003). Assim, aquelas são rebaixadas e
estas, valorizadas. Um exemplo pode ser encontrado logo no início da obra, quando o próprio milagre que
leva à construção do convento é questionado e a índole da Igreja Católica é posta em xeque:

Agora não se vá dizer que, por segredos de confissão divulgados, souberam os arrábidos que a rainha estava
grávida antes mesmo que ela o participasse ao rei. Agora não se vá dizer que D. Maria Ana, por ser tão piedosa
senhora, concordou calar-se o tempo bastante para aparecer com o chamariz da promessa o escolhido e
virtuoso frei António. Agora não se vá dizer que el-rei contará as luas que decorrerem desde a noite do voto ao
dia em que nascer o infante, e as achará completas. Não se diga mais do que ficou dito. (SARAMAGO, 2013,
p. 26).

Logo, ao contrário do narrador de terceira pessoa acima mencionado, em Memorial a voz narrativa
se faz explicitamente presente. Por vezes, ela ainda opina sobre eventos e o próprio fazer da escrita. Cabe
destacar outras estratégias para além da ironia: há um distanciamento consciente em relação à História,
fazendo-se uso de anacronismo, omissões e exageros, não por desconhecimento por parte do autor (que se
empenhou por anos em extensa pesquisa para a composição de seu livro), mas como esforço consciente de
superar uma versão do passado que, apesar de se declarar verdadeira, idealiza os setores mais privilegiados
da sociedade e ignora a grande maioria dos indivíduos que participaram dos eventos formadores da
sociedade contemporânea (FRÜH; FREIRE, 2012, OLIVEIRA FILHO, 1996). Conforme sintetiza Matias
(2015):

A obra saramaguiana não tem a intenção de tentar reproduzir os fatos da história, mas sim
aproveitar acontecimentos e figuras que, mesclados com a imaginação criativa do autor,
viabilizam a construção de uma história alternativa à versão oficial, tendo a preocupação de
representar o caráter nefasto do conservadorismo político, da intolerância religiosa e das
desigualdades sociais. (MATIAS, 2015, p. 174).
Sobre essas críticas, elas permeiam toda a obra. Uma cena em que isso fica evidente é a descrição
da cerimônia que antecede o erguer do convento. Ao se comentar a edificação de uma grande obra
arquitetônica, costuma-se dizer que “o rei construiu”, negando uma posição de protagonismo à mão de obra
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que de fato possibilitava a existência de palácios, igrejas e demais projetos. Saramago satiriza essa
tendência, contrapondo a participação meramente simbólica do rei ao esforço dos trabalhadores:

Foi a pedra principal benzida, a seguir a pedra segunda e a urna de jaspe, que todas três
iriam ser enterradas nos alicerces, e depois foi tudo levado em procissão [...] e eu, mestre da
obra, verto um cocho de cal, e vossa majestade, com esta colher de pedreiro de prata,
perdão, senhor, de prata de pedreiro, se pedreiros a têm, estende a cal, mas antes a espargiu
com a vassourinha molhada na água benta, e agora, ajudem-me aqui, podemos assentar a
pedra, porém, sejam as mãos de vossa majestade as últimas a tocar-lhe, pronto, um toque
mais para toda a gente ver, pode vossa majestade subir, cuidado, não caia, que o resto do
convento nós o construiremos […]. (SARAMAGO, 2013, p. 148-9).
É longa a descrição que o autor faz do transporte de uma das grandes pedras que compõem o
convento. O trecho se conclui da seguinte forma: “Entre Pero Pinheiro e Mafra gastaram oito dias
completos. Quando entraram no terreiro, foi como se estivessem chegando duma guerra perdida, sujos,
esfarrapados, sem riquezas.” (SARAMAGO, 2013, p. 296). Assim, ganha centralidade a disparidade entre
um rei que usa uma colher de pedreiro feita de prata para simbolicamente jogar cal e os homens que depois
de mais de uma semana de trabalho chegam pobres e esgotados ao terreiro, tendo trazido apenas uma de
muitas pedras gigantescas.
Saramago trabalha com a problemática da ficcionalização da história. E a utilização desse "real"
passa a adquirir um significado político. É justamente o que o uso do realismo com elementos fantásticos
propõe: esse descentramento, essa mudança de foco, tem a função de desestabilizar o discurso que é
comum, o discurso dominante, que só aceita uma verdade, um ponto de vista e, consequentemente, exclui
vozes que estão à margem daquilo que é considerado oficial.
Nesse contexto, esse realismo mágico atua como estratégia de transgressão de valores,
possibilitando um novo olhar sobre a realidade agora ampliada pela inserção de elementos sobrenaturais
que provocam um olhar crítico sobre a realidade retratada.
O narrador tem um papel importante na constatação do realismo mágico, é ele que, associado a
Blimunda, conduz a narrativa para a naturalização do mágico. Blimunda é a última personagem a ser
apresentada na história, mas é para ela e Baltasar que o foco narrativo se transfere, causando uma quebra da
expectativa do leitor a respeito do desenvolvimento narrativo. A personagem é introduzida a partir da cena
em que a mãe, condenada pela inquisição, cumprirá sua pena:

[...] e esta sou eu, Sebastiana Maria de Jesus, um quarto de cristã nova, que tenho visões e revelações, mas
disseram-me no tribunal que era fingimento, que ouço vozes do céu, mas explicaram-me que era efeito
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demoníaco, que sei que posso ser santa como os santos o são, ou ainda melhor, pois não alcanço diferença
entre mim e eles, mas repreenderam-me de que isso é presunção insuportável e orgulho monstruoso, desafio a
Deus, aqui vou blasfema, herética, temerária, amordaçada para que não me ouçam as temeridades, as heresias e
as blasfémias, condenada a ser açoitada em público e a oito anos de degredo no reino de Angola, e tendo
ouvido as sentenças, as minhas e mais de quem comigo vai nesta procissão, não ouvi que se falasse da minha
filha, é seu nome Blimunda, onde estará [...] Blimunda, filha minha, e já me viu, e não pode falar, tem de fingir
que me não conhece ou me despreza, mãe feiticeira e marrana ainda que apenas um quarto, já me viu, e ao lado
dela está o padre Bartolomeu Lourenço, não fales, Blimunda, olha só, olha com esses teus olhos que tudo são
capazes de ver [...]. (SARAMAGO, 2013, p. 54-55).

E sobre seu dom, contrapondo a maneira como o dom de sua mãe é definido, ela afirma em uma
conversa com Baltazar:

O meu dom não é heresia, nem é feitiçaria, os meus olhos são naturais, Mas a tua mãe foi açoitada e degredada
por ter visões e revelações, aprendeste com ela, Não é a mesma coisa, eu só vejo o que está no mundo, não
vejo o que é de fora dele, céu ou inferno, não digo rezas, não faço passes de mãos, só vejo [...]. (SARAMAGO,
2013, p. 81).

Ao ser apresentada pelo narrador, verifica-se não haver conflito entre o natural e o sobrenatural, pois
a realidade mágica existe, faz parte do imaginário daquela época, e não precisa ser decifrada. No entanto,
mesmo assim o fantástico ocupa um certo lugar de incerteza e Blimunda experimenta essa contradição
entre real e fantástico, sente em forma contínua e perceptível a contradição entre os dois mundos. Ela é
uma personagem extraordinária, aprendeu as coisas sobre a vida e a morte a partir da maneira como olha o
mundo, aprendeu sobre o pecado e o amor na barriga da mãe, onde diz ter permanecido de olhos abertos.
Segundo Todorov, o fantástico se dá justamente nessa incerteza. O próprio narrador reconhece a natureza
sobrenatural do que está narrando, mas o leitor ainda é deixado suspenso na dúvida. Sobre isso, afirma:

Em um mundo que é o nosso, que conhecemos, sem diabos, sílfides, nem vampiros se produz um
acontecimento impossível de explicar pelas leis desse mesmo mundo familiar. Quem percebe o acontecimento
deve optar por uma das duas soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto de
imaginação, e as leis do mundo seguem sendo o que são, ou o acontecimento se produziu realmente, é parte
integrante da realidade, e então esta realidade está regida por leis que desconhecemos. (TODOROV, 2008, p.
15).

Sabe-se que os poderes de Blimunda foram herdados de alguma forma de sua mãe, mas a natureza ou
a causa deles são desconhecidas. Cabe ao leitor decidir se há ou não uma explicação por meio da narrativa.
A própria descrição de Blimunda carrega uma atmosfera de mistério, apresentada com seus cabelos
espessos, da cor do mel, e com olhos cuja cor não é possível determinar. Ela vê o mundo, mas ele não a vê,
ela transporta consigo poderes mágicos que por si só a separam do mundo. É como se esse "dom" de "ver
além" a separasse de tudo mais, da realidade ou, no texto, desse contexto histórico "oficial". Ela, mulher,
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“feiticeira” e filha de herege, não pertencente a nenhuma classe abastada, compõe o grupo dos
marginalizados, da mesma forma que os trabalhadores da construção do convento de Mafra. Os poderes
mágicos atribuídos a Blimunda consistem na capacidade de ver literalmente por dentro das pessoas e das
coisas quando em jejum, além de ser capaz de capturar vontades humanas – em forma de nuvens fechadas
– quando as pessoas estão prestes a morrer. Esses poderes só são neutralizados durante as mudanças da lua
ou depois de Blimunda se alimentar:

Que poder é esse teu, Vejo o que está dentro dos corpos, e às vezes o que está no interior da terra, vejo o que
está por baixo da pele, e às vezes mesmo por baixo das roupas, mas só vejo quando estou em jejum, perco o
dom quando muda o quarto da lua, mas volta logo a seguir, quem me dera que o não tivesse, Porquê, Porque o
que a pele esconde nunca é bom de ver-se, Mesmo a alma, já viste a alma, Nunca a vi, Talvez a alma não esteja
afinal dentro do corpo [...]. (SARAMAGO, 2013, p. 81).

Por meio da voz de Blimunda e de sua magia, os dogmas da Igreja são questionados. Quando
comunga em jejum, a personagem observa na hóstia uma nuvem idêntica à que vê em todos os seres
humanos e passa a contestar a existência de Deus. Ao criar para si valores que subvertem as limitações do
seu tempo, Blimunda pode ser considerada herética. Ideologicamente, como porta-voz do autor implícito, a
personagem atua como veículo para exteriorizar a crença dele no resgate do ser humano pela palavra e não
por meio da religião, qualquer que seja ela.

Também não se irão furtar vontades. É tempo de lua nova, Blimunda não tem por agora mais olhos que os de
toda a gente, tanto lhe faria jejuar como comer, e isto lhe dá paz e alegria, deixar que as vontades façam o que
quiserem, ficar no corpo ou partir, seja este o meu descanso, mas de repente perturba-se por causa de um
pensamento que veio e a trespassou, Que outra nuvem fechada veria eu no Corpo de Deus, no seu carnal corpo,
em voz baixa o disse a Baltasar, e ele respondeu, também segredando, Havia de ser tal, ela só, que levantaria a
passarola, e Blimunda acrescentou, Quem sabe se tudo o que vemos não é a nuvem fechada de Deus.
(SARAMAGO, 2013, p. 162).

Sobre a relação entre discurso e realidade, o narrador reafirma a tensão existente entre palavra e uma
certa concepção de verdade, a qual poderia ser moldada pela narrativa construída pela percepção de uma
das personagens acerca dessa realidade:

Apenas disseram adeus, nada mais, que nem uns sabem compor frases, nem os outros entendê-las, mas,
passando tempo, sempre se encontrará alguém para imaginar que estas coisas poderiam ter sido ditas, ou fingilas, e, fingindo, passam então as histórias a ser mais verdadeiras que os casos verdadeiros que elas contam,
ainda que já seja difícil pôr palavras diferentes no lugar destas [...]. (SARAMAGO, 2013, p. 151).

Essa mesma tensão se expressa na relação entre real e mágico. Todorov (2008) afirma existir três
condições a serem cumpridas para a realização do fantástico. A primeira é que o texto obrigue o leitor a
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considerar o mundo narrado e interpretado pelos personagens como um mundo possível na realidade e que
o público vacile entre uma explicação natural e uma sobrenatural para os acontecimentos evocados. A
segunda é que a leitura seja guiada por um dos personagens, inspirando credulidade no leitor, ao mesmo
tempo em que a “vacilação” se converta em um tema da obra. A última condição afirma a importância da
atitude do leitor frente ao texto: “deverá negar tanto a interpretação alegórica como a interpretação
‘poética’, mas estar de acordo com a condução de leitura proposta, suspendendo, por ora, a realidade”
(TODOROV, 2008, p. 19).
Por fim, resta ressaltar alguns elementos da construção da personagem em relação ao contexto da
narrativa. Por exemplo, o dom de Blimunda associa-se à desmistificação do poder real e aos mistérios
fundamentais nos quais a fé cristã tem seus pilares. Por sua vez, a construção da passarola é a manifestação
do sonho de Bartolomeu, voar, ao mesmo tempo que o de Blimunda é fugir de sua condição. Bartolomeu
coloca isso como consequência óbvia da evolução humana (SARAMAGO, 2013), pois naquele tempo voar
não chega a ser tão misterioso quanto Blimunda.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se buscou demonstrar a partir dessa breve análise de Memorial do Convento é que a relação do
narrador com Blimunda estabelece uma estratégia de transgressão gerada pelo realismo mágico num
romance em que a História é ficcionalizada. Pela voz de uma personagem que, por sua natureza, desafia o
pressuposto de realidade, o narrador questiona o sistema estabelecido por uma realidade histórica
opressora.
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CECÍLIA MEIRELES E OMAR KHÁYYÁM: UM MESMO OLHAR PERSA

Erion Marcos do Prado
RESUMO: Cecília Meireles, uma das mais importantes vozes da literatura brasileira, acreditava que a arte deveria inovar sem
romper completamente com as noções estéticas que a antecediam, concepção que gerou uma produção artística que ocupou um
lugar singular na literatura brasileira, pois Cecília não partilhou dos ideais artísticos pregados pelos modernistas da primeira fase,
que queriam romper completamente com as escolas anteriores. Ela esteve muito mais do lado dos poetas espiritualistas do grupo
Festa, que buscavam no simbolismo e no Oriente os motivos de sua criação artística. Cecília foi a poeta do intemporal e do
imaterial. Sua poesia tratou, sobretudo, da brevidade da vida e da desolação do homem diante do seu destino inevitável, herança
da religiosidade oriental que sempre buscou como ferramenta para compreender os mistérios da existência humana. Aí ela
encontrou outra forma de lidar com o trágico destino do homem. E dentre as figuras orientais que aparecem em sua obra, é com
Omar Kháyyám, poeta persa, autor dos Rubáiyát, que ela partilha o panteísmo e o imediatismo. É a relação entre Cecília e Omar
Kháyyám que será discutida aqui a partir da análise do poema “3° motivo da rosa”.
Palavras-chave: Cecília Meireles; Omar Kháyyám; Oriente; Poesia.

1.

INTRODUÇÃO

Cecília Meireles foi uma das mais importantes vozes do modernismo brasileiro do século XX. Foi
jornalista e educadora, escreveu crônicas, crítica de artes, ao menos um romance (Olhinhos de gato) e
muitos poemas. Uma mulher múltipla.
Em sua obra, percebe-se que acreditava que a arte deveria inovar sem romper completamente com
as noções estéticas que a antecediam. Essa visão estética fez sua obra poética ocupar um lugar singular na
literatura brasileira, pois não partilhou dos ideais artísticos pregados pelos modernistas da primeira fase,
que queriam a ruptura completa com as escolas anteriores. Sua produção poética a colocava ao lado dos
poetas espiritualistas do grupo da revista Festa, que buscavam no simbolismo e no Oriente os motivos de
sua criação. O simbolismo é visível na obra de Cecília Meireles não só através da musicalidade de seus
versos, como também dos seus motivos poéticos. Foi a poeta do intemporal e do imaterial. Sua poesia
versou, principalmente, sobre a brevidade da vida e a desolação do homem diante do seu destino inevitável.
Hinduísmo, budismo e cristianismo são algumas das religiões que formaram o modo de ver de
Cecília Meireles. Muito mais do que o catolicismo, percebe-se na obra da poeta uma religiosidade eclética,
pois ela busca em diversos sistemas filosóficos as explicações para os mistérios da existência humana. E
encontra no modo de vida oriental uma outra forma de lidar com o trágico destino do homem, já que o fim
da humanidade é a morte.
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Dentre os elementos orientais que aparecem, não apenas a Índia ocupa um lugar extremamente
relevante na obra da serena desesperada, mas também Omar Kháyyám, poeta persa que influenciou muitos
escritores ocidentais a partir de uma tradução que Edward Fitzgerald fez dos Rubáiyát em meados do
século XIX, com quem Cecília parece partilhar o panteísmo e o imediatismo.
Sendo o Oriente um elemento importante em sua obra, será discutido como essa região do globo
aparece em sua produção literária e, também, a figura de Omar Kháyyam. Para tanto, o poema “3º motivo
da rosa” será analisado mais detalhadamente na tentativa de perceber quais as consequências que os pontos
de vista desse intelectual persa causam na obra poética de Cecília Meireles.
2. CECÍLIA E OMAR KHÁYYÁM: O ORIENTE REVISITADO

A relação de Cecília Meireles com o Oriente, e principalmente com a Índia, é notória não apenas
em sua obra – livros e crônicas dedicados ao Oriente –, mas também em seus depoimentos.
Em uma carta a uma amiga portuguesa, Cecília diz que:
Quando meu amor pela Índia alcançava o auge, passaram-se comigo coisas estranhas. À noite, no meu sonho,
parecia que me despegava do corpo, e andava por singulares caminhos, com atmosferas coloridas, onde certos
vultos deslizavam, atravessavam-me, e eu os inalava, e assim nos comunicávamos. Tudo assim com umas raras
aparências, e um sentido muito extraordinário. Vi e ouvi, andei, voei, surpreendi... Luzes, fogos, música,
ritmos. [...] Era um arrebatamento. (MEIRELES apud AYALA, 2007, p. 141).

O que se pode perceber nesse depoimento é uma relação apaixonada com a Índia, quase mística.
Mas esse misticismo todo não pode ser confundido com alheamento, pois dessa viagem surge Poemas
escritos na Índia, um dos raros livros de poemas em que o eu lírico ceciliano volta seu olhar para o mundo
real (outro exemplo disso seria o Romanceiro da inconfidência, texto em que Cecília trata de um dos mais
importantes episódios da história nacional). Além disso, ela viaja para a Índia para participar de um evento
em homenagem a Mahatma Gandhi, figura real que foi o motivo de sua presença em um evento
internacional, onde foi a única latino-americana e também a única mulher a atuar como conferencista. Essa
conferência está registrada em sua crônica “Pequena voz”, publicada no jornal Diário de Notícias do dia 24
de janeiro de 1954, depois reunida no segundo volume de suas crônicas de viagem.
Em sua fala, Cecília assume um discurso um tanto irônico diante de sua plateia de “senhores
ilustres”, algo que não é muito recorrente nos seus textos em prosa, muito menos em seus poemas. Além
disso, toca em assuntos como a guerra e os problemas gerados por ela, temas que não fazem parte de seus
motivos poéticos, salvo raras exceções, como o Romanceiro da inconfidência. Segundo Cecília, a Europa
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vê o Brasil como “um vago desenho no mapa” (MEIRELES, 1999, p. 193), repleto de riquezas naturais,
como nos sonhos dos colonizadores. Sendo, de uma forma geral, a cultura e o povo brasileiros ignorados
pelos outros países do mundo. A maneira como cada nação é apresentada em seu discurso mostra bem a
diferença que há, para ela, entre o Brasil e o resto do mundo. O Japão é um vizinho próximo; o Egito e o
Irã, o Oriente Médio; a Alemanha, a Itália, a França e a Inglaterra, poderosas representações da Europa,
tanto no que se refere à cultura, quanto no que diz respeito à guerra. Os Estados Unidos são tão grandes que
podem ser vistos de qualquer lugar do globo. E o Brasil, representado naquela ocasião por ela, é o que tem
a certeza de seu tamanho diminuto diante de nações tão grandiosas.
Se o eu só se reconhece em sua relação com o outro, é diante dessas nações tão grandiosas que
Cecília reflete sobre o lugar do Brasil na sociedade contemporânea. Para ela, sua terra natal é como a Índia,
com as mesmas cores, as mesmas paisagens, a mesma majestade natural. Segundo ela, em ambas as
nações, o que se encontra é uma natureza grandiosa e acolhedora, que permite a relação do homem com o
criador, seja ele o Deus católico ou a trindade hindu. A existência bucólica que encontra na Índia a remete,
a todo instante, para lugares do Brasil que não foram devastados pelos enredos humanos, lugares esses que
podem existir agora apenas em sua imaginação, por isso sua terra natal é, muitas vezes, um país construído
por sua memória, operação comum tanto em sua obra poética como sua obra em prosa.
Para Cecília, a Índia é o que o Brasil já foi um dia, e é lá, através da figura de Gandhi, que se pode
encontrar um código moral que liga todas as nações. Cecília descreve a terra de Gandhi como um país
múltiplo, formado por povos tão diferentes, mas muito mais homogêneos que o Ocidente – um lugar tão
mesquinho, segundo ela, coisificado pela tecnologia, onde a existência é presa ao mundo material. Por ser
tão desenvolvido tecnologicamente, o Ocidente não consegue compreender a simplicidade da existência do
Oriente.
Em seu livro Poemas escritos na Índia, diferentemente do que ocorre na lírica de Cecília de uma
forma geral, as sensações do eu lírico aparecem de maneira muito concreta. Os elementos naturais e as
cores são nomeados e se tornam motivos poéticos, sem a visão exótica que muitas vezes o Ocidente
apresenta do Oriente. O que lhe interessa é a natureza, a música, os momentos encantadores do dia, mas
também os búfalos, um cego, os estudantes, um canavial, uma família hindu, um menino, as mulheres de
Puri, a multidão, a pobreza, todos elementos do mundo real que formam os títulos dos poemas desse livro,
mostrando que aqui o olhar do eu lírico está voltado para o mundo material.
Mas não é apenas a partir da década de cinquenta que se pode perceber a presença do Oriente em
sua obra. Antonio Carlos Secchin (2010), no artigo “Cecília Meireles e os Poemas escritos na Índia”,
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publicado no livro Memórias de um leitor de poesia, observa que não apenas no início da vida literária de
Cecília, mas também no fim dela, a Índia sempre esteve presente. Secchin lembra que o segundo poema de
Espectros é um soneto intitulado “Brâmane” − cujo epílogo descreve a figura de um hindu − e que seis
meses antes de morrer Cecília escreve “Breve elegia o Pandit Nehru”. Para o crítico brasileiro, o livro de
poemas da Índia demonstra o efeito que a visita à nação do hinduísmo causou na poeta, pois se tratam de
poemas escritos na Índia, sem distanciamento temporal ou espacial do país visitado. Além disso, a Índia e o
Oriente representariam na obra de Cecília Meireles uma forma de ver o mundo e a vida que se dissiparia
em toda sua obra. Talvez isso ajudasse a explicar “O enigma Cecília Meireles” (SECCHIN, 2010), afinal,
segundo Antonio Carlos, Cecília teria desenvolvido uma trajetória a parte no modernismo brasileiro, não
assumindo para si as principais tendências desse movimento literário. Sua poesia seria tecida com
“delicados fios verbais”, que buscavam o fugidio, deixando de lado as questões sociais da existência. E a
sua principal inovação seria a resistência aos ideais modernistas.
O eu lírico ceciliano é esvaziado de sujeito, despersonificado, vive sob o signo da perda. Sendo
certa apenas a morte, para a poeta, fora da arte a vida não parece fazer sentido, por isso deve ser sempre
reinventada pelo trabalho do artista (“Reinvenção” é o título de um poema de Vaga música). A arte,
portanto, (re)cria a vida.
Outra característica da obra da serena desesperada é a constante remissão aos elementos da
natureza. Nos seus poemas e em suas crônicas não raramente aparecem os mares, os rios, as árvores e as
flores. Seria isso, talvez, outra característica que a ligaria aos epígonos do simbolismo: poetas que
buscavam integrar o homem à natureza que o cerca, mas também a uma figura muito anterior a eles.
No terceiro poema da série de cinco “Motivos da rosa”, do livro Mar Absoluto, Cecília Meireles
apresenta ao leitor a figura de Omar Kháyyám, matemático e astrônomo persa que nasceu no século XI e
que ficou conhecido pelos seu Rubáiyat, obra que influenciaria um grande número de escritores ocidentais
do século XIX e XX, através da tradução feita, em 1859, do persa para o inglês por Edward Fitzgerald.
Para Omar Kháyyám a existência humana é frágil. E como o passado não volta e o futuro é incerto,
apenas o presente importa. A única certeza do homem é de que o instante passa rapidamente, e as alegrias
são fugidias. Aliás, a vida é um eterno instante, por isso o homem deve viver plenamente seu destino
indecifrável.
Alceu Amoroso Lima (KHÁYYÁM, 1983), em uma carta que escreve a Octávio Tarquinio de
Sousa, um dos tradutores dos Rubáiyát para o português, afirma que na Bíblia, mais especificamente no
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Eclesiastes, pode-se encontrar tudo que há de poético e de filosófico em Omar Kháyyám. Amoroso Lima
define o astrônomo persa como o poeta das coisas efêmeras, cujos pensamentos são alados e fugidios.
Jorge Luis Borges (2012), no seu ensaio “O enigma de Edward Fitzgerald”, publicado no livro
Outras inquisições, dá notícias não apenas da vida de Omar Kháyyám, como também da tradução que
Fitzgerald faz dos Rubáiyát. Segundo Borges, o matemático persa acreditava na transmigração da alma,
uma das características fundamentais do hinduísmo, que prega que a alma reencarna até alcançar a
elevação suprema e se libertar da existência terrena, e isso também aparece na obra de Cecilia Meireles.
O autor de Ficções observa que em cada quarteto dos Rubáiyát o primeiro, o segundo e o último
verso rimam entre si, ficando o terceiro verso solto. Dos cinco "Motivos da rosa” que Cecília Meireles
escreve, é no terceiro que menciona Omar Kháyyám. Estaria ela relendo a obra desse poeta?
Para Borges, na obra de Omar Kháyyám o universo se integra com Deus, que está representado
também através dos elementos da natureza. As imagens da manhã, dos pássaros das árvores, das flores são
motivos recorrentes nos Rubáiyát, e também na poesia da serena desesperada.
3. A ROSA DE OMAR KHÀYYÀM

O panteísmo é algo recorrente nos poemas de Cecília Meireles. Como a existência humana é
passageira, a única forma de permanência do homem é através de sua integração com o cosmo. E essa
integração ocorre, muitas vezes, na relação do homem com os elementos da natureza. Em seu contato com
a natureza, a poeta pinta quadros impressionistas, usando, nessas apresentações, sinestesias que dão vida à
paisagem retratada, característica que parece dar à obra a função de ligar aspectos que a princípio seriam
contraditórios, como eterno e efêmero, material e imaterial, remetendo, por essa e outras características já
observadas, à obra dos poetas franceses do final século XIX – Mallarmé, Rimbaud e Baudelaire.
Mas a relação do eu lírico com a natureza também é um elemento que pode ligar a obra de Cecília
Meireles à de Omar Kháyyam, personalidade que aparece no poema a seguir.
3º motivo da rosa
Se o mar chegasse
esta manhã,
como veria a tua face,
Omar Kháyyám,
tu, que és de vinho
e de romã,
e, por orvalho e por espinho,
aço de espada e Aldebarã?
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Se Omar te visse
esta manhã,
talvez sorvesse com meiguice
teu cheiro de mel e maçã.
Talvez em suas mãos morenas
te tomasse, e dissesse apenas:
“É curta a vida, minha irmã.”
Mas por onde anda a sombra antiga
do amargo astrônomo do Irã?
Por isso, deixo esta cantiga
– tempo de mim, asa de abelha –
na tua carne eterna e vã,
rosa vermelha!
Para que vivas, porque és linda,
e contigo respire ainda
Omar Kháyyám. (MEIRELES, 2001, p. 503).

Esse poema possui algumas singularidades formais que demonstram como Cecília Meireles opera
com maestria a musicalidade o ritmo e a rima em sua obra poética.
O texto é composto de cinco estrofes formadas por versos que oscilam entre duas medidas. O
primeiro, o segundo, o quarto, o quinto e o sexto versos da primeira estrofe, o primeiro e o segundo versos
da segunda estrofe, o quarto verso da quarta estrofe e o terceiro verso da quinta estrofe são tetrassílabos. O
terceiro, o sétimo e o oitavo versos da primeira estrofe, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo
versos da segunda estrofe, o primeiro e o segundo versos da terceira estrofe, o primeiro, o segundo e o
terceiro versos da quarta estrofe, o primeiro e o segundo versos da quinta estrofe são octossílabos. E todas
as estrofes são de versos em encadeamento.
A primeira estrofe é formada por rimas alternadas ABABCBCB, sendo que manhã, Kháyyám, romã
e Aldebarã formam rimas toantes, e chegasse, face, vinho e espinho formam rimas consoantes. O esquema
rímico da segunda estrofe é um pouco diferente do da primeira. As rimas variam entre alternadas,
interpoladas e emparelhadas (ABABCCB), com rimas consoantes (visse – meiguice, morenas – apenas) e
rimas toantes (manhã, maçã e irmã).
Já as três últimas estrofes, por sua vez, rimam entre si da seguinte maneira: ABACBCDDB, com
rimas alternadas, intercaladas e mistas, rimando antiga – cantiga, abelha – vermelha, linda – ainda, rimas
consoantes e Irã – vã – Kháyyám, rimas toantes.
O poema assume um tom quase pueril no jogo de palavras entre o substantivo comum “o mar” e o
substantivo próprio “Omar”, o que ajuda a compor o ritmo do poema. Além disso, mar é uma das palavras
que forma o título do livro em que esse poema foi publicado. Outro elemento importante é a aliteração das
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consoantes sibilantes, labiodentais e fricativas, que dá cadência ao texto. Contudo esse ritmo fluido é
constantemente interrompido por consoantes oclusivas e pela vogal nasal “ã”.
Nessa composição poética, o eu lírico se dirige a um “tu” que não é nomeado, mas definido como
alguém “que és de vinho/ e de romã”. Alguém com quem Omar Kháyyám, o personagem do poema,
percebe alguma semelhança, já que se dirige a ela como irmã. Irmã por ter também uma existência breve e
um futuro incerto (duas constantes tanto da obra da pastora de nuvens, quanto da obra do poeta persa).
O pronome “tu” que aparece no poema é ambíguo, formado pelo vinho e pela romã, pelo orvalho e
pelo espinho, pela espada e por Aldebarã. Vinho e orvalho são elementos líquidos, mais flexíveis, que
podem se moldar ao ambiente em que se encontram, mas também são mais fugidios, escapam mais
facilmente. Como segurar o vinho senão com a ajuda de algum frasco ou coisa parecida? O orvalho, então,
mal amanhece o dia e muitas vezes ele já desapareceu. Enquanto a romã e o espinho são sólidos, com uma
forma mais definida, mais fáceis de serem tocados. O plano terreno (a espada), onde a vida é passageira, se
opõe ao plano celestial (Aldebarã é uma estrela que faz parte da constelação de touro), onde a existência, se
não é eterna, é mais duradoura.
Aqui a ação se dá muito mais no campo da imaginação do que no mundo real, pois o tempo verbal
que prevalece é o subjuntivo, descrevendo ações que são supostas e não necessariamente realizadas. A
relação do poeta com o mundo material acontece de forma direta, sem a mediação de nenhum outro
elemento. Nesse contato quase todos os sentidos são evocados. Visão, tato, olfato ajudam o poeta a se
relacionar com o mundo material integralmente.
Se o destino da humanidade é incerto, se não se sabe o que acontece depois que a vida material
acaba, só através da arte o ser pode permanecer, só assim pode ir além de sua breve existência.

Conclusão
Omar Kháyyám acreditava que a vida se resumia ao presente, sendo o passado e o futuro incertos.
Em um de seus Rubáyiát escreve o seguinte:
Inútil é
Que te aflijas: nada
Podes acerca do teu destino.
Se és prudente, aproveita
o momento atual.
O futuro?
Sabes o que ele te
reservará?... (KHÁYYÁM 1983, p. 13).
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Visível, nesse poema, é a percepção do eu lírico com a precariedade do destino humano, por isso, o
que importa para o autor dos Rubáiyát é o tempo presente, traço predominante na lírica de Cecília
Meireles, e um dos elementos que aproxima a obra poética desses dois escritores de épocas tão distantes.
Além disso, a rosa, cuja beleza se resume a uma existência perene, está presente na poesia desses
dois autores como símbolo da efemeridade da vida, reiterando a tragédia do destino da humanidade. A vida
é breve e passageira, portanto o poeta deve andar cada vez “mais depressa” (“Ísis”, do livro Nunca mais...
E poemas dos poemas (MEIRELES, 2001, p. 39), tendo a consciência de que a existência humana é uma
constante renúncia.
Se o futuro é incerto, se não se sabe o que há no fim, é no inexplicável que se encontra a solução do
destino humano, por isso, a alma deve sempre buscar se integrar ao cosmo e viver em harmonia com a
natureza. Outra característica que aproxima a obra de Cecília e Omar é que o eu lírico se dirige a um “tu”
(assim como ele) indefinível e indecifrável, e essa presença, por ser imprecisa, parece sempre ausente. Não
se pode dizer a quem o eu lírico se dirige, sabe-se apenas que eles (eu lírico e interlocutor) têm o mesmo
destino, a morte – que esconde as maiores incertezas da vida, e por isso, os torna irmãos.
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A LEI DA TORÁ COMO FUNDAMENTO DA IDENTIDADE E SOBREVIVÊNCIA DE
UM POVO
Fábio André Santos Muniz
RESUMO: A norma é ditada por Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, e é proposição normativa que a todos submete
e que tem dupla implicação: danação ou salvação. A subordinação às prescrições diárias, individuais e coletivas com a
predestinação à santificação, não só de um sujeito, mas de um povo inteiro. A promessa da ira de Deus no descumprimento das
Suas leis. A inarredável crença no absoluto e o antes dito são elementos do invisível credo que se corporifica nos rituais de sacrifício
e no cotidiano do sujeito e de sua comunidade. A identidade que emerge disso tudo e que luta para sobreviver com resiliência e
resistência ao poder militar e político de mais dum Império. São esses os elementos que irão ser abordados no presente trabalho,
que visa colher um dos aspectos importantes de unidade e de identidade da comunidade judaica que é a lei de Deus.
Palavras-chave: Cultura Judaica; Crença, Norma, Identidade.

1. A NORMA E A CRENÇA

A norma é uma proposição que afirma o dever ser de um certo comportamento e estabelece para sua
violação uma sanção; é um impositivo de vontade, uma prescrição, pois advém de uma vontade apta a
comandar. Ela comunica algo a partir de uma fonte. Disso conclui-se que é “[…] importante não só a
mensagem (proposição), não só as qualidades do prescritor, mas também a identificação dos sujeitos, seu
modo de reação às prescrições, sua própria qualificação como sujeito” (SAMPAIO, 2013, p. 75).
De maneira geral, todas as normas possuem tal estrutura: uma fonte, uma proposição, um sujeito a
quem é dirigida e uma coerção sancionatória (nesse ponto, as normas passam a ser legais ou leis, em virtude
de uma sanção pública, comunitária, politicamente organizada). Norma, portanto, pode ser resumida como
“regra ou critério de juízo” (ABBAGNANO, 2007, p. 837).
O Ocidente, cunhado no seio do cristianismo e na tradição greco-romana, encontra sua genética
ético-normativa, origem da lei moral, na Torá, que compõe primeiro a tradição judaica, depois a cristã. Não
se olvida aqui a influência do Direito Romano no âmbito jurídico; o que se delimita é a preponderância da
influência da lei judaica, via cristianismo, para a formação de bases éticas no ocidente (em especial a
influência dos dez mandamentos).
Todavia, algo de fundamental e componente da condição humana que desde sempre existiu e subsiste
até hoje é a crença. A força do imaginário na criação de vínculos invisíveis, sejam de subordinação, sejam
de coordenação, derivada da necessidade de viver com o outro, para não viver só.
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O compromisso com esse vínculo invisível, essa “[…] adesão, a qualquer título dado e para todos os
efeitos possíveis, a uma noção qualquer […]”, o “pensar com assentimento” (ABBAGNANO, 2007, p. 254),
é a crença tão necessária ao sujeito como o são a água, o sal e o alimento. Ela pode ser dirigida a um preceito
científico, moral, ético, jurídico, filosófico ou religioso, pouco importa; ela existe para que o ser-humano
exista. A crença é algo tão profundo no humano que permeia o próprio conceito de verdade para aqueles que
a definem como correspondente a um fato: “[…] é verdadeira quando há um fato correspondente, e é falsa
quando não há qualquer fato correspondente” (RUSSELL, 2013, p. 189).
Independentemente de haver uma correspondência entre fatos e crenças (um problema da filosofia
que investiga o que é verdade), a crença para o humano é um traço de sua condição, daquilo que é sempre o
constituinte de sua vida. “O que quer que toque a vida humana ou mantenha uma duradoura relação com ela
assume imediatamente o caráter de condição da existência humana” (ARENDT, 2011, p. 11).
Por um lado, se é certo que nem todas as crenças são verdadeiras, elas podem traduzir o inefável, o
divino, assumindo o contorno de algo mais importante do que a correspondência com os fatos, de algo eterno,
de verdades eternas. Isso é colhido para o povo judeu da seguinte forma: “[…] somente as ‘verdades eternas’
são independentes de toda Escritura e apreensíveis em todas as épocas; são a base da religião judaica e é por
conta delas que os judeus estão vinculados à religião de seus pais ainda hoje” (ARENDT, 2016, p. 117-118).
É certo dizer que qualquer caráter normativo tem subjacente a ele uma crença que o legitima.
Antigamente, as divisões normativas – ou seja, a separação das normas em conjuntos quanto à respectiva
natureza – não existiam. É possível afirmar, então, que, nos primórdios da história judaica, “[…] no sistema
ético da Bíblia, como sucedeu com todas as religiões da antiguidade, não havia propriamente diferença entre
normas sagradas e normas profanas; entre ética, direito e prática ritual (Halakha)” (COMPARATO, 2006, p.
69).
Dessa maneira, a tradição religiosa fazia todos os papéis próprios às normas e às leis (normas com
caráter coercitivo) de uma vez só, porque assentadas na crença em Deus. É dada por Ele a dimensão absoluta
e totalizante da força normativa ética da religião judaica, pois é Ele quem é onisciente, onipotente e
onipresente e quem impõe “[…] a imagem de sua perfeição ou santidade como modelo de vida para os
homens” (COMPARATO, 2006, p. 69). Por isso, “[…] contrariamente ao caráter fragmentário e um tanto
desconexo das religiões antigas, a ética bíblica é absoluta e totalizante, como o próprio Iahweh”
(COMPARATO, 2006, p. 69). O Deus judeu é absoluto na sua santidade e dá o caminho para ela ao
estabelecer ritual de sacrifícios (holocaustos) e as oblações, as interdições e os deveres.
2. UM ÚNICO DEUS LEGISLADOR
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As alianças bíblicas entre Deus e o povo judeu fundam e sustentam a tradição israelita – Adão
(Gênesis, 3:15), Noé (Gênesis, 9), Abraão (Gênesis, 12:1-3, 6-7; 13:14-17, 15, 17:1-14; 22:15-18), Palestina
(Deuteronômio, 30:1-10, Moisés (Deuteronômio, 11), Davi (2 Samuel 7:8-16) –, porque reafirmam o Deus
único que legisla em vários momentos.
É a narrativa da Torá que formaliza a Lei de Deus.
No seu sentido amplo, a Torá engloba o conjunto dos ensinamentos e práticas da religião judaica. Abarca todos
os aspectos da vida, do nascimento à morte, do despertar ao dormir. Trata-se de uma espécie de “guia do usuário”
para que o homem cumpra sua missão maior, servir a Deus cumprindo Seus mandamentos. (MORENOCARVALHO, 2008, p. 33).

No Gênesis, aparece a indicação de que Deus dá o território – a terra prometida – ao patriarca de uma
nova e forte nação – Abraão –, e que seria dos seus descendentes a terra que se estendia do Egito até o rio
Eufrates. Além disso, Ele destrói duas cidades de pecadores (Sodoma e Gomorra) e salva aqueles por quem
tinha compaixão.
No Êxodo, o Senhor interfere misteriosamente na vida humana ao coagir o Faraó a libertar o povo
judeu: águas transformadas em sangue, as pragas das rãs, dos mosquitos, das moscas varejeiras, dos
gafanhotos e dos tumores, a peste dos animais, o granizo e a morte dos primogênitos do Egito. Ele garante,
de maneira milagrosa, que os judeus seguissem em segurança para longe da perseguição egípcia, e depois
estabelece uma aliança ao dar a Moisés os dez mandamentos e as leis sociais e religiosas, do altar, dos
escravos, do respeito pela vida e pelos bens do próximo, do exercício da justiça e das admoestações e
promessas. Deus prescreve também uma série de formas rituais e litúrgicas a serem seguidas em seu respeito
e veneração.
Já no Deuteronômio, está registrado o fundamento da aliança e o motivo da submissão do povo de
Israel às leis de Deus, aos dez mandamentos:
Lembra-te que foste escravo no Egito, mas o SENHOR teu Deus te libertou de lá com mão forte e braço
estendido. É por isso que o SENHOR teu Deus te manda guardar o sábado. Honra teu pai e tua mãe, como
SENHOR teu Deus te mandou, para que vivas longos anos e seja feliz na terra que o SENHOR teu Deus te dá.
Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o próximo. Não desejarás
a mulher do próximo. Não cobiçarás a casa do próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem
seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertence. (DEUTERONÔMIO, 5:15-21).

Em tal livro do Pentateuco, há a enumeração das bênçãos para os que cumprem as leis de Deus e das
maldições para os que não as cumprem, a descrição do dever de precaução contra a idolatria, dos benefícios
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divinos que não devem ser esquecidos, da gratuidade do dom da terra e de sua posse condicional porque
permitida por Deus, das normas ritualísticas, tributárias (dízimo anual e trienal) e até sanitárias (interditos
alimentares).
Os mandamentos apresentados não são dirigidos tão somente a um sujeito, ao indivíduo, mas a um
povo que os aceita em aliança. Disso decorre que
[…] temos uma alteração profunda de comportamento e visão de mundo. Graças à aliança do Sinai, a moralidade
já não é mais uma questão individual, mas coletiva. O contrato com Deus é, ao mesmo tempo, algo que se
concretiza na prática humana, e algo além disso. A partir daí os atos humanos passaram a ter uma implicação
com a própria vontade de Deus. “É a apresentação de Deus à comunidade de culto que legaliza seu direito e
poder para ser o senhor da comunidade”, assinala Norman K. Gottwald, em As tribos de Iahweh (Edições
Paulinas). (AMANCIO, 2008, p. 14).

No livro Levítico, por exemplo, isso é ainda mais explicitado. Nele, há previsão dos rituais, das
sanções e dos sacrifícios que devem ser realizados por aqueles que cometem pecados, e também o que deve
ser feito em reverência e submissão a Deus. Há, ainda, a especificação dos pecados, dos sacrifícios e das
oferendas, a indicação de quem pode celebrar e como se investe alguém na condição de celebrante – o
sacerdote –, além das normas e suas sanções, por vezes de caráter comunitário.
Constam no referido livro não apenas as oferendas e as formas dos vários sacrifícios, mas também
suas datas e suas hipóteses. Servem de exemplo os sacrifícios pelo pecado do sacerdote, pela negligência da
comunidade pecadora, pelo pecado de um chefe, pelo pecado de alguém do povo, pelo pecado da omissão
da verdade, pela negligência pecadora; também o sacrifício diário e de comunhão. Já as formalidades são a
ordenação e a função dos sacerdotes, a pureza e a impureza dos animais, os interditos para a mulher que deu
à luz menino ou menina, além de instruções sobre a lepra e a purificação do leproso, sobre o local em que há
lepra, sobre as impurezas sexuais e sobre o dia da expiação.
Expõem-se em tal livro, ainda, como motivação à lei da santidade, o respeito pela união conjugal,
pois se deve ser santo porque Deus é santo. Segue ditando leis penais, contra a adoração de outros deuses,
interditos aos sacerdotes, o que não deve ser sacrificado e as datas de celebração do Senhor. Por fim, mas
não menos importante, há referência à lei do talião e aos termos da propriedade da terra.1
Sob esse aspecto o monoteísmo hebraico é de natureza fundamentalmente jurídica. Ele não nasce, como as
demais religiões, de modo unilateral, por meio de uma revelação divina, mas sob a forma de uma convenção
celebrada entre Deus e a humanidade, representada pelo povo judeu. A Sagrada Aliança (berit) do Sinai apresenta
1

BÍBLIA. São Paulo: Folha de São Paulo, 2010. Todas as citações ou paráfrases do texto bíblico nesse trabalho são desta edição.
As remissões serão feitas na ordem: aos autores, quando possível reconhecê-los, capítulos e versículos. Caso contrário, apenas
será indicado o nome do Livro, capítulo e versículo.
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todas as características de uma convenção constitucional. Por intermédio de Moises, Iahweh propõe ao povo
judeu a aceitação do Decálogo e das demais normas complementares que regem não apenas o culto divino, mas
toda a vida humana, em sua dimensão social e até mesmo individual. Aceita a proposta o acordo de vontades é
concluído sob a forma ritual. Doravante, a vida futura do povo eleito, deve conformar-se com as estipulações da
Aliança, sendo certo que Iahweh é sempre fiel à sua palavra, e essa fidelidade não deixa de lhe ser lembrada pelo
seu povo nos momentos de provação. (COMPARATO, 2006, p. 70).

Do que foi explicitado, é certo que o Pentateuco é substancialmente normativo porque evidencia a
vontade do Legislador, deixa claro ser Ele a única fonte das leis, revela o motivo da submissão a elas e a
origem divina do dever de obediência. Os preceitos normativos a serem seguidos são dados em aliança como
condicionantes à eleição do povo por Deus, à sua escolha por Ele, e à lealdade Dele para com os eleitos, a
qual lhes é prometida como eterna e protetiva.

3. COMUNIDADE IMAGINADA BASEADA NA PALAVRA E NA LEI DE DEUS

A força da crença, que estabelece os vínculos entre os integrantes de uma comunidade – ou nação,
numa perspectiva ampliada daquela –, está na mítica do divino, pois é o extraordinário que foge ao cotidiano,
a esperança que salva diante da opressão e do jugo, o fantástico que protege, o misterioso que ampara e
conforta, aquilo que não se conhece, mas que pela palavra da lei se apresenta como legislador, governante e
juiz.
Esses elementos constituem a forma de organização social, política e jurídica de uma nação que é
“[…] uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e ao mesmo
tempo soberana” (ANDERSON, 2008, p. 32). A nação é imaginada porque fundada na crença da comunhão
de seus membros em um só Deus, uma só lei, uma só salvação, uma só danação, uma só expiação e em uma
só redenção. São tais elementos que constituem o imaginário da comunidade judaica, pois ela é imaginada
“[…] porque mesmo os membros das mais minúsculas das nações jamais conhecerão, encontrarão ou sequer
ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão
entre eles” (ANDERSON, 2008, p. 32).
A força de Deus na intervenção misteriosa no mundo dos homens e as promessas de punição em caso
de desobediência denotam o caráter coercitivo das proposições que dirige aos humanos. As liturgias e rituais
de formalização do cumprimento dos deveres e obrigações, os interditos, as condições para fruição da vida
na terra prometida servem para reforçar o vínculo entre a deidade e os sujeitos à lei.
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Da exposição realizada anteriormente, é possível concluir que o monoteísmo implica uma dimensão
de crença totalmente diferente da multiplicidade de deuses das outras religiões contemporâneas à unificação
judaica.
“Iahweh apresenta-se como Rei e Legislador, ou seja, como soberano de uma sociedade política”
(COMPARATO, 2006, p. 70). A Sua soberania de única fonte da lei é reafirmada mais de uma vez por mais
de uma aliança, mas a que é especialmente destacada é a mosaica, pois dela decorre a gênese nuclear da vida
comunitária e livre, pois ela é dirigida a um novo tempo, a um povo livre do cativeiro e a um território dado
pela deidade.
A liberdade está diretamente ligada à obediência à lei de Deus não por um homem, mas por todos os
que celebraram a aliança no Sinai e por todas as gerações seguintes. Agora há um princípio de unidade que
permeia a percepção humana: um Deus, um povo, uma lei a ser seguida. Há uma coagulação de elementos
no imaginário coletivo. Nisso tudo se assenta a imaginação da comunhão, aquilo de que todos participam.
Um povo para o qual periodicamente o texto da lei deveria ser lido, pois um texto para todos. Essa é
uma das práticas ritualísticas que reforçam vínculo de pertencimento entre os membros da comunidade, pois
eram uma única audiência, uma única plateia de ouvintes que em datas aprazadas deveriam ouvir a leitura
pública da lei.
Nesse sentido, James W. Watts destaca que a Bíblia dos Hebreus traz mais informação da leitura da
lei do que outro gênero literário.
A maioria das referências da Bíblia Hebraica em relação à leitura da lei descreve uma leitura pública de um
documento legal completo: Moisés leu o Livro da Aliança para o povo de Israel no monte Sinai e ordenou que a
lei fosse lida para toda Israel a cada sete anos, Josué realizou tal comando lendo na íntegra a lei mosaica para o
povo no monte Ebal, Josué leu na íntegra um livro da aliança para o povo no Templo e Esdras dedicou vários
dias a tal leituras públicas da lei. Outras alusões aos usos das leis e dos textos legais não descrevem as ações com
tantos detalhes como o fazem os relatos de leituras públicas da lei. A última parece ter sido de grande interesse
para os escritores de várias narrativas bíblicas diferentes. (WATTS, 1999, p. 15, tradução nossa).2
A ênfase em Êxodos 24 e Deuteronômio 31 na criação de um registro escrito de uma proclamação oral anterior
é invertido em Josué 8, que enfatiza a leitura pública e a inscrição do texto escrito. Aqui, o livro da lei funciona
como um escrito para proclamação oral e publicação. (WATTS, 1999, p. 18, tradução nossa).3

No original: “The majority of the Hebrew Bible's references to reading law describe a public reading of an entire legal document:
Moses reads the Book of the Covenant to the people of Israel at Mt Sinai and orders that the law be read to all Israel every seven
years, Joshua fulfills that command by reading the whole law of Moses to the people on Mt Ebal, Josiah reads a whole covenant
book to the people in the Temple, and Ezra dedicates several days to such public readings of law. Other allusions to the uses of
laws and legal collections do not describe the activities in as much detail as do accounts of public law readings. The latter seem
to have been of great interest to the writers of several different biblical narratives.” (WATTS, 1999, p. 15).
3
No original: “The emphasis in Exodus 24 and Deuteronomy 31 on the creation of a written record of previous oral proclamation
is reversed in Joshua 8, which emphasizes the public reading and inscription of the written text. Here the book of the law functions
as a script for oral proclamation and publication”. (WATTS, 1999, p. 18).
2
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As leituras periódicas não eram somente para lembrar a aliança e o conteúdo das leis, mas sim por
temor a Deus, pois ao final de cada sete anos deveriam todos se reunir, sem exceções. Prescreve no
Deuteronômio (31:13) que os “[…] seus filhos que nada sabem deverão ouvi-la para aprenderem a temer o
SENHOR vosso Deus, todo o tempo que viverdes sobre a terra”.
O reforço dos elos entre os membros da comunidade, do sentimento de pertencimento a uma
determinada comunidade, se dava também sob medo, pois “a persuasão era a principal razão para ler a lei
em voz alta em público” (WATTS, 1999, p. 32, tradução nossa) 4. A imagem viva da comunhão também era
denotada por um temor mais que reverencial a um Deus todo poderoso.
Soma-se, então, à simbologia do divino da escolha por Deus como povo eleito, à expressão de força
e predestinação da libertação do jugo egípcio por obra e graça Dele, ao signo histórico da epopeia com o
êxodo, a lei mosaica e a leitura do texto que tudo isso funde e torna um todo que comunica a mensagem de
deveres, obrigações, direitos, rituais, liturgias, bem-aventurança e castigos.
A comunicação retroalimenta o imaginário de pertencimento, a reunião para receber a lei e a palavra
de Deus aponta para a perspectiva de conjunto humano em certo território, como sujeito às obrigações e aos
deveres para com o Inefável. A esperança nas promessas divinas, o medo das sanções dirigidas a todos torna
comum o discurso moral, ético, jurídico e político. Todos comungam de um mesmo léxico de valores.

4. A NORMA COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE UMA UNIDADE, DE UM POVO E DAS
NAÇÕES

O que foi dito na seção anterior recebe maior evidência ao se analisar o sistema ético dos hebreus
como também sendo supraindividual, pois tal perspectiva dissipa qualquer bruma com relação à densidade e
importância que o coletivo, que a comunidade, que a nação de Israel adquire com preceitos dirigidos a “um
todo” e não só a um homem ou mulher.
Como apontado anteriormente, todo preceito, para ser normativo, pede uma sanção. Para que uma
punição de caráter sancionatório entre em cena há que se ter um julgamento. Para que haja julgamento há
que se avaliar as ações e omissões diante de deveres, as circunstâncias em que se deram, e ainda o tempo e
o lugar em que ocorrem e se derivam daquilo que Deus deu ao homem ao expulsá-lo do paraíso: livre arbítrio.

4

No original: “[…] persuasion was thus a principal reason for reading law aloud in public.” (WATTS, 1999, p. 32).
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O velho testamento, e não poderia ser diferente, aborda o tema do julgamento e de seus critérios. No
Deuteronômio, há a indicação da lei como fonte da vida e sabedoria, da necessidade de ouvir a palavra de
Deus, de que mesmo na desgraça Deus será misericordioso, de que a criação do homem foi Sua maior criação
e semelhança, e de que para os pecados involuntários há saída e isenção de punição.
A complexidade das relações humanas é qualificada normativamente também naquilo em que não há
vontade e, portanto, não pode haver pecado: “então Moisés separou três cidades a leste do Jordão, para que
nelas pudesse refugiar o homicida que tivesse matado alguém involuntariamente, sem ódio premeditado;
nesse caso, refugiando-se em uma delas poderia salvar sua vida”. Em tal passagem do Deuteronômio (4:4143), trabalha-se como uma regra de exceção de pena, que é critério de julgamento.
E, ainda, na introdução à lei deuteronômica (II: 44-49), como atualmente continua a se fazer nos
sistemas jurídicos, há a delimitação do local e do tempo de aplicação da lei mosaica. Isso são critérios para
julgamento: tempo de vigência e local de aplicação das normas aos que estão sujeitos a elas, excludentes de
ilicitudes, ação pecaminosa como ação consciente e livre.
A partir de uma dimensão supraindividual de deveres e obrigações para com Deus, a consciência que
se exige é da nação, ela que deve se coordenar e se manter subordinada à lei Dele. Os textos bíblicos, ao se
referirem aos julgamentos de Israel, Judá e demais nações, partem da violação coletiva da lei de Deus e por
isso julga a todos em um só momento, colhendo e salvando as exceções.
O que é próprio ao texto bíblico é que há dois tipos de exortações, preceitos normativos e julgamentos:
individual e do povo como um todo. É também neste particularidade que as sanções diferem, pois há a
promessa de punição individual mundana, como qualquer conjunto normativo tem, males físicos e de ordem
patrimonial, mas há também a punição do indivíduo e do povo que se afastar da lei de Deus. Em síntese: “As
leis especificam a natureza das obrigações de Israel. As estruturas de ambas no Decálogo e no Livro da
Aliança sugere que o impulso dessas obrigações é duplo: religioso e ético” (WATTS, 1999, p. 51, tradução
nossa) 5.
Os castigos são baseados no talião como já referido para as infrações dos indivíduos em comunidade;
mas para os indivíduos que se afastam da lei de Deus a punição terá outra natureza, como foi a punição de
Moisés e de seu irmão6, e a do povo é prevista numa outra instância, o juízo final. Mais uma vez a unidade é
reafirmada.
No original: “The laws specify the nature of Israel's obligations. The structures of both the Decalogue and the Book of the
Covenant suggest that the thrust of these obligations is dual: religion and ethics”. (WATTS, 1999, p. 51).
6
“Naquele mesmo dia o SENHOR falou a Moisés: ‘Sobe a este monte Abarim – o monte Nebo que está no país de Moab, em
frente a Jericó – e contempla a terra de Canaã, que vou dar em posse aos israelitas. Morreras neste monte que vais subir e serás
reunido aos teus antepassados, como teu irmão Aarão que morreu no monte Hor e ali se reuniu aos seus. Pois pecastes os dois
5
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O povo de Israel é um, em um território, e será julgado como um que é. Os vivos e os mortos, no
juízo do final dos tempos, receberão o veredito de Deus, pois “[…] muitos que dormem na terra poeirenta
despertarão; uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para a ignomínia eterna” (Daniel, 12:2). A Era
dos profetas é a promessa da aplicação da lei, não só aos homens comuns, mas aos governantes também.
Entre os séculos VII e VI AEC, já no período da monarquia, o profetismo bíblico tomou uma inflexão de
extraordinária profundidade. Esse novo movimento profético, conhecido como bene neviim (os filhos dos
profetas), produziu importantes peças da literatura hebraica universal. O novo tipo de profeta-escritor era quase
sempre um crítico mordaz da sociedade do seu tempo. Profetas como Amós, Oséias, Miquéias, Isaias, Jeremias
e Ezequiel são descritos como opositores e condenam com suas palavras os reis, os sacerdotes e as camadas ricas
e as práticas injustas à sua volta. (LEONE, 2008, p. 29).

O que importa, nesse momento, é que a lei da Torá traz a perspectiva de organização social geral que
garante a não violência entre os membros das comunidades e reprime as infrações, permitindo com isso que
o ambiente comunitário se realize. No âmbito da relação com o divino há que se cumprir as normas de caráter
individual e coletivo, a obediência é do sujeito e do povo de Israel como um todo.
Esse “todo” é inicialmente indicado de forma referencial como indigno de viver sobre a Terra quando
o Deus arrependido de sua criação devasta a face do mundo com o dilúvio. Na sequência há a promessa a
Noé de nunca mais castigar a humanidade daquela forma e a realização de uma aliança, porque ele mereceu
Sua benção por ter sido fiel e lhe garante uma vasta descendência (Gênesis, 6:6; 8:21; 9.1; 10), que inaugura
um novo povo.
Esse outro “todo” vai ser salvo do cativeiro, receberá a lei como povo eleito e ao fim dos tempos será
julgado. “Ouvi esta palavra que o SENHOR falou contra vós, israelitas, contra toda tribo que tirou do Egito.
De todas as tribos da terra só a vós conheci, por isso eu vos castigarei por todos os vossos delitos” (Amós,
3:1-2). “Não só Israel será julgado, todos os povos o serão também e poucos serão salvos, as nações todas
serão julgadas” (Joel, 3:1-5; 4).
A ressureição é reservada aos homens bons: “Depois da destruição dos abomináveis, os justos surgiram do seu
sono, a sabedoria se levantará e a eles será dada” (Enoque, XIC, 9-10). No testamento de Levi, o Grande
Sacerdote do fim dos tempos abrirá as portas do paraíso, afastará o punhal que ameaçava Adão e dará aos santos
o fruto da árvore da vida. Outros veem Deus aparecendo no “dia do eterno”, em meio a uma trovoada,
acompanhado por miríades de anjos da armada celeste, caminhando na montanha do Sinai. Este acontecimento
às vezes é descrito como autêntico ato judiciário, no qual se verificam todos os procedimentos dos tribunais
humanos. (CHAILLET, 2008, p. 23).

contra mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meriba, em Cades, no deserto de Sin, não santificando meu nome em meio
deles. Verás a terra de longe, mas não entrarás na terra que dou aos israelitas’.” (Deuteronômio 32:48-52).
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A norma como critério de julgamento supraindividual e a ação coletiva que deve observar a lei de
Deus, cuja violação implicará no castigo divino das nações, revelam algo extremamente peculiar e singular
no imaginário nacional do povo hebreu: responsabilidade coletiva de uns para com os outros e de todos para
com Deus.
É isso que distingue tal nação das demais e que torna peculiar a respectiva comunidade, pois elas
“[…] se distinguem não por sua falsidade/autenticidade, mas pelo estilo em que são imaginadas”
(ANDERSON, 2008, p. 33). A nação de Israel era soberana e por algum tempo se manteve assim pela vontade
de Deus, isso é um dos aspectos que se conclui da história que pode ser extraída de seus textos sagrados.

5. O PENTATEUCO COMO NARRATIVA HISTÓRICA DA RELAÇÃO DO POVO ELEITO COM
DEUS

A inserção da lei na vida da comunidade judaica se deu de forma episódica, em razão de alguns
eventos e a partir da necessidade de explicar os desígnios de Deus para o seu Povo. Essa relação textual
implicou em uma contaminação cultural que retroalimenta a relação dos sujeitos com a lei e com o Deus
legislador.
Esse discorrer normativo no tempo histórico dará uma dimensão completamente diferente ao olhar
dos judeus para o seu passado. A perspectiva de uma criação, de um acompanhar de perto como um pai a
seus filhos, os ensinamentos, os interditos, as normas, a lembrança reiterada delas e das promessas do bem e
do mal, um vínculo que tem o eterno e o absoluto como fundamentos marca a condição dos judeus como
homens e nação.
A idéia que tinham de Deus tornou os hebreus conscientes da grande importância do momento histórico.
Festividades relacionadas com eventos específicos como o Êxodo do Egito, a entrega dos Dez mandamentos no
monte Sinai e a destruição do Templo de Salomão conservam toda a vida e a importância do passado. […] Para
os hebreus, o Êxodo e a aliança eram fatos singulares, excepcionais, decisivos para a criação da sua história
nacional. Essa singularidade e importância histórica dos acontecimentos provinham da idéia de um Deus
universal profundamente envolvido nos assuntos humanos – um Deus que cuida, ensina e pune. (PERRY, 2002,
p. 36).

Um exemplo desse olhar histórico diferenciado, com dimensão política e definidora da sua carga
fundamental para a comunidade judaica, é o papel de Esdras na requalificação religiosa necessária para a
reunificação judaica, por ocasião do retorno dos judeus do cativeiro na Babilônia. No século VI a.C., o “[…]
rei babilônico Nabucodonosor destruiu Jerusalém e deportou sua população para o exílio, na Mesopotâmia.
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Política que quebrava com o espírito dos conquistados, subjugando-os e fazendo que desaparecessem”
(MORENO-CARVALHO, 2008, p. 32).
A gestão política para a reconstrução de Israel esbarrava em oposição que havia entre os próprios
judeus, entre os que ficaram na Terra Santa e os que foram levados à Babilônia. Grupos com a mesma origem,
religião, lei e costumes, todavia, àquele tempo com distância de vários anos de não convivência. Para resolvêla, Esdras e seu grupo compilaram e editaram os textos bíblicos dos profetas e outros livros que compuseram
a Bíblia:
O povo foi reunido por Esdras, que leu o texto do Pentateuco e admoestou os ouvintes a seguirem as leis e os
preceitos nele contidos. Insistia que os sofrimentos do povo haviam resultado de sua desobediência a Deus.
Voltar a Deus cumprindo Sua vontade, era o único caminho para sua salvação. O impacto de sua ação
transformou os exilados perplexos numa nova comunidade unida sob um mesmo objetivo. (MORENOCARVALHO, 2008, p. 33).

Após a restauração de Esdras o território da Judéia passou por sucessivas épocas de dominação e de
levantes de libertação: a helênica com a conquista de Alexandre da Macedônia em 331 a.C. (com a tradução
da Bíblia em 270 a.C. para o grego); a de domínio Selêucida, a partir de 200 a.C.; o de independência dos
macabeus em 166 a.C. (expansão dos limites do reino judaico até quase os limites dos reinos de Davi e
Salomão), a imediatamente anterior à diáspora com a conquista Romana por Pompeu em 63 a.C. e o levante
dos Zelotes que vai até 70 d.C. com a diáspora.
A resiliência do cativeiro na Babilônia, contemplada com a libertação concedida pelo rei persa Ciro,
teve no último impulso dos macabeus sua maior contradição, pois com eles se restaurou uma soberania dos
judeus e sua cultura, sendo que “[…] no período dos próximos 200 anos, até a destruição de Jerusalém em
70 EC, o judaísmo viveu um dos seus momentos de maior brilho e expressão” (MORENO-CARVALHO,
2008, p. 35).
O fim de Israel que marca a diáspora é a tomada e destruição do segundo Templo em Jerusalém, cujo
ambiente em seus estertores é resumido na seguinte passagem da História dos Hebreus:
Os males que afligiam Jerusalém aumentavam cada vez mais; o furor dos revoltosos aumentava também, pois a
fome era tal que os roubos não impediam que eles também começassem a se sentir envolvidos na mesma miséria
geral, que já tinha destruído grande parte do povo e que reduzia ao último extremo os que ainda viviam. Os
cadáveres que enchiam a cidade e a contaminavam com seu mau cheiro, o que não se podia contemplar sem
horror, retardavam mesmo os ataques, pois a quantidade não era menor que a dos que poderiam ter tombado
numa grande batalha, dentro dos muros. Havia mortos por toda a parte; pelas estradas, pelas ruas, não se podia
passar sem que pisasse nalgum cadáver. Mas o endurecimento de seu coração era tal que esse espetáculo tão
horrendo não os impressionava, não lhes causava a compaixão, e não os fazia considerar que aumentariam bem
depressa o número dos que eles calcavam aos pés com tanta desumanidade. Depois de ter numa guerra interna
manchado suas mãos no sangue de seus próprios concidadãos, pensavam agora somente em lutar contra os
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romanos, numa guerra externa e parecia que eles censuravam a Deus que adiava o castigo, pois não havia mais
esperança de vencer; era o desespero que lhes inspirava tanta coragem e ousadia. (JOSEFO, 2008, p. 432).

Nos capítulos subsequentes da História dos Hebreus, Flávio Josefo fará a narrativa sobre a resistência
dos Zelotes (sicários) ao invasor romano, que esbarrou na força militar infinitamente maior que esmagou as
suas frágeis estratégias de atacar pequenas guarnições e de perseguir seus opositores judeus como prioridade,
o que resultou em resposta na presença das legiões Romanas que marcharam sobre o território da Judeia,
cercaram Jerusalém e destruíram o segundo Templo em 70 a.C.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A norma é ditada por Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, e é a proposição normativa
que a todos submete e que tem dupla implicação: danação ou salvação. A subordinação às prescrições diárias,
individuais e coletivas com a predestinação à santificação, não só de um sujeito, mas de um povo inteiro. A
promessa da ira de Deus no descumprimento das Suas leis. A inarredável crença no absoluto e o que mais se
disse antes: todos esses são elementos do invisível credo que se corporifica nos rituais de sacrifício e no
cotidiano do sujeito e de sua comunidade. Tudo isso é o que explica o êxito de Esdras na restauração de
Israel e da comunhão dos judeus na lei da Torá.
Isso é contraposto às Profecias que anunciam o julgamento da própria nação, o que ganha novo
sentido com a destruição do segundo Templo, com a morte de milhares durante as batalhas de Jerusalém e,
sobretudo, com o desterro que é imposto aos judeus na diáspora. Neste ponto há a punição de Deus para a
coletividade que se distanciou da lei.
É possível afirmar que “somente dentro da estrutura de um povo um homem pode viver como um
homem entre homens, sem se exaurir” (ARENDT, 2016, p. 523). A identidade que emerge, de tudo que se
disse aqui, também adveio da luta para sobreviver, com resiliência e resistência ao poder militar e político
de mais de um Império que atacou os hebreus. As alianças com Deus, a perspectiva histórica da palavra Dele,
a Sua lei, Sua proteção e castigo, a escravidão, o exílio e o desterro, por mais paradoxal que isso possa
parecer, foram o que tornou possível a subsistência da nação judaica no cativeiro na Babilônia, o seu reerguer
na Palestina como um novo Israel, a resistência aos Romanos e a sobrevivência na diáspora, até que um
Estado israelense fosse instaurado em 1948.
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JUDAÍSMO, DESTERRITORIALIZAÇÃO, ASSIMILAÇÃO, ANTIJUDAÍSMO E
ANTISSEMITISMO, A CEGUEIRA QUE LEVOU AO GENOCÍDIO

Fábio André Santos Muniz

RESUMO: A comunidade invisível de leitores do texto bíblico, com sua conotação eletiva de um povo por Deus, normativa
mosaica e de predestinação para salvação com a promessa da vinda do messias, serviu como matriz e princípio de identidade entre
os que saíram da Judeia, mas isso não foi suficiente para salvaguardar o povo judeu do massacre do século XX. A
desterritorialização, a assimilação jurídica artificiosa, o distanciamento do judeo-gentio da sua religião a partir do iluminismo, o
antijudaísmo histórico cristão-europeu requalificado como antissemitismo, a ausência de ação política por parte dos judeus e de
suas comunidades, tudo isso levou a uma cegueira que, quando curada, a visão da realidade não era mais capaz de produzir ação
que servisse para impedir a deportação para campos de concentração e, posteriormente, encaminhamento para extermínio.
Palavras-chave: Cultura Judaica; História; Política; Judaísmo.

1. A RELIGIÃO JUDAICA COMO PRINCÍPIO DE IDENTIDADE PARA OS JUDEUS DA ÁSIA E
EUROPA APÓS A DIÁSPORA

A religião, antes de ser uma construção humana, é um sentimento que surge para compreender o
mundo, a vida, seu começo e, como imagina Fustel de Coulanges (2004), sobretudo o seu fim:

Foi talvez à vista da morte que o homem teve pela primeira vez a ideia do sobrenatural e desejou confiar
em coisas além daquilo que via. A morte foi o primeiro mistério; ela colocou o homem na via de outros
mistérios. Elevou seu pensamento do visível ao invisível, do transitório ao eterno, do humano ao divino.
(COULANGES, 2004, p. 26).

A elaboração da mítica religiosa se desenrola a partir da criação do mundo e dos homens, com os
castigos por suas desobediências, com o perdão, com as alianças entre os humanos e o divino e,
principalmente, com as promessas de vida após a morte. Isso, no Ocidente, recebe diferentes roupagens
conforme as várias épocas. Para o presente trabalho vamos nos limitar à religião judaica que funda a tradição
monoteísta, que, por sua vez, influencia todo o Ocidente e parte do Oriente com o cristianismo e o islamismo
que se seguem.1

Não se ignora o breve período “monoteísta” egípcio quando Akhenaton substituiu o politeísmo pela adoração a um só deus: Aton.
O monoteísmo não pode ser tomado ao pé da letra, pois além de Aton havia a adoração do próprio Faraó como divino (PERRY,
2002).
1
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A Torá (Pentateuco) ilustra o início da trajetória do povo de Israel, que é marcada por referências que
compreendem uma simbologia da “territorialização” concedida pela deidade. Primeiro a migração de
Abraão, depois o êxodo com Moisés, seguido com o cativeiro na Babilônia e terminando, após a destruição
do segundo Templo de Jerusalém e de Massada2, com a diáspora. Ida para terra prometida, perda da terra
prometida, retorno à terra prometida, cativeiro fora da terra prometida, ocupação estrangeira da terra
prometida e expulsão da terra prometida. A emigração do povo da Judeia implicou na desterritorialização
que perduraria por séculos.
Os judeus, após a diáspora, não possuíam organização política de qualquer natureza, aqui entendida
como aquela apta ao exercício do poder político de alguma forma institucionalizado, mas guardam um laço
indelével que lhes dá força para comporem um povo: a religião e os traços culturais que ela instala.
O texto da Bíblia por eles reconhecido, o Antigo Testamento, foi o que, por quase dois mil anos,
serviu para as comunidades judaicas da Europa e Ásia como princípio de unidade religiosa e sobretudo
cultural, como matriz de conservação de uma tradição entre pessoas com uma origem comum.
A religião judaica se mantém como princípio de identidade de um povo desterritorializado porque
possui forte dimensão normativa, que é expressão da racionalidade, pois aponta para “verdades eternas” que
acarretam obrigações ético-morais, hábitos e comportamentos que mesmo na distância física ou topográfica
permanecem semelhantes e com valores equivalentes.
Hannah Arendt afirma que “somente as ‘verdades eternas’ são independentes de toda Escritura e
apreensíveis em todas as épocas; são a base da religião judaica e é por conta delas que os judeus estão
vinculados à religião de seus pais ainda hoje” (ARENDT, 2016, p. 117-118). A presença que as comunidades
judaicas terão nos territórios para os quais migraram após a saída da Judeia, feito o parêntesis do período de
perseguição Romana, pode ser sintetizada da seguinte forma:

Os missionários do cristianismo tinham dito, com feito: vocês não têm o direito de viver entre nós como
judeus. Os governantes seculares que se seguiram proclamaram: vocês não têm o direito de viver entre
nós. Os nazistas alemães, finalmente, decretaram: vocês não têm o direito de viver. (HILBERG, 2016, p.
5).

O judaísmo, como linguagem que é, para as comunidades que subsistiram nesse período fez o papel
que as línguas regionais tiveram para a formação do Estado nacional. Benedict Anderson observa que com
o surgimento do capitalismo tipográfico, no fim da idade média, viabilizou publicações em línguas regionais

2

Conferir JOSEFO, Flavio. História dos Hebreus. 8. ed. Tradução de Vicente Pedroso. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das
Assembleias de Deus, 2004, em especial os capítulos 30 e seguintes do Livro VII da segunda parte.
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que avançavam sobre o decadente uso do latim e acabaram por constituir comunidades embrionárias dos
estados nacionais:

Os falantes da enorme diversidade de variantes francesas, inglesas e espanholas, que achariam difícil ou
mesmo impossível se entender oralmente, puderam se entender através do papel e da letra impressa [...].
Esses companheiros de leitura, aos quais estavam ligados através da letra impressa, constituíram, na sua
invisibilidade visível, secular e particular, o embrião da comunidade nacionalmente imaginada.
(ANDERSON, 2008, p. 80).

No mesmo sentido de comunidade invisível de leitores o texto bíblico, com sua conotação de um
povo eleito por Deus, de normativa mosaica e de predestinação para salvação com a promessa da vinda do
messias, serviu como matriz e princípio de identidade entre os que iam para um território cuja relação de
pertencimento era sempre precária e até certo ponto provisória, mas nunca sem o caráter de concessão,
permissão ou tolerância. Essa identidade é sempre dupla: serve para que os judeus se identifiquem entre si e
funciona para que os gentios identifiquem os judeus.

2. ANTIJUDAÍSMO E ANTISSEMITISMO

A diferença entre o cristão e o judeu é o ponto crucial: ela alimenta o medo do desconhecido e sustenta
o imaginário da exclusão e da implicação daqueles responsabilizados pela morte do filho da deidade. Durante
o Império Romano e a Idade Média, o que havia era um antijudaísmo, essa oposição de ordem teológica e
religiosa, extremamente diferente do antissemitismo que tem fundamento ideológico próprio ao ambiente
dos estados-nação.
Edgar Morin afirma que durante a Idade Média houve um crescente do antijudaísmo:

Nos primeiros séculos cristãos, o antijudaísmo foi em primeiro lugar teológico; progressivamente, a
acusação de deicídio dissemina um antijudaísmo popular segundo o qual os judeus se tornavam capazes
e culpados das piores celeridades. […] A partir do século XI, os bairros judeus tornaram-se guetos. […]
A grande peste de 1346-1352, atribuída aos judeus, desencadeia, por sua vez, inúmeros massacres. […]
Foram não somente aviltados, mas também demonizados. Eles teriam sido eliminados do mundo cristão
se a Igreja não tivesse desejado, aqui e acolá, conservá-los como testemunho de suas origens. (MORIN,
2007, p. 17).

Isso é o que também podemos extrair da síntese feita em relação ao período iluminista e os judeus:
“Durante os 150 anos em que os judeus realmente viveram entre os povos da Europa ocidental e não apenas
à margem deles, tiveram de pagar a glória social com o sofrimento político e o sucesso político com o insulto
social” (ARENDT, 1989, p. 78).
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Ainda que no período iluminista e no que se seguiu a ele possa se afirmar que houve uma queda
acentuada do interesse das populações pela religião, em especial das elites culturais, para a questão judaica
esse aspecto não denota relevância favorável ao povo judeu, pois ainda que tenha havido um crescente de
judeus-gentios esses não perderam por força do antijudaísmo a identidade de judeus.
Pouco importava aos antissemitas se aqueles que eram apontados como judeus professavam ou não
a religião, pois a oposição a eles não era de ordem teológica: a implicação da diferença assumira uma
conotação racial, social e econômica.

Portanto, quanto mais a condição dos judeus se tornava igual à das outras populações, mais ainda as
características que os diferenciavam se tornavam surpreendentes. Essa nova consciência suscitava ao
mesmo tempo ressentimento social contra os judeus e uma atração particular. Essas reações conjugadas
determinaram a história dos judeus ocidentais. (ARENDT, 1989, p. 77).

A secularização iluminista aponta para os estatutos de assimilação das comunidades judaicas e
também altera o comportamento de parte dos judeus europeus que se apresentam afiliados às artes, literatura,
profissões liberais, financistas, comerciantes. A integração que eles buscam é de natureza cultural, social,
econômica, mas ela esbarra sempre nessa nova visão negativa do judeu, o antissemitismo.

O judeu do gueto inspira no anti-semita o desprezo e aversão; ele veicula a inquietante estranheza judaica
manifestada por suas vestimentas, seus hábitos alimentares e, quando aparece como tal, pelos traços
semitas de seu rosto, no qual o nariz é visto como adunco. O judeo-gentio assimilado, quando nada o
distingue exteriormente dos nacionais, traz exatamente nesse traço a dissimulação. (MORIN, 2007, p.
73).

O distanciamento das religiões que nesse período ocorre e que irá só crescer no início do século XX
é um dos fatores que irá aumentar a fragilização da compreensão das populações judaicas sobre o destino
que as aguardava, algo que os regimes de exceção iriam insinuar já ao início da década de trinta.

Até 1933, a inserção dos 9,5 milhões de judeo-gentios nas nações europeias era efetiva. É claro que o
antijudaísmo popular subsistia mais ou menos, e o anti-semitismo nacionalista continuava virulento, mas
a integração parecia garantida, não somente na Europa ocidental, mas também na União Soviética e nas
nações do leste europeu, com algumas exceções, como o regime de Horthy na Hungria. (MORIN, 2007,
p. 105).

Os judeus afastados da religião e desejosos de assimilação efetiva (judeus-gentios) estavam
integrados às nações europeias a partir de estatutos jurídicos de concessão de cidadania e direitos. Isso, por
mais paradoxal que pareça, somente agrava os efeitos da desterritorialização no imaginário das comunidades
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em que vivem. “É importante lembrar que a assimilação como fenômeno grupal existiu apenas entre os
judeus intelectuais” (ARENDT, 1989, p. 84).

3. A IMPORTÂNCIA DA DESTERRITORIALIZAÇÃO E O ILUMINISMO

A constante negativa que é possível observar está na desterritorialização das comunidades judaicas
em geral e na inviável assimilação cultural e histórica no período dos 150 anos entre a Revolução Francesa
e a Segunda Guerra Mundial. Na era iluminista, em que a força das religiões cai de maneira acentuada,
sobrevêm estatutos de assimilação jurídica de comunidades judaicas. Ainda assim, a subsistência da
desterritorialização persiste, na medida em que tais estatutos jurídicos de incorporação de cidadania pelos
judeus não denotam um processo histórico subjacente, mas tão somente uma sistematização jurídica dos
direitos universais, que neste ponto era divorciada de uma realidade culturalmente vigente.
A própria perspectiva de tolerância, de reconhecimento de cidadania, ou de equiparação estatutária
aos nacionais de um país traz na sua base a manutenção da ideia da diferença irreconciliável, pois não é
própria a uma construção social e histórico-cultural. Estas construções, a seu turno, são marcadas e dirigidas
no que diz respeito aos judeus justamente em sentido contrário, conforme se constata dos acontecimentos
dos séculos que se seguiram à diáspora na Europa e Ásia.
Quando há um pertencimento generalizado das pessoas a um território, a uma cultura, a uma
sociedade, não há necessidade de distinções nos textos normativos para se afirmar a igualdade entre elas. Os
conjuntos normativos próprios aos estados nacionais ocidentais no período iluminista e pós-iluminista jamais
fizerem distinções entre aqueles proclamados iguais. Quando há uma pertença de tal natureza não se fala de
estatutos jurídicos particulares e que tratam de singularidades de maneira específica.
O tratamento igualitário é dado em normas gerais que delimitam o conteúdo e edição de normas
inferiores. A assimilação jurídica denota justamente o contrário, foi realizada pontual e gradativamente,
comportando exceções numericamente expressivas, como a da Hungria, e realizada sob a forma de concessão
e não de “uma conquista da assimilação”.
De toda sorte, a assimilação jurídica teve como origem a necessidade de os Estados nacionais terem
de lançar mão dos favores financeiros e negociais dos banqueiros judeus para garantir suas políticas internas
e externas. Os banqueiros judeus, por sua vez, necessitavam de suas comunidades para captação de fundos e
em troca as apoiavam, o que fez sobrevirem os estatutos emancipatórios das coletividades judaicas (exceto
nos países em que o número era elevado ou o atraso social era grande) (ARENDT, 1989, p. 54).
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A concedida assimilação nada mais foi que uma construção justificada com base no valor universal
da razão jurídica, o que tinha uma carga artificiosa, o que se constata ao colocá-la em contraposição ao
anterior período de mil e oitocentos anos aproximadamente de ataques contra as populações judaicas. A
explicação para tanto reside em interesses de ordem econômica que foram materializados em tal ordem
jurídica desencarnada de uma realidade social, cultural e histórica.

A Revolução Francesa, por meio da figura do abade Gregório, proclamou o pleno reconhecimento dos
judeus como cidadãos da nação francesa, o que significa explicitamente sua integração no povo francês
e ao mesmo tempo a recusa de reconhecer um povo judeu. Os judeus são assim integrados pouco a pouco
como iguais aos gentios no seio das nações: em 1789 na França, 1812 na Prússia, 1834 nos Países Baixos,
1835 na Suécia, 1856 na Suíça, 1860 no Baden, 1867 no Império Austríaco; em 1871 a Nação alemã
unificada no Segundo Reich integra os judeus como cidadãos; na Inglaterra, a emancipação se faz por
etapas, de 1833 a 1841; o Tratado de San Stefano de 1878 consagra a emancipação na Sérvia, em
Montenegro, na Bulgária. [...] Os judeus que ascendem ao estatuto de gentios tornam-se judeu-gentios,
cidadãos das nações modernas ocidentais. (MORIN, 2007, p. 42).

Isso para os judeus não seria o bastante, como a História nos conta. É justamente com a pretensão de
assimilação posta na lei que surge o antissemitismo como ideologia. Foi a partir da associação entre judeus
e governos relativamente às finanças do Estado e aos grandes negócios que o capitalismo industrial realizava
que surgiu uma imagem negativa dos judeus. É a relevância política surgida entre o conflito dos interesses
dos judeus com as classes dirigentes ou aspirantes ao poder que faz emergir o antissemitismo com a força
destrutiva que lhe foi peculiar.
Com a expressão e exposição das famílias de banqueiros judeus, do que é maior exemplo a família
Rothschild, durante o início da formação dos estados nacionais e com o financiamento intereuropeu realizado
por elas das guerras dos séculos XVIII e XIX, acabou havendo um efeito que vai alimentar o imaginário
popular “de que os judeus são unidos por laços supostamente estreitos de sangue e de família, símbolo vivo
e atuante da importância econômica e política que emanava da visão popular do povo judeu” (ARENDT,
1989, p. 48).
Essa simbologia, quando envolta por questões raciais que ocuparam o cenário político Europeu
rapidamente, colocou os judeus como alvo de ideologias e doutrinas que definiam os diversos grupos
humanos por laços de sangue e por características genéticas familiares (ARENDT, 1989, p. 48).
Para os judeus-gentios, já distantes da religião, mas sem uma assimilação real às sociedades
secularizadas dos estados nacionais, não seria fácil identificar a fragilidade em que se encontravam como
alvo do processo de desconstrução jurídica dos estatutos de emancipação que os adeptos do fascismo iriam
realizar e que culminaria na tentativa de extermínio de todo um povo.
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O Estado soberano irá proclamar o estado de exceção suficiente para que os inimigos sejam
aniquilados. Essa é a lógica do nazi-fascismo. Tal perspectiva é colhida de forma ilustrativa por Giorgio
Agamben, ao descrever que o estado de exceção foi uma constante na História recente do ocidente. Isso se
aplica decididamente ao tratamento da questão judaica dado entre 1933 e 1945 na Alemanha e territórios por
ela ocupados.
No decorrer do século XX pôde-se assistir a um fenômeno de paradoxal que foi bem definido como uma ‘guerra
civil legal’ (Schnur, 1983). Tome-se o caso do Estado nazista. Logo que tomou o poder (ou, como tal se devesse
dizer de modo mais exato, mal o poder lhe foi entregue), Hitler promulgou, no dia 28 de fevereiro, o Decreto
para proteção do povo e do Estado, que suspendia os artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades
individuais. O decreto nunca foi revogado, de modo que todo o Terceiro Reich pode ser considerado do ponto
de vista jurídico como um estado de exceção que durou 12 anos. (AGAMBEN, 2004, p. 12-3).

A tal início se seguiram as leis de Nuremberg de 1935: lei sobre a cidadania alemã que retirou dos
judeus seus direitos civis e lei sobre a proteção e a honra alemães que proibiu casamentos e relações sexuais
entre alemães e judeus. Como se vê, a proteção jurídica outrora concedida como artifício jurídico de
assimilação é substituída pura e simplesmente por outro artifício, o estado de exceção.
Tais aspectos somente reafirmam que a desterritorialização é elemento fundamental para que se
entenda a falta de paradigma dos judeus e dos judeus-gentios em especial para estabelecerem com clareza o
risco a que estavam submetidos nos primeiros anos do nazismo e com isso não conseguirem antever a
tragédia que se seguiria. Chegaram a pensar que as novas leis, as leis de Nuremberg, era sinal de que tudo,
dali em diante, estaria resolvido.

As Leis de Nuremberg privavam os judeus de seus direitos políticos, mas não de seus direitos civis; eles não
eram mais cidadãos (Reichbürger), mas continuavam membros do Estado alemão (Staatsangehörige). Mesmo
que emigrassem, não ficariam automaticamente sem nacionalidade. Era proibido o ato sexual entre judeus e
alemães, bem como a realização de casamento misto. Além disso, nenhuma mulher alemã com menos de 45 anos
podia se empregar numa casa judaica. De todas essas estipulações, somente a última tinha alguma importância
prática; as outras meramente legalizavam uma situação de fato. […] Os judeus sentiam que agora haviam
recebido leis próprias e não seriam mais para fora da lei. (ARENDT, 1999, p. 51-52).

O tratamento que sempre receberam como exceções, seja para permitir sua presença ou para se
associarem financeiramente aos nobres e depois ao estado-nação, seja para receberem a outorga de direitos
ou para conviverem na eterna diferença, ainda que em guetos nas cidades importantes, não permitiu que os
integrantes das comunidades judaicas percebessem que estavam perdendo aquilo que os mantiveram como
povo após a saída da palestina. O distanciamento da religião sem contrapartida da ação política os deixaria
expostos ao destino mais bestial já pensado pelo homem: a empresa da morte.
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4. A AÇÃO POLÍTICA

A ação política é ação em determinado espaço público. Tal espaço existe entre as pessoas que estão
vinculadas a determinado território, vínculo imaginário e residente num sentimento de pertencer a algo que
está em certo lugar. Ele diz respeito ao que certo grupo de pessoas partilha entre si como passado, presente
e desejo de futuro e que estão limitadas em um território. “Imagina-se a nação limitada porque mesmo a
maior delas, que agregue, digamos, um bilhão de habitantes, possui fronteiras finitas, ainda que elásticas,
para além das quais existem outras nações. Nenhuma delas imagina ter a mesma extensão da humanidade”
(ANDERSON, 2008, p. 33).
Essa construção cultural só é possível aos que têm ação política, ou seja, que participam de alguma
forma do poder.

O único fator material indispensável para a geração de poder é a convivência entre os homens. Estes só retêm
poder quando vivem tão próximos uns dos outros que as potencialidades da ação estão sempre presentes; e,
portanto, a fundação de cidades, que como cidades-Estados se converteram em paradigmas para toda organização
política ocidental, é na verdade a condição prévia material mais importante do poder. (ARENDT, 2010, p. 251).

Tal experiência os judeus europeus e da Ásia não conheceram como comunidades integradas às
nações, exceção seja feita à pessoa de Disraeli (caso isolado de um judeu-gentio que assume como Primeiro
Ministro britânico).
A falta de ação política é o que implica a artificialidade da assimilação produzida pelo Iluminismo e
denota a passividade com que a sucessão de eventos ameaçadores será recebida pelas comunidades judaicas
da Alemanha e territórios ocupados durante os doze anos de presença política dos nazistas. A ausência de
uma perspectiva política, ou ainda uma perspectiva fragmentada das lideranças judaicas, ocasionaram a
passividade e receptividade do processo de identificação, isolamento e deportação das comunidades de
judeus.

Onde quer que vivessem judeus, havia líderes judeus reconhecidos, e essa liderança, quase sem exceção,
cooperou com os nazistas de uma forma ou de outra, por uma ou outra razão. A verdade integral era que, se o
povo judeu estivesse desorganizado e sem líderes, teria havido caos e muita miséria, mas o número total de
vítimas dificilmente teria ficado entre 4 milhões e meio e 6 milhões de pessoas. (ARENDT, 1999, p. 141-142).
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A observação de Stephen Spender (The New York Review of Books) sobre Eichmann em Jerusalém:
um relato sobre a banalidade do mal de Hannah Arendt como brilhante e perturbador é verdadeira, pois ela
falou o inexcedível: os judeus colaboraram com a tentativa do próprio extermínio.
O fato bem conhecido de que o trabalho direto dos centros de extermínio ficava nas mãos de comandos judeus
foi justa e cabalmente estabelecido pelas testemunhas de acusação – como eles trabalhavam nas câmaras de gás
e nos crematórios, como eles arrancavam os dentes de ouro e cortavam o cabelo dos mortos, como eles cavavam
os túmulos e os desenterraram de novo para eliminar os traços do assassinato em massa; como os técnicos judeus
haviam construído as câmaras de gás em Theresienstadt, onde a “autonomia” dos judeus havia sido levada tão
longe que até o carrasco era judeu. (ARENDT, 1999, p. 139).

Esse texto de Hannah Arendt apresenta os fatos descritos como acusação procedente do julgamento
do Tenente Coronel da Schutzstaffel-SS (Oberstleutnant), Adolf Eichmann, e expõe os componentes do
massacre de dois terços dos judeus da Europa (entre 5 e 6 milhões) e de metade da população cigana
(aproximadamente meio milhão) dos territórios ocupados pelos alemães entre 1933 e 1945, denotando a
empresa3 da morte nazista que era a realização de um ideal.

Os alemães assassinaram 5 milhões de judeus. O massacre não surgiu do nada, foi levado a cabo porque tinha
um significado para os perpetradores. Não foi uma estratégia para a realização de um objetivo oculto, mas um
acontecimento experimentado como Erlebnis [experiência, vivência] vivido e revivido por seus participantes.
(HILBERG, 2016, p. 1229).

Em Arendt, é desvelado o crescimento das diretrizes da Solução Final da questão judaica: a retirada
da condição de cidadãos alemães dos judeus, a proibição de casamento de judeus com alemães, as
deportações e envio para campos de concentração, e a culminação, após a Conferência de Wannsee, com a
ordem, em especial do General Reinhard Heydrich, Obergruppenführer-SS, de extermínio dos judeus.
Em Eichmann em Jerusalem há descrição das várias fases e graus de colaboração de lideranças
judaicas e de pessoas comuns do povo judeu com a política de deportação e na participação direta na
organização dos campos, na construção de câmaras de gás e no funcionamento como carrascos das execuções
daqueles de seu próprio povo (Sonderkommando)4.
3

"Os centros de extermínio funcionavam de maneira rápida e eficiente. Um homem poderia descer do trem pela manhã e, à tarde,
ter seu cadáver incinerado e suas roupas empacotadas para serem enviadas à Alemanha. Tal operação era resultado de grande
planejamento, uma vez que o campo de extermínio consistia num intrincado mecanismo no qual todo um batalhão de especialistas
desempenhavam seus papéis. Visto superficialmente, esse mecanismo de funcionamento harmonioso é engenhosamente simples;
porém examinadas mais de perto, as operações dos centros de extermínio assemelhavam-se em vários aspectos aos complexos
métodos e produção em massa de uma fábrica moderna” (HILBERG, 2016, p. 1065).
4
“A figura extrema da ‘zona cinzenta’ é o Sonderkommando. As SS recorriam a esse eufimismo – Esquadrão Especial – para
nomear o grupo de deportados a quem era confiada a gestão das câmaras de gás e dos fornos crematórios. Eles deviam levar os
prisioneiros nus à morte nas câmaras de gás e manter a ordem entre os mesmos; depois arrastar para fora os cadáveres, manchados
de rosa e de verde em razão do ácido cianídrico, lavando-os com jatos de água; verificar se nos orifícios dos corpos não estavam
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A questão da cooperação foi mencionada duas vezes pelos juízes. O juiz Yitzak Raveh arrancou de uma das
testemunhas da resistência a admissão de que a “polícia do gueto” era um “instrumento nas mãos dos assassinos”
e conseguiu também o reconhecimento “da política de cooperação dos Judenrat com os nazistas”, e no segundo
interrogatório o juiz Halevi descobriu com Eichmann que os nazistas tinham visto essa cooperação como pedra
angular de sua política para os judeus. (ARENDT, 1999, p. 141).

No capítulo VII da obra, com base nos depoimentos colhidos durante o julgamento de Adolf
Eichmann, ela afirma que houve cooperação eficiente das lideranças judaicas com os nazistas e que judeus
da elite ou não participaram da construção dos campos e do assassinato de judeus.

Para um judeu, o papel desempenhado pelos líderes judeus na destruição de seu próprio povo é, sem sombra de
dúvida, o capítulo mais sombrio de toda a história das sombras. Isso já era sabido antes, mas agora foi exposto
pela primeira vez em todos os seus patéticos e sórdidos detalhes por Raul Hilberg, cuja obra Destruction of the
European Jews já mencionei antes. (ARENDT, 1999, p. 134).

Uma das confirmações de que o povo judeu, antes de ser levado aos campos, estava desconstituído
como povo foi o comportamento em busca de tratamento especial ou privilegiado, pois se dividiram em
categorias: judeus alemães acima de judeus poloneses, judeus veteranos de guerra e condecorados acima dos
judeus comuns, famílias nascidas há mais tempo na Alemanha acima das naturalizadas recentemente
(ARENDT, 1999, p. 148).
Acostumados a serem tratados como exceção e nunca como regra, a terem permissão e não aceitação,
a receberem a assimilação como concessão e não como conquista, a não terem o que efetivamente defender
do ponto de vista do imaginário da agregação e da linguagem, porque já distantes do texto sagrado, houve
aqueles que pediram e obtiveram o tratamento especial, que era divorciado da alteridade e próprio de quem
defende somente a sua vida.

Moralmente, o mais desastroso na aceitação dessas categorias privilegiadas era que todos os que pediam
“exceção” para o seu caso reconheciam implicitamente a regra, mas esse ponto aparentemente nunca foi
percebido por esses “bons homens”, judeus e gentios, que se ocupavam com esses “casos especiais” para os
quais pediam tratamento preferencial. […] Mas se os solicitantes judeus e gentios de “casos especiais” não
tinham consciência da sua involuntária cumplicidade, esse reconhecimento implícito da regra, que significava
morte para os casos não especiais, deve ter sido muito óbvio para aqueles que estavam envolvidos no negócio
do assassinato. Eles devem ter sentido, pelo menos, que ao receber pedidos de exceções e ao atender alguns
ocasionalmente, conquistando assim gratidão, estavam convencendo seus oponentes da legalidade do que
faziam. (ARENDT, 1999, p. 149).

escondidos objetos preciosos; arrancar os dentes de ouro dos maxilares; cortar os cabelos das mulheres e lavá-los com cloreto de
amônia; transportar depois os cadáveres até os fornos crematórios e cuidar da sua combustão; e, finalmente, tirar as cinzas residuais
dos fornos” (AGAMBEN, 2008, p. 34).
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Um dos elementos cruciais para tentar entender esse fenômeno é o que Hannah Arendt afirma como
circunstância que envolvia a população judaica entre os anos de 1933 e 1945: apesar de haver certa
organização social, não havia qualquer organização política dentro dela:

A verdade era que o povo judeu não era um todo organizado, que não possuía território, governo no exílio para
representá-lo entre os aliados (a Agência Judaica para a Palestina, presidida pelo dr. Weiszmann, era na melhor
das hipóteses um substituto miserável), nem um esconderijo de armas, nem uma juventude com treinamento
militar. (ARENDT, 1999, p. 141).

A ausência de um Estado judeu foi decisiva para o que aconteceu. Em linhas gerais, os elementos
que compõem o Estado moderno são: território, povo ou nação, e governo soberano. Norberto Bobbio,
referindo-se a Max Weber, quando este trata o Estado como fenômeno sociológico, assenta que:

Este tratado torna-se um capítulo da teoria dos grupos sociais, dos quais uma espécie são os grupos políticos,
que por sua vez se tornam Estados (no sentido de “Estado moderno”) quando dotados de um aparato
administrativo que avança com sucesso a pretensão de se valer do monopólico da força sobre um determinado
território. (BOBBIO, 1987, p. 57).

As lideranças judaicas não prestavam contas de suas ações ou omissões, apenas organizavam a
comunidade, nada mais. Sua influência não era demarcada para um território de maneira soberana. Não eram
governantes, mas simples gerentes. A elas o poder não tinha sido concedido como próprio à ação política.
Não exerciam a força, apenas direcionavam o comportamento dos outros. Isso, durante o período de
instalação e efetivação das políticas nazistas, acabou por favorecer a implementação da Solução Final. Os
líderes das comunidades intermediavam a logística dos guetos e das deportações e os Sonderkommandos as
finalizava, e para tanto havia a SS como tutora.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A territorialização, vínculo perene de um povo com um determinado território, e a
desterritorialização, seu inverso, como perda de tal vínculo, são aqui fatores decisivos para a fragilização e
falta de compreensão dos judeus da ameaça que eles sofreram com o quase extermínio. Esse processo não
pode ser identificado tão somente com o regime nazista, que nada mais é que seu ápice, é mais que isso, é
uma trajetória de mais de dezoito séculos. A distância da religião, ausência de um território próprio a defender
e de uma comunidade imaginada criada a partir dele tornaram a população semita um alvo fácil para o
direcionamento do ódio e ressentimento nazista.
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O sentimento religioso não foi suficiente para acarretar uma visão dirigida à ação política na diáspora.
Os episódios de sublevação contra o anúncio do genocídio não significam nada mais do que desespero, e em
nada se assemelham a uma ação política coordenada em direção a uma emancipação e a uma busca de
soberania.
A reação dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial no gueto de Varsóvia, no campo de
extermínio Sobibor ou na Frente Oriental, por exemplo, não podem significar mais nada além de uma
legítima defesa a uma ação atual e iminente de ameaça à vida. Revides em tempos de guerra não se traduzem
como ações políticas de resistência, pois não se defendem aqui o território e a nação, mas a vida ameaçada.
Como é possível inferir de tudo que foi narrado, antes da destruição individual dos judeus houve a sua
desconstituição como povo.
A maioria das vítimas não conseguiu antever o que lhes iria acontecer quando foram retiradas de
suas casas e encaminhadas para guetos. A permanente desterritorialização, a assimilação jurídica artificiosa,
o distanciamento do judeu-gentio da sua religião porque desejoso de assimilação efetiva, o antijudaísmo
histórico cristão-europeu requalificado como antissemitismo, a ausência de ação política por parte dos judeus
e de suas comunidades, tudo isso levou a uma cegueira que, quando curada, a visão da realidade não era mais
capaz de produzir ação que servisse para impedir a deportação para campos de concentração, e,
posteriormente, encaminhamento para extermínio.
Diante do horror e do terror a maioria das pessoas se queda conformada, mas umas poucas não. A
Solução Final foi proposta para todos os judeus em todos os países ocupados pelos nazistas e poderia ser
efetivada na maioria dos respectivos territórios pelos fascistas de todas as ordens que participaram de tal
empresa, mas isso não teve êxito pleno, muitos judeus fugiram e muitos sobreviveram para contar o que
aconteceu. “Humanamente falando, não é preciso nada mais, e nada mais pode ser pedido dentro dos limites
do razoável, para que este planeta continue sendo um lugar próprio para a vida humana” (ARENDT, 1999,
p. 254). As testemunhas são o arquivo da memória e é preciso lembrar.
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CLASSIFICANDO AS POESIAS DE GONÇALVES DE MAGALHÃES
Gabriel Esteves

RESUMO: Neste artigo propomos uma revisão crítica do primeiro e negligenciado livro publicado por Domingos José
Gonçalves de Magalhães em 1832, Poesias, a fim de lançar uma nova luz sobre o estilo do autor que supostamente só abraçou o
romantismo depois de uma viagem à Europa, realizada em 1833. Para tanto, desenvolvemos um estudo comparativo dos recursos
lexicais, formas poéticas e temas empregados pelo jovem poeta em seu volume de estreia, a fim de compará-los com aqueles
utilizados no livro que a crítica especializada considera ter apresentado a poesia romântica à literatura brasileira, Suspiros
poéticos e saudades, publicado em 1836 como parte de um projeto de restauração das letras nacionais. Com o intuito de
enriquecer a discussão e chegar a uma nova e mais coerente leitura dos primeiros ensaios poéticos de Magalhães, evocamos e
comparamos também as opiniões de conceituados críticos e historiadores da literatura brasileira, como Alcântara Machado,
Alfredo Bosi, Antônio Cândido, José Veríssimo e outros.
Palavras-chave: Gonçalves de Magalhães; romantismo; classicismo.

1. INTRODUÇÃO

Ainda bastante moço, em 1832, Gonçalves de Magalhães coligiu 85 dos seus poemas de
adolescência e os mandou imprimir na tipografia de René Ogier, sob o singelo título de Poesias. O volume,
grosso para um principiante, acusa um jovem de erudição enciclopédica: exercitou-se em nada menos que
17 formas poéticas. Sendo quase todas essas formas afluentes da velha escola, deduz-se prontamente que
Magalhães as tenha aprendido intercalando a leitura de autores neoclássicos ao estudo de manuais retóricopoéticos. Atrativo, esse quadro básico das fontes neoclássicas utilizadas pelo poeta nos satisfaz por sua
brevidade, além de manter intacta a periodização canônica por movimentos literários. Foi certamente essa
concisão que Antônio Cândido buscou transmitir quando escreveu O romantismo no Brasil (2002). Seu
parecer é de que o “medíocre livro de estreia” não é mais que “rotineiramente neoclássico” (CANDIDO,
2002, p. 26). Alfredo Bosi, talvez seguindo o mestre, resumiu o livrinho em uma nota de rodapé, não
gastando mais tinta do que a necessária para escrever “ainda arcádicas” (BOSI, 1975, p. 106). Ébion de
Lima, outro estudioso das letras nacionais e autor de um Curso de literatura brasileira (196-?), enfatiza o
parecer lacônico de Bosi definindo a coleção como “integralmente arcádicas” (LIMA, 196-?, p. 21).
Ronald de Carvalho, sem destoar da opinião geral, parece supor que o “livro medíocre” em que apenas
“perduravam influências da corrente clássica” tenha sido motivo de vergonha para o poeta, pois “mantevese em prudente silêncio até 1836” (CARVALHO, 1937, p. 213). Haroldo Paranhos, em sua volumosa
História do romantismo no Brasil (1937), concede uma descrição menos enxuta ao argumentar que os
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poetas florescidos no início do século XIX, ainda eivados de classicismo, “quase nada fizeram para
emancipar definitivamente as letras pátrias da influência do arcadismo português”, já que, ainda em 1832, o
“maior paladino das ideias românticas entre nós publicava um livro de Poesias que não destoava do
diapasão por onde os seus coevos afinavam as liras” (PARANHOS, 1937, p. 213), quer dizer, não destoava
da afinação clássica.
Não sabemos exatamente se esses autores referem-se ao estilo, aos temas ou quaisquer outros
aspectos da obra literária quando falam em categorias tão vagas quanto arcadismo, classicismo ou
neoclassicismo, mas sabemos que as primeiras Poesias de Magalhães não são rotineiramente neoclássicas e
tampouco “integralmente arcádicas”, a menos que se queira, sob essa legenda francamente depreciativa
(pois pressupõe um “atraso estético” frente à literatura europeia), reunir toda a vária produção lusobrasileira do século XVIII, das primeiras arcádias aos últimos clássicos que, como se sabe, chegaram às
portas do romantismo. Seria-nos muito fácil demonstrar que sobre as Poesias de Magalhães perduram
outras influências além da clássica. Se fizéssemos uma lista com os nomes de escritores, cientistas e
filósofos que o poeta menciona no prefácio, em notas e no corpo dos poemas, ela incluiria figuras que vão
desde os seiscentistas e neoclássicos de língua portuguesa (Basílio da Gama, Durão Cláudio Manoel da
Costa, Sousa Caldas, Camões, Garção, Bocage et al.), até os “pré-românticos” James Hervey, Johann
Zimmermann e Edward Young, que não pouco contribuíram para a formação da atmosfera
sorumbaticamente religiosa do século XIX.
Bastam esses nomes para semear a suspeita de que as críticas supracitadas não se sustentam.
Afrânio Coutinho, em A tradição afortunada (1968), buscando associar o desenvolvimento da nova escola
à estetização da chamada “natureza exterior”, afirma que “a influência inglesa dos aspectos sombrios,
vinda de Gray, Young, Hervey, Ossian, ao lado da de Werther do Goethe”, manifesta naquele tão
característico “gosto das ruínas, túmulos, castelos góticos, dos jardins ingleses, livres e desordenados”
(COUTINHO, 1968, p. 66), é uma das principais colunas erigidas pelo pré-romantismo anglo-saxão. Pois
bem, como podemos concordar com as opiniões de Cândido, Bosi et al., se nos é tão fácil apresentar
evidências de que Magalhães, em 1832, já havia lido e se inspirado em alguns desses autores ingleses?
Estranhamos que tantos historiadores tenham ignorado referências já assimiladas por estudos prévios.
Alcântara Machado, por exemplo, em seu esperto Gonçalves de Magalhães (1936), mais conhecido pelo
título jocoso de O romântico arrependido, destaca não apenas o evidente fundamento clássico da obra,
como também fumos da nova escola em algumas poesias – sem delas, contudo, depreender qualquer
mérito. Sob o lema “tratemos de imitar os nossos mestres”, diz ele, Magalhães “versejou torrencialmente”,
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ou seja, “abordou todos os gêneros e ensaiou todas as fórmulas” (MACHADO, 1936, p. 16-17). Muitas
décadas antes, já o Brésil littéraire (1863), de Ferdinand Wolf, falava abertamente em poemas que revelam
“uma maneira de ver mais independente”, e de outros que fazem ver “essa profunda absorção filosófica
que, reforçada mais tarde, deveria formar um dos traços dominantes das poesias de Magalhães” (WOLF,
1863, p. 142). O barão de Paranapiacaba, Meneses e Sousa, bem notou que já ressumbravam “algumas
centelhas de seu gênio” nas produções primitivas, ainda que julgasse os Suspiros poéticos muito superiores
às Poesias – “não eram senão um esboço de seus hinos posteriores” (SOUSA, 1847, p. 7). Ainda assim,
“esboço” já é alguma coisa.
A maior parte dos historiadores de literatura brasileira estima que Magalhães tenha se deixado
influenciar pela nova escola apenas durante o tour europeu que principiou em meados de 1833, tendo então
contatado e assimilado “traços do Romantismo patriótico e medievista de Chateaubriand, Lamartine e
Manzoni” (BOSI, 1975, p. 106). Essa teoria, contudo, não esclarece por que os poemas do primeiro livro já
iam muito avançados pelo trajeto patriótico-religioso do segundo – ou melhor, nem menciona o problema.
Não buscamos com essa discussão tapar os olhos às evidentes reformas estilísticas operadas por
Magalhães em 1836, nem mesmo afirmar que Poesias seja um livro romântico, mas apontar quão infértil
pode ser a classificação de uma obra a partir do esquema artificial de periodização baseado na sucessão de
movimentos literários. Ao longo deste artigo, chamaremos a atenção do leitor para o florescimento
prematuro de alguns traços costumeiramente associados à nova escola, a saber: i) o tom pesaroso e
filosófico que, reforçados mais tarde, fará a fama de Magalhães; ii) a sobreposição do ideário cristão aos
elementos da cultura pagã; iii) o nacionalismo ovante (que vai além das odes pindáricas) e o americanismo;
iv) o culto a um panteão conceitual e filosófico.

2. NACIONALISMO

A princípio, procuramos identificar os substantivos mais frequentes na obra, e, por isso,
compusemos uma lista com todo o vocabulário utilizado pelo poeta com o auxílio do software de análise
textual AntConc1. Constatamos que os substantivos “pátria”, “amor” e “deus” estão entre as palavras com
maior número de ocorrências e, em decorrência disso, começamos a suspeitar que a coleção de 1832
pudesse antecipar, pelo menos em alguns aspectos, o duplo caráter “patriótico e religioso” que José

1

ANTCONC. Version 3.4.4w. Universidade de Waseda, Japão: Laurence Anthony, 2014. Disponível em:
<http://www.laurenceanthony.net/software.html>. Acesso em: 04 mar. 2018.
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Veríssimo atribui aos Suspiros poéticos (VERÍSSIMO, 1916, p. 90), e que Ronald de Carvalho (1937)
considera seu carro chefe.
Antônio Cândido diz com razão que o primeiro livro de Magalhães “tem o toque nacionalista do
tempo” (CÂNDIDO, 2002, p. 26). Por toda parte eclodem vivas ao Brasil liberto, no mais das vezes através
das imagens mitológicas e sintaxe extasiada das odes pindáricas e elogios dramáticos: derrotado o
“indômito, horrendo”, “terrível Dragão”, “Hidra feroz” que é o Despotismo – além dos outros terríveis
monstros de olhos afogueados (a Discórdia, a Escravidão, a Tirania etc.) –, vai a “Pátria minha” de mãos
dadas com o Patriotismo (seu filho), oferecer coros de ninfas ao retrato do infante Pedro II, estampado no
recém-inaugurado “Templo da Liberdade” e sagrar a “Santa Constituição”2. Ora, quem não verá nessas
lúdicas e quase ridículas imagens uma sincera comoção patriótica? É evidente que Magalhães vestia o traje
da antiga poética com excepcional galanteria e deve ter causado espanto aos seus coevos, poetas ou não.
Suas odes pindáricas e elogios dramáticos são poemas de sensível expressão nacionalista e superam, com
larga margem, toda a querela ao redor da existência ou não de uma literatura brasileira, que andava então
bastante em voga. O leitor moderno sente a falta, no entanto, quando expende algum tempo em mesurar
esses versos retorcidos, de uma linguagem menos cravada de hipérbatos, anástrofes e pretéritos compostos.
É verdade que a sintaxe e os processos de acomodação silábica das Poesias refletem uma formação
inegavelmente clássica, mas voltamos ao argumento de Cândido: o livro tem o toque nacionalista do
tempo. Não estando ele patente na esfera sintática, parece natural que o encontremos no campo semântico,
lado a lado com as imagens mitológicas que evocamos no parágrafo anterior. Como identificaremos,
contudo, o nacionalismo que buscamos? Ele está imiscuído em tendências americanistas, ou é restringido a
um nacionalismo descolorido e conceitual? Vejamos as possibilidades.
Se por americanismo entendemos a mise en scène necessária e louvaminheira da flora, da fauna e,
enfim, da geografia e das culturas íncolas da América, podemos dizer que o livro oferece alguns dados que
parecem ter causado grande impressão em associações literárias da época (veja-se a repercussão na Revista
da Sociedade Filomática (1833), por exemplo). Segundo nossas pesquisas, Magalhães foi o primeiro autor
a publicar um livro de poemas próprios em que as paisagens locais estão seguramente atreladas a um
declarado ufanismo nacional, apenas possível depois da independência política do Brasil. Quanto à cor
local, nota-se como os rios Paraná, Amazonas, Oiapoque3 e Guaporé são tomados por potências naturais do
novo Brasil, alegre e livre, na Primeira ode pindárica ao glorioso dia sete de abril: “Alegre entoa: — a
Liberdade viva. — / Lá ouve o Amazonas; / [...] Repete o mesmo, e de prazer se entona. / Vivas inda a
2
3

Essas imagens foram retiradas de várias das Poesias, de 1832.
Preservamos a grafia original no poema, “Yyapok”, por ser indispensável ao processo de acomodação silábica do verso.
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milhares / De Yyapok ao Guaporé troam nos ares” (MAGALHÃES, 1832, p. 8). Ou ainda nessa outra Ode
ao glorioso dia sete de abril como o rio Amazonas, mais uma vez ufanado, assume funções claramente
patrióticas, até então desusadas: “Ó Sol de minha Pátria! / Ó Rochedos! Ó Águas sonorosas / Do famoso
Amazonas, / Que a mente abrilhantais dos vossos Filhos!” (MAGALHÃES, 1832, p. 22).
Parece-nos indispensável sublinhar a concomitância entre americanismo e nacionalismo nesses
versos, porquanto nos permite traçar uma linha entre as manifestações de cor local na poesia neoclássica e
esse novo tipo de descrição americana, politicamente brasileira. Os quadros nativos dos últimos árcades,
como é sabido, são uma decorrência da estética e da filosofia desenvolvidas ao redor do culto à Natureza.
O americanismo que encontramos em Magalhães é diferente do que encontramos em Silva Alvarenga, por
exemplo, embora superficialmente similar: a mangueira e o beija-flor dos madrigais de Alvarenga são
americanos, mas são portugueses; a mangueira e o beija-flor de Magalhães são americanos e são
brasileiros.
A cantata Morte de Lindoia (MAGALHÃES, 1832, p. 197-202) é outro belo exemplo de
americanismo nacionalista. Baseia-se no que é provavelmente o mais conhecido episódio do épico
neoclássico O Uraguai (1769), de Basílio da Gama, mas impregnado de um tal matiz dramático que chega
às franjas do romantismo. O motif é bastante sabido: conhecendo a morte de seu amado e o destino que lhe
prepararam os maiores da aldeia, a índia Lindoia comete suicídio. As personagens são as mesmas, o evento
é o mesmo, mas não sejamos ingênuos: a cantata ajuda a compor o mosaico patriótico do livro, quer dizer,
faz parte do “sintagma”. Se O Uraguai foi originalmente concebido como um poema francamente
português, elogioso à reforma pombalina e à destruição das campanhas jesuíticas, opera-se aqui um recorte,
e o tema é apropriado para servir a um discurso brasileiro. Note-se, por exemplo, que não há vista do
terremoto de Lisboa; que a alegórica mangueira plantada por Cacambo não existe na versão original.
Em uma crítica às Poesias, publicada na segunda edição da emblemática Revista da Sociedade
Filomática (1833), Justiniano José da Rocha declara aberta a corrida pela literatura brasileira: “A liça
poética está aberta”, diz ele, “alguns contendores se apresentaram” e “a árvore da literatura está plantada”
(ROCHA, 1833, p. 52). O que isso significa onze anos depois da independência política? Afrânio Coutinho
descobre aí, secundando a opinião de Aderaldo Castelo, uma repercussão das sugestões de Almeida Garrett
e Ferdinand Denis “quanto à necessidade de maior ‘americanização’ da literatura brasileira” (COUTINHO,
1968, p. 71), descoberta com a qual concordará Alfredo Bosi, referindo-se ao “grupo paulista” (BOSI,
1975, p. 171). Antônio Soares Amora, de opinião um pouco mais ousada, julga que as ideias defendidas no
ensaio já revelam um crítico “mais original, mais atualizado e já sensível ao valor e à importância das
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novidades da poesia romântica” (AMORA, 1977, s./p.). Estamos a ver que o apelo das Poesias, portanto,
reside na inédita aliança entre americanismo e nacionalismo, impraticável antes da independência política e
imprescindível para a literatura que se faz depois dela. A liça está aberta porque antes não havia literatura
propriamente nacional, e a carreira do novo parnaso agora se abre.
Hoje, passados tantos anos desde a publicação de um Gonçalves Dias, de um José de Alencar ou
mesmo de um Silva Alvarenga, estranhamos o tom alvissareiro com que foi recepcionado o livrinho de
Magalhães. Não obstante, o texto de Rocha reflete a aprovação da Sociedade Filomática, e vê-se
nitidamente que o argumento possui uma base analítica: a palavra “sabiá”, de fato, tem seis entradas,
enquanto “rouxinol” não aparece nenhuma vez; a palavra “mangueira” tem três entradas, enquanto
“choupo” ou “faia” não aparecem nenhuma vez (“carvalho” ocorre uma, assim como uma vez o rio
“Mondego”, justificável em um poema sobre Inês de Castro). Leia-se o Idílio (MAGALHÃES, 1832, p. 6164), por exemplo, de tom bastante bucólico, mas que sozinho apresenta um sabiá, uma mangueira, um
beija-flor e um cafezeiro.
Os integrantes da Sociedade Filomática estimaram as Poesias de alguma forma, haja vista o ter-se
publicado a resenha em seu órgão, cuja função seria, entre outras coisas, divulgar a crítica das obras
notáveis. Está-se a ver que a celebrada aparição do livro no bojo da Sociedade Filomática, havendo ela
desempenhado um papel importante nos preâmbulos do romantismo americanista, nos impele a reavaliar o
seu lugar na história literária. É sabido que o grupo foi um dos responsáveis pela projeção inicial das ideias
que guiaram a literatura nacional ao longo do século XIX.
Quanto à linguagem empregada por Magalhães, note-se que Justiniano José da Rocha tem opinião
distinta a dos críticos modernos. Para ele, “o senhor Magalhães foge igualmente do arcaísmo pedantesco e
do insosso galicismo [...]. Sua linguagem tersa e pura é animada por metáforas e comparações justas e
brilhantes” (ROCHA, 1833, p. 52).
Conforme se está vendo, é por impulso da Sociedade Filomática e seu projeto americanista que
surge a célebre corrente encabeçada por Gonçalves Dias, da qual Magalhães parece quase sempre distante,
conquanto tenha sido um dos primeiros incitadores.

3. RELIGIOSIDADE
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Aos leitores ainda convencidos de que encontrarão apenas arcadismos nos primeiros versos de
Magalhães, causará espanto a leitura dos sonetos e, sobretudo, da Epístola à Marília4 (escrita em 1827).
Nela o poeta busca erigir um novo monumento ao “verdadeiro Amor”, sobrepondo-o às ruínas do templo
de Cupido (“vão fantasma”, “deus factício”): “O sábio Arquitetor da Natureza, / Esse supremo Deus que
rege tudo, / Tendo criado os homens e os mais seres, / Que da força vital o influxo gozam; [...]”
(MAGALHÃES, 1832, p. 79).
Alcântara Machado, talvez por conta da linguagem, da forma, e talvez pensando em algumas
composições do arcadismo tardio, se esforça por ver nesse poema apenas um “subproduto evidente do
subarcadismo reinante”, temperado com os “primeiros traços daquelas tendências filosóficas impregnadas
de religiosidade” (MACHADO, 1936, p. 10). Somos de opinião distinta: aí não reconhecemos apenas
tendências, mas um importante indício de que o ideário cristão de Magalhães já florescia na juventude,
buscando apoio na universalidade do “sábio arquitetor da Natureza”, “Deus Criador da Natureza”, “Senhor
superno”, “Sumo Deus”, deus do “Santo Nome”. Todo esse fervor cristão não deve causar estranheza nos
versos de um jovem que lê e admira os poemas de Sousa Caldas. Dele herdou Magalhães a abertura e
projetou-se também como poeta cristão. Além dos poemas de 1832, também é notável uma carta que
escreveu em 1833 (antes de chegar à Europa), replicando o gesto do padre Caldas, na qual repudia os
“numes fabulosos”, “velhas metáforas” da Grécia, indicando que “outro deve ser o maravilhoso da poesia
moderna; e, se eu tiver forças para escrever um poema, não me servirei dessas caducas fábulas do
paganismo, custe-me o que custar” (MAGALHÃES, 1833, p. 7). Antônio Cândido foi muito modesto
quando escreveu, referindo-se à carta e ao primeiro livro, que a essa altura “Magalhães já devia estar
querendo alguma coisa diferente” (CÂNDIDO, 2002, p. 26). Ora, as poesias mostram que a coisa diferente
já estava ali.
Deus ocupa, no panteão evocado ao longo das Poesias, a cadeira central: a ele se deve todas as
coisas. Ao seu redor, contudo, se aglomera uma série de conceitos divinizados (Liberdade, Noite, Fortuna),
e a eles o poeta se refere em praticamente todos os poemas sérios. Esse grande elenco divino confere ao
poeta, segundo Silvio Romero, uma “certa envergadura filosófica, expressão de um espírito pensador”
(ROMERO, 1905, p. 46). Esse mesmo “panteísmo abstrato” (ROMERO, 1888, p. 698) será, quatro anos
mais tarde, um dos traços mais característico do romantismo filosófico de Magalhães. Veja-se, por
exemplo, como desenvolvem os versos da Ode à virtude (MAGALHÃES, 1832, p. 182).

4

As epístolas de Magalhães são sempre compostas em decassílabos brancos frouxamente agrupados, todas com o mesmo
casticismo linguístico e tom prosódico.
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Mesmo a razão e os sistemas filosóficos cedem lugar à fé no poema Ode à filosofia. Pergunta o
poeta, depois de listar uma série de filósofos: “Onde a Verdade está? Onde se oculta / Neste largo Oceano
de Sistemas? / Filósofos! Curvai-vos / Ante o Deus Criador da Natureza; / Só a ele a Verdade está patente”
(MAGALHÃES, 1832, p. 125). Ora, vê-se que o poema está afinado com algumas das ideias de um
Shelley, por exemplo, que valoriza a experiência religiosa/poética em detrimento do raciocínio lógico,
sistemático5. Magalhães afirma, no prefácio de 1832, que “a poesia e a filosofia é uma mesma coisa,
considerada por dois pontos de vista diferentes” (MAGALHÃES, 1832, p. III), e se nos lembramos de que
para ele a filosofia resulta na submissão divina, está claro que a poesia só poderia ser uma atividade
religiosa. Daí ao hábito romântico de eleger-se um “poeta-vate” (BOSI, 1975, p. 104) e crer-se “rei dos
homens” (ROMERO, 1888, p. 703) é apenas um passo6. Por ora, nos basta reproduzir esses versos
sintomáticos: “Altos feitos cantar que a Pátria esmaltam, / Não é dado a mortal mesquinho Vate”
(MAGALHÃES, 1832, p. 11), ou ainda “Da natura os arcanos, / Que os Vates lisonjeiros não penetram, /
Eu leio; e pois que as Musas me educaram, / A predizer futuros me ensinaram” (MAGALHÃES, 1832, p.
32).
Quase uma ilha isolada na mancha textual, livro dentro do livro, as noites melancólicas são
diferentes de todo o resto. Nelas se antecipa o adeus às ficções de Homero que marca o início dos Suspiros
poéticos. Depois de uma citação de Zimmermann, cai a noite e vem a solidão. Magalhães não buscou
inspiração naquelas “imagens noturnas e de horror” que, segundo Massaud Moisés (2000, p. 225),
entravam na moda literária dos árcades portugueses, mas foi à autêntica fonte do romantismo buscar pelo
cantar de tumbas e tristezas que Edward Young popularizou através dos seus Night Thoughts (1742-1745),
e que entre nós já conhecia José Bonifácio (CÂNDIDO, 2000). Alcântara Machado, como quisesse
diminuir o valor da cópia, busca injuriar o próprio copiado, chamando ao poema “literatura lúgubre de
pastor protestante, que tresanda a enterro e a sermão” e “filosofia barata” (MACHADO, 1936, p. 15-16), às
ideias do êmulo. José Veríssimo, menos severo que o primeiro, diz que as noites falham em pronunciar o
individualismo romântico por conterem no “íntimo sentimento e estilo” ainda as impressões da “poética
dominante antes do Romantismo” (VERÍSSIMO, 1916, p. 92). Discordamos dos dois autores. Olhemos
com mais atenção.
5

Como seu A defence of poetry só foi publicado postumamente, em 1840, é impossível que Magalhães o tivesse lido a esse
tempo.
6
A respeito do estro poético, devemos salientar que se trata de uma herança clássica, não de uma inovação romântica. É sabido
que o gênio não foi abolido das poéticas no século XVIII, e que alguns gêneros demandavam mais inspiração do que razão.
Veja-se, por exemplo, a Arte poética, de Francisco José Freire (Cândido Lusitano), ou os Elementos da poética, de Pedro José da
Fonseca. Sobre a herança platônica no romantismo, veja-se Le romantisme français: esthétique platonicienne et modernité
littéraire (1999), de Michel Brix.
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As noites de Magalhães, como as de Young, foram escritas em decassílabos brancos, frouxamente
agrupados, característica que levará por toda a vida e que também aparece em muitos dos poemas
impressos na Revista da Sociedade Filomática (1833). Além disso, encontramos nelas algumas palavras
que não aparecem em nenhum outro poema (“floresta”, “solidão”, “bosque”) e percebemos que outras,
geralmente associadas à tristeza (“túmulo”, “morte”, “noite”, “mocho”), aparecem com acentuada
frequência. É evidente que o ideário católico se sobrepõe à mitologia clássica, exceto pela menção de
alguns pseudônimos árcades, de um “Morfeu” (MAGALHÃES, 1832, p. 217) e de um “prolífico Sol em
carro d’ouro” (MAGALHÃES, 1832, p. 216).
Banhado na atmosfera lançada pelo catolicismo sorumbático de Young (e que será a de muitos
românticos posteriores), Magalhães escreve não só essas noites, como também menciona o livro numa das
epístolas, criando ao seu redor uma ambientação que em nada deve ao romantismo: “Vi o sol esconder-se
no Ocidente, / E a cúpula celeste enegrecer-se. / Melancólico assim um livro tomo, / Era das Noites do
imortal Young; [...] / Um espectro diviso envolto em luto” (MAGALHÃES, 1832, p. 168).
Fantasmas, túmulos, noite... Todos esses elementos antecipam aquilo que encontraremos nos
Suspiros poéticos, inclusive o suposto canto desregrado, que se diz brotar do puro sentimento: “Sem regras
chorarei; que a dor e a mágoa, / Que me estão comprimindo os seios d’alma, / Falsas leis, fúteis regras
desconhecem” (MAGALHÃES, 1832, p. 208).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parece-nos suficientemente demonstrado que a discussão ao redor da coleção de Poesias, que
Magalhães publicou em 1832, não se esgota com as definições categóricas lançadas pela crítica no século
XX. Neste breve artigo argumentamos que o livro não pode ser reduzido a um arcadismo perfeito, a não ser
que se queira assimilar o arcadismo ao pré-romantismo. Vimos que o livro se insere na discussão “préromântica” e nacional-literária da Revista da Sociedade Filomática (1833), além de trazer à luz um
cristianismo filosófico inspirado em Sousa Caldas, Hervey, Young, antecipando em parte a união entre
nacionalismo e religião que supostamente fundamenta a novidade romântica dos Suspiros poéticos
(segundo José Veríssimo e Ronald de Carvalho). Enfim, parece-nos que o livro deveria ser retido, se
necessário for rotular todas as obras, na gaveta do pré-romantismo.
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A CONSTRUÇÃO DO ATIVISMO LITERÁRIO NAS DISTOPIAS DO SÉCULO
XX: NÓS, ADMIRÁVEL MUNDO NOVO E 1984 (1921-1949)

Janis Caroline Boiko da Rosa

RESUMO: Os romances distópicos do século XX apresentam denúncias contra as relações políticas do seu contexto: o entre
guerras europeu, a ascensão e vigência dos totalitarismos. Tal reação se deu partindo de aspectos do imaginário – o medo, a
desesperança e dos valores acerca do indivíduo. A fim de analisar a relação desta literatura com seu contexto foram selecionados
três romances: Nós (1924), de Yevgene Zamiatin; Admirável Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley; e 1984 (1949), de George
Orwell. A análise desses conecta-se com o escrutínio das coletâneas de ensaios deixadas pelos autores, possibilitando
compreender como esses sentiam e entendiam os cenários políticos em que viviam. Logo, o objetivo deste trabalho é analisar
como o contexto político europeu do século XX influiu sobre os discursos distópicos das obras supracitadas e como esses
discursos reagiram à tais conjunturas políticas. O presente trabalho parte da concepção de LaCapra (1983), segundo a qual o
texto deve ser visto como parte constituinte e constitutiva da realidade, possibilitando ver a obra distópica enquanto um ativismo
político; e das ideias de Foucault (1999), segundo as quais o discurso é objeto de desejo de poder e veículo desse, sendo possível
ler tais obras como tomadas de poder discursivo. Este artigo é parte de uma dissertação de mestrado em andamento.
Palavras-chave: literatura; distopia; totalitarismo; ativismo; imaginário.

1. INTRODUÇÃO

Em 1968, Jerzy Szachi (1972) constatou a existência de um gradual aumento do número de obras
que apresentavam sociedades imaginárias, que provocavam terror, eram pesadelos em vez de idílios. A
apresentação desse tipo de sociedade, a conjuração desse tipo de imaginário, tornou-se cada vez mais
comum em nossa sociedade, adentrando o universo dos quadrinhos, filmes, videogames e literatura
infantojuvenil. A conexão deste tipo de trabalho – o distópico – com a política remete, no mínimo, ao
romance Nós (1922). Distopia significa lugar doente e seu propósito é alertar ao leitor que o futuro será
catastrófico caso forças opressoras de seu presente sigam vencendo (HILÁRIO, 2013). Logo, a literatura
distópica parte de uma crítica social e propõe a análise do seu tempo.
Essas análises têm sido tematizadas no ambiente acadêmico há algum tempo, sendo discutidas em
artigos, dissertações e teses. A relação da literatura distópica do século XX com o totalitarismo não é
novidade, e foi, até mesmo, afirmada pelos próprios distopistas na década de 1940. Contudo, a literatura
distópica enquanto tática política foi pouco estudada.
Na construção desses romances, no seu trabalho com o imaginário, nas suas figurações da relação
entre indivíduo e Estado e nos valores aos quais essas figurações se opõem, existe uma estratégia política, a
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qual constrói seu significado a partir de medos e angústias políticas de uma determinada cultura (SZACHI ,
1972). O que desperta perguntas: Como os autores apreenderam os contextos políticos que vivenciaram?
Que aspectos do imaginário (valores e sentimentos) perpassam as obras e como se relacionam com a
construção do ativismo? Como é construída essa reação ao totalitarismo no discurso distópico?
O presente trabalho pretende, deste modo, averiguar como a apreensão dos contextos políticos
europeus do século XX influem sobre o discurso distópico das obras supracitadas e como esse discurso
reage a tais contextos. Cabendo observar: quais aspectos de imaginário estão presentes nas narrativas
(valores, símbolos, sentimentos); como esses trabalham na construção do posicionamento das obras e como
estes aspectos de imaginário se relacionam com contextos.

2. A LITERATURA DISTÓPICA E O PODER

As obras literárias representam as experiências humanas, seus hábitos, sentimentos, pensamentos,
inquietações, expectativas, angústias, sonhos e práticas, exprimindo aspectos múltiplos, conflituosos e
complexos do campo sociocultural em que se inserem e ao qual se referem (BORGES, 2010).
A narrativa das obras contém traços de sua época, podendo revelar o horizonte de expectativas e o
modo como sujeitos pensavam o mundo que os cercava; desse modo, torna-se possível ler nela valores e
sensibilidades (PESAVENTO, 2004). Rica em imaginário, a literatura permite entender como indivíduos
compreendem seu mundo. No que tange à literatura distópica da primeira metade do século XX, seu
imaginário é marcado pelo medo do Estado policialesco, da eliminação total da liberdade, da
impossibilidade de revolta e da inexistência de espaço para expressão da individualidade, reduzindo o
indivíduo a mero autômato; assim como pela desesperança, por valores de Estado e individualidade ligados
à liberdade de expressão e de pensamento, bem como à liberdade artística e literária.
A literatura não apenas é constituída a partir do mundo social e cultural, mas é, também,
constituinte desse. LaCapra (1983) propôs que, em vez que vermos uma relação hierárquica entre texto e
contexto, na qual o primeiro reflete o segundo (KRAMER, 1992), vejamos o contexto como uma espécie
de texto, percebendo entre estes uma intertextualidade, a qual não deveria ser lida numa chave causal
(LACAPRA, 1983). Para o autor, não devemos abordar a relação entre texto e contexto de forma
reducionista e simplista, convertendo o contexto numa estrutura unificada e saturando o texto com
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significado, concluindo: “O significado é, de fato, ligado ao contexto, mas o contexto, em si, não possui
ligações simples ou não problemática.” (LACAPRA, 1983, p. 116-117, tradução nossa)1.
Enquanto discurso, a literatura adentra relações de poder. Foucault (1999) observou: “e visto que –
isto a história não cessa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou
sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar”
(FOUCAULT, 1999, p. 10). Deste modo o discurso aparece transpassado por disputas e relações de poder,
e, por conseguinte, objeto de desejo; nele se desenvolvem lutas, bem como resistências. Através do
discurso, o intelectual denuncia focos de poder, forçando, assim, a rede de informações (FOUCAULT,
2010).
A partir desta perspectiva, seria possível ler os romances distópicos supracitados como uma
tentativa de utilizar a literatura para adentrar relações discursivas de poder e de empregá-las para denunciar
e impor-se contra práticas totalitárias; constituindo agência através de um ativismo político oposicionista.
Tal ativismo se deu através de táticas precisas do subgênero distópico, o qual visaria fazer soar um alarme
de incêndio, avisando que, caso as forças opressoras de sua contemporaneidade continuassem vencendo, o
futuro seria catastrófico. Desse modo, a literatura distópica objetivava criar uma projeção que chocasse seu
leitor para que esse questionasse sua atualidade e a alterasse (HILÁRIO, 2013). O medo foi a base da tática
distópica.
As estratégias distópicas se conectaram com ideologias e disputas ideológicas. Jerzy Szachi (1972)
afirmou que a negatividade, o questionamento e a denúncia do seu presente nas distopias se conectavam
com táticas de apresentação dos ideais adversários políticos em sua pior face, de modo a parecerem
repulsivos, absurdos e perigosos no contexto de uma determinada cultura. Desse modo, os valores
presentes no imaginário das obras e a forma como são figurados, o medo de que as narrativas estão
carregadas e que despertam no leitor, são aspectos constitutivos do próprio ativismo das obras, bem como
expõem a apreensão destes sujeitos dos contextos vivenciados. Assim sendo, este trabalho crê que as
vivências, apreensões do real e sentimentos referentes à política apresentados pelos autores são base para
compreender a constituição do ativismo presente dentro dos textos.

3. O MEDO E A DEFESA DA LIBERDADE NAS OBRAS

No original: “Meaning is indeed context-bound, but context is not itself bound in any simple or unproblematic way.”
(LACAPRA, 1983, p. 116-117).
1
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Sartre (1994) definiu intelectual como um especialista do saber prático que, ultrapassando os limites
de seu campo, passa a aplicar seu conhecimento numa análise da sociedade a qual pertence. Um exemplo
seria o de um cientista: enquanto esse apenas trabalha na fissão nuclear, é apenas um cientista, quando
publica um texto avisando dos perigos da bomba nuclear, passa a ser um intelectual. Seu lugar seria sempre
na esquerda, o intelectual de direita não existiria, seria um falso intelectual, um cão de guarda das classes
opressoras. O objetivo do intelectual, para Sartre, seria atingir a real universalidade e suprimir a alienação,
cabendo a esse: lutar perpetuamente contra o renascimento da ideologia nas classes populares; buscar a
universalidade permanente do saber prático e da liberdade de expressão; e fazer-se contra todo o poder,
inclusive dos partidos de massa – sendo necessário haver intelectuais dentro e fora dos partidos (SARTRE,
1994).
Tais papéis e tarefas da busca pela liberdade de expressão e do combate ao poder e à opressão
condizem com o ativismo intelectual do século XX, período em que surgiu a literatura engajada –
fenômeno historicamente situado nas gerações que precederam e sucederam a Grande Guerra – a qual traz
consigo a figura do intelectual sartriano a partir da revolução de Outubro de 1917, empenha-se na
negociação das relações entre os campos político e literários para defender o sonho do comunismo e sua
promessa de universalidade, seu intento é modificar o sentido da literatura, que deixaria de ser um fim em
si mesma e passaria a servir a fins político-sociais (DENIS, 2002).
Na conjuntura das guerras mundiais, Revolução de Outubro e antifascismo, a esquerda teria sido
quem mais atraiu a vanguarda artística (HOBSBAWM, 1995). A ascensão de regimes fascistas acarretou
no acercamento da intelectualidade à disputa política; o antifascismo tornou-se um ponto em comum,
marcado pelas brigadas internacionais da Guerra Civil Espanhola (COSTA, 2007).
Nesse contexto, o escritor engajado seria aquele que assumiu uma série de compromissos com
relação à coletividade, ligou-se a essa por uma espécie de promessa, assumiu uma empreitada, um projeto
ético no qual fez sua literatura participar da vida social e política do seu tempo (DENIS, 2002). Assim,
Huxley, Orwell e Zamiatin se envolveram e criaram obras pensadas para agir no seu tempo, engajaram seus
romances em projetos éticos partindo de uma visão de si enquanto intelectual e cumpridor de um
determinado papel social.
A visão dos autores sobre esse papel variava, para Orwell “todo o artista é um propagandista, pois
ele está tentando, direta ou indiretamente, impor a visão da vida que lhe parece desejável” (ORWELL,
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1970, p. 31, tradução nossa)2, assim como todo trabalho de arte possuiria uma proposta política, social e
religiosa (ORWELL, 1970). O projeto literário de Orwell foi pró-socialismo democrático e antitotalitário,
seu objetivo era transformar sua escrita política em uma arte (ORWELL, 1970); em 1946 este afirmou
“Todas linhas de trabalho sério que escrevi desde 1936 tem sido escritas, direta ou indiretamente, contra o
totalitarismo e a favor do socialismo democrático como o conheço” (ORWELL, 1946, p. 28, tradução
nossa)3.
Já Huxley não foi um intelectual engajado, suas inquietações concerniam mais à ciência do que à
política. No entanto, Admirável Mundo Novo não seguiu esse molde, pois mistura os dois temas. No
prefácio de 1946, o autor discorreu acerca do seu romance e do que o motivou, expondo que, devido à
crescente centralização do controle Estatal, seria provável que todos os governos chegassem ao
totalitarismo antes da utilização da energia nuclear. Em seguida o autor apresentou sua imagem do Estado
totalitário futuro, caracterizando-o como possuidor de um Executivo poderoso, cujos administradores
controlassem uma população “de escravos que não tivessem de ser coagidos porque amariam sua servidão”
(HUXLEY, 1983, p. 12). O amor à servidão foi essencial à construção de Admirável Mundo Novo e se
conectou com as projeções do autor: este afirmou que as mais importantes pesquisas governamentais do
futuro objetivariam descobrir como gerar amor à servidão (HUXLEY, 1983).
Desse modo, o que motivou a escrita de Huxley foi o medo do avanço do totalitarismo e
compreensão do seu potencial destrutivo, como seria possível notar na resposta de Huxley a um crítico
presente no prefácio de 1946:
[…] ouvi de um eminente crítico acadêmico a observação de que sou sintoma do fracasso de uma classe
intelectual em tempos de crise. A inferência é, suponho, que o professor e seus colegas são sintomas de êxito.
[…]. Construamos um panteão para os professores. Deveria se localizar entre as ruínas de uma das cidades
destruídas da Europa ou do Japão, e acima da entrada eu inscreveria […]: ‘CONSAGRADO À MEMÓRIA
DOS EDUCADORES DO MUNDO. SI MONUMENTUM REQUIRIS CIRCUMSPICE’. (HUXLEY, 1983, p.
8, grifo do autor).

Para Zamiatin (1990) as revoluções seriam eternas e a rebelião seria infinita, o mundo, para o autor,
seria movido por hereges e para estes a única arma que valeria a pena seria a palavra; este afirmou “Com a
palavra, a intelectualidade russa, a literatura russa, tem lutado por décadas por um grande amanhã da
humanidade. E hoje é tempo de levantar as armas novamente. [...] Chamamos a intelectualidade russa à
No original: “every artist is a propagandist in the sense that he is trying, directly or indirectly, to impose a vision of life that
seems to him desirable” (ORWELL, 1970, p. 31).
3
No original:“Every line of serious work that I have written since 1936 has been written, directly or indirectly, against
totalitarianism and for democratic socialism, as I understand it.” (ORWELL, 1970, p. 28).
2
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defesa dos homens e dos valores humanos” (ZAMIATIN apud GINSBURG, 1970, p. 51-52, tradução
nossa)4. Esta arma deveria ser usada para lutar pela libertação do indivíduo, que estava sendo suprimido
sob o regime soviético, e pela liberdade de expressão (GINSBURG, 1970).
Assim, o medo, o desejo de mudança e o impulso de luta levaram à escrita dos romances e
moveram seus significados. Contudo, o medo do totalitarismo e a compreensão deste não foi a mesma entre
os escritores. Em 1984, Orwell enfatiza um totalitarismo focalizado no controle, contenção de liberdades,
vigilância e violência física. Já Huxley (1983) focaliza um totalitarismo baseado no controle psicológico,
tecnológico, alopático, o qual dominaria o indivíduo pelo prazer. Para Zamiatin o problema principal
parecia ser a supressão da liberdade de expressão (GINSBURG, 1970), seu romance apresenta um
totalitarismo vigilante que agiria pela racionalidade e retiraria do indivíduo toda sua potência criadora
(ZAMIATIN, 1990). Em Orwell, a garantia do domínio era punitiva e vigilante; em Huxley, era científica;
em Zamiatin, era matemática.
Todos os romances seguiram um passo a passo narrativo comum. Inicialmente, o leitor é inserido
num ambiente totalitário, onde os indivíduos estão sob o controle do Estado, atomizados e sem liberdade.
A seguir, o protagonista desenvolve insatisfações no que tange o regime e começa a tentar reagir. Então,
protagonista é derrotado. A relação entre o indivíduo e o Estado foi o eixo central das narrativas. As obras
giraram em torno dessa massificação e da tentativa – frustrada – de fuga. O sujeito, no Estado distópico, foi
completamente tolhido de sua individualidade. A privacidade e os laços afetivos lhe foram proibidos, a arte
e a ciência foram mortas e a liberdade foi cerceada.
A relação entre indivíduo e Estado apresentada pelas obras girou em torno da massificação e
atomização do primeiro pelo segundo, sua transformação em autômatos. O Estado distópico foi
caracterizado como uma gigantesca prisão de controle. Zamiatin (1990) descreveu uma sociedade que,
após uma grande guerra e fome, passou por sua última revolução e essa gerou uma estrutura de total
controle do indivíduo pelo Estado. O próprio nome da obra informa a destituição da identidade e
individualidade, Nós (1990) é a massa, a identidade coletiva amorfa na qual os sujeitos sequer possuem
nomes próprios, são identificados por sequências de letras e números. Nós abarca e castra o eu:
Suponhamos dois pratos de uma balança: em um está uma grama, no outro – uma tonelada, um está o ‘eu’, no
outro está o ‘Nós’, o Estado Unificado. Não está claro que supor que o ‘eu’ pode ter direitos em relação ao
Estado é o mesmo que supor que o grama pode contrabalancear a tonelada?[...] o percurso natural para passar

No original: “With the word, the Russian intelligentsia, Russian literature, have fought for decades for the great human
tomorrow. And today is time to rise this weapon once again. […] We call the Russian intelligentsia to the defense of men and
human values” (ZAMIATIN apud GINZBURG, 1970, p. 51-52).
4
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da nulidade à grandeza é esquecermo-nos que somos o grama e sentirmos que somos a milionésima parte de
uma tonelada [...]. (ZAMIATIN, 1990, p. 14).

O indivíduo, na obra de Zamiatin, foi completamente contido no Estado e controlado por este.
Através da abnegação do eu e dos direitos que este indivíduo tornar-se-ia capaz de atingir a grandeza e ser
Nós. Já Huxley apresentou um indivíduo controlado pelo prazer, escravos que amam sua própria servidão.
O autor elencou os elementos necessários para criar esse tipo de escravo:
Primeiro, uma técnica de sugestão consideravelmente aperfeiçoada – pelo condicionamento infantil, com
auxílio de drogas, como a escopolamina. Segundo, uma ciência completamente desenvolvida das diferenças
humanas, que permita aos administradores encaminhar qualquer ao seu desenvolvimento e lugar na hierarquia
social e econômica. [...] Terceiro: [...] um substituto para o álcool e os narcóticos, que seja ao mesmo tempo
menos nocivo e mais produtor de prazer que o gim ou a heroína. E quatro[...], um sistema infalível de eugenia,
destinado a padronizar o produto humano, facilitando assim a tarefa dos administradores. (HUXLEY, 1983, p.
14).

Portanto, o indivíduo em Huxley seria massificado através da educação, gestação e aceitação do
lugar social. Posteriormente o controle social se daria de forma orgânica, os membros da sociedade
corrigiriam comportamentos que difeririam do programado. Por fim, caso esse comportamento aumente de
proporções, seriam punidos com o exílio (HUXLEY, 1983). Desta forma, a própria exclusão e coerção
social levariam ao comportamento padronizado.
Já em Orwell, o controle se dava pela teletela5 e pela polícia das ideias, as quais constituíam uma
estrutura panoptípica, esta somada ao convívio contínuo com outros membros do partido gerava a
impossibilidade de formação identitária. Unida aos ritos e manipulação do pensamento, era capaz de
destruir a individualidade e cercear toda a forma de liberdade (ORWELL, 2009).
A subordinação do sujeito em Orwell se agrava após o personagem ser identificado como
dissidente. Nesse caso, o indivíduo era completamente arregimentado pelo Estado, através de uma
completa destruição (a qual inclui tortura psicológica e física):

Não nos contentamos com a obediência negativa, mas abjeta. Quando finalmente se render a nós, terá de ser
por livre e espontânea vontade. Não destruímos o herege porque ele resiste à nós; enquanto ele se mostrar
resistente, jamais o destruiremos. Nós o convertemos, capturamos o âmago de sua mente, remodelamos o
herege. Antes de eliminá-lo, fazemos com que se torne um de nós. [...]. Quando acabamos com ele estava
reduzido a uma casca. Não havia mais nada dentro dele, exceto o arrependimento pelo que tinha feito e o amor
pelo Grande Irmão. (ORWELL, 2009, p. 299).

5

No romance 1984, Orwell apresentou um aparelho chamado teletela, que funcionaria como um televisor, transmitindo a
programação oficial do governo, ao mesmo tempo em que filmaria o ambiente como uma câmera de vigilância, funcionando
como um aparelho de comunicação bidirecional, ou como um aparelho de videochamada.

ROSA, J. C. B. A construção do...

136

Este trecho apresenta um dos mais fortes traços políticos dos romances: a objeção ao novo sujeito
social, o sujeito de massas controlado pelos totalitarismos. Contrapondo-o à noção de sujeito anterior,
denominado por Marcuse (1999) como moderno, este foi definido por sua racionalidade crítica e
individualidade – tangente à certos padrões e valores fundamentais que nenhuma autoridade externa
deveria desrespeitar.
Esse entendimento de indivíduo pôs-se como universal, porém concerne à homens, brancos,
ocidentais e heterossexuais; padrão seguido pelas obras e definidor dos protagonistas. A relação entre o
indivíduo e o Estado, então, foi marcada por uma liberdade individual específica pensada para sujeitos
específicos. O Estado ideal, oposto ao Estado distópico, seria o moderno, no qual a sociedade se separaria
do Estado e este teria a função de promover direitos sem interferir nas relações sociais a não ser em caso de
litígio (MARCUSE, 1999). Os valores que impregnam as figurações, e que servem de contraponto à
construção do ativismo, são delineados por um imaginário político iluminista.
A própria vivência social e a pressão por ajustamentos podem funcionar como elementos de coesão
social, como notou Huxley (1983), a adaptação ao grupo faria com que o indivíduo abdicasse dos
pensamentos e comportamentos dissidentes. Havia, ainda, um certo prazer no pertencimento ao partido.
Hannah Arendt observou a glória sentida por estes sujeitos devido a pertencer a esses Estados, “se sentem
superiores ao resto do mundo não iniciado”(ARENDT, 2012, p. 518).
Em Zamiatin (1990) tal sentimento de superioridade devido ao pertencimento ao grupo está
presente no gosto do protagonista pelo pertencer ao “nós” e na sua defesa de ser mais que si. Ser “nós” é
ser grande, forte, membro do Estado Unificado, ápice do desenvolvimento humano: “Há mil anos vossos
heroicos ancestrais submeteram todo o globo terrestre ao poder do Estado Unificado. Tendes pela frente
uma façanha ainda mais gloriosa, com o Integral [aeronave espacial] vítreo, elétrico e ígneo integrar a
nivelamento infinito o Universo” (ZAMIATIN, 1990, p. 9).
Já em 1984, o apego afetivo à ortodoxia pode ser visto no personagem Parsons, caracterizado pela
sua diligência, estupidez e entusiasmo “um daqueles burros de carga absolutamente submissos e dedicados
de quem dependia, mais até do que da Polícia das Ideias, a estabilidade do Partido” (ORWELL, 2009, p.
33). Na narrativa, este vivia em total comunhão com as atividades do Partido.
Orwell nos apresentou a outro receio comum entre os distopistas: o isolamento devido à quebra de
laços sociais. Arendt (2012) observou que a quebra de laços foi essencial para a massificação na qual se
baseou o totalitarismo. Ao isolar o sujeito, este passava a ser completamente leal ao movimento, pois este
lhe dava um lugar ao qual pertence.
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Em Huxley (1983), a afetuosidade e a familiaridade foram retratadas como elementos sobre os
quais o regime exerce controle, os laços afetivos foram mostrados como loucura ancestral ou selvagem. Em
Zamiatin (1990) ocorreu algo parecido, a família e o afeto desapareceram sob o controle do Estado e a
paixão seria algo beirando a insanidade, pois foge à lógica.
Em Orwell (2009), os personagens Júlia e Winston possuem um descontentamento com o regime
que transborda das páginas. No romance, embora o partido não controlasse a reprodução, controlava os
laços familiares: as crianças eram as principais delatoras dos próprios pais, minando, assim, o laço que a
familiaridade deveria criar.
As amizades foram, também, apresentadas por Orwell como inexistentes, “Agora ninguém mais
tinha amigos, só camaradas” (ORWELL, 2009, p. 64). Deste modo, temos personagens completamente
isolados, solitário e apreensivo. O protagonista define esta realidade como: “solidão cerrada em que éramos
obrigados a viver” (ORWELL, 2009, p. 29).
O receio da delação, a vigilância e a punição deram a 1984 sua característica panotípica. O autor
apresentou a dor, o medo e a censura enquanto fundamentos do controle social. Já Huxley trouxe o prazer
que controla, o conforto. O efeito panóptico em Huxley se deu através da necessidade de aceitação social.
Em Zamiatin os elementos da vigilância, delação e punição com a morte também foram apresentados,
mas o clima de medo não assombrava tanto o protagonista como em 1984. Nos três casos, ainda que de
modos diferentes, os personagens estavam submetidos ao campo da visibilidade e, como no Panóptico, a
multidão retomava, por conta própria, as limitações de seu poder sem necessidade de coerção, realizando
os papéis de observador e observado, pois a vigilância vendia a ideia do castigo certo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os romances 1984, Nós e Admirável Mundo Novo certamente foram escritos com objetivos
políticos. As obras podem ser entendidas como tomadas de voz para combater regimes que ameaçavam o
mundo em que viviam os autores. O medo do totalitarismo motivou a escrita dos romances, assim como
moveu seus significados.
A estratégia utilizada pelas distopias, quando adentrado o campo das disputas de poder discursivas,
foi a de apresentação dos ideais adversários em sua pior face, de modo a gerar repulsa aos indivíduos de
uma determinada cultura. Desta forma, o horror e os valores políticos dos quais partem os autores são
constitutivos da significação das obras, consecutivamente do seu ativismo.
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O foco principal do ativismo construído pelas obras está na absorção e sufocamento da
individualidade, na automatização do sujeito e na impossibilidade de liberdade. Tais imagens negativas
ressaltam os sentimentos de angústia, medo, solidão e desesperança, e se contrapõem a um ideário político
iluminista. Este, por sua vez, marcado por um Estado provedor de direitos que não invade o campo social,
exceto em caso de litígio, e não interfere na existência do indivíduo, o qual é tipicamente racional e crítico.
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PARALELOS ENTRE UMA APRENDIZAGEM OU O LIVRO DOS PRAZERES, DE
CLARICE LISPECTOR, E “HONRA-ME COM TEUS NADAS”, DE HILDA HILST

Isabel Linhares da Silva

RESUMO: A aproximação entre a prosa de Clarice Lispector e a poesia de Hilda Hilst é válida considerando que ambas são
escritoras mulheres, de épocas próximas, que escrevem sobre a busca de identidade. Além disso, os textos aqui comparados, Uma
aprendizagem ou o livro dos prazeres e Honra-me com teus nadas, apresentam também uma série de características em comum,
como a relação com a alteridade, com o divino, com a natureza e com a metalinguagem, que justificam sua comparação. Ainda, o
paralelo entre a prosa Clariceana e poesia parece ser bem fundamentado pelo fato de a autora utilizar reiteradamente uma
linguagem poética e recursos formais típicos do gênero, como metáforas, aliterações e sinestesias em sua obra. O escopo foi o
romance Uma aprendizagem por se apresentar como um exercício da escrita, com um enredo rarefeito que, por isso, dá espaço
para uma reflexão metalinguística, se afastando de uma narrativa tradicional. Por fim, é interessante notar como os dois textos
possuem um final distinto, visto que no romance a personagem tem um final feliz, enquanto no poema a voz poética não consegue
se encontrar positivamente, pois os problemas levantados não são resolvidos.
Palavras-chave: Busca de identidade; Escrita feminina.

1.
A prosa de Clarice Lispector possui algumas características bastante relacionáveis com o gênero da
poesia. Essa relação se dá desde o uso frequente de metáforas, de aliterações e de sinestesias, até à linguagem
usada por ela. Cristina Ferreira Pinto (1990) aborda esse aspecto da escrita de Lispector ao se referir à crítica
de Hélène Cixous, que afirma que Clarice produz uma escrita com o corpo, ligada à percepção feminina do
mundo e, por isso, conectada com os sentidos e intuições. Esse parece ser motivo o suficiente para a
possibilidade de se comparar a prosa Clariceana com poesia.
Ainda, somado a isso, podemos considerar o fato de que é possível ler o romance Uma aprendizagem
ou o livro dos prazeres, de Clarice, como um exercício da escrita, visto que o enredo parece tomar segundo
plano em relação à escrita em si, pois há mais digressões da personagem principal, Lóri, que acontecimentos
no romance, afastando-se de uma narrativa tradicional. O enredo pode ser, assim, explicado em poucas
palavras: Lóri e Ulisses se encontram e passam por um processo de aprendizagem um com o outro, ao final
sendo possível ficarem juntos e concretizarem o seu amor.
O exercício da escrita, no entanto, não é simples como o enredo. Na verdade, ele aparece diversas
vezes, na voz de Lóri e também na de Ulisses. Em um trecho, por exemplo, depois do banho de mar que Lóri
toma sozinha e no qual aprende muito sobre si mesma, ela se encontra novamente com Ulisses. Ele, depois
de ser extremamente arrogante e pedante (que é uma característica geral deste personagem ao longo de todo
o romance), fala para Lóri sobre como escreve poesia:
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– Lóri, leia este poema e entenda – tirou do bolso um papel amarrotado – faço poesia não porque seja poeta mas
para exercitar minha alma, é o exercício mais profundo do homem. Em geral sai incongruente, e é raro que tenha
um tema: é mais uma pesquisa de modo de pensar. Este talvez tenha saído com um sentido mais fácil de aprender.
[...]
Meus poemas são não poéticos mas meus ensaios são longos poemas em prosa, onde exercito ao máximo a minha
capacidade de pensar e intuir. Nós, os que escrevemos, temos na palavra humana, escrita ou falada, grande
mistério que não quero desvendar com o meu raciocínio que é frio. (LISPECTOR, 1998a, p. 93-94).

Apesar dessa fala ser do personagem Ulisses, que não é muito relacionável com a figura da Clarice
por ser mais um estereótipo de escritor homem daquela época, de esquerda e engajado (parece que na linha
de que poesia seria “o exercício mais profundo do homem”, essa atribuição ao masculino não está ali por
acaso), podemos pensar nessa relação da escrita de ensaios como longos poemas em prosa e a própria escrita
ficcional Clariciana.
Outro trecho que pode ser citado, inclusive como forma de se opor à escrita “maior” que Ulisses
produziria, é um do final do romance, de uma cena em que Lóri compõe uma lista de coisas que podia fazer,
para evitar se sentir perdida:
Sentou-se diante do papel vazio e escreveu: comer – olhar as frutas da feira – ver cara de gente – ter
amor – ter ódio – ter o que não se sabe e sentir um sofrimento intolerável – esperar o amado com
impaciência – mar – entrar no mar – comprar um maiô novo – fazer café – olhar os objetos – ouvir
música – mãos dadas – irritação – ter razão – não ter razão e sucumbir ao outro que reivindica – ser
perdoada da vaidade de viver – ser mulher – dignificar-se – rir do absurdo de minha condição – não ter
escolha – ter escolha – adormecer – mas de amor de corpo não falarei. (LISPECTOR, 1998a, p. 93-94).

É difícil não relacionar a leitura de um trecho como esse com a leitura de poesia, pela sintaxe (ou a
falta dela) utilizada, pela forma de construção (cada hífen poderia ser visto como um novo verso) e também
como essa construção de coisas que Lóri considera poder fazer se dá de forma gradual, visto que sai de uma
ação comum, comer, e acaba com coisas a serem feitas, ou não feitas, mais complexas. É interessante
relacionar com o procedimento de listagem comum na poética modernista, por exemplo.
A prosa de Clarice pode ser aproximada especialmente da poesia de uma poeta como Hilda Hilst pelo
fato de as duas escritoras serem mulheres, de épocas próximas, que tratam da busca da identidade em diversas
de suas obras.
“Honra-me com teus nadas”, poema na verdade sem título, aqui referido pelo primeiro verso, pertence
ao livro Sobre tua grande face, de 1986:

Honra-me com teus nadas.
Traduz meu passo
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De maneira que eu nunca me perceba.
Confunde estas linhas que te escrevo
Como se um brejeiro escoliasta
Resolvesse
Brincar a morte de seu próprio texto.
Dá-me pobreza e fealdade e medo.
E desterro de todas as respostas
Que dariam luz
A meu eterno entendimento cego.
Dá-me tristes joelhos.
Para que eu possa fincá-los num mínimo de terra
E ali permanecer o teu mais esquecido prisioneiro.
Dá-me mudez. E andar desordenado. Nenhum cão.
Tu sabes que amo os animais
Por isso me sentiria aliviado. E de ti, Sem Nome
Não desejo alívio. Apenas estreitez e fardo.
Talvez assim te encantes de tão farta nudez.
Talvez assim me ames: desnudo até o osso
Igual a um morto. (HILST, 2004, p. 111).

Os laços que unem o romance clariceano a esse poema em específico, em minha opinião, são vários.
O principal, no entanto, pode ser a busca da personagem principal e do eu lírico do poema por um caminho
de autoconhecimento, uma espécie de busca de identidade. Percebemos, já nos primeiros versos, por
exemplo, que, assim como acontece em Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres, a voz poética do poema
fala da própria escrita em um certo nível: “Confunde estas linhas que te escrevo / Como se um brejeiro
escoliasta / Resolvesse / Brincar a morte de seu próprio texto”. Assim, o eu lírico, que vai por um caminho
de desnudar-se até o osso, procura uma escrita não linear, não facilmente compreensível, que seja confusa.
Sobre Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres, Terezinha Goreti Rodrigues dos Santos (2006)
afirma e comprova, em sua dissertação “Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres como Bildungsroman”,
se tratar, assim como o título afirma, de um romance de formação feminino. Isso porque ele possui os traços
de amadurecimento da personagem Lóri, guiada por um mentor (Ulisses), sendo que esse amadurecimento
se dá de forma cíclica (visto que muitas vezes Lóri pensa em desistir).
Pensar em Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres como um bildungsroman feminino é um dos
laços que ata as duas obras em nossa concepção. Isso ocorre pelo fato de romances de formação femininos
terem várias diferenças em relação aos masculinos. Primeiro, deve considerar-se que a mulher só começa a
escrever esse tipo de romance mais tardiamente. Além disso, é perceptível que ele apresenta diferenças de
enredo, por exemplo: no masculino, o homem parte de uma viagem para seu encontro com ele mesmo, e esse
amadurecimento é linear. Já no feminino, pelo fato de a mulher não ter a oportunidade de ter essa viagem
física, o enredo acaba passando por diversas digressões e o amadurecimento não ocorre de forma linear, mas
sim circular – ela hesita muitas vezes se deve ou não continuar nessa viagem (que é interna) para seu posterior
amadurecimento.
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Essa diferenciação entre a escrita masculina e feminina em um bildungsroman se conecta com a
poesia de Hilda Hilst, pois, na poesia, a mulher tem, historicamente, menos espaço que o poeta homem; para
a mulher se concede a oportunidade de escrever, mas geralmente o que se espera é uma poesia “leve” e
“fácil”. Dessa forma, tanto o romance de formação quanto a poesia possuem uma cara historicamente
masculina e, portanto, duas escritoras mulheres, ao usarem desses gêneros para retratarem a sua busca,
acabam se aproximando.
Pensando nos textos propriamente ditos, também podemos observar algumas características em
comum entre eles. Talvez a principal delas, que pode ser vista já em uma primeira leitura, é a relação que
ambos possuem com uma alteridade. No caso de Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres, essa alteridade
é claramente Ulisses, o mentor e posteriormente amante de Lóri; e no poema de Hilda Hilst é o Sem Nome,
referido no décimo sétimo verso: “[...] E de ti, Sem Nome” (HILST, 2004, p. 111). Esse Sem Nome pode ser
interpretado como um outro amoroso (assim como Ulisses), ou ainda como uma ideia de divindade. Nos dois
casos a relação com essa alteridade não parece se dar de modo simples.
Quanto a Lóri, no início, temos uma presença maior do monólogo na narrativa, que vai aos poucos
se tornando um diálogo com o próprio Ulisses, até chegar a cena final de amor dos dois. Esse processo, no
entanto, não se dá de forma linear, tanto que muitas vezes Lóri pensa em desistir (como citado anteriormente
como característica do bildungsroman feminino). Além disso, ela avança muitas vezes sozinha, sem o auxílio
dessa alteridade específica do Ulisses. Ao final, como já mencionado, os dois acabam numa cena de amor,
que demonstra que essa relação é mais pacífica do que a relação do eu-lírico com o Sem Nome.
O eu-lírico do poema, por versos como “Honra-me com teus nadas.”, “Dá-me pobreza e fealdade e
medo” e “Não desejo alívio”, além de muitos outros, demonstra não querer a simplicidade, mas o caminho
mais tortuoso. Podemos dizer que Lóri também procura esse tipo de caminho com pedras, que é similar à
poética do questionamento clariceana, mas o final dos dois é diferente, visto que o que Lóri quer é aprender
o estado de graça, para poder abraçar sua felicidade sem dor, enquanto o eu lírico de Hilst deseja “desterro
de todas as respostas / Que dariam luz / A meu eterno entendimento cego”.
A dissertação referida anteriormente (SANTOS, 2006), ao discutir a obra de Annis Pratt em relação
à alteridade da mulher, comenta como enquanto o Outro do homem é a mulher, o Outro da mulher é a
natureza. Isso pode ser visto tanto no romance aqui analisado quanto no poema: no romance, a relação de
Lóri com a natureza aparece em diversas cenas e as principais talvez sejam com o mar, na cena do banho, no
qual ela amadurece de maneira significativa, sozinha com a sua alteridade, sem Ulisses (LISPECTOR,
1998a); e com a chuva, que acontece em mais de uma parte do livro, mas que é bastante significativa,
principalmente na cena que antecede seu encontro final com Ulisses:
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Já sei, pensou de repente. Soube que estava procurando na chuva uma alegria tão grande que se tornasse aguda,
e que a pusesse em contato com uma agudez que se parecia com a agudez da dor. Mas fora inútil a procura.
Estava à porta do terraço e só acontecia isto: ela via a chuva e a chuva caída de acordo com ela. Ela e a chuva
estavam ocupadas em fluir com violência. (LISPECTOR, 1998a, p. 145).

Podemos observar, por meio da citação acima, como Lóri se apoia bastante na sua relação com a
natureza, ali representada por meio da chuva. Assim, enquanto está longe de Ulisses e tendo sua
aprendizagem de forma individual, o que serve de suporte para ela é essa alteridade da mulher, a natureza.
Da mesma forma, temos no poema de Hilda Hilst os versos “Dá-me tristes joelhos. / Para que eu
possa fincá-los num mínimo de terra / E ali permanecer o teu mais esquecido prisioneiro.” (HILST, 2004, p.
111), que demonstram também uma relação com a natureza ao usar a expressão “mínimo de terra”. Assim,
o eu lírico quer tecer essa relação com a terra ao unir seus pés, talvez numa alusão a raízes de árvores, com
a natureza. Isso demonstra que nos dois casos a natureza aparece como suporte para as personagens, o que
parece vir, como é trazido por Santos (2006) ao abordar Annis Pratt, de uma tradição literária (podemos
pensar em cantigas de amigo trovadorescas, por exemplo, em que a relação da mulher com a natureza é
grande).
Ainda nesse campo de alteridade como a natureza, outra característica em comum entre as duas é o
uso de bestiários. As duas, em suas produções, não apenas nas obras analisadas aqui, se utilizam de animais.
Aqui, podemos ver no poema de Hilst o uso do cão: “Dá-me mudez. E andar desordenado. Nenhum cão. /
Tu sabes que amo os animais / Por isso me sentiria aliviado”. O animal, assim, aparece de forma positiva.
Parece uma relação parecida com a que Clarice Lispector tem com os animais em sua obra. Em específico,
também há uma cena com um cão em Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres, que ocorre justamente na
cena do banho de mar: “Deviam ser seis horas da manhã. O cão livre hesitava na praia, o cão negro. Por que
é que um cão é tão livre? Porque ele é o mistério vivo que não se indaga.” (LISPECTOR, 1998a, p. 78).
Parece haver, aqui, assim como no primeiro caso, uma relação positiva.
Como falado anteriormente, não é possível afirmar com certeza se o Sem Nome do poema de Hilda
Hilst é um outro amoroso ou uma ideia de divindade. Esse aspecto divino é outro ponto interessante em que
é possível traçar um paralelo entre as duas obras, visto que em Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres
também aparece um Deus constantemente, que em alguns momentos inclusive é confundível com a figura
de Ulisses:

A um movimento seu, que era o de jogar os cabelos para trás, viu num relance o rosto dele, percebeu que ele a
olhava e que a desejava. Sentiu então um pudor que já diferia do que ele chamara de pudor de ter um corpo. Era
um pudor de quem também deseja, assim como Lóri desejara colar o peito e os membros no Deus. Ao perceber
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muito claro o próprio desejo, tornou-se arisca e dura, e ficaram em silêncio o resto da tarde. Ela foi se
tranquilizando e perdeu o medo maior que tinha: o de perdê-lo por se atardar tanto. (LISPECTOR, 1998a, p. 68).

Podemos ver, assim, como Ulisses e Deus estão conectados na mente de Lóri. De uma maneira
parecida, é ambíguo no poema o que seria essa alteridade do Sem Nome, pois as coisas pedidas pela voz
poética poderiam se relacionar com um outro amoroso assim como uma divindade, ele poderia estar atrás do
amor tanto de um quanto do outro, que só é possível em sua concepção depois de atingir o “[...] desnudo até
o osso / Igual a um morto”.
Outro ponto possível de se traçar um paralelo entre as duas obras é o da submissão das personagens:
tanto a voz poética criada por Hilst quanto Lóri são submissas à alteridade com a qual dialogam (no caso, o
Sem Nome e Ulisses, respectivamente). Podemos ver isso por toda a construção que ocorre no romance, pois
quem está “no comando” da relação dos dois é claramente Ulisses – ele é quem decide quando os dois se
encontrarão e, principalmente, ele é quem conduz a aprendizagem – até certo ponto. Algo parecido ocorre
no poema pela presença da palavra joelhos, que pode remeter a humildade e submissão da voz poética em
relação ao Sem Nome.
No entanto, Lóri não se mantém submissa. Desde mais ou menos a metade do romance, é ela quem
acaba sendo responsável pela sua aprendizagem, tendo Ulisses mais como um suporte do que como um
mentor. Isso é bem ilustrado com a cena final do romance:
– Meu amor, você não acredita no Deus porque nós erramos ao humanizá-lo. Nós O humanizamos porque não
O entendemos, então não deu certo. Tenho certeza de que Ele não é humano. Mas embora não sendo humano,
no entanto, Ele às vezes nos diviniza. Você pensa que – Eu penso, interrompeu o homem e sua voz estava lenta e abafada porque ele estava sofrendo de vida e de amor,
eu penso o seguinte: (LISPECTOR, 1998a, p. 158-9).

Dessa forma, Lóri, ao final, acaba ganhando sua própria voz e a exteriorizando. A voz poética do
poema, diferentemente, parece precisar desse diálogo com a alteridade e também que o Sem Nome conduza
a sua busca, não conseguindo alcançar a autonomia que Lóri atingiu.
Apesar de todas as semelhanças, percebemos um final diferente nas duas obras. Não só pela
autonomia que uma personagem consegue e a outra não, mas principalmente pelo tom com o qual as duas
obras terminam. A de Clarice parece ter um otimismo, principalmente comparado com as obras anteriores,
visto que finalmente o amor/a comunhão se concretiza com a cena de amor de Lóri e Ulisses, o que não havia
acontecido nem com Joana em Perto do Coração Selvagem, nem com G.H. em Paixão segundo G.H.
Em oposição, no poema de Hilst, o que observamos é um final com um outro tipo de tom, pois o
amor não se concretiza: “Talvez assim me ames: desnudo até o osso / Igual a um morto”. O uso desse verso
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mostra que a voz poética sente que o Sem Nome não a ama, não corresponde aos seus sentimentos. A morte
e a nudez, no entanto, não significam necessariamente um tom pessimista como se pode pensar em um
primeiro momento, visto que, assim como em Clarice Lispector, atingir esse estado de morte/nudez tem,
paradoxalmente, um valor positivo por representar alcançar um estado de espírito que essas vozes poéticas
procuram, mas que, ainda assim, é diferente do tom otimista que encerra o romance Uma Aprendizagem ou
o livro dos prazeres.
Assim, temos duas grandes similaridades na temática de ambas as obras, principalmente pela busca
de identidade, a procura de um caminho tortuoso até o Sem Nada da voz poética do poema de Hilst e o estado
de graça que Lóri procura se apoiando em Ulisses. No entanto, podemos observar também similaridades na
linguagem utilizada pelas duas, visto que não é difícil de se ver o romance de Clarice Lispector como um
longo poema em prosa. Vemos isso, por exemplo, no seguinte trecho:

Haviam-se passado momentos ou três mil anos? Momentos pelo relógio em que se divide o tempo, três mil anos
pelo que Lóri sentiu quando com pesada angústia, toda vestida e pintada, chegou à janela. Era uma velha de
quatro milênios. Não – não fazia vermelho. Era a união sensual do dia com a sua hora mais crepuscular. Era
quase noite e estava ainda claro. Se pelo menos fosse vermelho à vista como o era nela intrinsecamente. Mas era
um calor de luz sem cor, e parada. Não, a mulher não conseguia transpirar. Estava seca e límpida. E lá fora só
voavam pássaros de penas empalhadas. Se a mulher fechava os olhos para não ver o calor, pois era um calor
visível, só então vinha a alucinação lenta simbolizando-o: via elefantes grossos se aproximarem, elefantes doces
e pesados, de casca seca, embora mergulhados no interior da carne por uma ternura quente insuportável; eles
eram difíceis de se carregarem a si próprios, o que os tornava lentos e pesados. (LISPECTOR, 1998a, p. 22).

A citação acima ilustra bem como Clarice usa de figuras de linguagem como a metáfora, a sinestesia
e aliterações e, com isso, cria imagens para o leitor que se assemelham muito ao universo imagético da
poesia.
Portanto, as obras se aproximam tanto em forma como em conteúdo, principalmente ao pensarmos
na busca de identidade presente em ambas. Além disso, ainda podemos considerar como as duas autoras
escrevem nesse momento com uma continuidade, com uma organicidade em relação às suas obras anteriores.
Isso se dá em Hilda Hilst, segundo Edson Costa Duarte (2004), entre suas obras de 1974 a 1995, ou
seja, cada livro de poesia com um conjunto de poemas com temática parecida. A respeito de Sobre a tua
grande face, que é o livro no qual foi publicado o poema aqui analisado, Duarte fala da tentativa da nomeação
do divino (em outros poemas a autora irá se utilizar de termos como “O DESEJADO” e “Cara Escura”); a
busca da dimensão humana em relação ao divino, com isso elevando a pequenez do homem em direção ao
sagrado por meio desse contato; e também a comunicação com a alteridade, que às vezes é humana, mas em
sua maioria é uma abstração.
Em Clarice, temos com Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres, como bem expôs Vilma Arêas
(2005), um divisor de águas na sua obra. Isso ocorre pelo fato de essa obra ter sido feita por meio de uma
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espécie de colagem de diversos fragmentos de contos e crônicas já publicadas anteriormente, trazendo esse
traço de continuidade. Ainda, podemos ver a trajetória de Lóri como sequência da jornada de Joana, de Perto
do Coração Selvagem (1998b) e também de G.H., de Paixão Segundo G.H. (2009), visto que Lóri consegue
a comunhão com Ulisses, o que não havia sido possível com os homens com os quais Joana se relaciona e
nem com a barata.
Arêas (2005) define a obra de Clarice escrita até A Paixão Segundo G.H. como escrita com as
entranhas e, a partir de Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres e Água Viva, mas completando o processo
com A Via Crucis do Corpo, como a escrita com a ponta dos dedos. Contudo, ser um romance falho não
significa necessariamente algo negativo. Significa, como Edgar Nolasco (2001) aponta, que apresenta faltas
que representam as marcas do romance que exigiu uma “liberdade maior” de Clarice, como ela mesma aponta
na nota inicial de Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres.
Outro fator muito importante de se considerar ao analisar Uma Aprendizagem ou o livro dos prazeres
é pensar no conto “A quinta história”, presente no livro A Legião Estrangeira. Nesse conto, Clarice (2016)
expõe como é possível fazer de uma mesma narrativa várias outras histórias. Parece que é exatamente esse
processo que ela aplicará em sua escrita feita com a ponta dos dedos.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comparamos, portanto, as duas obras, de duas escritoras mulheres (que em comum também tem o
fato de criarem uma espécie de persona para si) sobre a busca da identidade com uma trajetória com apoio
em uma alteridade. Vimos, no entanto, que as duas se resolvem de maneira diferente, pois em Uma
Aprendizagem ou temos um final que pode ser considerado feliz, enquanto no poema temos um tom
melancólico. Isso mostra como há mais de uma maneira de se resolver esse embate que as duas personagens
têm em relação ao seu Outro.
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SOB O SIGNO DA PROVÍNCIA: METAPOÉTICA E IMAGINÁRIO LOCAL NA
LITERATURA PARANAENSE CONTEMPORÂNEA

Marco Aurélio de Souza
RESUMO: O artigo aborda a emergência de um imaginário literário – aqui concebido como uma ótica e um recorte específico
do fenômeno literário, conformado num conjunto de imagens que transmitem sentidos e significados sobre uma literatura
particular e seu desenvolvimento histórico – na literatura paranaense contemporânea, analisando, para isso, o modo como uma
metapoética de ordem local aparece num conjunto de textos literários de autores como Miguel Sanches Neto, Roberto Gomes,
Marcio Renato dos Santos e Rodrigo Madeira. Dialogando com as considerações críticas de Fernando Cerisara Gil e Ademir
Demarchi, o trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado centrada no papel que o jornal Nicolau possui dentro da história
literária do Paraná. A consolidação de um imaginário literário local é relacionada, neste sentido, com a formação de tradição e o
esforço memorialístico desempenhado pelo periódico que, em âmbito regional, estabelece a interlocução crítica e criativa entre
diferentes gerações de escritores paranaenses, trabalhando em prol da configuração de um sistema literário regional, ainda que
incipiente.
Palavras-chave: Literatura paranaense; metapoética; imaginário literário.

1. INTRODUÇÃO

Quando nos referimos à literatura brasileira ou à literatura ocidental, para ficar com dois exemplos
dos mais evidentes, o que exatamente temos em vista? Um conjunto de obras e autores? Uma tradição?
Machado de Assis ou Paulo Coelho? Os dois? E quando pensamos em literatura ocidental, o que logo me
vem à mente é Dante, Shakespeare, James Joyce, Dostoiévski ou, ainda, um escritor pouco traduzido de
origem etíope, brasileira ou guatemalteca? Questão fundamental na resposta das anteriores, este artigo visa
refletir sobre o modo como se formam e reproduzem as ideias e conceitos de uma literatura
identitariamente circunscrita, ou seja, as diferentes literaturas a que nos referimos quando tratamos do
fenômeno literário em nossos discursos, sejam eles de ordem acadêmica ou não.
Problema pouco explorado, embora presente em praticamente todo e qualquer discurso literário de
pretensão historicizante, as imagens do passado relativas à literatura são um vazio teórico que, por isso
mesmo, nos obrigam a tratá-las como autoevidentes, sem perscrutar seu modo de funcionamento,
produção, transformação e reprodução. Trazê-las para um primeiro plano, fazê-las emergir no oceano da
literatura, é o objetivo primeiro deste trabalho, que se debruçará sobre um contexto específico de
manifestação literária: a literatura paranaense contemporânea. Antes de nos aventurarmos por estas plagas,
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porém, delimito na sequência o espaço conceitual e teórico que emprega sentido às hipóteses com as quais
trabalharei ao longo do texto, para, por desdobramento, propor a noção de imaginário literário local.
Em As Invenções da História, Stephen Bann (1994) busca compreender a constituição de uma
imaginação histórica da/na modernidade, mediante a análise das mais variadas manifestações e expressões
do conhecimento histórico em sociedade. Entendido como múltiplo e não passível de redução ao campo
acadêmico de pesquisa na área de História, o conhecimento histórico se traduz, para o autor, nas diferentes
formas de olharmos para o passado. Neste pensamento que se forma a partir do retrovisor, porém, estamos
imbuídos de conceitos, ideias e modos de narrar que podem ou não ser fruto do trabalho de historiadores,
vez que as formas assumidas por tal conhecimento são marcadas por uma notável plasticidade e
heterogeneidade, donde filmes, museus, romances, pinturas, jogos, literatura de testemunho, etc.,
concorrem em nossa imaginação histórica na formação de uma interpretação particular de determinado
recorte de eventos – o que denomino, com Ankersmit, uma “imagem do passado” (ANKERSMIT, 2001, p.
156), ou seja, o resultado do processo de seleção que os historiadores (ou aqueles que trabalham com
vestígios do passado) operam na elaboração discursiva de sua visão sobre a matéria prima da história,
definindo que partes de determinado recorte temporal possuem relevância, e quais os enunciados que
individualizarão essa parte do passado sob a forma de um texto. Deste modo, podemos dizer que a cultura
histórica opera recorrendo às imagens do passado que, por sua vez, podem ser mais ou menos
disseminadas, aceitas ou rejeitadas pela sensibilidade histórica hegemônica de uma sociedade.
Em paralelo ao exposto, penso a história literária como parte desta imaginação histórica mais
ampla, operando também por meio de imagens do passado, as quais trabalham na formação de um
imaginário literário. Recortes como o “Modernismo da década de 20”, o “Romance de 30” ou a “Geração
mimeógrafo” são, dentro dessa ótica, imagens do passado literário que conquistaram força suficiente para
serem cristalizadas na sensibilidade de um conjunto de leitores, por meio da reprodução de discursos
críticos, mas também diletantes, cinematográficos, literários, museológicos e pedagógicos, que organizam
conjuntos de obras e autores em torno de uma narrativa sobre o passado, dando contornos concretos a esse
imaginário.
Parto deste princípio, por conseguinte, para pensar a formação de uma tradição literária paranaense
e, consequentemente, um imaginário literário de âmbito regional, que produz e reproduz imagens do
passado, elencando autores, depositando valor em determinados nomes e formando um cânone local. Esta
operação, no entanto, e para fins deste artigo, será pensada a partir do próprio texto literário, ou seja,
mediante o recurso a uma metapoética, vista como sintoma da formação de tradição e imaginário local.
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Nesse sentido, analisaremos textos dos autores Roberto Gomes, Miguel Sanches Neto, Marcio Renato dos
Santos e Rodrigo Madeira, procurando neles as vias de acesso a esse universo de referências e sentido
narrativo particular.
2. CULTURA LITERÁRIA E CÂNONE REGIONAL EM “JÚLIA”, DE ROBERTO GOMES

Em meados do século XIX, no litoral catarinense, uma jovem poeta romântica se divide entre, de
um lado, a pressão social e familiar por um casamento com homem de posses e influência na política local
e, de outro, sua paixão platônica por um violeiro trovador, poeta como ela. Além de cinco anos mais novo,
porém, seu amado é um homem sem qualquer tostão. O pai da moça, falecido há alguns anos, em
Paranaguá, deixou somente um punhado de lembranças para mulher e filha que, sem os alívios financeiros
de uma gorda herança ou o porto seguro de uma figura masculina dentro de casa, mudou-se para São
Francisco do Sul, cidade portuária de alguma importância para a província de Santa Catarina. A mãe,
preocupada com o futuro da filha, empenha-se na missão de acertar o seu destino, encaminhando-a o
quanto possível àquele compromisso que lhe parecia financeiramente mais cômodo, mediante uma
constante reprovação de seu comportamento demasiado livre, ao menos para os padrões de época e do
lugar.
Em síntese ligeira, o parágrafo anterior nos fornece os elementos básicos para uma tragédia de
sabor oitocentista. Conformada à História, com H maiúsculo, nossa heroína tinha tudo para ser uma
madame Bovary à brasileira. Se o desfecho para tal enredo não constitui tragédia equivalente àquela do
clássico francês, de modo algum podemos considerá-la uma história feliz. Júlia, a poeta provinciana, casouse com aquele partido melhor posicionado, o imigrante português que, em São Francisco, enriqueceu a
olhos vistos, galgando postos importantes na política da cidade e da região. Consumado o casamento, a
paixão antiga pelo músico errante foi se mostrando cada vez mais distante e improvável, de modo que,
junto a esta, outra paixão se arrefece no coração angustiado da moça; a paixão pelos poemas. A vida ao
lado de um homem prático, assumindo os papéis de uma dama da alta sociedade, matou, pouco a pouco, os
sonhos juvenis que Júlia alimentava quando publicava, ainda moça, controversas opiniões sobre a liberdade
feminina nos jornais.
Troquem-se nomes e datas e essa história, tão exemplar das relações hegemônicas vividas num
relacionamento patriarcal, poderia ser a de muitas outras mulheres – tanto de ontem como,
lamentavelmente, também de hoje – que, empurradas para um casamento de conveniência, veem sua
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interioridade estrangulada pelo matrimônio. Trata-se, porém, de uma trama com fundamento histórico: o
romance Júlia (2008), do escritor Roberto Gomes, tem como centro de seu enredo a biografia de Júlia da
Costa, poeta nascida em 1844, na cidade de Paranaguá, que cedo se mudou com a mãe para São Francisco
do Sul, litoral norte de Santa Catarina, onde viveu o resto de seus dias, vindo a falecer em 1911.
Com seus restos mortais sepultados em panteão no centro histórico de Paranaguá, a escritora
sobrevive na memória oficial dos estados de Santa Catarina e, especialmente, do Paraná, tendo seu nome,
por exemplo, batizado ruas e alamedas em cidades como Curitiba, São José dos Pinhais, Florianópolis,
Ponta Grossa, Cambé e São Francisco do Sul, além de sua cidade natal. Neste ponto, impõe-se uma questão
que, de aparência mais ou menos evidente, consiste, na verdade, em uma provocação: afinal, que razões
levam uma poeta como Júlia da Costa, desconhecida do grande público e de inexpressiva fortuna crítica, a
ser lembrada pelos meios oficiais de tantas cidades, chegando a figurar, inclusive, como protagonista de um
romance contemporâneo?
Para o autor do romance, seu interesse pela biografia de Júlia como matéria ficcional se explica por
ter ela conseguido, num século de restrições à mulher, “se impor como intelectual, como poeta (não
excepcional, mas de boa qualidade) e, não bastasse, como rara figura humana” (GOMES, 2008, s/p). Se
não nos cabe contestar as razões para que o ficcionista tenha encontrado na vida de Júlia matéria digna de
um romance, resta dizer, porém, que sua memória precisou chegar ao escritor mediante algum mecanismo
prévio, que tem sua própria razão de ser. Sendo assim, a questão inicial se desloca e encontra novo ponto
de inflexão. Afinal, se as qualidades pouco usuais de Júlia fizeram dela, na expressão de Gomes, uma “rara
figura humana”, é certo que a suposta raridade não tenha sido tão excepcional a ponto de seu nome constar
na memória de outros estados brasileiros, para além das fronteiras regionais e dos lugares em que a poeta
viveu. Por mais superficial que o argumento possa parecer, há que se dizer e repetir o óbvio: Júlia da Costa
não batizou ruas em São Paulo ou no Rio de Janeiro – sua memória sobrevive, é evidente, restrita a âmbitos
paranaenses.
Reeditada pela Imprensa Oficial em 2002, a obra de Júlia da Costa teve, nos últimos anos, recepção
crescente, embora ainda circunscrita. Adaptada ao teatro, não raro seus poemas românticos aparecem, aqui
ou ali, como pioneiros na história literária do Paraná. Assim, chegamos ao ponto em que o nó parece
desatar. Júlia da Costa está marcada na história paranaense pelo posto honroso – conquanto questionável, a
depender dos critérios de avaliação – que ocupa na memória literária da região: trata-se, para muitos, de
nossa “primeira poeta”. Falamos, portanto, da mulher que, miticamente, inaugura um eventual cânone
literário do Paraná. Deste modo, seu tratamento ficcional não se equivale ao de qualquer outra personagem
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feminina dotada das mesmas qualidades humanas, mas é investido de significado na medida em que o
nome de Júlia representa algo mais do que uma mulher sensível e a frente do seu tempo para o leitor
paranaense.
Exemplar de uma metapoética regional, o romance de Gomes tem, nas marcas desta escolha, uma
vinculação e um espelhamento. Escrevendo sobre uma personagem histórica da literatura do Paraná, o
autor alimenta um imaginário literário ao qual, de algum modo, ele mesmo é ator e participante,
contribuindo para o adensamento de uma cultura literária de ordem local, que, no limite, sustenta e confere
sentido a manifestações literárias identificadas com este imaginário. Sua recepção, por tudo isso, será
marcada pela escolha da protagonista, que confere ao texto alguma aura de mito fundador, de um mergulho
aos primórdios da experiência literária do Paraná.

3. IMAGINÁRIO LITERÁRIO E CENA LOCAL EM CHÁ DAS CINCO COM O VAMPIRO, DE
MIGUEL SANCHES NETO

Refém dos vícios e limitações da vida na pequena cidade, o jovem Roberto Nunes, vulgo Beto,
seguindo o conselho de sua tia Ester, decide trocar Peabiru, norte do Paraná, por Curitiba, mirando, na
capital do seu estado, uma nova vida e, nela, a possibilidade de se tornar escritor. Desempenhando com
competência o papel de crítico literário, o rapaz se aproxima da fauna de escritores do lugar, conhecendo
por dentro os meandros de uma cena literária que, aos poucos, vai se revelando vaidosa, autocentrada,
mesquinha e colorida pela bajulação e difamação mútua. No cume dessa montanha, porém, faz sombra aos
demais a figura de Geraldo Trentini, contista nacionalmente reconhecido, de quem Roberto se torna uma
espécie de pupilo. Entre uma e outra andança paranoica pelo centro da cidade, o rapaz vai desvelando os
métodos do mestre, bem como sua relação ambivalente com o background do meio literário (editoras,
críticos, imprensa), a qual permite que Trentini, mesmo recluso, mantenha o status inconteste de grande
escritor.
É Beto quem nos narra o romance. Se bem que nutrindo verdadeira admiração pela obra e talento de
Trentini, sua aproximação com o escritor de carne e osso não é, de forma alguma, cega ou ingênua. Ao
contrário, Beto vai nos confrontando com um homem cheio de defeitos, rasuras éticas e morais, que cada
vez mais nos parece estagnado, parado no tempo, repetindo-se à exaustão, enquanto vive de glórias
passadas. Um traço de sua personalidade, no entanto, se sobressai: com discrição obsessiva, Trentini afasta
de si a presença de jornalistas e leitores curiosos, cultivando um mito que, diante da proximidade
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conquistada pelo jovem crítico, não resiste ao olhar atento do discípulo. Em sua narrativa, Roberto nos
revela o lado humano do herói.
Estamos tratando de Chá das cinco com o vampiro (2010), romance de Miguel Sanches Neto. Entre
vaias e aplausos, o livro veio a público mediante situação bastante atípica – ao menos para este mercado
tão silencioso, o da literatura: seu lançamento gerou grande expectativa entre os meios letrados de Curitiba,
que comentavam há mais tempo a polêmica de seu conteúdo. Roman à clef1, o autor se utilizou de
personagens reais, prontamente reconhecidas pelo ambiente literário de Curitiba, para dar forma a uma
trama que perscruta, entre outros temas, a solidão, a mesquinhez e as carências afetivas de um grupo social
comumente incensado por sua sensibilidade idealizada; o dos escritores. O escândalo, porém, não para por
aí: o grande mestre de Beto encontra, fora do livro, o seu duplo – Geraldo Trentini é, obviamente, um
pseudônimo para Dalton Trevisan, contista reconhecido não só por sua obra literária corrosiva, como
também pela aversão que, desde sempre, possui por tornar pública a sua vida íntima.
Desnecessário dizer que, sob o signo da polêmica, muito já foi escrito a respeito da obra. Se, por um
lado, o recurso de correspondência com o real gerou publicidade em torno do romance, por outro, contudo,
a polêmica parece ter nublado muito da crítica efetivamente literária, que estava interessada no texto mais
do que na briga entre autores. O mais das vezes, foram tecidos comentários que ora opunham o romancista
ao famoso contista, ora fomentavam discussões relativas ao papel da ética (e da falta dela) no modus
operandi dos escritores. Num caso ou noutro, o paratexto nos impele a pensar o romance sob um único
viés. Por trás da polêmica, no entanto, Chá das cinco com o vampiro levanta uma série de questões
instigantes, entre as quais o imaginário literário que, na cidade de Curitiba, vai se compondo ao longo das
últimas décadas.
Entre as personagens do romance, muitos são os escritores curitibanos – ou radicados em Curitiba à
época representada no enredo – que podemos facilmente identificar por meio de suas características e
peculiaridades, o que reforça mais e mais a lista de inimizades que o livro garantiu ao seu autor. Embora os
nomes sejam outros, estão lá uma série de ficcionistas que marcaram época no local: Valério Chaves,
escritor experimental, que usa colagens e fotografias em seu texto pretensiosamente vanguardista, e que faz
um eco deprimente de Valêncio Xavier; o turco Akel, que publicou sua vasta produção de forma
independente, assim como outro turco, este de carne e osso, Jamil Snege; Uílcon Branco, escritor de
origem humilde que, tal como sua contraparte “real”, o Wilson Bueno, editou um periódico cultural entre o
1

A expressão designa uma forma narrativa em que o autor trata de pessoas reais por meio de personagens fictícios, geralmente
se utilizando de anagramas e pseudônimos alusivos para garantir a associação entre personagem real e ficcional por parte dos
leitores.
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final dos anos 80 e o início dos 90; entre outros escritores, críticos e jornalistas que engrossam a lista e
perfazem um cenário literário da capital paranaense.
Assim, pela via das relações profissionais e afetivas estabelecidas entre escritores que habitam um
mesmo meio, o romance de Sanches Neto nos dá elementos para pensarmos o conceito de imaginário
literário à luz de um contexto local ou regional.
Sem padrinhos nem contatos no provinciano mundo literário de Curitiba, Beto Nunes inicia sua
aventura na capital procurando se aproximar de Geraldo Trentini, o escritor com maior relevo na topografia
local. Arredio, o contista não se deixa interpelar facilmente. Beto, porém, está decidido a dar cabo a uma
temporada de caça ao vampiro. Vagando pelas imediações da casa de Geraldo, Beto forja encontros casuais
e, criada a coragem, chega a bater à porta do grande escritor. À cata de um ensejo, o jovem deslumbrado
inventa entre os dois a ponte possível: mente ao vampiro sua amizade com Valter Marcondes, crítico
nacionalmente reconhecido, amigo de Trentini dos tempos da revista João – referências essas que, do lado
de cá, nos ligam a Wilson Martins e à revista Joaquim2. O narrador alega ter realizado uma crítica à obra de
Trentini que, com o dado, esmorece em sua repelência social, pedindo-o para que lhe envie o artigo. Daí
por diante, o contato vai se estreitando aos poucos e, antes que uma inevitável ruptura aconteça
(eventualmente, o contista briga com todos ao seu redor), a intimidade entre ambos cresce. Lentamente, os
bilhetes se tornam ligações telefônicas; mais tarde, encontros presenciais, chás e passeios pelo centro da
cidade.
No relato de Beto, percebe-se um confronto geracional entre o pupilo e seu mestre. Inicialmente, o
jovem crítico adere à genialidade do contista, sem forças para encontrar em sua obra um traço de
humanidade – seus defeitos ou inconsistências, suas imperfeições estéticas. Com o tempo, a proximidade
com o homem vai lhe fornecendo as bases para uma crítica mais contundente e rigorosa. Roberto Nunes
passa a identificar nos novos livros de Trentini uma repetição infindável que, antes que um aprimoramento
estilístico, é vista como a gagueira do senil, uma incapacidade do grande escritor de sair da sua juventude
artística e tomar os ares da contemporaneidade. Geraldo estava preso, noutras palavras, a um passado que,
além de incompatível com os novos tempos, de fato nunca existiu: a Curitiba do contista era somente sua,
quase esquizofrênica, habitada por figuras que há muito não se viam pelas ruas da capital.
Como se vê, o romance levanta discussões que nos interessam de perto: performando aquilo que
Harold Bloom chamaria de “ansiedade da influência” (BLOOM, p. 19, 2010), Miguel Sanches Neto revela
não somente o quanto a grande inspiração pode asfixiar a emergência de uma voz ficcional original como

2

Trata-se de revista criada e editada por Dalton Trevisan entre os anos de 1946 e 1948, na cidade de Curitiba.

SOUZA, Marco. A. de. Sob o signo...

156

também, e a um só tempo, suscita um debate a respeito da formação de uma tradição regional. Não raro,
seu narrador afirma o poder paralisante que a grande atração por Geraldo Trentini exerce sobre jovens
candidatos a escritor, sobretudo no caso dos paranaenses: “A presença de Geraldo Trentini em minha
literatura tinha um efeito paralisante. [...] A história literária está cheia de exemplos de personalidades
fortes que sufocaram aqueles que viveram à sombra de uma produção maior. Era isso que estava
acontecendo comigo” (SANCHES NETO, 2010, p. 125).
Para além da discussão criativa de nível individual, sua narrativa ilustra magistralmente uma
espécie de sistema ou subsistema que alimenta o trabalho literário de diversas personalidades do meio
letrado curitibano. Como localidades literárias, e não geográficas, as cidades de Beto Nunes e Geraldo
Trentini, ou de Miguel Sanches e Dalton Trevisan, constituem um mapa mental que, do ponto de vista das
humanidades, exprimem uma sorte de imaginário. Contudo, se Dalton Trevisan retratou o povo humilde e
anônimo da capital paranaense – seus milhares de Joões e Marias –, Sanches Neto trouxe ao seu romance
os literatos mais conhecidos de uma geração específica, construindo, desse modo, uma imagem do passado
literário do Paraná e/ou de sua capital. Essa imagem do passado construída pelo romance, porém, é
indissociável à ideia de uma literatura paranaense, mais ou menos, discernível, ou seja, com tradição,
autores, obras e vida literária própria. E ao mesmo tempo em que busca desmistificar seu principal autor –
Dalton Trevisan –, humanizando-o e reconhecendo suas imperfeições, afirma ainda mais a grandeza do
ícone, que passa a figurar em histórias ficcionais com um estatuto renovado: o centro de uma cena literária
composta por dezenas de outros escritores, todos eles buscando chegar lá, num lugar em que o vampiro, faz
tempo, já chegou.
4. À SOMBRA DE UM “POLACO LOCO PACA”

Se Miguel Sanches Neto encontrou no contista curitibano a figura do mestre a ser superado, é com a
emulação e ficcionalização do poeta Paulo Leminski, entretanto, que a força do tema, por sua recorrência,
melhor se revela em âmbito local. Tal afirmação vai de encontro à ideia presente no prefácio à antologia
poética Passagens (2002), organizada pelo crítico e escritor maringaense Ademir Demarchi, que também
assina o prefácio da obra. Avaliando a produção paranaense de poesia da década de 1990, Demarchi
assinala a influência inconteste exercida por Paulo Leminski sobre toda uma geração de escritores
paranaenses subsequentes, afirmando, inclusive, que a figura do polaco se tornou um obstáculo criativo,
uma referência a ser superada. Para ele,
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a influência de Leminski foi evidente, a tal ponto que talvez não haja um poeta aqui que não tenha, em algum
momento, repetido a sua dicção ou escrito um haicai, formato este que, pode-se dizer, alastrou-se de tal forma
que parece ser o soneto nauseante da nossa época. Leminski, assim, tornou-se uma referência a ser superada,
portanto a se opor, sobretudo para estar à altura daquele poeta irreverente, militante e do contra, para dizer o
mínimo. (DEMARCHI, 2002, p. 17).

Esta, precisamente, a ideia explorada pelo conto “A noite está velha”, de Marcio Renato dos Santos,
um belo exemplo de figuração crítica desta onipresença leminskiana no imaginário literário local.
Publicado no livro 2,99 (2014), o conto aborda a realização de um concurso semanal de imitadores do
Paulo Leminski. Reunidos no bar Bashô, dezenas de
poetas” bigodudos, sob a chancela dos aplausos mútuos, enunciam seus joguetes vazios de linguagem. Após
uma overdose de imitações baratas da dicção leminskiana, todas elas devidamente festejadas pela plateia
etílica, Claudio, o protagonista do conto, sobe ao palco e, no microfone, faz menção ao título de obras de
autores como Jamil Snege, Wilson Bueno e Manoel Carlos Karam. Em resposta, sobram-lhe as vaias do
público. O conto termina com uma fuga: a turma do Bar Bashô perseguindo Claudio que, depois de despistar
os bigodudos enraivecidos, ouve de um vendedor de cachorros-quentes: “Você é o verdadeiro leminskiano. O
leminskiano de verdade não imita o Leminski, não usa bigode nem pratica trocadilhos. O leminskiano de
verdade é o anti-Leminski. (SANTOS, 2014, p. 31).

A imagem do mestre a ser superado também é a tônica do poema “Ao meu assassino”, de Rodrigo
Madeira, publicado na Antologia Relevo 5 Anos (2015). Afirmando a existência de muitos equívocos
relacionados à causa de morte de Leminski – “morreu de bebida, de Curitiba/de haraquiri e o diabo!” –, o
poeta confessa ser o verdadeiro autor de sua morte, dando detalhes da própria atuação. “É a ordem natural
das coisas”, continua, afirmando, incontornavelmente, também a sua morte pelas mãos de um novo poeta:
“inevitável que seja,/em algum lugar da cidade/meu assassino está nascendo”. O poema termina
constatando a dinâmica da vida literária, onde o nascimento de um poeta implica a morte do anterior,
metáfora básica para a ideia de superação: “não há jeito,/é certo como o sábado/tal qual as putas de outros
tempos,/o poeta cora seu rosto com sangue./o sangue de outros poetas” (MADEIRA, 2015, p.67).
Seja no artigo de Demarchi, seja no conto de Marcio Renato dos Santos, ou ainda no poema de
Madeira, a ideia de superação da figura icônica se repete, encontrando em Leminski o grande nome de toda
uma geração que, sufocada por sua dicção peculiar, procura uma voz própria à custa do sacrifício de seu
poeta maior. Para fins deste artigo, interessa-me a figuração de uma tradição que parece estar já
consolidada, traduzida sob a forma do poeta forte e sua multidão de seguidores. Ícone pop da poesia – e os
números de venda da antologia Toda Poesia (2013) depõem em favor da afirmação –, em âmbito
paranaense, a dicção poética de Leminski é ainda mais usada e abusada.
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O tratamento literário dispensado à figura de Leminski corrobora na percepção do fenômeno aqui
tratado como tema e objeto. Uma das marcas possíveis da formação de uma tradição literária – seja ela de
ordem local, nacional ou universal; ou mesmo vinculada a grupos minoritários e outros recortes identitários
–, pode ser vista no diálogo intertextual com outras obras e autores que permeiam determinado contexto de
produção, às vezes por meio da referência implícita ou declarada, outras mediante o ato de ficcionalização
do universo literário, que transforma escritores em personagens e os coloca no centro de um romance,
conto ou poema. Em ambos os casos, a matéria ficcional trabalha em favor da formação de um imaginário
literário, aqui entendido como uma ótica específica sobre o fenômeno literário, conformada por imagens
que transmitem significados sobre uma literatura particular.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Busquei demonstrar, por meio da seleção e análise de textos representantes de uma metapoética
paranaense, o modo como uma tradição local e, consequentemente, um imaginário literário local vem se
sedimentando ao longo das últimas décadas mediante, entre outros recursos, a própria matéria ficcional
escolhida pelos escritores paranaenses. Por motivos de espaço, uma explicação possível para a emergência
do fenômeno deverá ficar em suspenso. Cabe assinalar, porém, que o dado nos permite pensar em uma
literatura paranaense e na configuração da sua história, o que não quer dizer, é claro, que motivos bairristas
devam conformar a apreensão do material literário. Antes, significa apenas que, na configuração de uma
história literária, estamos sempre divididos entre as dimensões correlacionadas do texto (dado empírico,
cognitivo) e do universo cultural no qual estamos inseridos (dado subjetivo, identitário); o que resulta em
uma multiplicidade de diferentes experiências literárias, todas elas legítimas e aptas a serem vivenciadas.
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AMBO AEVO CANTUQUE PARES: UMA LEITURA METAPOÉTICA DA
SEGUNDA ÉCLOGA DE NEMESIANO

Melissa Scapin Menegola

Resumo: Quatro éclogas de Marco Aurélio Olímpio Nemesiano, poeta da corte do imperador Caro (final do século III d.C.),
sobreviveram até os nossos dias. Nelas, frequentemente, o autor propõe intertextos com seus predecessores. Partirei de uma
análise de passagens de sua Segunda Écloga que concernem à caracterização tanto dos pastores como das suas canções,
buscando explicitar suas relações com a tradição bucólica – nomeadamente, com Teócrito (Idílio 8), com Vergílio (Écloga 2;
Écloga 7), e, a depender de uma questão de datação, com Calpúrnio Sículo (Écloga 2; Écloga 6). Levando em conta essas
referências, que, certamente, permitem uma compreensão mais completa do poema, tenho como objetivo fazer uma interpretação
metapoética das passagens selecionadas da écloga de Nemesiano.
Palavras-chave: Poesia bucólica; tradição bucólica; Nemesiano.

1. INTRODUÇÃO

Nemesiano alcançou, ainda em vida, no final do século III d.C., enorme prestígio por meio de
empreendimentos literários de gêneros diversos. Apesar de sua proficuidade e sua popularidade, além das
éclogas, preservaram-se apenas fragmentos do Cynegetica, poema didático de caça. As éclogas, por sua
vez, foram transmitidas até os nossos dias em conjunto com a poesia bucólica de Calpúrnio Sículo, sob o
nome deste último poeta, e apenas recentemente foram dissociadas das demais.
Na Écloga 2, os pastores cantam para aliviar as dores causadas pelo amor de uma mesma moça.
Pretendo analisar, nessa écloga, a caracterização dessas personagens e de seus cantos, levando em conta os
diversos intertextos desse poema com a tradição bucólica, para, a partir desses elementos, chegar a uma
leitura metapoética.
Este trabalho é fruto de um projeto de iniciação científica, do qual participei entre abril de 2016 e
março de 2017, sob a orientação do professor Dr. Alessandro Rolim de Moura. Esse projeto de pesquisa era
intitulado “Os desdobramentos da tradição bucólica clássica na Antiguidade Tardia e na Idade Média” e
teve como objetivo o estudo e a divulgação da poesia bucólica escrita em latim nesse período. É justamente
com esse intuito de trazer a público as éclogas tardo-medievais que permeia a minha motivação para este
artigo, servindo-me, mais especificamente, da Segunda Écloga de Nemesiano.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E DISCUSSÃO
A abertura do poema, “O menino Idas e o menino Álcon ardiam pela formosa Dônace” 1, já o
inaugura com uma referência ao primeiro verso da Écloga 2 de Vergílio: “O pastor Córidon ardia pelo
formoso Aléxis”2. Ao mesmo tempo, nessa passagem, Nemesiano retoma seu antecessor bucólico mais
imediato, Calpúrnio Sículo, que, em suas éclogas 2 e 6, descreve seus pastores, também chamados Idas e
Álcon, como meninos, respectivamente: “O menino Ástaco e o menino Idas [amaram] a virgem Crócale”3;
“Níctilo e o menino Álcon”4. Além disso, a sintaxe do primeiro verso da écloga de Nemesiano é idêntica à
sintaxe do primeiro verso da Écloga 2 de Calpúrnio.
A passagem em seguida descreve o mote amoroso que explica a causa do sofrimento dos jovens:
após terem se apaixonado pela mesma donzela e a molestado, foram privados de sua companhia, pois ela
permanecia confinada em casa pelos pais. O nome da moça pela qual os pastores ardem de amores é
Dônace, ou, no texto original, Donax, que, como substantivo comum5, de acordo com o A new Latin
dictionary, de Lewis e Short (1891, p. 610), é definido como “a sort of reed or cane, Cyprus-reed”, uma
espécie de cana, sendo equivalente ao grego δόναξ. No A Greek-English léxicon, de Liddel e Scott (1883,
p. 383), o verbete é assinalado, dentre outras, pelas seguintes acepções: “pole-reed”, um tipo específico de
cana, mas também “shepherd’s pipe”, flauta de pastor. De qualquer forma, caniço, e, por metonímia, flauta,
o instrumento do fazer poético bucólico por excelência6, fazem parte do conjunto vocabular pertencente ao
lugar-comum do gênero na expressão de elementos metapoéticos, que se utiliza da flauta como metáfora
para os instrumentos do próprio escritor em seu ofício criativo.

1

Nem. 2.1-2: Formosam Donacen puer Idas et puer Alcon / ardebant. Todas as traduções das éclogas utilizadas neste artigo são
minhas.
2
Verg. 2.1: Formosum pastor Corydon ardebat Alexim.
3
Calp. Síc. 2.1: Intactam Crocalen puer Astacus et puer Idas [dilexere].
4
Calp. Síc. 6.1: Nyctilus et puer Alcon.
5
A utilização de δόναξ, ᾶκος como substantivo comum remonta a Teócr. 20.29 (GOW, 1952) . Essa écloga pode ser encarada
como intertexto pra mais de um elemento da écloga de Nemesiano, especialmente, no canto de Álcon. Segue um resumo do
enredo: o pastor é rejeitado por sua amada, chamada Eunica, quando tenta beijá-la, sendo desdenhado por ser vaqueiro. Ela vai
embora, e ele se enche de cólera. Então, interpela os pastores, dizendo que não é belo, mas que tem muitas qualidades,
especialmente relacionadas às suas habilidades em modular melodias. Depois, queixa-se da rejeição sofrida e evoca mitos de
deuses que se apaixonaram por pastores, contrastantes com a atitude da moça, que se coloca em posição de superioridade até
mesmo em relação aos seres divinos. Por fim, dirige-se a Afrodite, pedindo que Eunica não beije seu amado, mas durma sozinha.
6
Em latim, geralmente fistula ou calamus, e. g. Verg. 1.10 (calamo); 3.13 (calamos); 5.2 (calamos); 6.69 (calamos); 8.24
(calamos); 2.37 (fistula); 3.22 (fistula); 7.24 (fistula); 8.33 (fistula); 10.34 (fistula). Calpúrnio e Nemesiano também se valem do
vocábulo harundo (“cana”) para flauta; e.g. Calp. Síc. 1.18 (harundine); Nem. 1.3 (harundine). A metonímia dessas imagens
também se aplica, por exemplo, a tibia, que pode significar “flauta”.
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A perda da virgindade de Dônace é relacionada a uma série de sintomas físicos7, dentre os quais
está a perda da voz melodiosa, ou, em latim, “tenuis”, vocábulo que concentra os ideais neotéricos, filiados
a Calímaco (KARAKASIS, 2011, p. 300). Esse som dá lugar a outro, grave ou pesado, no original,
“pinguis”, que, mais literalmente, significa gordo ou fértil (LEWIS; SHORT, 1891, p. 1378), um termo
muito utilizado8 para descrever a fartura dos rebanhos que as personagens do gênero bucólico pastoreiam.
Essa transição simboliza a recusatio, a recusa, de um modo elegíaco de inspiração calimaquiana, em prol
de um tom bucólico, pastoral e antielegíaco9. Em seguida, é feita uma equiparação das características dos
dois rapazes, nos seguintes termos: “Ambos são iguais quanto à idade e ao canto, e quanto à aparência não
diferentes, ambos de bochechas lisas, ambos de cabelos intonsos. E aqui, sob o plátano, mestos, alternam
consolações para seus infortúnios, Idas nos cálamos e Álcon nos versos” (Nem. 2.16-19).10
Essa descrição faz referência ao Idílio 8 de Teócrito: “Ambos eram ruivos, ambos meninos, ambos
doutos na flauta e no canto ambos”11. Também a Écloga 5 de Vergílio é aludida nessa passagem: “[ambos
bons,] tu em soprar os leves cálamos, eu em dizer os versos”12; bem como sua Écloga 7, em duas
passagens: “ambos na flor da idade, árcades ambos, pares no canto e preparados para a resposta” 13, que,
como fica bastante evidente na comparação, já contém uma citação aos versos de Teócrito acima
abordados; e “com versos alternados”, no original, “alternis... versibus” (Verg. 7.18), na mesma posição
métrica que “alternant versibus”.
Como já foi explicitado acima, os nomes dos pastores remontam ao repertório do mais imediato
antecessor de Nemesiano. Por isso, vale a pena investigar suas caracterizações prévias em busca de uma
comparação que possa colocar essa questão sob uma outra ótica. Na Écloga 2 de Calpúrnio, Ástaco e Idas
disputam o amor de uma mesma moça, enquanto, na Écloga 6, Álcon e Níctilo altercam. Nos dois casos,
invariavelmente, as personagens rivalizam amargamente. Aos pastores de Calpúrnio, atribuem-se
características discrepantes: enquanto Álcon e Níctilo são bastante díspares em idade, sendo Níctilo
notavelmente mais velho que Álcon; Idas e Ástaco são iniciados em diferentes artes, sendo o primeiro um
pastor e o segundo um jardineiro. Os pastores de Nemesiano, no entanto, são descritos como pares em
“Posto não com tão tênue corda soasse sua voz e o som pingue fosse incômodo” (Nem. 2.11-12: quod non tam tenui filo de
voce sonaret / sollicitumque foret pinguis sonus).
8
E.g. Verg. 1.35; 6.4. O fato de o termo “pinguis” aparecer, pelo menos na poesia de Vergílio, associado mais a elementos da
vegetação que propriamente ao gado também pode estar sendo levado em conta, uma vez que “donax” faz parte desse campo
semântico.
9
KARAKASIS (2011, p. 297-320) já explorou, em detalhes, a frustração dessa recusatio.
10
Nem. 2.16-19: ambo aevo cantuque pares nec dispare forma, / ambo genas leves, intonsi crinibus ambo. / atque haec sub
platano maesti solatia casus / alternant, Idas calamis et versibus Alcon.
11
Teócr. 8.3-4: ἄμφω τώγ᾽ ἤστην πυρροτρίχω, ἄμφω ἀνάβω, / ἄμφω συρίσδεν δεδαημένω, ἄμφω ἀείδεν.
12
Verg. 5.2: [boni... ambo] tu calamos inflare leves, ego dicere versus.
13
Verg. 7.4-5: ambo florentes aetatibus, Arcades ambo, / et cantare pares, et respondere parati.
7
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todos os aspectos, inclusive no amor pela mesma moça e por tê-la molestado ao mesmo tempo. Por isso, o
poema é destituído de qualquer possibilidade agonística entre eles14 (HUBBARD, 1998, p. 183-184). O
objetivo das canções dos meninos não é, portanto, superar o oponente, mas, como o texto nos informa,
“alternar consolações para seus infortúnios”15. E, na verdade, elas não tomam a forma de um canto amebeu,
mas de duas composições maiores de igual extensão, que reforçam essa dimensão de paridade e
reciprocidade entre eles16.
No entanto, toda essa mutualidade não impede que os rapazes tenham características diferentes:
embora a convenção editorial informe o primeiro canto como sendo de Idas e o segundo, de Álcon,
Hubbard (1998) e Karakasis (2011)17 consideram que, de acordo com o próprio texto, Álcon canta os dois
poemas, enquanto Idas o acompanha musicalmente: “Idas nos cálamos e Álcon nos versos”18. O fato de
Álcon cantar e Idas tocar a flauta, que é o elemento distintivo mais marcante entre os dois, é precisamente
um indicativo do sentimento de mutualidade e paridade entre eles.
Além disso, outra diferença notável pode ser sublinhada: Álcon afirma, por duas vezes em seu
canto19, ser superior a Idas, demonstrando uma atitude mais ostensiva20 que este. Nemesiano pode estar
sugerindo, assim, que, embora os poetas bucólicos sejam, entre si, pares, isso não exclui a possibilidade de
cada um deles ter suas peculiaridades. Simultaneamente, essas diferenças fundamentais não os impedem de
pertencerem a um legado bucólico comum a todos os poetas.

14

O canto alternado sem espírito de rivalidade entre os participantes não é uma inovação de Nemesiano. Já se encontra, por
exemplo, nos cantos amebeus da Écloga 5 de Vergílio e do Idílio 6 de Teócrito.
15
A tópica elegíaca desse motivo já foi apontada por Karakasis (2011, p. 301).
16
Esse padrão de duas canções inteiras de maior extensão também não é uma inovação estética de Nemesiano, mas tem
precedentes em Teócr. 6; 7; 9; Verg. 5; 8; e Eins. 1.
17
“In opposition to the Vergilian fifth eclogue, where the initial distinction between song and flute-playing is not kept,
Nemesianus’ pastoral characters remain faithful to their initial allotment of tasks Idas practises flute-playing, whereas Alcon
sings, v. 19: Idas calamis et versibus Alcon, according to a distinction reminiscent of a further pastoral intertext, Verg. Ecl. 5.13” (KARAKASIS, 2011, p. 313).
18
Nem. 2.19: Idas calamis et versibus Alcon.
19
“Pois te dei presentes que o nosso Idas não te deu” (Nem. 2.60: munera namque dedi, noster quae non dedit Idas); “Pois eu vi
[nas ondas]: nenhuma barba sobre-me as maçãs do rosto; até o cabelo eu estou deixando crescer; dizem que sou mais belo que o
nosso Idas, e isso mesmo tu costumavas jurar-me, elogiando as bochechas purpúreas e o pescoço cor de leite e os olhos alegres e
o aspecto da puberdade. Nem sou indouto nos cálamos: modulamos na avena em que os deuses cantaram primeiro, em que o
Títiro de doces palavras chegou das matas à cidade-senhora” (Nem. 2.77-84: quod vidi [in undis], nulla tegimur lanugine malas;
/ pascimus et crinem; nostro formosior Ida / dicor, et hoc ipsum mihi tu iurare solebas, / purpureas laudando genas et lactea
colla / atque hilares oculos et formam puberis aevi. / nec sumus indocti calamis: cantamus avena, / qua divi cecinere prius, qua
dulce locutus / Tityrus e silvis dominam pervenit in urbem).
20
A postura de Álcon pode ser tomada como uma alusão a Calp. Síc. 3, em que o tema da jactância sobre a beleza física
associado a uma diminuição do rival romântico constitui um elemento não-pastoral associado ao topos do triângulo amoroso
elegíaco (KARAKASIS, 2011, p 318). Karakasis (2011, p 314) já fez uma análise extensiva dos elementos metapoéticos,
inclusive nos cantos dos pastores, relacionando-os a uma estética antibucólica elegíaca. Por isso, não reproduzimos, aqui, todos
esses elementos, mas apenas aqueles necessários ao encadeamento lógico das ideias.
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É servindo-se desse legado que Nemesiano tece seus poemas. O fato de suas éclogas serem
verdadeiramente um entrecruzamento de referências a seus predecessores fez com que a crítica, por vezes,
não se mostrasse muito favorável a ele21 (HUBBARD, 1998; KARAKASIS, 2011), considerando-o um
centonista22 ou um plagiário. Mas devemos manter em mente que o ideal de originalidade poética tal como
o concebemos hoje surge apenas com o advento do Romantismo enquanto estética. A imitatio, ou imitação,
é um procedimento recomendável e, poderíamos dizer, inerente, ao fazer poético clássico 23. De fato, é uma
técnica constitutiva do gênero bucólico, tendo sido empregada, inclusive, por Virgílio24. Diferentemente do
que poderíamos imaginar, esse procedimento requer do poeta que dele se utiliza uma boa dose de
originalidade, pois não se trata da simples cópia, mas da reapropriação de uma determinada passagem a fim
de a ressignificar dentro de um novo contexto. A propósito, essa é uma das possibilidades de interpretação
para a recorrência da atribuição do afazer de entretecer o cesto aos pastores, um dos topoi do gênero25.
Afinal, um “texto”, etimologicamente, é um “entretecido”, assim como um cesto, porém, feito de palavras.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É a partir do “entretecido” de referências de Nemesiano a seus predecessores que conseguimos
vislumbrar um projeto estético-literário que permeia, de alguma forma, sua poesia bucólica em toda sua
extensão. O autor, consciente do peso da tradição literária, busca seu lugar nas gerações adotando não uma
postura combativa em relação a seus antecessores, mas prospectiva. Em vez de rivalizar com esses poetas,
ele opta por incorporar elementos de cada um em seu próprio canto, espelhando a atitude de Álcon, que
canta também os versos compostos por Idas. Inclusive, não se pode deixar de notar a ironia de que as
éclogas de Nemesiano tenham nos sido transmitidas sob o nome de Calpúrnio Sículo, o que comprova sua
teoria. Dessa maneira, ele demonstra que o legado bucólico é um bem comum a todos e sempre passível de
ser reapropriado e aperfeiçoado.

21

Incluindo Kegel-Brinkgreve (1990).
Um centão é um texto composto por várias unidades poéticas, de extensões variadas, extraídas de outras fontes e
recombinadas de modo a produzir uma nova composição.
23
Cf. Quint. Inst. Orat. 10.2.1: Neque enim dubitari potest, quin artis pars magna contineatur imitatione. Nam ut bene
inventa sunt, utile sequi. (“Pois não resta dúvida de que grande parte da arte se baseia na imitação. Como criar foi e continua a
ser o priemeiro intento, do mesmo modo é útil acompanhar o que foi bem estabelecido.” Tradução de Bruno Fregni Bassetto.)
24
Para a discussão em torno do tema de Vergílio enquanto imitador de Teócrito, consultar a bibliografia indicada em
Karakasis, (2011, p. 33).
25
E.g. Teócr. 11.73; Verg. 2.49; 2.72; 10.71; Calp. Síc. 3.68-69; Nem. 1.1-2; 2.33-34.
22
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ILLUMINATED BOOKS: A INTRÍNSECA RELAÇÃO ENTRE POESIA E PINTURA
NOS POEMAS ILUMINADOS DE WILLIAM BLAKE

Regina Márcia de Souza
Resumo: A obra de William Blake (1757-1827) é poderosa, não apenas por sua originalidade artística (o que o torna um artista
inclassificável), mas por sua ousadia transgressora e profética. Ler a obra de Blake é praticamente aprender uma nova
linguagem; é despir-se de equivalências e crenças para adentrar em um mundo complexo, permeado de símbolos e marcado pela
união de opostos. Tendo em mente a ideia de que verbo e imagem têm relação de igualdade nos Illuminated books, será
apresentada uma proposta de pesquisa que explora não apenas os poemas, mas as imagens e iluminuras de alguns poemas
iluminados da obra Songs of Innocence and Experience, na busca por uma interpretação que una as duas linguagens utilizadas
pelo artista, possibilitando um entendimento mais abrangente da obra, embora esta esteja longe de ser decifrada de forma
definitiva.
Palavras-chave: William Blake; Poesia Inglesa; Literatura e pintura.

1. SOBRE A IMPORTÂNCIA DE WILLIAM BLAKE
A obra de William Blake (1757-1827) é poderosa, não apenas por sua originalidade artística (o que
o torna um artista inclassificável), mas por sua ousadia transgressora e profética. Considerado insano por
Wordsworth e gênio por Coleridge (precursores do Romantismo inglês), sua produção poética e artística
conserva a característica de indecifrável. Dessa forma, ler a obra de Blake é praticamente aprender uma
nova linguagem; é despir-se de equivalências e crenças para adentrar um mundo complexo, permeado de
símbolos e marcado pela união de opostos. Sua poesia abarca desde poemas líricos e satíricos até poemas
épicos, passando ainda por reflexões e narrativas de cunho filosófico e profético. Influenciado pelos
pressupostos da Revolução Francesa e pelo misticismo de Emanuel Swedenborg, Blake se manifestou
contra as instituições da Igreja e do Estado, desafiando as ideias convencionais do sistema educacional, da
moralidade sexual e do papel social da mulher, promovendo uma visão de mundo libertária. Como afirma
Richard Holmes, em sua introdução ao livro de Blake (2016, 2016, p. 08, tradução nossa), “Blake era um
homem gentil, amável e generoso; mas nunca pacífico e convencional.”1.
A excentricidade de Blake, mal vista por seus contemporâneos, alcançou diversas gerações de
poetas – Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, entre muitos outros –, sendo ele objeto de estudo do primeiro
livro de crítica literária do poeta e romancista inglês Algernon Charles Swinburne (1837-1909), que
No original:“Blake was a gentle, kindly, generous man; but never a peaceful or conventional one”. (Holmes, 2016 apud
BLAKE, 2016, p. 08).
1
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publicou William Blake, a critical essay, em 1868 (reeditado em 1906), no qual afirma que Blake “foi
nascido e batizado na igreja dos rebeldes” (SWINBURNE, 1837, p. 3, tradução nossa)2, uma vez que
combinava estética e rebelião. Essa obra contribuiu para a redescoberta de Blake no século XIX, renovando
sua reputação de “poeta insano” para “poeta maldito”.

2. SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SE ESTUDAR OS ILLUMINATED BOOKS DE FORMA
INTEGRADA

Em The Cambridge Companion to William Blake, Morris Eaves (2004, p. 02) sugere ao leitor
iniciante que utilize duas técnicas para a melhor compreensão da obra de Blake: 1) iniciar pelos livros mais
curtos e simples; 2) analisar de forma separada as principais formas que constituem a obra, geralmente
pinturas/imagens e texto. Segregar imagem e texto, em um primeiro momento, facilita a leitura do texto
blakeano. Contudo, Eaves conclui que essas técnicas são insuficientes para a leitura crítica/acadêmica, uma
vez que reduzem e simplificam a obra em vez de lhe dar soluções. Ademais, essa segregação da obra de
Blake, sobretudo no mercado editorial, acaba por afastar o leitor médio da obra original, como concebida
pelo autor. Dessa forma, ainda que não seja possível chegar a uma interpretação absoluta e definitiva dos
Illuminated books, ignorar um dos dois aspectos seria comprometer possíveis leituras com base na obra
como foi criada pelo autor.
O processo minucioso e árduo na composição dos poemas iluminados3, inventado pelo próprio
poeta (denominado pela crítica como Blake’s printing process4), mostra a preocupação de Blake com o
aspecto material da obra, bem como sua concepção particular sobre o fazer artístico e o sentido de fusão e
complementação entre as artes verbais e visuais. De acordo com Claudia Regina Rodrigues Calado,

No caso de Blake, o que ele faz é aliar uma linguagem à outra. Cria imagem e verbo para que funcionem
juntos, como dois instrumentos dentro de uma mesma orquestra; se estiverem separados farão algum sentido,
mas, se apreciados em conjunto, ampliarão e enriquecerão a interpretação da obra como um todo. [...]
Baseados nessa premissa, consideramos que, na obra iluminada de Blake, nenhuma das linguagens predomina
sobre a outra. Não há uma relação de superioridade do verbo ou da imagem, ambos são igualmente importantes
para uma compreensão mais ampla do todo. (CALADO, 2013, p. 39).

No original: “was born and baptized into the church of rebels” (SWINBURNE, 1837, p. 3).
Como se observe na crítica, o uso da expressão “poemas iluminados” se refere ao conjunto de textos mais imagens (iluminuras
e pinturas), em que cada placa de cobre traz um poema iluminado.
4
De acordo com Morris Eaves, Blake criou um engenhoso método de gravura em relevo no qual pintava texto e imagens em
placas de cobre com uma escova fina ou caneta em ácido-resistente, e então seguia "penetrando" a placa em ácido para revelar
seus contornos, impressão e coloração à mão (EAVES, 2004, p. 24). Michael Phillips estudou a técnica de Blake de forma
minuciosa na obra William Blake: The Creation of the Songs from Manuscript to Illuminated Printing (2000).
2
3
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Com a análise de aspectos e conceitos próprios das artes visuais, como traços, cores e técnica, é
viável a busca por uma interpretação que una as duas linguagens utilizadas pelo artista, possibilitando,
como afirma Calado (2013), um entendimento mais abrangente da obra, embora esta esteja longe de ser
decifrada de forma definitiva. Na Apresentação de Fábio Akcelrud Durão, escrita para o livro Visões de
William Blake: Imagens e palavras em Jerusalém a Emanação do Gigante Albion (2009), de Alcides
Cardoso dos Santos, aquele afirma:
Blake aqui é visto como um desconstrutivista avant la lettre, devido ao que seria a natureza indecidível de sua
obra. Seja por meio da oposição entre detalhe do desenho e sentido geral da imagem, ou entre o que diz a
poesia e o que mostra a pintura [...], a tensão gerada por esses vetores não pode ser resolvida em um plano
superior, mas permanece, insistentemente, como uma fissura, uma falha ou vazio no interior do texto/imagem,
impedindo assim que se chegue a uma certeza absoluta a respeito do sentido da obra de Blake, seja em sua
origem ou seu fim (DURÃO, 2009 apud SANTOS, 2009, p. 14).

Os poemas iluminados de Blake apresentam uma profunda complexidade, possibilitando uma
infinidade de leituras e interpretações, sobretudo, quando analisada a integração entre pinturas, iluminuras
e textos. Inspirado nas iluminuras medievais, o poeta inglês inseriu o que Cardoso (2009) chama de
“particularidades mínimas”, que nada mais são do que as pequenas ilustrações, contornos e adereços
agregados às vezes aos títulos dos poemas, às vezes contornando as bordas das placas e em meio ao texto
escrito. Assim como as pinturas, essas partículas também contribuem para a interpretação da obra e
carecem de tratamento teórico:

Uma dificuldade adicional que poucos críticos se têm aventurado a estudar é a desconcertante presença em
seus poemas de iluminuras que, pela sua recorrência e tratamento, não podem passar despercebidas ao leitor
minimamente atento. Situando-se no limbo entre a informação escrita e visual – mas, às vezes, recusando as
duas formas de codificação –, essa forma de concretização das “particularidades mínimas” não tem recebido a
devida atenção. (SANTOS, 2009, p. 83).

Morris Eaves (2004) também afirma haver uma resistência da crítica em considerar a obra
iluminada de Blake de forma integrada, comentando que alguns críticos acreditam que o poeta tinha boas
ideias, mas não a habilidade necessária para o desenho; ou, ainda, que os poemas dos primeiros trabalhos
eram superiores às pinturas, mas que as pinturas das últimas obras estavam acima do texto profético.
Ademais, a segregação da obra de Blake era interessante para o mercado editorial do século XIX, uma vez
que, juntos, poema e imagens eram demasiado estranhos para despertar o interesse do público, até mesmo
pelo fato de os poemas estarem escritos à mão na impressão original (EAVES, 2004, p. 06).
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3. SOBRE A TRAJETÓRIA ARTÍSTICA DE BLAKE E SEU PRINTING PROCESS

William Blake iniciou os estudos em artes visuais aos 10 anos de idade, quando foi matriculado na
Henry Pars's Drawing School, onde aprendeu a fazer esboços do corpo humano observando esculturas
gregas e romanas (influência que pode ser observada nos seus últimos trabalhos). Em 1772, com 14 anos,
Blake começou os estudos de gravura com o seu mentor James Basire, com quem aprendeu a técnica de
gravura comumente praticada na Inglaterra do final do século XVIII, a qual era bastante trabalhosa e
consumia muito tempo. Aos 21 anos, em 1779, ele terminou os estudos com Basire e ingressou na Royal
Academy of Art's Schools of Design, que oferecia treinamento formal e exibições anuais, onde o artista
expôs alguns dos seus primeiros trabalhos, como a tela The Death of Earl Goodwin. Contudo, acabou não
finalizando os estudos por entrar em conflito com os pressupostos estéticos defendidos pela academia.
No início dos anos 1780, paralelo ao estudo das artes plásticas, Blake publicou seu primeiro texto
poético, Poetical Sketches (1783) – o qual foi financiado por seus amigos. Nesse período, já trabalhava
como ilustrador; um exemplo desse trabalho é o livro Original Stories from Real Life (1791), de Mary
Wollstonecraft (autora da obra A Vindication of the Rights of Woman, de 1792), que, com uma abordagem
didática, apresenta uma visão contrária ao conceito de mulher da época, como exageradamente sensível e
pouco racional. Blake ilustrou ainda a obra Narrative, of a Five Years' Expedition, Against the Revolted
Negroes of Surinam (1796), de John Gabriel Stedman, que, embora não abolicionista, denuncia os maus
tratos aos negros escravizados.
Contudo, Blake se dedicou a estudar uma forma de imprimir e publicar seus poemas e ilustrações ao
mesmo tempo, uma vez que esse tipo de publicação era oneroso. Então, desenvolveu o processo de “relief
etching” (processo de escrever e desenhar na placa de cobre, envolvendo ácido e água-forte), mais eficiente
e expressivo do que a técnica convencional (alguns críticos, inclusive, defendem que Blake misturava as
duas formas, água-forte e gravura em ponta-seca). É importante destacar que não há uma conclusão
definitiva de como os Illuminated Books foram de fato elaborados; com base nos relatos da época e em
escritos do próprio Blake, a crítica especula sua técnica, mas ainda não há uma teoria incontornável sobre
seu processo de impressão. Entretanto, o que Blake procurava com essa nova técnica não era apenas um
método mais barato, mas uma estética única, na qual não separava invenção de produção – mais uma razão
para que sua obra seja estudada de forma integrada.
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4. SOBRE SONGS OF INNOCENCE AND OF EXPERIENCE
A respeito de Songs of Innocence and of Experience, sabe-se que a primeira parte – Songs of
Innocence – foi inicialmente impressa de forma individual em 1789 e, cinco anos mais tarde, a ela foi
agregada a segunda parte – Songs of Experience. De acordo com Harold Bloom (2003, p. 14), foi a partir
da composição de Songs of Innocence que se iniciou a produtividade literária de Blake: “Foi no mesmo
ano, 1789, que aconteceu a Revolução Francesa; essa rebelião, assim como a Revolução Americana uma
década antes, influenciou o trabalho e o pensamento de Blake extensivamente.5”. Dessa forma, o subtítulo
de Songs (1794), Shewing the Two Contrary States of the Human Soul, revela a pretensão de Blake em
explorar o senso de dualidade na alma humana, o que justifica a divisão entre canções que tratam da
inocência e da experiência, em uma tentativa de ilustrar os opostos que compõem o ser humano. Contudo,
não se tratam de opostos na concepção convencional, mas em um padrão próprio de contrários, que
envolvem concepções místicas em um ciclo subjetivo e simbólico de transformações da alma e do
pensamento humanos.
A primeira parte foi concebida em conformidade com a tradição de livros de cantigas infantis
ilustradas (nursery rhymes), típica do século XVIII6, com poemas iluminados que trazem a descrição de
paisagens pastorais, como bosques e campos floridos e ensolarados, nos quais predominam as ideias de
alegria, ternura e proteção – ainda que não se resumam a esses aspectos, já que alguns poemas iluminados
dessa parte apresentam um clima obscuro e de tensão.
Na segunda parte, as canções da experiência subvertem essa tradição das nursery rhymes,
apresentando uma versão mais sombria das mesmas paisagens, agora com a presença de ameaças, além das
ruas escuras da cidade permeadas pelo sentimento de cólera, crueldade e injustiça, em uma espécie de
protesto à infelicidade que assola o mundo. Assim, além da correspondência que cada poema tem com suas
imagens, há ainda de se considerar o vínculo entre os poemas iluminados de cada parte de Songs para uma
leitura mais ampla e profunda.
É comum na crítica literária dessa obra a comparação entre os poemas “The Lamb” (da primeira
parte) e “The Tyger” (da segunda parte); após descrever a figura aterrorizante do tigre, o eu lírico de “The
Tyger” retoma a figura do cordeiro para questionar o criador do tigre: “Did he who made the Lamb make

No original: “It was in the same year, 1789, that the French Revolution began; that uprising and the American Revolution of a
decade before influenced Blake’s work and thought extensively.” (tradução nossa).
6
Na introdução da edição de Songs of Innocence and of Experience da Tate Publishing, Richard Holmes considera como
representantes do gênero nursery rhymes do século XVIII as obras Divine Songs (1715), de Isaac Watts; Hymns in Prose for
Children (1781), de Mrs Anna Barbaulds; e Original Stories from Real Life (1791), de Mary Wollstonecraft, o qual foi ilustrado
com gravuras pelo próprio Blake (HOLMES, apud BLAKE, 2016, p. 09).
5
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thee?” (BLAKE, 2016, p. 42). Segundo Harold Bloom (2003), essa relação vai muito além da
representação do cordeiro como metáfora para a bondade e do tigre para a maldade: enquanto o cordeiro
inocente segue o rebanho e precisa ser guiado, o tigre, que representa a experiência, é autônomo e toma
suas próprias decisões, apresentando energia e vitalidade. Indo além do que afirma Bloom, é possível dizer
que, na visão de Blake, não apenas o mundo é composto do cordeiro e do tigre, mas cada um de nós, cada
criatura carrega essas duas forças contrárias, que não necessariamente correspondem à visão dualista de
bem e mal.
Contudo, outra questão a ser considerada é a representação visual do tigre, que acompanha o
poema. A despeito da descrição do tigre como imponente e aterrorizante, a pintura deste traz um tigre dócil
e sereno. Essa discrepância não parece ser mero descuido de Blake, ao contrário, ela complementa a leitura
progressiva que o eu lírico faz do tigre. Harold Pagliaro, no artigo que compõe o compêndio organizado
por Harold Bloom (Bloom’s major poets, 2003, p. 26) traz a ideia de que em “The Tyger”, cordeiro, tigre e
eu lírico fazem parte de um sistema único, ainda que sejam muito diferentes entre si. Dessa forma, o eu
lírico aceita e compreende que a criação é tanto terrível quanto amável, reconhecendo nele mesmo essa
dualidade. A apresentação do tigre disponível nos versos remete o leitor a uma figura distinta da que ele
observa na pintura. Entretanto, se considerarmos que o sentido do poema está em desenvolvimento,
dependendo da pintura para ser alcançado, essa distinção parece mais plausível, elevando o entendimento
da mensagem e chegando a um possível fechamento – seguindo a leitura de Pagliaro (2003, p. 24) a
aceitação e compreensão do eu lírico acerca da beleza e do horror da criação.
Dessa maneira, quando a pintura é analisada em consonância com o sentido final do poema, essa
inconformidade atestada a princípio passa a ser compreendida e reconhecida como essencial para o
entendimento dos versos, comprovando a integração e complementaridade de verbo e imagem nos
Illuminated Books de Blake.

REFERÊNCIAS
BLAKE, William. Songs of Innocence and of Experience – Shewing the Two Contrary States of the
Human soul. Introduction by Richard Holmes. London: Tate Publishing, 2016.
______. The Complete Illuminated Books. Introduction by David Bindman. London: Thames & Hudson in
association with The William Blake Trust, 2009.
BLOOM, Harold (Org.). Bloom’s Major Poets: William Blake. New York: Chelsea House, 2003.
CALADO, Cláudia R. Rodrigues. “Uma análise semiótica da obra verbo-pictórica Songs of Innocence and
of Experience, de William Blake.” In CASA, v. 11, n. 1, julho de 2013.
DE SOUZA, R. M. Illuminated Books...

172

EAVES, Morris et al. Blake an Illustrated Quarterly. Edição digital. Disponível em: <
http://bq.blakearchive.org/>. Acesso em: 1 ago. 2017.
EAVES, Morris. Introduction: to paradise the hard way. In: The Cambridge Companion to William Blake.
EAVES, Morris (Org). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
HOLMES, Richard. “Introduction”. In: BLAKE, William. Songs of Innocence and of Experience –
Shewing the Two Contrary States of the Human soul. Introduction by Richard Holmes. London: Tate
Publishing, 2016, p. 5-15.
PAGLIARO, Harold. Selfhood and Redemption in Blake's Songs. In: BLOOM, Harold (Org.). Bloom’s
Major Poets: William Blake. New York: Chelsea House, 2003.
PHILLIPS, Michael. William Blake: The Creation of the Songs from Manuscript to Illuminated Printing.
Princeton: Princeton University Press, 2000.
SANTOS, Alcides Cardoso dos. Visões de William Blake: Imagens e palavras em Jerusalém a Emanação
do Gigante Albion. Apresentação de Fábio Akcelrud Durão. Campinas: Editora da Unicamp, 2009.
STEDMAN, John Gabriel. Narrative, of a Five Years' Expedition, Against the Revolted Negroes of
Surinam. London: J. Johnson, Saint Paul’s Church Yard & Th. Payne Pall Mall, 1813. Disponível em:
<https://archive.org/details/narrativeoffivey02sted>. Acesso em: 15 jun. 2018.
SWINBURNE, Algernon Charles. William Blake, a critical essay. London: John Camden Hotten, 1868.
Disponível
em:
<https://archive.org/stream/williamblakecrit00swinrich?ref=ol#page/n3/mode/2up>.
Acesso em: 15 jun. 2018.
WOLLSTONECRAFT, Mary. Original Stories from Real Life. London: J. Johnson, Saint Paul’s Church
Yard & Th. Payne Pall Mall, 1791. Disponível em: < https://www.bl.uk/collection-items/marywollstonecrafts-original-stories-from-real-life-with-engravings-by-william-blake>. Acesso em: 15 jun.
2018.

DE SOUZA, R. M. Illuminated Books...

173

UMA HEROÍNA EM FORMAÇÃO: VEROSSIMILHANÇA EM “A ABADIA DE
NORTHANGER”, DE JANE AUSTEN
Sérgio Luiz Ferreira de Freitas
RESUMO: Esta comunicação pretende apresentar alguns aspectos da construção da verossimilhança na criação da protagonista,
assim como de alguns dos personagens secundários, do romance "A abadia de Northanger", de Jane Austen (1775 - 1817),que se
estabeleceu como uma paródia dos romances góticos de fins do século XVIII.
Palavras-chave: Literatura inglesa; Literatura gótica; Romance.

1. AS CERCANIAS D’ A ABADIA DE NORTHANGER
No decorrer dos anos de 1790, período em que Jane Austen (1775 – 1817) teria desenvolvido a
escrita de A abadia de Northanger, o mercado editorial inglês estava repleto de um novo tipo de literatura
nomeada como “romance gótico”, inaugurado por Horace Walpole (1717 – 1797) após a publicação de O
castelo de Otranto, em 1764. Esses romances tornaram-se conhecidos, principalmente, por construírem em
suas narrativas um ambiente de mistério – ruínas de construções medievais na Itália eram especialmente
utilizadas –, envolvendo, por vezes, crimes hediondos e manifestações supostamente sobrenaturais,
estabelecendo uma tensão entre o mundo imaginário – regido pelos sonhos, lendas e forte religiosidade
cristã –, e uma sociedade fruto dos ideais de progresso do Iluminismo.
Como grande parte das manifestações literárias, a literatura gótica sofreu diversos desdobramentos,
não apenas na Inglaterra, mas também em outros países, como França, Alemanha e Estados Unidos, o que a
torna uma arte difícil de ser delimitada por uma lista pré-definida de características estanques. Mesmo
dentro do Reino Unido, em um mesmo período, é possível encontrarmos romances classificados como
góticos, mas que possuem atributos quase opostos. Quem seria capaz de colocar em uma mesma categoria
de expressão literária os romances sóbrios e recatados de Ann Radcliffe (1764 – 1823) e o texto violento de
Matthew Gregory Lewis (1775 – 1818)?
De maneira generalizada, estando no início do processo de desenvolvimento da produção de
impressos em larga escala, o romance gótico angariou um grande número de leitores na Inglaterra da
segunda metade do século XVIII, e não estamos falando apenas de leitores comuns, mas também de
leitores especializados e escritores, como o Marquês de Sade (1740 – 1814), que chegou a dedicar alguns
parágrafos do prefácio de Os crimes do amor (1800), intitulado “A arte de escrever ao gosto do público”,
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para chamar a atenção de seus leitores para os textos góticos surgidos na Inglaterra (SADE, 2002, p. 56).
Vivendo nesse período, Jane Austen também foi uma grande consumidora dessa literatura, e não seria de
todo impossível indicarmos A abadia de Northanger como o romance gótico de Austen, construído à sua
maneira.
Para além do título, que nos remete ao ambiente obscuro de uma construção antiga e lúgubre, A
abadia de Northanger é conhecido como uma paródia da fatia mais popular da literatura gótica consumida
pelos ingleses, e que tinha a escritora Ann Radcliffe como sua maior representante. Sendo uma literatura de
grande sucesso comercial, não foi inesperado o fato de que o tipo de romance inaugurado por Walpole
tenha sido remodelado, por parte do mercado editorial, ao gosto do público, visando o aumento do número
de vendas do material e criando um modelo reproduzido quase a exaustão. É exatamente em direção a esse
modelo que a paródia de Austen se dirige, visando atingir, principalmente, as convenções literárias
utilizadas pelo modelo para a construção de suas heroínas e demais personagens.
Os romances escritos por Ann Radcliffe foram intensamente consumidos, e ao contrário da
literatura gótica conhecida pela violência e por cenas que poderiam chocar os “bons costumes” da
sociedade burguesa em ascensão na Inglaterra, o gótico de Radcliffe era um pouco mais brando e recheado
de longas descrições de montanhas, vales, rios e florestas, sugerindo a composição de um cenário isolado
em que a própria natureza era capaz de provocar temor. Mas o que realmente chamava a atenção na
construção literária de Radcliffe – para o bem e para o mal – eram suas heroínas. As protagonistas de seus
romances eram sempre muito jovens e possuíam um comportamento impecável que era sustentado ao
longo de toda a narrativa. Mesmo diante das inúmeras adversidades e desventuras sofridas pelas heroínas,
raramente deixam de obedecer a ordens, mesmo que a obediência destas possa, conscientemente, levá-las a
caminhos ainda mais dolorosos. Tal submissão, como não poderia deixar de ser em uma sociedade calcada
na manutenção do poder masculino, era especialmente dedicada à figura paterna.
No conjunto desses elementos, Radcliffe entregava aos seus leitores heroínas que, aparentemente,
não possuíam a habilidade de se transformarem na medida em que experienciavam os acontecimentos
narrados. Suas atitudes eram as mesmas, independente das circunstâncias e, da mesma forma, tal
constância pode ser identificada nos demais personagens dos romances da autora. Personagens
considerados “bons” em suas atitudes, de acordo com o modelo social vigente, eram completamente bons,
e os vilões eram essencialmente cruéis e impiedosos, trazendo a vilania descrita na própria constituição
física, representada, por vezes, em apenas uma sobrancelha arqueada. Ambiguidades não eram permitidas.
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Obviamente, esses atributos dizem respeito a determinadas convenções literárias que não eram
exclusivas da literatura gótica produzida por Ann Radcliffe, mas que foram amplamente aplicados por ela.
Tais convenções foram utilizadas frequentemente em diversas formas de literatura e serviram de base para
a elaboração, feita por E. M. Forster (1879 – 1970) dos tradicionais conceitos de personagens “planos”, ou
seja, simples, sem questões filosóficas complexas ou aprofundamento na personalidade, em oposição aos
“redondos”, em seu estudo Aspectos do Romance (1927). Nessa nomenclatura, os personagens de Ann
Radcliffe se enquadrariam entre os “planos”, sendo facilmente assimilados e reconhecidos pelos leitores.
Em seu texto, Forster afirma que os personagens planos se apresentam ao público como “entes inalteráveis
pela razão de não terem sido modificados pelas circunstâncias, o que retrospectivamente lhes dá uma
característica reconfortante[…]” (FORSTER 2005, p. 59).
Possuindo as próprias concepções acerca da criação da matéria literária, Austen elaborou em A
abadia de Northanger uma paródia da ficção gótica mais popular, lidando abertamente não apenas com a
construção da personagem da heroína, mas também daquelas que a circulam. Suas críticas apontam para
aquilo que podemos nomear como inverossímil no desenvolvimento da narrativa gótica, fazendo troça de
alguns preceitos e contando com a cumplicidade do leitor ao se utilizar de um narrador que se dirige
diretamente àquele que está diante das páginas.

2. A ABADIA VISTA POR DENTRO: O NARRADOR

Os eventos narrados em A abadia de Northanger se desenrolam no entorno da personagem
Catherine Morland, jovem inglesa de dezessete anos que vive com a família no vilarejo de Fullerton e tem
como vizinhos o Sr. e a Sra. Allen. O Sr. Allen recebe de seu médico uma indicação para passar uma
temporada na cidade de Bath, cujas fontes de águas termais tornaram-se conhecidas pelo uso em diversos
tratamentos terapêuticos. A Sra. Allen, não desejando viajar sozinha com o marido, decide convidar a
jovem Catherine, que aceita com muito gosto, para acompanhá-la durante todo o período. A narrativa de
trinta e um capítulos ocorre, em sua maior parte, na cidade de Bath. A abadia referenciada pelo título surge
apenas em um diálogo no capítulo dezessete, e finalmente se torna o cenário principal do capítulo vinte em
diante.
Em Bath, Catherine frequenta diferentes bailes e locais da moda, conhecendo em seus passeios
aquela que será uma de suas principais amigas na cidade, Isabella Thorpe, seu irmão, John Thorpe, Eleanor
Tilney, e aquele que será alvo das afeições da moça, o irmão de Eleanor, Henry. Todo o percurso de
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Catherine nos é apresentado por um narrador onisciente que, além de demonstrar seu amplo conhecimento
acerca da matéria narrada, assume abertamente a autoria do texto que desenvolve diante do leitor. Esse
recurso funciona como um intensificador da intenção parodística de Austen, não apenas com relação ao
caráter dos personagens, mas também do papel do narrador/autor que interage com o leitor e influencia na
construção de sentido da obra. Vejamos alguns exemplos de como isso ocorre.
A ironia e o humor ácido do narrador estão presentes em cada parágrafo. O exagero é a palavra de
ordem em diversas passagens, como não poderia deixar de ser em um livro que tem a comicidade como um
de seus intuitos. Já no primeiro capítulo, o narrador nos apresenta a mãe de Catherine da seguinte forma:

A mãe era abençoada por uma proveitosa sensatez, tinha um bom temperamento e, o que é mais
surpreendente, boa constituição física. Ela tivera três filhos antes do nascimento de Catherine, e em vez
de morrer ao trazer esta última ao mundo, como seria de se esperar, seguiu vivendo – viveu para ter
mais seis crianças, para vê-las crescendo ao seu redor e para desfrutar ela mesma de uma excelente
saúde. (AUSTEN, 2012, p. 17).

Para o leitor de sua época, a troça feita aos romances góticos era explícita. Neles, tanto a heroína
quanto seus pais possuíam uma saúde incrivelmente frágil, adoecendo ao se expor a uma simples brisa.
Qualquer moléstia ou mesmo um sentimento de tristeza era causa de morte. As heroínas iniciavam os
romances já órfãs, ou tornavam-se logo nos primeiros capítulos. Por esse motivo, de partida o narrador de
Austen avisa ao leitor que estamos diante de uma mulher forte, saudável e que não morreu durante o
nascimento da heroína, como seria de se esperar. Ao contrário, chegou a ter mais seis filhos, além dos
quatro que já possuía, e gozava da convivência com todos eles.
Exemplos da presença marcada do narrador encontra-se ao longo de toda a obra, mas o trecho a
seguir, localizada no último capítulo do livro, merece destaque. Ao comentar os casamentos realizados
quando todos os imbróglios se resolveram, o narrador dispara:

O casamento de Eleanor Tilney, sua saída de uma casa como Northanger, tomada por sombras malignas
desde o banimento de Henry, sua entrada na casa que escolhera, com o homem que escolhera, é um
acontecimento que, creio eu, deixa muito satisfeitos todos os seus conhecidos. Minha própria alegria,
nesse caso, é bastante sincera. […] Seu marido era realmente digno dela; independentemente de sua
nobreza, sua riqueza e seu afeto, tratava-se sem dúvida do jovem mais encantador do mundo. Qualquer
definição adicional de seus méritos será desnecessária: o jovem mais encantador do mundo aparece
instantaneamente em nossas imaginações. A propósito do jovem em questão, portanto, acrescento
apenas – ciente de que as regras de composição proíbem a introdução de um personagem que não esteja
conectado à minha fábula – que era precisamente o cavalheiro cujo negligente criado deixara para trás
aquela coleção de listagens de lavanderia, resultante de uma longa visita em Northanger, com a qual
minha heroína se viu envolvida em uma de suas mais assustadoras aventuras. (AUSTEN, 2012, p. 267).

FREITAS, S. L. F. Uma heroína em...

177

No excerto, além da própria opinião emitida sobre um evento da narrativa, observamos novamente
a ironia do narrador dirigida às regras da composição literária do modelo que procura parodiar. Notemos,
em primeiro lugar, a forma com a qual descreve o personagem que casará com Eleanor Tilney: o “jovem
mais encantador do mundo”. Em sua crítica aos romances góticos, o narrador define o noivo em uma única
frase, e como se a composição de sua personalidade fosse algo extremamente simples e de fácil
compreensão, afirma que nenhuma definição adicional precisa ser realizada, pois uma frase exemplar como
a elaborada é mais do que suficiente para compreendermos a existência do personagem. Sendo o “mais
encantador”, a imagem do noivo “aparece instantaneamente em nossas imaginações”. Se retomarmos as
definições de Forster, em todo este romance de Austen o noivo de Eleanor seria um dos exemplos possíveis
de personagem plano. No entanto, o que poderemos apreender de A abadia de Northanger em sua unidade
é que os personagens planos são inverossímeis e, como veremos mais adiante, de maneira alguma dão
conta da complexidade que seria reproduzir a personalidade humana.
Na sequência, o narrador evoca a presença das “regras de composição”, sob as quais estaria
supostamente submetido. Devido à natureza parodística do romance, certamente essa passagem nos dirige a
uma crítica ao estabelecimento de regras que engessam a criação literária. A piada se completa quando o
narrador desenvolve uma justificativa evasiva, vinculando o noivo de Eleanor, surgido praticamente na
última página do romance, a um breve episódio ocorrido anteriormente. Dessa forma, ele estaria se
eximindo de quaisquer denúncias a respeito de sua narrativa não convencional – pelo menos para aqueles
que prezavam por um determinado tipo de romance.
Para melhor compreendermos quais são essas regras, e de que forma o narrador de A abadia de
Northanger as relativiza em seu texto, torna-se necessário observarmos seu modo de apresentar os
principais personagens ao leitor.

3. CONHECER COMPLETAMENTE

Ao estabelecer seus comentários, o narrador de Austen embasa a construção de seus personagens,
em especial Catherine Morland e Isabella Thorpe, em um elemento que seria escasso na elaboração dos
personagens de Ann Radcliffe: a verossimilhança. Esse é um dado importante, pois a verossimilhança com
a qual o narrador se preocupa diz respeito quase exclusivamente ao modo como os personagens se mostram
enquanto pessoas possíveis no contexto de um protocolo social. Em se tratando de romances góticos
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radcliffianos, personagens planos, apesar de poderem representar traços de indivíduos plausíveis, tornam-se
inverossímeis por permanecerem em suas caracterizações simplórias ao longo de todo o texto.
O conceito de verossímil que estará em jogo na narrativa de A abadia de Northanger pode ser
resumido na formulação feita por Antoine de Compagnon em O demônio da teoria: literatura e senso
comum (1998). No capítulo em que disserta sobre a mimèsis na literatura, o autor pondera:
[…] O verossímil, como insistirão os teóricos, não é, pois, aquilo que pode ocorrer na ordem do
possível, mas o que é aceitável pela opinião comum, o que é endoxal e não paradoxal, o que
corresponde ao código e às normas do consenso social. […] Afinal de contas, na idade clássica, o
verossímil era comprometido com as conveniências, como consciência coletiva do decorum, ou daquilo
que era conveniente, e dependia explicitamente, de uma norma social. (COMPAGNON, 2012, p. 103104, grifos no original).

Ao encararmos a forma de criação de personagens de Ann Radcliffe, e compararmos a paródia
realizada por Jane Austen, podemos notar que o estilo até então tradicional realizado por aquela já não
encontra suporte e continuação na geração desta. O romance de Austen que aqui avaliamos já aponta para a
predominância do desejo de um público leitor por visualizar personagens menos embasados em tipos e
mais próximos do que seria o comportamento humano aceitável, contraditório, algo que desembocaria em
romances como Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (1886), de R. L. Stevenson (1850 – 1894). No
caso de A abadia de Northanger, podemos iniciar a avaliação da importância do registro dessa ambiguidade
no tratamento dado pelo narrador à personagem Isabella Thorpe, a primeira amiga que Catherine faz na
cidade de Bath, e aquela que formará par romântico com seu irmão.
Tudo o que diz respeito à Isabella passa pelo filtro do exagero, a começar pela rapidez com que
iniciou sua amizade com Catherine. O narrador nos relata:

O progresso da amizade entre Catherine e Isabella foi veloz, na mesma medida em que seu início fora
caloroso, e elas passaram tão rapidamente por todas as gradações crescentes da ternura que em breve já
não havia nenhuma manifestação nova de carinho que pudessem exibir para os outros ou para si
mesmas. (AUSTEN, 2012, p. 41).

De todos os personagens presentes no livro, esta talvez seja a mais caricata e a que mais nos evoca
o conceito de personagem plano. Todas as suas falas e reações são levadas ao extremo. Ao esperar
Catherine por alguns instantes, logo diz: “Criatura amada, como é possível que tenha demorado tanto?
Estou esperando por você faz pelo menos um século!” (AUSTEN, 2012, p. 43). No entanto, o narrador se
utilizará de Isabella para realizar uma das inversões mais interessantes da narrativa. De sua boca, saem os
discursos mais fervorosos a favor dos bons costumes de uma dama em um baile, da arte de se vestir
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corretamente e se portar diante de um homem. Em sua amizade com Catherine, Isabella insiste em dizer
que sabe exatamente o que acontece na mente das pessoas, pois estas são de fácil apreensão. Mais do que
isso, Isabella é a personagem que se vangloria por ter posições e opiniões formadas sobre coisas e pessoas
e nunca, em hipótese alguma, mudar de ideia.
Em diálogo reproduzido a seguir, Catherine e Isabella conversam a respeito dos irmãos Tilney:
– Mas não foi tão ruim assim, Isabella. Não houve soberba, ela foi muito gentil.
– Ah, não a defenda! E o irmão, então, que parecia gostar tanto de você! Deus do céu! Bem, os
sentimentos de certas pessoas são incompreensíveis. E então ele mal olhou para você durante todo o
dia?
– Eu não diria isso, mas ele não parecia estar muito animado.
– Que desprezível! De todas as coisas no mundo, tenho aversão pela inconstância. Imploro que nunca
mais pense nele, minha querida Catherine, pois ele é, sem dúvida, indigno de você.
– Indigno? Não me parece que ele sequer chegue a pensar em mim.
– É precisamente isso o que estou dizendo: ele jamais pensou em você. Quanta volubilidade! Ah! Que
diferença em relação ao seu irmão e ao meu! Eu realmente acredito que John tenha um coração mais
constante. (AUSTEN, 2012, p. 139).

A constância no coração aqui defendida por Isabella é muito próxima da constância vista nos
personagens planos radcliffianos. Mas o ponto de inversão ocorre mais adiante. Bem sabemos que Isabella
possui compromisso firmado com o irmão de Catherine, James Morland. No entanto, após o discurso
proferido pela personagem mais categórica do romance, reproduzido acima, percebemos uma inesperada
alteração de posição:
– Estou absolvida, então, de qualquer coisa errada? Você se convenceu de que jamais pretendi enganar
seu irmão, de que jamais suspeitei, até este momento, que ele gostasse de mim?
– Ah! Quanto a isso – respondeu Isabella, rindo –, não é minha intenção adivinhar quais possam ter
sido, no passado, seus pensamentos e planos. Só você mesma poderá saber. Um certo galanteio
inofensivo sempre ocorre, e a pessoa muitas vezes acaba concedendo algum encorajamento, mais do
que gostaria. Mas fique segura de que eu seria a última pessoa no mundo a julgá-la com severidade.
Todas essas coisas deveriam ser atribuídas à juventude e ao entusiasmo. Pensamos de certa maneira
num determinado dia, você sabe, e no dia seguinte já podemos pensar de modo diferente. As
circunstâncias mudam, as opiniões se alteram […].
Catherine, levantando os olhos, viu o capitão Tilney; Isabella, fixando o olhar nele com grande
determinação enquanto falava, foi logo percebida […]. (AUSTEN, 2012, p. 155-156).

A Isabella presente nas duas reproduções são a mesma personagem? Em uma existe a constância,
na outra, a flutuação das opiniões. E tal mudança ocorreu em poucas páginas, feito extraordinário visto que
ao longo de mais da metade do romance Isabella mantém-se fiel aos seus pensamentos. O que chamará a
atenção do leitor é a forma como o narrador nos faz perceber a alteração ocorrida em Isabella. Austen não
cria um narrador onisciente autoritário tradicional, que através de seus comentários indica diretamente a
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opinião que o leitor deve ter de todos os seus personagens. Quando o faz, realiza tal ação de modo cômico,
chamando nossa atenção para o feito, como verificamos no momento em que se refere ao noivo de Eleanor
Tilney. Apesar de expor a mente de Catherine, o narrador claramente busca evitar que as opiniões de sua
heroína com relação a Isabella venham antes da fala desta, deixando que a própria se mostre inconstante.
Enquanto onisciente, nosso narrador acompanha as revelações junto à sua heroína e está mais interessado
em nos mostrar a reação dela diante das descobertas. Mas se Isabella representa um tipo de pessoa que
acredita ser simples definir um indivíduo em frases máximas, Catherine aprende na prática que as coisas
não funcionam dessa maneira.

4. OS ANOS DE APRENDIZAGEM DE CATHERINE MORLAND

Para aqueles que passam pela experiência de leitura de A abadia de Northanger, uma palavra é
frequentemente sublinhada pelo narrador: aprendizagem. Com a postura de negação dos personagens
planos e “prontos” que a paródia de Austen toma, não poderia ser diferente. Também não seria de todo
absurdo vincularmos o romance ao conceito de Bildungsroman, ou Romance de Formação, sendo este o
“tipo de romance que se caracteriza pela formação do protagonista e do leitor nos princípios do
humanismo” (NETO, 2005, p. 186). Logo no primeiro capítulo a intenção do narrador de transmitir o
processo de formação de sua heroína está presente já nas primeiras palavras:

Ninguém que tivesse conhecido no passado a menina Catherine Morland poderia ter presumido que ela
nasceu para ser uma heroína. Sua condição de vida, as índoles do pai e da mãe, sua própria pessoa e seu
temperamento, tudo isso a reprimia num mesmo obstáculo. […]; mas os Morland tinham pouquíssimos
outros atributos em matéria de formosura, porque de modo geral eram desprovidos de beleza, e
Catherine foi, durante muitos anos de sua vida, tão desgraciosa quanto os outros. Seu corpo era franzino
e esquisito […]; sua mente parecia não menos avessa ao heroísmo. Ela gostava de todas as brincadeiras
de meninos […]. Catherine não tinha, de fato, apreço algum pela jardinagem […]. Não aprendia ou
compreendia nada se não lhe ensinassem bem, e às vezes nem mesmo assim, pois com frequência se
mostrava desatenta, e por vezes estúpida. Sua mãe perdeu três meses na singela missão de lhe ensinar a
recitar ‘A súplica do mendigo’. […] O dia da dispensa do professor de música foi um dos mais felizes
da vida de Catherine. […] Que personalidade mais inexplicável! […] Tinha às vezes, agora, o prazer de
ouvir comentários do pai e da mãe acerca de seu aperfeiçoamento pessoal: ‘Catherine está se
transformando numa garota um tanto charmosa, está quase bonita hoje’. [...] desde que contivessem
apenas narrativa e nenhum resquício de reflexão, ela jamais manifestou qualquer tipo de objeção aos
livros. Mas dos quinze aos dezessete anos Catherine treinou para ser uma heroína: leu todas as obras
que as heroínas precisam ler […]. Contudo, quando o destino de uma jovem é ser uma heroína, nem
mesmo a obstinação de quarenta famílias circundantes pode obstruir sua trajetória […]. (AUSTEN,
2012, p. 17-21)
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O objetivo desse narrador é, certamente, demonstrar que sua heroína não nasceu e não está pronta.
Como qualquer indivíduo humanamente realista, precisa passar por um processo de educação, seja ele qual
for. Além da necessidade de formação, Catherine também não possui os atributos que são supostamente
naturais, primeiro em uma mulher de sua classe e época, segundo em uma heroína. O alvo é claro.
Qualquer leitor dos romances posteriores de Jane Austen reconhecerá a crítica ao lugar de submissão e de
isolamento dentro do lar ocupado pela mulher de sua época. Mas além desse alvo, devemos explicitar a
crítica direta ao modelo de heroína utilizado por Ann Radcliffe, em especial no romance Os mistérios de
Udolpho (1794), publicação de grande sucesso que circulava há pouco mais de um ano com relação ao
período da escrita de A abadia de Northanger. Na obra de Radcliffe, a heroína Emily St. Aubert, tão jovem
quanto Catherine, é praticamente uma pessoa madura, com todos os dons desejáveis em uma mulher e com
uma moral inquebrantável. A beleza e a delicadeza de Emily são insuperáveis. O narrador de Os mistérios
de Udolpho assim nos demonstra sua protagonista:

Em pessoa, Emily lembrava sua mãe; tendo a mesma simetria elegante da forma, a mesma delicadeza
das feições e os mesmos olhos azuis cheios de doçura terna. Mas, tão amável quanto sua pessoa era a
expressão variada de seu semblante, conforme conversas despertavam as melhores emoções de sua
mente, que lançavam tal graça cativante ao redor dela […]. (RADCLIFFE, 2015, p. 13).

As vozes narrativas dos dois romances tornam-se claramente opostas. Austen sai em defesa de uma
heroína que é colocada em seu lugar de jovem em formação e sem qualidades extremas, ao contrário da
heroína de Radcliffe, linda e graciosa. Como devemos lembrar

do comentário dos pais acerca de

Catherine, a jovem “está se transformando numa garota um tanto charmosa, está quase bonita”. A palavra
transformação é propositalmente utilizada, pois trata-se da ideia que o narrador quer passar para seu leitor.
Além disso, ela é “quase bonita”. “Quase” não representa nada substancial, é apenas o meio do caminho de
algo que virá a ser um dia, talvez. Ou seja, Catherine é uma mulher mais verossímil, corriqueira, ao fim e
ao cabo, normal dentro dos padrões da época, sem os exageros de toda heroína com beleza praticamente
olimpiana.
Por fim, em suas últimas palavras, o narrador provoca diretamente o leitor, demonstrando-se
permissivo, mas, ao mesmo tempo, sem abrir mão de seu sarcasmo:

Começar uma vida de perfeita felicidade nas respectivas idades de 26 e 18 anos não é nada mau; e
professando, além disso, minha certeza de que a injusta interferência do general, bem longe de
realmente prejudicar a felicidade deles, talvez os tenha até mesmo conduzido a ela, permitindo que os
dois se conhecessem melhor e que se tornasse cada vez mais forte o afeto que os unia, transmito a quem
estiver interessado a responsabilidade de decidir se a tendência deste livro é, de modo geral, recomendar
a tirania dos pais ou recompensar a desobediência dos filhos. (AUSTEN, 2012, p. 268).
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Até mesmo o relacionamento de Catherine e Henry se consolidou com o tempo, sem uma paixão
fulminante. Ao lermos a interação entre os dois ao longo do romance, há momentos em que não nos damos
conta de que se trata de duas pessoas com grande afeto um pelo outro. O mais significativo, porém, é o
convite ao leitor para a interpretação final da obra. Não encontramos uma lição moral preestabelecida pelo
narrador ou mesmo um final fechado e absoluto com relação ao sentido das lições de Catherine. Se os
romances não eram socialmente bem-vistos por pessoas que prezavam por uma educação mais elaborada e
intelectualizada, um romance gótico que deixasse em aberto até mesmo a possibilidade de elogiar a
recompensa aos filhos desobedientes poderia ser um escândalo, mesmo para uma paródia e para um
narrador que, em teoria, não quer ser levado a sério.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No livro Como funciona a ficção (2008), o crítico literário James Wood dedica um de seus capítulos
para tecer algumas considerações acerca da formação dos personagens nas narrativas ficcionais. Em meio
aos seus apontamentos, Wood comenta a classificação entre personagens “planos” e “redondos” realizada
por Forster e, na sequência, diz:

Misteriosamente, Forster situa Austen no campo dos personagens redondos, mas, com isso, ele apenas
mostra que precisa ampliar sua definição de plano. Pois o que impressiona em Austen é justamente que
só as heroínas são de fato capazes de se desenvolver e surpreender: são os únicos personagens que
possuem consciência, os únicos personagens a quem se vê pensar com alguma profundidade, e elas são
heroicas, em parte, precisamente porque possuem o segredo da consciência.. Já a platitude dos
personagens secundários é de uma obviedade ululante. São vistos externamente, entretêm-se apenas em
conversas, e pouco se exige deles […]. Os personagens secundários pertencem a certa fase da sátira
teatral; as heroínas pertencem à forma emergente e complexa do romance. (WOOD, 2012, p. 113).

Wood está consideravelmente correto em suas considerações. No entanto, peca ao afirmar
categoricamente que todos os personagens secundários de Austen são de uma platitude óbvia e “ululante”.
Logo após identificar que há um problema nas definições de Forster para o conceito de “plano”, Wood
comete o mesmo erro de seu alvo. De fato, os personagens Isabella, Henry, assim como os demais – com
exceção de Catherine –, são secundários e tendem a ser “planos”, mas comportamentos como os
observados em Isabella de forma alguma a colocam como um personagem plano incapaz de provocar
surpresa. Até mesmo ela, em seu exagero teatral, foi capaz de surpreender. Suas máximas não foram
sustentadas até o fim do romance e após a situação desconfortável de seu caso com outro homem,
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abandonando o irmão de Catherine, seu tom de fala chega a se alterar perceptivelmente. Mais uma vez, isso
demonstra um possível problema na definição de Forster, o que nos leva a pensar sempre em
predominâncias de características, mas nunca em definições fechadas e inflexíveis.
Jane Austen está entre uma das autoras com técnicas narrativas mais tradicionais da literatura
inglesa. Em A abadia de Northanger, por ser uma paródia, caminha por caminhos um tanto diversos
daqueles pelos quais se tornou conhecida, e nos entregou uma obra que, apesar de possuir um estilo
clássico, tem suas exceções. Seu narrador onisciente não é de todo autoritário, seus personagens
secundários não são completamente planos. Mesmo a possível aproximação feita entre o romance e o
conceito de Bildungsroman pode ser relativizada. Quando pensamos nesse parâmetro, temos em mente
obras como Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1796), de Goethe (1749 – 1832), mas enquanto a
educação deste passa necessariamente pelas noções de humanismo e pelo pensamento filosófico, o
aprendizado de Catherine Morland é mais prático, corriqueiro, mas nem por isso menos valioso, voltado
para os relacionamentos sociais e para o cuidado de como olhar para o outro.
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A MODERNIDADE DE UM JECA: RECEPÇÃO CRÍTICA DA OBRA LOBATIANA

Vanessa de Paula Hey
Resumo: No âmbito da produção de crítica literária brasileira, não é hábito associar o nome do escritor Monteiro Lobato ao
termo “moderno” – ou ao próprio movimento modernista – sem que um longo debate seja levantado. De um lado, pela
repercussão da posição assumida pelo autor quanto à exposição de Anita Malfatti, em 1917; de outro por sua produção
regionalista, lida por muitos críticos como obras secundárias, seja por seu caráter interpretado como paisagístico, e/ou pela
representação do sertanejo compreendida como caricatural. Desta forma, o presente trabalho ocupa-se da análise da recepção
crítica da obra do escritor Monteiro Lobato no que diz respeito ao seu lugar na modernidade e no movimento modernista.
Palavras-chave: Monteiro Lobato; Recepção crítica; Modernismo.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho que aqui se apresenta é o início de um projeto maior que pretende analisar os diálogos
que podem ser estabelecidos entre a modernidade e as obras de Monteiro Lobato, em especial América
(1932). A intenção é entender o papel do autor nesse movimento, para além da figura humana engajada nas
causas nacionalistas, e grande defensor do progresso. Ou seja, entender seu papel como literato nessa
modernidade – uma vez que para a crítica literária não é comum associar Lobato ao termo moderno ou ao
próprio movimento modernista.
Desta forma, esse trajeto inicial busca entender a razão pela qual a crítica literária reserva a um
escritor como Monteiro Lobato designações como: pré-moderno ou regionalista pós-romântico; como se
ele e outros autores desse mesmo período estivessem num limbo de desprestígio perante o hall de grandes
artistas. Entre os motivos levantados estão: a repercussão da posição assumida pelo autor quanto à
exposição de Anita Malfatti, em 1917, e sua produção regionalista, lida por muitos críticos como obras
secundárias, seja por seu caráter interpretado como paisagístico, e/ou pela representação do sertanejo
compreendia como caricatural. Assim, é sobre a recepção crítica desses dois grandes pontos (as obras
regionalistas e o artigo sobre a exposição de Malfatti) que esse trabalho se sustenta.

1. DESENHO CRÍTICO DO REGIONALISMO BRASILEIRO

Começo, então, pela recepção crítica das obras regionalistas do autor. Para melhor compreendê-la,
faz-se necessário um breve desenho crítico do Regionalismo brasileiro. Desta forma, o trabalho em
questão, para fins metodológicos, pensa na produção regionalista brasileira como um movimento dividido
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em quatro fases principais: a romântica, a pós-romântica, a da Geração de 30, e a inaugurada por
Guimarães Rosa.
No Romantismo, a proposta estética orientou-se pelo ímpeto de certos autores em construir uma
literatura genuinamente brasileira, para tanto, eles apresentaram em suas obras elementos que
simbolizavam essa pátria recentemente independente. Norteados pelo sentimento de nacionalismo, suas
produções consistiam no retrato da realidade local (descrição de costumes, lugares, fatos), ainda que de
forma pitoresca e idealizada. Desta maneira, pode-se afirmar que os objetos do Romantismo – o regional, o
caipira, os costumes interioranos – foram elaborados graças ao afeto e à ideologia intelectual nacionalista
de seus escritores.
O regionalismo pós-romântico, assim como havia feito o romântico, pensou o objeto a partir do
sujeito, ou seja, era o homem da cidade retratando o homem do campo. Com a diferença de acrescentar a
essa representação o tom de denúncia do subdesenvolvimento e do atraso das regiões retratadas. Em ambas
as fases, o romance regionalista parece cumprir o papel de apresentar à nação, como veículo de
informação, aquilo que nela existia de mais particular.
A Geração de 30 deu um passo a mais na representação do mundo regional, pois o fez através da
integração das massas à vida do país, não mais a considerando como mero assunto de seus textos, mas
entrevendo-a como realidade criadora, como afirma Antonio Candido em Brigada Ligeira (2004).
João Guimarães Rosa foi além do regionalismo produzido até então, isso porque criou obras com
narrativas mais humanas, incorporando a elas valores universais – registro de questões importantes para
qualquer homem, em qualquer lugar do planeta. O homem e a região não eram mais objetos de sua
produção, mas sujeitos.
Em Grande Sertão: veredas, por exemplo, a análise de Antônio Cândido quanto à superação do
regionalismo está apresenta no seguinte trecho:

Para conter tanta riqueza plástica e emocional, Guimarães Rosa uniu pitoresco e essencial numa técnica
narrativa admirável, marcada pelo vaivém, o parêntese, a antecipação, a digressão, a retomada – que ampliam a
nossa percepção em amplitude e profundidade – para desembocar na linha reta e palpitante da terça parte final,
quando Riobaldo assume o destino nas mãos, disposto a aceitar o bem e o mal. Refinamento técnico e força
criadora fundem-se então numa unidade onde percebemos, emocionados, desses raros momentos em que a
nossa realidade particular brasileira se transforma em substância universal, perdendo a sua expressão aquilo
que, por exemplo, tinha de voluntariamente ingênuo na rapsódia dionisíaca de Macunaíma, para adquirir a
soberana maturidade das obras que fazem sentir o homem perene. (CANDIDO, 2002, p. 192).

Nas palavras do crítico, Rosa realizou uma de suas grandes obras graças à união do pitoresco ao
essencial, graças àquilo que aproveitou da literatura regionalista que o precedeu e também graças à
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proposta modernista de 22. Assim, ao que parece, o que diferencia essas fases regionalistas é a relação que
se estabelece em cada uma delas entre o sujeito (autor) e o objeto (região).

2. RECEPÇÃO CRÍTICA DA OBRA REGIONAISTA LOBATIANA

A partir do trajeto desenvolvido até aqui, que teve como intuito esclarecer o desenho crítico que se
faz do regionalismo brasileiro até a produção de Guimarães Rosa, partiremos para a recepção crítica da
obra de Monteiro Lobato. Essa tem por objetivo entender o que as obras do autor representam para o
regionalismo brasileiro e, em um cenário mais amplo, o que representam para a literatura brasileira.
No que diz respeito à produção regionalista pós-romântica, Antonio Candido afirma, em Brigada
Ligeira (2004), que os problemas locais, relacionados aos atrasos das regiões retratadas, eram abordados de
forma branda, com o homem do campo sendo explorado como motivo de arte – atribuía-lhe caráter
exótico. Já na obra Os parceiros do Rio Bonito (2001), também de Antonio Candido, na qual se desenvolve
uma espécie de tese antropológica que apresenta uma interpretação mais ampla da formação social
brasileira, o autor reserva um capítulo para analisar o homem caipira e sua representação literária. Neste,
destaca-se o seguinte trecho:

Tendo conseguido elaborar formas de equilíbrio ecológico e social, o caipira se apegou a elas como expressão
de sua própria razão de ser, enquanto tipo de cultura e sociabilidade. Daí o atraso que feriu a atenção de SaintHilaire e criou tantos estereótipos, fixados sinteticamente de maneira injusta, brilhante e caricatural, já no
século XX, no Jeca Tatu de Monteiro Lobato. (CANDIDO, 2001, p. 107).

O atraso a que se refere não necessariamente tem origem nas formas de equilíbrio ecológico e
social levantados pelo crítico, mas, arrisco afirmar, no contraste dos problemas enfrentados pelo homem do
campo em comparação à experiência urbana dos autores citados.
Pela singularidade com que se apresenta a cultura caipira brasileira, ela se torna facilmente
identificável e reconhecível. Uma cultura que, por estar afastada de outras culturas ou influências externas,
qualifica-se como algo extremamente original, daí o caráter caricatural de um personagem como Jeca Tatu,
a que o autor também referencia como injusta e brilhante. Brilhante, pela capacidade de resgatar os
aspectos peculiares dessa cultura – hábitos, universo e sentimentos; e, injusta, por não abandonar o aspecto
exótico e pitoresco tão presentes na literatura regionalista desse período.
Para Antonio Candido, Monteiro Lobato, ao criar um personagem como Jeca Tatu (representação
do caipira do interior paulistano), parece não se ater às peculiaridades da cultura e às formas de
organização social desse homem interiorano, desconsiderando seu próprio modo de sobrevivência – que
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estava atrelado às formas mínimas de ajustamento, e a própria dificuldade de se adequar “às formas mais
produtivas e exaustivas de trabalho” (CANDIDO, 2001, p. 107). Para o crítico, parece que o autor falhou
ao perceber que é graças ao seu modo simples de sobrevivência que esse caipira tem mais independência
sobre seu tempo e suas ações, sendo injusto pintá-lo como um caipira preguiçoso, desnutrido e deixado à
sua própria sorte.
Lobato pode não ter incluído esses aspectos em sua obra, ou mesmo os considerava
ideologicamente avessos aos seus próprios ideais. O que se justifica pela postura adotada pelo autor de
grande defensor do progresso nacional, o que não combinava com a falta de ambição e previdência
presentes na cultura caipira.
Por outro lado, Antonio Candido (2001) também não considerou a transformação pela qual esse
personagem passou, de produto de uma visão determinista à vítima do subdesenvolvimento, da fome e da
miséria, sendo, posteriormente, reabilitado e utilizado como representante de campanhas higienistas que
viriam a combater males endêmicos que assolavam o país. Ao acrescentar o caráter humano a esse
personagem tão caricatural, Lobato garantiu à sua produção grande sucesso editorial na época, e se
distanciou ideologicamente de outras obras pós-românticas.
Em seu artigo “O Regionalismo Lobatiano na contramão do Modernismo”, Marisa Lajolo (1984)
identifica Monteiro Lobato, para além de suas outras atividades (literárias ou não), como um autor de
dezenas de contos regionalistas para os quais a crítica não é muito generosa. O mesmo ocorre a outros
autores que, assim como Lobato, exploraram e desenvolveram a temática regionalista nas décadas iniciais
do século XX, entre eles: Afrânio Peixoto, Afonso Arinos e Hugo de Carvalho Ramos.
Questão importante a ser analisada é que Lobato e esses outros autores se fizeram regionalistas às
vésperas da Semana de Arte Moderna – símbolo do movimento modernista brasileiro – e, por esse motivo,
acabaram sendo reduzidos ao refluxo da história literária: “[...] excluídos da galeria de autores maiores,
tidos como esteticamente conservadores, são confinados a uma irremediável contramão do Modernismo”.
(LAJOLO, 1984, p. 40).
Lobato parece ter sido inoportuno ao apresentar o caipira (símbolo do subdesenvolvimento, da
fome e da miséria) às vésperas do grande acontecimento cultural da nação – um movimento que pretendia
apresentar a imagem de um país moderno.
Como resposta à representação do atraso em tal contexto, a história literária reserva a escritores
como Lobato designações como: pré-moderno e regionalista pós-romântico, o que passa a impressão de
que o autor não pertence, de fato, a nenhum desses movimentos – é como se sua produção fosse anterior ou
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porterior a eles, e não representasse, ela mesma, um movimento próprio, ou mesmo significativo para a
História da literatura.
A proposta apresentada pela autora é a de tentar compreender a história literária como um todo
amplo e heterogêneo, e não apenas no âmbito das belas artes, e, assim, prestar mais atenção em um autor
como Monteiro Lobato e compreender a sua produção como representação do Brasil daquela época.
Válido esclarecer também que o narrador lobatiano, de fato, mantém certa distância com o objeto
narrado, isso porque não é participante da cultura em questão – deixando claro, desde o início, o fato de
pertencer à elite urbana e letrada. Ele narra os causos como um contador de histórias, dando voz a elas,
fazendo com que elas circulem “para muito além de seu percurso habitual” (LAJOLO, 1984, p. 42). E isso
deve ser creditado.
Para concluir a discussão, segue o parecer de Alfredo Bosi, que consta em História concisa da
Literatura Brasileira (2006), sobre o regionalismo “pós-romântico”, e em particular o regionalismo
desenvolvido por Lobato. Para o autor, o regionalismo não deve ser separado pelos extremos: ou precioso
ou banal:

Em alguns contistas cuja produção aparece no começo do século, a matéria rural é tomada a sério, isto é,
assumida nos seus precisos contornos físicos e sociais dentro de uma concepção mimética de prosa. É o caso
do regionalismo de Valdomiro Silveira, de Simões Lopes Neto, de Hugo de Carvalho Ramos, que resultou de
um aproveitamento literário das matrizes regionais. (BOSI, 2006, p. 207, grifo do autor).

Se existiam autores, no Brasil de 1900, que ainda pensavam a terra e o homem do interior, isso é
indício suficiente de que nem tudo era belle époque. Os autores destacados pelo trecho tinham como
projeto explícito descrever o meio com fidelidade – fizeram isso através de pesquisa do folclore e da
linguagem do interior – ainda seguindo a linha realista “para compreensão de ambientes rurais ainda
virgens para a nossa ficção” (BOSI, 2006, p. 207).
Em relação a Monteiro Lobato, o autor afirma o seguinte: “O papel que Lobato exerceu na cultura
nacional transcende de muito a sua inclusão entre os contistas regionalistas. Ele foi, antes de tudo, um
intelectual participante que empunhou a bandeira do progresso social e mental de nossa gente.” (BOSI,
2006, p. 215).
Bosi ainda fala sobre a posição ambivalente que Lobato ocupa no Pré-Modernismo:

Na medida em que a cultura do imediato pós-guerra refletia o aprofundamento de um filão nacionalista, o
criador do Jeca [...] soube apontar as mazelas físicas, sociais e mentais do Brasil oligárquico e da Primeira
República, que se arrastava por trás de uma fachada acadêmica e parnasiana. Nessa perspectiva, Lobato
encarnou o divulgador agressivo da Ciência, do progressismo, do “mundo moderno”, tendo sido um demolidor
de tabus [...]. Entretanto... essa mesma nota moralista e didática afastava-o do Modernismo de 22 [...]. Lobato
sentiria a vida toda, em nome do bom senso e da razão (como se fora um velho acadêmico), total repulsa pelos
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“ismos” que definiram as grandes aventuras e as grandes conquistas da arte novecentista: futurismo, cubismo,
expressionismo, surrealismo, abstracionismo... (BOSI, 2006, p. 216, grifo do autor).

Ainda de acordo com o crítico, no que diz respeito à discussão levantada até aqui, Lobato, mesmo
em seus melhores momentos, não atingiu profundidade no retrato de dramas que revelassem um destino ou
mesmo configurassem uma existência. Isso porque sua narrativa caminha em outra direção: o brilhantismo
ao se narrar um caso, uma anedota, ou mesmo o desfecho de um acaso. Lobato concentra-se “no retrato
físico, na busca dos defeitos do corpo ou dos aspectos risíveis do temperamento ou do caráter.” (BOSI,
2006, p. 217). E é por esses aspectos que sua narrativa continuamente se afasta da interioridade,
repousando sobre a superfície dos seres e dos fatos, “cuja seqüência se revela por isso desumanamente
funcional, no sentido de cômico e patético que o autor queria reproduzir” (BOSI, 2006, p. 217).
Bosi encerra reafirmando os limites da arte lobatiana, que, por vezes, em uma análise, se
confundem com a figura humana que vive na memória nacional por seus diversos feitos. O ponto de
equilíbrio parece repousar sobre a compreensão da natureza de sua obra, sem confundir os planos.

3. MONTEIRO LOBATO: RECEPÇÃO CRÍTICA NAS ARTES PLÁSTICAS
Monteiro Lobato, para além de seus trabalhos com literatura, editoração, e tradução, atuou também
como crítico de arte, entre os anos de 1915 e 1919. De todas as atividades desenvolvidas pelo autor, essa
foi a que menos lhe rendeu reconhecimento. E isso se deve, em grande parte, à repercussão do artigo
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 20 de dezembro de 1917, intitulado: “A Propósito da
Exposição Malfatti”. Artigo esse posteriormente republicado no livro Ideias de Jeca Tatu (1919), sob o
título de “Paranoia ou Mistificação?”
O autor inicia seu artigo falando sobre a existência de duas espécies de artistas. A primeira,
composta por aqueles que fazem a arte pura a partir daquilo que veem, e que para isso adotam os processos
dos grandes mestres – ilustram essa categoria os artistas: Praxiteles, Rafael Reynolds, Durer, Zorn, Roodin
e Zuloaga. Já a segunda espécie é composta por aqueles que, nas palavras de Lobato, veem anormalmente a
natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras – referência aos adeptos da chamada arte moderna.
Para o autor, essas novas tendências (futuristas, cubistas, impressionistas etc) não passam de
modismos, são produtos da cultura excessiva e do cansaço dos períodos de decadência. Essa arte, nada tem
de novo – “nada é mais velho do que a arte anormal” (LOBATO, 2008, p.73) – nasceu com a paranoia e a
mistificação.
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Paranoias, por serem produzidas por cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses, mas que,
por não serem realizadas pelos loucos que vivem em manicômios, não se configuram como autêntica.
Mistificação, pela falta de lógica e sinceridade nelas presentes, estas que acabam por não serem absorvidas
ou compreendidas pelo público que as consome. A arte moderna passa, assim, a ser justificativa para todo e
qualquer tipo de produção.
Para Lobato, essas reações e sentimentos são provocados pela exposição de Anita Malfatti, que,
apesar de ser talentosa, independente, original e inventiva não deixou de cair nas graças e de se deixar
influenciar pela arte modernista e, assim, produzir uma arte voltada para as tendências impressionistas que,
de acordo com ele, são discutibilíssimas e podem ser tratadas como arte caricatural.
Continua seu artigo afirmando que a recepção do público frente a essa arte não é de prazer ou de
beleza, mas de desapontamento pela incerteza daquilo que estava exposto. Como agravo dessa situação,
alguns críticos se aproveitam para tecer as mais diversas teorias, distanciando-as ainda mais do
entendimento do público. Termina por afirmar que essa crítica, que expressa uma opinião “sinceríssima” e
dura, é uma forma de respeito a sua produção, uma maneira de mostrar que leva a sério o seu trabalho. O
artigo que acaba de ser mencionado serviu como um artifício dos modernistas para desautorizarem a
atuação do escritor como crítico de arte.
Em Um jeca nos Vernissages, publicado em 1995, Tadeu Chiarelli traz a público uma nova
perspectiva sob a atividade de Monteiro Lobato como crítico de arte. Nesta obra, Chiarelli propõe uma
revisão de algumas das narrativas criadas pelos modernistas e estudiosos do Modernismo, entre elas: a
crença de que Lobato fora responsável pelo recuo da produção de Anita Malfatti; a fama de mau pintor
ressentido; além da criação da imagem de um crítico conservador incompetente.
Dentre as acusações apontadas por Chiarelli, a principal recai sobre o declínio da produção de
Malfatti, que é sustentado pelos modernistas através da comparação do antes e depois da produção da
artista, cujo ponto referencial repousa na publicação do artigo de Lobato, que, na opinião dos modernistas,
funciona como desencadeador da mudança na trajetória artística da pintora.
Um estudo mais atento do caminho de formação artística de Anita Malfatti nos permite repensar a
versão disseminada pelos modernistas. Não tendo passado por nenhuma escola de arte em São Paulo, Anita
Malfatti iniciou seus estudos na Alemanha, em 1910, onde teve seus primeiros contatos com as vanguardas
modernistas. Orientada pelo artista alemão Lovis Corinth, a produção desenvolvida na época seguiu linhas
muito semelhantes às de seu professor, cujos trabalhos apresentavam tendências expressionistas.
Em 1914, quando se encontrava em Nova Iorque, a artista intensificou seu interesse pela estética,
especializando-se nesse tipo de produção. Em 1916, de volta a São Paulo, Malfatti já não apresenta obras
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com esse direcionamento – nessa época, a artista produz uma pintura mais comprometida com a realidade
exterior, obras que se encontram muito mais próximas às tendências naturalistas e mais distantes dos
movimentos radicais de suas fases anteriores. Parte dessa mudança pode ser atribuída ao ambiente
nacionalista que encontrou em São Paulo. Nas palavras de Chiarelli: “A partir da eclosão da Primeira
Guerra Mundial, vários artistas internacionais, também ligados às tendências de vanguarda, iniciaram um
processo semelhante de distanciamento em relação àquelas preposições, processo este que depois viria a
ser conhecido como “Retorno à Ordem”. (CHIARELLI, 1995, p. 22). O que o autor chama de Retorno à
Ordem é, de forma geral, a necessidade que muitos artistas tiveram em recuperar a cultura visual de seus
países de origem.
Normalmente ignorado pelos modernistas e seus estudiosos, o fato é que, ao montar a exposição a
que o artigo de Lobato fazia referência, Malfatti já iniciara o processo de afastamento das vanguardas
modernistas – apesar de sua exposição apresentar as obras mais radicais dessa fase – aproximando-se de
uma estética mais naturalista que acompanhou a artista até o final de sua vida. O que acaba por invalidar a
principal acusação referida a Lobato – a de algoz de Malfatti.
Assim, não procede aos modernistas culparem o polêmico artigo de Lobato pelo recuo de Malfatti
em relação às tendências modernistas, o máximo que ele alcançou foi acelerar um processo de regresso a
uma pintura mais convencional, “[...] mais sensível à captação do ambiente circundante e mais presa aos
aspectos tradicionais do ‘bem pintar’” (CHIARELLI, 1995, p. 24), que já estava em andamento.
Outra ocorrência que pode ser incorporada à argumentação é o fato de que, em 1920, os
modernistas estavam recrutando adeptos às suas causas, e de estarem entre os potenciais candidatos:
Malfatti e Lobato. Aquela, por ser pioneira na exposição de obras modernas em São Paulo; este, pelo
engajamento nas causas nacionalistas e pela ação de agente de ruptura no ambiente cultural da cidade – que
até aquele momento é um tanto quanto conservador. Porém, procede daí certos problemas: i) Malfatti já
estava mergulhada no processo de construção de uma produção artística que seguia uma linha mais
convencional; e ii) Lobato mostrara-se avesso aos ideais vanguardistas. A solução encontrada pelos
modernistas foi a de pressionar Lobato a rever os conceitos publicados no polêmico artigo. Fizeram isso
através de artigos, crônicas e críticas vinculadas a jornais e revistas da época.
A exemplo disso tem-se a crônica de Menotti Del Picchia, “Uma Palestra de Arte”, publicada no
Correio Paulistano, em 19201. Nela, o autor afirma não ter sido boa a impressão que teve ao ler o artigo de
Lobato, mesmo não tendo visitado a exposição, em 1917; e quando finalmente o faz, em 1920, acaba por
considerar a crítica do escritor cruel e desumana. Reconhece, ainda, que o artigo fora um ataque aos
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futuristas e não a Malfatti, não deixando de conferir a Lobato o rótulo de crítico de arte. Acredita-se que
Picchia esperava, com sua crônica, que Lobato voltasse atrás e se retratasse com a pintora. A verdade é que
Lobato não respondera nem a essa e nem a outras tentativas.
Depois da Semana de Arte Moderna de 1922, Mário de Andrade, em alguns de seus textos, ainda
responsabiliza Lobato pelo recuo de Malfatti. Em 1924, o autor escreve: “Dentre as críticas aparecidas uma
ficou inesquecível pela influência que teve sobre o espírito da artista. Assinara a descompostura um nome
feito: Monteiro Lobato. ‘Paranoia ou Mistificação’, chamava-se a tolice, depois eternizada pelo bilioso. E
que dor me deu o artigo [...].” (BATISTA, 1985, p. 69 apud CHIARELLI, 1995, p. 26)2.
A realidade é que, durante a construção da História Ideal do Modernismo, não seria interessante para
seus autores reconhecer que a primeira artista moderna brasileira, Anita Malfatti, estava revendo sua
produção. Desta maneira, foi mais fácil responsabilizar Lobato e apontá-lo com “mártir do movimento”.
Uma análise mais atenta nos permite concluir que se os modernistas atribuem a Lobato a autoria do
que eles chamam de “regresso” da arte desenvolvida por Malfatti, isso implica em reconhecê-lo como
crítico – aquele que é possuidor de um conhecimento específico – ainda que de ideias retrógradas. Uma vez
que alguém que não tenha autoridade no assunto não seria capaz de influenciar uma transição tão grande.
Tal reconhecimento também permite afirmar a existência de um cenário artístico maduro “[...] o suficiente
para produzir um crítico com um ideário estético estruturado” (CHIARELLI, 1995, p. 30).
Se de um lado, a História do Modernismo condena Lobato pelo severo artigo que, em sua versão,
teria levado ao declínio da produção de Malfatti, atribuindo-lhe papel de algoz, de outro, tem-se a obra da
artista e sua participação no contexto da arte brasileira reduzidas à sua histórica exposição.
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CAROLINA MARIA DE JESUS ALÉM DE QUARTO DE DESPEJO: DIÁRIO DE
UMA FAVELADA
Vanessa Maria Poteriko da Silva

Resumo: Carolina Maria de Jesus ficou conhecida no ano de 1960, após a publicação de seu diário denominado Quarto de despejo:
diário de uma favelada, que chamou a atenção nacional e internacional, trazendo um retrato inédito da favela, tornando-se um
best-seller na época. Por configurar-se como uma escritora completamente distante dos padrões exigidos pela sociedade: mulher
negra e favelada, catadora de papel, mãe solteira de três filhos, com pouco estudo e com um temperamento que a impossibilitava
de acatar os moldes que a ela eram impostos para o mínimo de aceitação social, viu seu sonho de ser reconhecida como escritora
se encerrar na sua primeira obra, mesmo apresentando uma vasta produção escrita: poemas, crônicas, contos, provérbios,
romances, outros diários e até mesmo um disco cantando suas próprias composições. Portanto, o objetivo deste artigo é a analisar
a expressão artística e literária de Carolina Maria de Jesus sob um viés que ultrapasse seu primeiro diário, a fim de construir uma
identidade literária que a constitui enquanto escritora, narradora e personagem de sua própria obra, perpassando seus poemas,
contos, letras de música e romances.
Palavras-chave: Literatura marginal; espólio literário; identidade.

1. INTRODUÇÃO

Carolina Maria de Jesus ficou conhecida como escritora no ano de 1960, após a publicação de seu
diário denominado Quarto de despejo: diário de uma favelada, que foi um fenômeno de vendas na época,
com reconhecimento internacional, publicado em treze idiomas. De acordo com Meihy e Levine (2015, p.
30) “sua projeção foi vertiginosa, e jamais outro livro publicado no Brasil com testemunhos de mulheres
pobres alcançou níveis equiparáveis ao de Carolina”.
Ao retratar, nesta obra, a miséria da sua vida na favela por meio de uma linguagem simples, fruto de
muita leitura e pouco estudo, levantou polêmicas como o descaso público com a população mais pobre, a
exploração do trabalhador assalariado, a presença constante da fome, a violência às crianças e mulheres, o
preconceito racial e social, o oportunismo de políticos, o abuso de poder policial sobre os negros, dentre
outros.
No entanto, a relevância da sua obra não se dá somente por abordar esses temas. Ao analisar fatores
como seu local de fala, sua forma de falar, todas as dificuldades enfrentadas para produzir seu discurso
(principalmente a fome), dentre outros, é possível perceber que Carolina produziu um modo de enunciação
único na nossa Literatura.
O sucesso de Quarto de despejo proporcionou melhores condições de vida a Carolina, que pôde, em
alguns meses, sair da favela, afastar da sua família a presença da fome, participar de debates, conferências,
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palestras em meio acadêmico e na alta sociedade. Sua fama, no entanto, foi passageira, sendo que, já no
início da Ditadura Militar de 1964, pouco se falava dela e sua obra ficou, por décadas, silenciada no campo
Literário, restrita a estudos nas áreas de Sociologia, História e Antropologia, basicamente.
A questão que se procura levantar aqui é que Carolina Maria de Jesus deve ser reconhecida não
apenas como uma escritora de relatos, mas como uma escritora que sofreu as consequências de não se
enquadrar nos padrões exigidos pela sociedade da sua época, mas que, mesmo assim, ultrapassou todas as
barreiras que trazia ainda como herdeira da escravidão, por amor (fixação ou determinação) à palavra, seja
falada, escrita ou cantada. Segundo Santos (2009, p. 20) “não é difícil amar a palavra quando se é instruído,
difícil é amá-la irrestritamente quando não se passou do curso primário”. Portanto, busca-se aqui analisar a
expressão artística e literária de Carolina Maria de Jesus por um viés que ultrapasse seu primeiro diário, a
fim de construir uma identidade literária que a constitui enquanto escritora, narradora e personagem de sua
própria obra, perpassando outras tipologias textuais produzidas por ela.

2. UM POUCO MAIS SOBRE CAROLINA

Para falar sobre essa escritora recorremos aos seus próprios relatos, que contam com mais de quatro
mil páginas manuscritas. Algumas dessas páginas foram editadas e publicadas em vida, como Quarto de
Despejo (1960), Casa de Alvenaria (1961), Pedaços de Fome (1963) e Provérbios (1963); postumamente,
tem as seguintes obras: Diário de Bitita (1982), Meu estranho diário (1996), Onde estaes felicidade (2014)
e Meu sonho é escrever...contos inéditos e outros escritos (2018).
No entanto, muitos dos seus escritos ainda permanecem inéditos e distribuídos em acervos em três
estados brasileiros: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Há também a produção midiática sobre
Carolina, com entrevistas em jornais e revistas publicadas no Brasil e em outros países. Assim, cada texto
sobre ela configura-se como uma peça na construção da identidade dessa escritora que era tida como
controversa e que se recusou a obedecer aos padrões impostos pela sociedade da época para que fosse
“aceita” como escritora. Portanto, o que se sabe sobre ela (sua infância, sua trajetória de vida com ascensão
e queda) é o que ela mesma disse ou escreveu.
Carolina Maria de Jesus (1914-1977) era uma mineira da cidade de Sacramento que chegou a São
Paulo, capital, em 1937, após perambular muito pelo interior do estado. Ela estudou o suficiente para ser
alfabetizada (apenas dois anos) e adquiriu o hábito da leitura. Segundo Silva (2007), ela lia mesmo enquanto
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trabalhava como boia-fria nas lavouras de café do interior paulista ou enquanto trabalhava de doméstica na
capital do estado. Nas palavras dela:

O livro... me facina. Eu fui criada no mundo. Sem orientação materna. Mas os livros guiou os meus
pensamentos. Evitando os abismos que encontramos na vida. Bendita as horas que passei lendo. Cheguei a
conclusão que é o pobre quem deve ler. Porque o livro, é a bussola que ha de orientar o homem no porvir [...].
(JESUS, 1996, p. 168).1

A “orientação materna” de que a escritora sente falta tem a ver com conhecimento de mundo e para
o mundo que os pais normalmente passam a seus filhos. Carolina, na infância chamada de Bitita, sempre foi
muito curiosa e esperta. No entanto, sua mãe, sem instrução escolar e criada aos moldes da submissão
escravocrata, acostumada a não questionar e, por isso, não tinha respostas para as inúmeras dúvidas da
menina, irritava-se com a insistência da filha e batia nela. A mãe nem mesmo foi capaz de cortar a ligação
materna inicial com Carolina, representada pelo aleitamento materno, pois a menina mamou até os sete anos
e só parou após o primeiro dia de aula quando a professora lhe explicou, atonitamente, que isso não procedia
a uma criança da idade dela. Sem conhecer o pai biológico (um repentista boêmio), sem ninguém mais para
lhe orientar, desde pequena, os livros foram seus mestres: “Nas horas vagas eu lia. Duas coisas que eu
gostava. Da terra que multiplicava, e dos livros que me esclarecia, eu fui formando minha personalidade e o
meu caráter porque, lendo e observando adquire-se conhecimentos sólidos”. (JESUS, 2015, p. 205).
Assim que chegou à cidade de São Paulo, Carolina conta que percebeu que seu pensamento ia se
modificando, distanciando da tranquilidade do ambiente rural de sua criação: “Era uma transição que não me
era possivel domina-la. Que desordem mental tremenda. Sentia ideias que eu desconhecia como se fosse
alguém ditando algo na minha mente” (JESUS, 2015, p. 214). Era como uma compulsão por escrever o que
ela sentia: “Um dia apoderou-se de mim um desejo de escrever e escrevi” (JESUS, 2015, p. 214), seguem
seus escritos iniciais:

Adeus dias de ventura, adeus mundo de ilusão vou recluir-me na sepultura debaixo do frio chão.
Vou satisfeita, risonha. Contente para não mais voltar. A minha vida é tristonha, - morrendo irei descansar.
Trabalho. Não tenho conforto,
Levo a vida a lutar somente depois de morta, nada mais tenho em que pensar. (JESUS, 2015, p. 215).

Segundo Carolina, a partir do dia em que escreveu as linhas acima, passou a escrever frequentemente,
e é interessante a justificativa que ela dá para este fato, como se no ambiente rural seus pensamentos

1

As citações das obras de Carolina Maria de Jesus serão grafadas durante todo este trabalho conforme a publicação original ou
como nos manuscritos, sem correções de desvios da ortografia vigente.
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seguissem a calmaria do campo, o que a cidade grande modificou: “é que as pessoas que residem em São
Paulo, pensam com mais intensidade. Por isso é que o meu cérebro desenvolveu-se” (JESUS, ANO, p. 215).
O trecho apresenta uma enunciação poética, com rimas no interior das frases, demonstrando que Carolina
ainda desconhecia a estrutura do poema, forma que foi aprendida com base na leitura de livros de poesia,
principalmente parnasianos e românticos.
Assim, como os livros foram seus mestres, foi neles que ela descobriu o que significa ser poetisa e o
que é poesia. Então, ela passou a se denominar “poetisa negra”. Na capital paulista, Carolina ia às edições
de jornais e rádios para apresentar-se como uma poetisa, até que conseguiu que um poema seu fosse
publicado no jornal Folha da Manhã, em 1941. Passou um tempo no Rio de Janeiro trabalhando como
doméstica, dando continuidade às idas às redações de jornais e rádios, conseguindo assim que um jornalista
ouvisse sua história e a publicasse em uma reportagem sobre ela no jornal A noite em 9 de janeiro de 19422,
intitulada “Poesia, fogões e panelas”, na qual o jornalista a definiu como uma “estranha criatura”, “cor de
pixe”, “falando com desembaraço e fluência” e relatou a conversa que teve com ela. Ela afirmou que a poesia
a tentava e dificultava sua continuidade nos empregos domésticos, pois acabava deixando os afazeres para
escrever seus versos: “A poesia, senhor, é todo o meu sonho e todo o meu tormento” (A Noite, 1942, p. 5).
Disse que procurava na Cidade Maravilhosa um emprego longe das panelas, em alguma “casa editora” onde
pudesse escrever, assim como ocorreu com Machado de Assis. Ela apresentou ao repórter alguns poemas,
tendo dois publicados na reportagem juntamente com alguns versos improvisados no momento. Carolina
aproveitou para denunciar que sua cor interferia na concretização de seu sonho de viver como poetiza:
“Minha cor, certamente, concorria para que eu não pudesse realizar as minhas aspirações. Revoltava-me.
Bem sei que não tenho ilustração. Que não sei muito, muito, o português... mas duvido que haja por aí pessoa
mais bem inspirada do que eu”. (A noite, 1942, p. 5).
O jornalista conclui o texto com a expressão “Será o Benedito”, que popularmente é dita para
exclamar perplexidade, surpresa ou contrariedade diante de uma situação. Uma poetisa negra, pobre e sem
estudo, certamente era algo considerado pitoresco demais para a época, por isso talvez valesse uma manchete
de jornal, nada mais.
O sonho de ser reconhecida como poetisa foi ficando cada vez mais distante. Em 1948, Carolina
engravidou de seu primeiro filho, João, abandonou de vez o trabalho de doméstica e construiu pessoalmente
seu barraco na favela do Canindé, passando a catar papel nas ruas de São Paulo. Em 1950, nasceu seu segundo
filho, José Carlos, e, em 1953, nasceu Vera Eunice. Da venda de papel, Carolina tirava seu pouco sustento e

2

Arquivo disponível em <http://memoria.bn.br/pdf/348970/per348970_1942_10745.pdf> , página 5. Acesso em 08 mar. 2018.
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o de seus três filhos. Também do lixo reaproveitava cadernos que encontrava para escrever suas ideias em
formato de poemas, romances, relatos autobiográficos, bilhetes, teatro, provérbios etc. Foi no ambiente da
favela que ela criou seus filhos e produziu a maior parte de seus escritos. No final do ano de 1960, sua vida
mudou com o lucro que obteve com as edições de Quarto de despejo, conseguindo adquirir uma casa de
alvenaria em um bairro de classe média de São Paulo.
O preço pago pela fama com a publicação de seu diário, no entanto, foi alto para Carolina, que via
sua carreira como escritora encerrada apenas em torno da escrita do seu primeiro livro e, um ano depois, o
seu segundo diário Casa de alvenaria: diário de uma ex-favelada já não alcançou tanto sucesso como ocorreu
com o primeiro.
Ela queria publicar suas poesias, seus contos, seus romances, queria cantar suas músicas, ser atriz na
peça teatral sobre ela e protagonizar seu próprio filme, mas isso tudo não foi visto com bons olhos tanto pelos
editores quanto pela mídia. Mídia esta que, na época, teve um papel fundamental tanto para a promoção do
sucesso da “escritora favelada”, epíteto comumente utilizado para Carolina, quanto para a fomentação de
julgamentos que contribuíram para o esquecimento da escritora por três décadas.

3. OS TEXTOS DE CAROLINA

Tomando como partida os textos de Carolina Maria de Jesus tal como ela os produziu, ou seja, os
manuscritos dos cadernos reaproveitados, é possível relacionar sua forma de escrever ao seu modo de vida
na favela. Segundo Fernandez:

Nos manuscritos de Carolina de Jesus, encontra-se um formato análogo ao de um barraco, que aglomera
materiais-argumentos temporários, frase-arquitetura imprecisa, insegura, sempre em mutação geográficodiscursiva. Sua escritura tortuosa se revela a expressão mais fiel da dura rotina que marca o cotidiano de trabalho
de uma mulher negra que percorre incansavelmente as ruas de São Paulo em busca dos restos que vão lhe garantir
mínimas condições de vida, para suprir tanto a si quanto a seus filhos. (FERNANDEZ, 2018, p. 14).

Neste sentido, há um movimento de distanciamento da favela no momento em que ela produz algo
para um leitor que não estava presente nela (uma vez que a maioria dos favelados eram analfabetos), bem
como há uma aproximação da favela quando se analisa a composição dos cadernos e a forma como ela
disponibiliza sua escrita no papel, entrelaçando na sua obra manuscrita arquivos pessoais e anotações
diversas que representam traços de uma Carolina real, mulher e escritora (FERNANDEZ, 2018).
Assim, de acordo com Fernandez (2018, s/p), seu texto melhor se define como “escritura”, como
aquilo “que traz um dado novo para a escrita, por desenvolver a criação, retratando novas línguas e elementos
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terceiros na criação de história e de palavra, que variam entre a língua oral e a língua escrita.” Neste sentido,
Carolina apresenta uma “poética de resíduos”:
Carolina de Jesus se vale de sua existência, aproximando-se de um tipo de “estética do empréstimo” como
dispositivo ou técnica de composição que tanto favorece a montagem de seus textos, a partir de elementos
emprestados e repetidos, deslocados, aprimorados e expandidos, quanto tem o objetivo de embelezar ao agregar
elementos poéticos a sua linguagem.
Nesse sentido, a constante assimilação do belo à poética de resíduos não se faz somente e simplesmente por meio
da “imitação” do elevado, do seleto ou da “alta” linguagem beletrista e classicista, gerando em sua obra uma
“linguagem fraturada”, como, por exemplo, afirma Sousa: “a linguagem fraturada de Carolina deve ser entendida
pelo que de fato é: a tentativa de uma pessoa das camadas subalternas de dominar os códigos da cidade letrada”
(Sousa, 2012, p. 21). Ao contrário, no contato com os seus textos originais compreende-se que o estilo rebuscado,
experimentado por Carolina de Jesus, favorece uma criação inusitada que compreende a arte da escrita como
conhecimento e beleza. (FERNANDEZ, 2018, p. 42).

Para melhor compreender a questão do “empréstimo” na escritura de Carolina associado à sua
vivência, segue o trecho abaixo extraído de Quarto de despejo:

Comecei a sentir fome. E quem está com fome não dorme.
Quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalem: - “Não chores por mim. Chorae por vós” – suas palavras
profetisava o governo do Senhor Juscelino. Penado de agruras para o povo brasileiro. Penado que o pobre há de
comer o que encontrar no lixo ou então dormir com fome.
Você já viu um cão quando quer segurar a cauda com a boca e fica rodando sem pegá-la?
É igual o governo do Juscelino! (JESUS, 1963, p. 117-118).

Ao construir sua pesada crítica ao governo do presidente Juscelino Kubitschek, ela se utiliza de duas
imagens: uma construída pelas mulheres de Jerusalém que choram (empréstimo de texto bíblico) e outra do
cachorro que gira em torno do rabo (empréstimo da cultura popular). A estas imagens, ela se utiliza da própria
vivência (a fome constante) para costurá-las em seu tecido literário.
Há alguns textos que foram publicados como “Humorismos” no livro Meu sonho é escrever...,
selecionados pela pesquisadora Raffaella Fernandez. Nestes textos, percebe-se um humor muito irônico,
como no trecho abaixo:

Dona Helena encontrou sua ex-empregada:
- Bom dia, Maria! Como vai?
- Vou vivendo como Deus quer.
- Você não quer trabalhar para mim? Você é tão caprichosa, trazia a minha casa tão limpa.
A criada:
- A senhora também trazia o meu estômago tão limpo. (JESUS, 2018, p. 82).
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A imagem criada por Carolina no trecho “A senhora também trazia o meu estômago tão limpo” critica
uma situação de maus tratos que ela sofria quando era empregada doméstica. Carolina costumava retratar
suas vivências criando personagens com nomes diferentes dos reais.
Em um outro humorismo:

Perguntei a um operário:
- Como vai a vida com o novo salário?
- O mesmo calvário. (JESUS, 2018, p. 90).

Pode-se notar neste trecho que há uma mistura de gêneros narrativo e poético. O vocábulo “calvário”
pode ser relacionado ao calvário bíblico vivido por Jesus Cristo, e agora é repetido pelo trabalhador
assalariado. De acordo com Fernandez:

Assim, no processo criativo da escritora, as narrativas aparecem marcadas por fragmentos que contribuem para
a elaboração da recolha e da sobreposição dos retalhos; nesse caso, dos “fatos”. Tal procedimento é uma
característica da escritura dos diários, isto é, a insistência em um presente que acontece sem cessar, revivificado
pela memória, uma forma de urgência transbordante e transformadora do eu em constante decodificação e
mutação. Nesses textos, não há uma história de si em acontecimentos cristalizados, mas o empreendimento de
uma escritura que se refaz o tempo todo, em um trabalho autodidático, no qual a obra, munida da linguagem do
relato e de alguns aspectos da linguagem ficcional, permite em seu entremeio a convivência de toda sorte de
gêneros e discursos. (FERNANDEZ, 2018, s/p).

Partindo para o contexto de Quarto de despejo, o livro foi publicado com base em 20 cadernos
manuscritos, editado pelo jornalista Audálio Dantas, que se preocupou em publicar apenas os relatos,
descartando os poemas e outros tipos textuais que perpassavam a narrativa do dia a dia de Carolina. Os
relatos se iniciaram em 15 de julho de 1955 e seguem até 1960, começando com uma data comemorativa
para a família:
15 DE JULHO Aniversário de minha ﬁlha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas
o custo dos generos alimenticios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do
custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar.
Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ﬁcou com os litros
e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne. 1 quilo de toucinho e
1 quilo de açucar e seis cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. (JESUS, 1963, p. 9).

Sobre a linguagem utilizada por Carolina, é possível perceber a utilização de períodos curtos, com os
fatos relatados de forma clara e objetiva. A grafia é mantida da forma como estava nos manuscritos,
apresentando algumas falhas ortográficas, segundo a norma padrão da língua, como a omissão do acento
gráfico em algumas palavras, mas nada que dificulte o entendimento do vocábulo e a compreensão do
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enunciado. Quanto ao conteúdo, o trecho já se inicia revelando as dificuldades passadas pela escritora,
geradas pelo custo de vida, que faz com que ela tenha que comprar alimentos, não sobrando mais para nada
além disso. Neste trecho, há a predominância do relato. No entanto, no decorrer de seu relato, Carolina vai
intercalando realidade e poeticidade: “Eu sou muito alegre. Todas manhãs eu canto. Sou como as aves, que
cantam apenas ao amanhecer. De manhã eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e
contemplar o espaço” (JESUS, 1963, p. 23). “[...] A noite está tepida. O céu já está salpicado de estrelas. Eu
que sou exótica gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. (JESUS, 1963, p. 28).
É possível perceber nestes trechos um momento de quebra e de pausa no relato de sua realidade,
como no trecho “Eu que sou exótica gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido”. Há a
utilização de figuras de linguagem, como a comparação entre a narradora e as aves no trecho: “Sou como as
aves, que cantam apenas ao amanhecer”; e a presença da personificação das árvores na rua em: “...elas estão
aplaudindo este meu gesto de amor a minha Patria” (JESUS, 1963, p. 32).
Em outros momentos, os relatos cedem espaço à memória, à crítica e ao pessimismo:
Contemplava extasiada o céu cor de anil. E eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil. O meu
olhar posou nos arvoredos que existe no inicio da rua Pedro Vicente. As folhas movia-se. Pensei: elas
estão aplaudindo este meu gesto de amor a minha Patria. [...] Toquei o carrinho e fui buscar mais papeis.
A Vera ia sorrindo. E eu pensei no Casemiro de Abreu, que disse: “Ri criança. A vida é bela”. Só se a
vida era boa naquele tempo. Porque agora a epoca está apropriada para dizer: “Chora criança. A vida é
amarga”. (JESUS, 1963, p. 32).
Eu ando tão preocupada que ainda não contemplei os jardins da cidade. (JESUS, 1963, p. 32).
A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós quando estamos no fim
da vida é que sabemos como nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é minha pele.
Preto é o lugar onde eu moro (JESUS, 1963, p. 147).

É possível perceber a memória literária de Carolina ao citar o poeta Casemiro de Abreu, construindo
uma crítica por meio da paráfrase aos versos do poeta. Tanto nestes trechos citados como também durante o
restante dos relatos do diário, é possível perceber a presença da língua culta que vai se intercalando com a
língua popular, o que ocorre também nos romances:

O Coronel, homem de quarenta e cinco anos, era enérgico e lépido. Era homem de ação. Não conhecia a tibieza,
o que iniciava concluia. Dizia: - “O homem indeciso não prospera, o homem não deve estacionar-se”.
[...] Não havia dúvida, nascera sôbre o domínio de uma boa estrela, pois até essa idade não encontrava empecilhos
na vida, tudo era amplo, igual ao espaço, via tôdas as aspirações realizadas, às vezes ficava pensando “consigo
tudo o que almejo, tenho a impressão que a felicidade é minha madrinha e que me proteje com seu manto”.
(JESUS, 1963, p. 15-16).
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Este trecho foi retirado do início do romance Pedaços de fome (JESUS, 1963), com a caracterização
inicial do personagem do Coronel. Nesta caracterização predomina a descrição, aos moldes do romantismo,
também com a presença da língua culta misturada à linguagem simples de Carolina. Pode-se observar a
utilização de construções que Carolina toma como provérbios: “O homem indeciso não prospera, o homem
não deve estacionar-se”. Na pontuação se destaca o uso de travessão e aspas na marcação de discurso direto
ou as aspas para indicar o pensamento da personagem. A presença da religiosidade marcada pelo uso dos
provérbios e pelo “manto” da madrinha que o protege também representam traços da estética romântica a
qual Carolina intencionava tomar como molde de seu romance.
Por final, segue um poema no qual Carolina utiliza-se de um eu lírico masculino para lamentar os
infortúnios amorosos do poeta, o que contradiz o título “Riso de poeta”:

Riso de poeta
Poeta, por que chora?
É que minh’alma ignora
O esplendor da alegria.
Este sorriso que em mim emana,
A minha própria alma engana.
Passei a vida a idealizar
Sem concretizar
Um sonho sequer.
Pretendia me casar
E ter um lar
Com os meus filhos e a mulher!
Mas nem sempre se realiza
O que a mente idealiza.
Vim ao mundo predestinado
A viver só e abandonado
Como coisas abjetas.
Hoje sou desiludido:
Amei e não fui correspondido.
Deus não protege o poeta. (JESUS, 1996b, p. 108).

O poeta desiludido com o que sonhou durante sua vida tem muito a ver com a desilusão de Carolina
no seu trajeto de vida e de escritora. Ao ser questionada, certa vez, em uma entrevista (publicada no posfácio
do Quarto de despejo da Edição Popular), sobre se tinha sido bom ter mudado de vida e ter conhecido um
mundo diferente da favela, ela afirmou:

Decepção. Pensei que houvesse mais idealismo, menos inveja. Mas aqui há não só muita ambição, mas também
o desejo de vencer a qualquer preço. Mesmo que os meios empregados sejam podres. Quando matei um porco,
lá na favela do Canindé, alguns vizinhos exigiram um pedaço de carne. Rondavam meu barraco feito bicho que
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fareja presa. Lá na favela era o porco, aqui é o dinheiro. No fundo é a mesma coisa. Lembrei do meu provérbio.
“Não há coisa pior na vida do que a própria vida” (JESUS, 1963, p. 173).

Assim, a decepção com as pessoas e com a vida perpassou tanto a época de fome como a de sucesso.
Porém, as dificuldades superadas desde a infância, tanto para sobreviver quanto para escrever, permitiram
que Carolina Maria de Jesus fosse uma escritora fora dos padrões estabelecidos, portando a voz de muitos
excluídos do ambiente literário canônico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do auge ao esquecimento, tudo ocorreu muito rápido para Carolina. O que não acabou até sua morte
foi a luta: luta para sobreviver contra a fome; luta incessante para publicar seus escritos; luta contra a pobreza
em todos os níveis (social, psicológico, cultural e pessoal) que assola a humanidade e, com muita intensidade,
fez com que uma mulher negra, mãe solteira, pouco escolarizada e favelada, levasse até seu túmulo esses
adjetivos que, visivelmente, não foram “perdoados” pela sociedade da sua época e pelo mercado editorial.
Contudo, Carolina venceu todas as tentativas de subordinação: a sociedade tentou subordiná-la à
miséria; a mídia tentou subordiná-la aos estereótipos da escritora pobre e favelada; a Literatura tentou
subordiná-la ao silenciamento pelo cânone; a vida tentou subordiná-la pregando-lhe a peça da morte. Mas
Carolina Maria de Jesus venceu, sua produção vai muito além da obra Quarto de despejo: diário de uma
favelada e se constitui uma escritura única na nossa Literatura e, como tal, deve ser respeitada, lida e
estudada.
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MÁRIO DE ANDRADE: ENTRE A “HEROICA BELEZA DE AFIRMAR” E A
TORRE DE MARFIM

Maria Luísa Carneiro Fumaneri

Resumo: Em 1942, em sua famosa conferência "O movimento modernista", Mário de Andrade procura analisar as contribuições
do movimento de 22 em face da produção brasileira contemporânea. O texto, conhecido por sua conjunção entre nostalgia e
arrependimento, é um importante documento da reflexão estética madura de Mário de Andrade e traz um passo importante, já
que anuncia algumas das ideias que culminariam na reflexão sobre a torre de marfim, desenvolvida pouco antes de sua morte, e
sobre o lugar político do artista na sociedade. Ainda, trata-se de um passo que inspiraria a própria "Meditação sobre o Tietê",
poema-testamento do autor. Esta comunicação, portanto, visa analisar pontos-chave da trajetória do intelectual Mário de
Andrade, focando nas questões de representação do país, em sua poesia, e no papel da arte, em sua reflexão crítica, entre as
décadas de 1920 e 1940.
Palavras-chave: Literatura Brasileira; Poesia; Mário de Andrade.

Este trabalho é fruto da reflexão, desenvolvida em minha Tese de Doutorado 1, sobre o
entendimento que a obra crítica madura de Mário de Andrade faz das conquistas e dos limites do
Modernismo de 1922. Os dois elementos do título (“a heroica beleza de afirmar” e a “torre de marfim”)
foram retirados de cartas a seu amigo, Carlos Drummond de Andrade. A primeira carta, sem marcação de
data, é da década de 1920. A segunda é de fevereiro de 1945, alguns dias antes da morte do poeta
paulistano.
Se a hipótese que defenderei aqui for correta, esses dois excertos são marcações importantes não só
da trajetória de Mário como intelectual, mas de que, no centro do próprio Modernismo, é crescente a
consciência do paradoxo inerente ao projeto de representação do país a partir da rotinização do
Modernismo (isto é, da incorporação e diluição dos procedimentos modernistas, que levou à consequente
diminuição de seu poder de choque). Ainda que cessadas abruptamente por sua morte prematura, as
reflexões de Mário nesse sentido são uma chave importante para se pensar boa parte dos problemas
teóricos com que tiveram de haver-se os poetas que o sucederam. Entretanto, para ficarmos no limite deste
texto, por ora, o que buscarei é a demonstração de que, entre a década de 1920 e a década de 1940, Mário
1

FUMANERI, Maria Luísa Carneiro. Poesia e autonomia: a construção do lugar do poeta na obra de Mário de Andrade e de
Ferreira Gullar. 2017. 222 f. Tese (Doutorado) – Pós-graduação em Letras (Estudos Literários) – Setor de Ciências Humanas da
Universidade
Federal
do
Paraná,
Curitiba,
2017.
Disponível
em:
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/54795/R%20-%20T%20%20MARIA%20LUISA%20CARNEIRO%20FUMANERI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 15 jun. 2018.

FUMANERI, M. L. C. Mário de Andrade...

206

de Andrade foi capaz de estabelecer não uma hiperconsciência da questão, mas que atingiu, via reflexão
teórica e estética, uma fase de autocrítica, no sentido que dá Peter Bürger (2008, p. 57) a essa categoria, a
saber, um estágio que permite à arte a “‘compreensão objetiva’ de épocas passadas do seu
desenvolvimento” – e que é sempre um estágio de conclusão inevitavelmente histórico. Para isso,
recorrerei à obra crítica, poética e às cartas de Mário, a fim de, primeiramente, superar a falácia de uma
interpretação puramente representacional de sua obra para, em seguida, demonstrar as consequências disso
para a sua obra madura.
A primeira carta, da década de 1920, é tomada aqui como exemplo do entendimento que baseia a
pretensa obra nacionalista de Mário de Andrade, representada paradigmaticamente, para a fortuna crítica de
sua poesia, por Clã do jabuti, de 1927 (ANDRADE, 1993). Esse suposto nacionalismo – ou a vontade de
representação do nacional – pode ser observado com facilidade na vontade de correção metafórica do
próprio título: não mais a roupa do arlequim de Pauliceia desvairada, de 1922 (ANDRADE, 1993), para
representar a diversidade de contrastes que somos, mas o casco do jabuti, símbolo de igual valor
metafórico, mas de matriz “nacional”. Outro exemplo rápido desse recurso de correção das metáforas é um
pequeno poema de Clã, “Lembranças do Losango Cáqui” (ANDRADE, 1993, p. 175): “Meu Deus como
ela era branca!… / Como era parecida com a neve… / Porém não sei como é a neve, / Eu nunca vi a neve, /
Eu não gosto da neve! // E eu não gostava dela...”. Dupla correção da obra nesse poema: não serviam
nenhum dos elementos daquele antigo símile: nem o suposto amor pela moça nem a suposta imagem da
neve internacional a lhe ser comparada.
Há inúmeros exemplos desse tipo em Clã do jabuti. Há também muitos poemas que, à maneira de
Macunaíma, de 1928 (ANDRADE, 2000), sabotam criticamente todo um repertório etnológico – como, por
exemplo, toda a seção de releitura das lendas brasileiras, em que o eu-lírico sempre termina piscando
sarcasticamente para o leitor, a fim de lhe mostrar o poder de seu distanciamento irônico. Por isso mesmo,
entender Clã do jabuti como mero projeto de “representação do nacional”, como fazem muitos críticos,
parece-me não dar o devido crédito à questão da forma que a concebeu Mário de Andrade, para quem, já
em 1931, o problema da crítica brasileira era uma vontade ilusória de “enxergar o que não existe ainda, a
nação”, ou para quem era necessário aceitar que não há síntese possível para a compreensão do Brasil, a
não ser “a imundície de contrastes que somos” (ANDRADE, 1974, p. 8). Resumindo, portanto, o ponto até
aqui: se Mário de Andrade não entende que o país seja passível de entendimento, visto que ele é uma
construção que só existe do ponto de vista ideológico (isto é, da já então questionável ideologia
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nacionalista), como pode caber o projeto de uma construção literária deste não existente? A resposta, pelo
menos à altura de Clã do jabuti, parece estar na “heroica beleza de afirmar”.
Na primeira carta a Drummond, Mário afirma ser “lastimável” a afirmação do discípulo, em carta
anterior, de que o Brasil é infecto, pois as paisagens são incultas e o céu pouco civilizado. A fim de
explicar o porquê da lástima, escreve o poeta paulistano, sobre um poema seu, que, para ele, é cínico sem
ser amargurado:

O cinismo continua. Mas cada vez se apura mais, é um que-bem-me-importa! que me liberta de todas as
covardias, que me deixa sem vergonha, com essa heroica beleza de afirmar: Deus existe. A mulher existe. A
Patriamada existe. Suponhamos que não existam. Mas a felicidade não está na existência ou inexistência
deles, está na afirmativa, na crença, em nós [...]. A paisagem é inculta dum modo geral, não há dúvida. Mas
pra você ela é inculta em relação à Gare d’Orsay e aos bouquins que o Sr. Anatole France escarafunchava
horas a fio, pra depois arranjar-lhes a literatura. (ANDRADE, 1988, p. 29, grifo nosso).

Nesse sentido, a única construção possível do ponto de vista literário precisaria fundar-se na certeza
e consciência de seu caráter utópico. E isso porque, como afirma na mesma carta, o dilema entre
nacionalismo e universalismo é falso, já que “não há Civilização. Há civilizações” (ANDRADE, 1988, p.
30). Por isso que aplicar, mesmo à obra de Mário de Andrade da década de 1920, um torto caráter realista –
no sentido de um desejo de representação do Brasil – é inacreditavelmente redutor. Estamos, afinal, falando
de um autor que, já no “Prefácio interessantíssimo”, de 1922, suplica: “Fujamos da natureza! Só assim a
arte não se ressente da ridícula fraqueza da fotografia... colorida” (ANDRADE,1993, p. 65). A utopia de
Clã se daria, nesse sentido, na mesma linha reconhecida por Pascale Casanova em Macunaíma:

Para evitar o realismo [...], [Mário de Andrade] situa no sul as lendas do norte, mistura expressões de gaúchos
a estilos nordestinos, transplanta animais e vegetais. Mas, simultaneamente, inventa uma postura dupla muito
refinada: enquanto reúne e enobrece explicitamente um patrimônio cultural até então monopolizado pela
etnologia, adota um tom irônico e parodístico que, em um modo literário, denega e sabota os fundamentos do
empreendimento. (CASANOVA, 2002, p. 348).

Trata-se, portanto, de não apenas transformar em capital simbólico o patrimônio cultural brasileiro,
mas, por meio dele, via ironia, marcada “língua brasileira” excessivamente artificial, demonstrar sua
especificidade exclusivamente literária, apontando não só para o títere, mas para as cordas que permitem
seus movimentos. Ainda nesse sentido, a conclusão do Clã do jabuti é esclarecedora. Os dois últimos
poemas do livro, destacados pela subseção “Dois poemas acreanos” e intitulados “Descobrimento” e
“Acalanto do seringueiro” versam, exatamente, sobre a impossibilidade da literatura, como construção
utópica de um país que só existe pelo contraste ou pela ausência de caracteres, de dar conta de uma síntese
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extraliterária, ou de se querer estável. Saímos do mundo de lendas e brasileirismos simulados para
voltarmos, junto do poeta, “Abancado à escrivaninha em São Paulo / Na minha casa da rua Lopes Chaves”
(ANDRADE, 1993, p. 203). Esse “Descobrimento” irônico, que dá título ao poema, é exatamente a
percepção de que não há possibilidade de unir o Brasil em uma só imagem. Para ficar dentro dos limites
estabelecidos, cito um trecho do “Acalanto”:

Mas porém [o seringueiro] é brasileiro,
Brasileiro que nem eu...
Somos nós dois que botamos
Pra fora Pedro II...
Somos nós dois que devemos
Até os olhos da cara
Pra esses banqueiros de Londres...
Trabalhar nós trabalhamos
Porém pra comprar as pérolas
Do pescocinho da moça
Do deputado Fulano.
Companheiro, dorme!
Porém nunca nos olhamos
Nem ouvimos e nem nunca
Nos ouviremos jamais...
Não sabemos nada um do outro,
Não nos veremos jamais! (ANDRADE, 1993, p. 205)

Todas as possíveis semelhanças (escolhidas, a dedo, da ideologia) que poderiam explicitar o que
iguala poeta e seringueiro, a definição do que, afinal, seria o caráter nacional, são, portanto, insuficiências
nesse poema.
Partimos da complexidade do problema da representação do nacional como síntese para Mário no
fim da década de 20 e damos aqui um salto para a década de 40. Àquela altura, Mário de Andrade já havia
publicado livros de poesia nos quais esse papel heroico da beleza de afirmar já francamente se abrandara –
pense-se, a título de exemplo, no “Improviso do mal da América”, de Remate de males, de 1930
(ANDRADE, 1993), ou em “Rito do irmão pequeno”, de Poesias, de 1941 (ANDRADE, 1993), cuja
abertura versa exatamente a respeito desse papel diminuto:

I
Meu irmão é tão bonito como o pássaro amarelo,
Ele acaba de nascer do escuro da noite vasta!
Meu irmão é tão bonito como o pássaro amarelo,
Eu sou feito um ladrão roubado pelo roubo que leva,
Neste anseio de fechar o sorriso da boca nascida...
Gentes, não creiam que em meu canto haja sequer um reflexo da [vida!
Ôh não! antes será talvez uma queixa de espírito sábio,

FUMANERI, M. L. C. Mário de Andrade...

209

Aspiração do fruto mais perfeito,
Ou talvez um derradeiro refúgio para minha alma humilhada...
Me deixem num canto apenas, que seja este canto somente,
Suspirar pela vida que nasceria apenas do meu ser!
Porque meu irmão pequeno é tão bonito como o pássaro amarelo,
E eu quisera dar pra ele o sabor do meu próprio destino
A projeção de mim, a essência duma intimidade incorruptível!... (ANDRADE, 1993, p. 331).

É difícil entender o irmão pequeno, nesse trecho, para além do problema da poesia. Lafetá (1986, p.
207) o sugere – “o irmão pequeno é o canto lírico que soa no centro do ‘eu’, figuração da intimidade, voz
incorruptível que se liberta de toda constrição do real para expandir-se sem cor [...] no meio da noite vasta”
–, mas não chega a afirmar que essa abertura, que, segundo ele, é regressiva (na vontade de “fechar o
sorriso da boca nascida”), é igualmente um cantar apesar de. O canto não poderá mais ser “reflexo de vida”
(utopia que “dê conta” da realidade), assim como irmão pequeno não é pássaro: é “como um pássaro” – e
aqui o “como” é tudo, pois é ressaltado não só como correspondência, mas como diferença. O canto é
queixa (crítica), “aspiração” (ideal) ou – e a última opção que vai ressoar no poema – “refúgio para minha
alma humilhada”: e o poeta, materializado no “eu lírico”, pede que, ao menos, isso não lhe seja tirado. Os
últimos quatro versos, reagindo à outra opção possível – o silêncio –, reafirmam o verso repetido na
primeira estrofe: que não lhe tirem o canto “porque meu irmão pequeno é tão bonito como o pássaro
amarelo” – e, apesar de não sê-lo, foi a ele que o poeta quis dar o seu melhor: projeção de si, releitura do
próprio destino, essência incorruptível. Esse abrandamento da função hipertrofiada da figuração literária se
explica e muito, penso, pela situação do país. Da euforia marcada pelo projeto liberal que animou o início
da década de 1930, chega-se ao problema da cooptação desses intelectuais modernistas pelo Estado Novo.
Mário de Andrade é exemplo vivo, afinal, dessa situação. Em sua consciência, a questão agrava-se à
medida que se aproxima da década de 1940.
Nesse sentido, “O movimento modernista”, de 1942 (ANDRADE, 1974), é uma análise dura das
relações entre intelectual e Estado e entre arte e política. Nesse texto, Mário começa por denunciar – com
certo saudosismo, é verdade – o elitismo inerente ao financiamento dos modernistas de 20 pela elite
paulista, procurando demonstrar que foi exatamente essa ausência de conscientização política, essa
“gratuidade”, que não se manchava de vida, que permitiu a famosa “fusão de três princípios fundamentais”
(ANDRADE, 1974, p. 242), conquista principal do movimento: o direito permanente à pesquisa estética, a
atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização da consciência criadora nacional. Entretanto,
há um lado sombrio nessa possibilidade de desautonomização das formas, de liberdade experimental. Isso
porque, ao mesmo tempo, essa garantia do lugar da arte, essa desautonomização, essa gratuidade são, para
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Mário de Andrade (1974, p. 254) um “paradoxo irrespirável: tendo deformado toda a minha obra por um
anti-individualismo dirigido e voluntarioso, toda a minha obra não é mais que um hiperindividualismo
implacável!”. Ao separar a arte da vida, demonstrando seu caráter de máscara, o que se perde é exatamente
a crença de que é possível, para a arte, interferir na vida. O texto termina, assim, com o apelo a uma
politização real ou, ao menos, consciente de seu lugar. É esse “paradoxo irrespirável” que permite a Mário
a elaboração final, em carta de 1945 a Drummond, da teoria da torre de marfim. Cito:
As minhas experiências pessoais do Congresso 2 [...] [são de] que nós, Carlos, os ‘intelectuais’, não podemos
nos meter nisso. Pela primeira vez se impôs a mim o meu, o nosso destino de artistas: a Torre de Marfim. Eu
sou um torre-de-marfim e só posso e devo ser legitimamente um torre-de-marfim. Só um anjo da guarda
perfeito me impediu escrever um artigo sobre isso no dia em que descobri que sou um torre-de-marfim. Mas
sobrou o anjo da guarda, felizmente, imagine o confusionismo que isso ia dar e o aproveitamento dos f-daputa. Porque, está claro, a torre-de-marfim não quer nem pode significar não-se-importismo e arte-purismo.
Mas o intelectual, o artista, pela natureza, pela sua definição mesma de não-conformista, não pode perder a sua
profissão, se duplicando na profissão de político. [...] É da sua torre-de-marfim que ele deve combater, jogar
desde o guspe até o raio de Júpiter incendiando cidades. Mas da sua torre. Ele pode sair da torre e ir botar uma
bomba no Vaticano, na Casa Branca, no Catete, em Meca. Mas sua torre não poderá ter nunca pontes nem
subterrâneos. [...] Votar eu voto, me filiar a um partido, se surgisse um partido possível, eu me filiava. Mas
sem posição, sem compromisso, sem a menor perspectiva de um prêmio. E se o partido subisse, eu me veria
imediatamente desligado dele, pra julgá-lo. Incapaz do compromisso do triunfo. (ANDRADE, 1988, p. 224225).

Recupero, assim, para concluir, o caminho traçado até aqui: o artificialismo da forma modernista é
liberdade, é um lugar específico de fala, é uma possibilidade de síntese não estável dos contrastes, mas é
também só literatura. Cria-se, aí, um abismo insuperável entre arte e vida. O que importa, porém, não é a
superação do paradoxo, mas a percepção de sua sutileza: pois que só da torre de marfim o intelectual pode
evitar a cooptação política e – esse é o tema maior da “Meditação sobre o Tietê” – a demagogia, isto é, o
desejo de falar pelo outro. A torre de marfim é, nesse sentido, não apenas uma forma de abstenção (a
autocrítica ao Modernismo é prova de que há, também, esse lado), mas de manter a integridade intelectual.
A diferença, pois, entre abstenção e integridade é a autoconsciência da existência desse lugar, a
autocrítica, a recusa, para falar com a teoria, à hipóstase da autonomia, que lê essa autonomia como
direito, e não como estágio histórico, conquistado e mantido a duras penas. Esquecer isso, parece nos
alertar a voz de Mário, é um risco para o intelectual, mas também para a própria arte.
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A QUESTÃO TEMPORAL E O ANACRONISMO NO NOVO ROMANCE
HISTÓRICO BRASILEIRO – UMA LEITURA DOS ROMANCES A REPÚBLICA DOS
BUGRES (1999) E CONSPIRAÇÃO BARROCA (2008), DE RUY REIS TAPIOCA
Cristiano Mello de Oliveira
RESUMO: O Novo Romance Histórico brasileiro difere do romance histórico tradicional por inovar nas categorias temporais
estabelecidas por meio do flashback e do flashforward. No modelo tradicional, o tempo era algo fechado e linear – em especial a
configuração espacial estabelecida durante o século XIX, justificando o forte encadeamento com a realidade nacional de época.
Com a modificação do estatuto científico da História, o modelo literário adquire uma nova configuração, visando remeter
compatibilidade com algumas mudanças epistemológicas. O presente artigo investiga como é realizado o tratamento literário em
relação às questões temporais nos romances históricos A República dos Bugres e Conspiração Barroca, de Ruy Reis Tapioca.
Interessa-nos saber como o autor consegue formular categorias temporais para explorar a progressão dos acontecimentos da
época: a chegada da Família Real Portuguesa e a Inconfidência Mineira. Como arsenal teórico, temos Agamben (2008);
Lowenthal (1998); Lukács (2010); Eco (1999), dentre outros importantes. Objetivamos deixar como contributo algumas
considerações a respeito das novas técnicas que alguns romancistas estão utilizando, na recém-atualidade, a respeito do novo
formato de romance histórico.
Palavras-chave: Anacronismo; Novo Romance Histórico Brasileiro; A República dos Bugres; Conspiração Barroca; Ruy Reis
Tapioca.

1. ALGUNS PRESSUPOSTOS
O presente artigo aborda as estratégias temporais marcantes no Novo Romance Histórico brasileiro.
As questões espaciais e temporais possuem funções específicas na formulação dos romances históricos,
sendo consideradas estratégias fundamentais para compor esteticamente o enredo de algumas obras. Vistas
em conjunto, basta averiguarmos como a mudança de pontos de vista e narradores modifica o raciocínio do
desenvolvimento da trama narrativa1. Ao formular o enredo dos romances históricos A República dos
Bugres e Conspiração Barroca, o romancista baiano Ruy Reis Tapioca representa eventos e
acontecimentos que já foram perdidos e esquecidos nas múltiplas prateleiras de algumas bibliotecas.
Assim, na figuração de personagens históricos, o autor joga com a linguagem do passado obsoleto para
angariar os foros de verossimilhança.

1

Já tivemos a oportunidade de explorar esse assunto no artigo: OLIVEIRA, Cristiano M. de. A representação do painel histórico
brasileiro na obra O Fantasma de Luís Buñuel, de Maria José Silveira. Educação e Linguagens, v. 4, n. 7, 2015.
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No primeiro romance, o autor “fatia” os acontecimentos situados nos anos de 1808, 1822, 1835,
1881, 1889,2 visando recompor eventos como a chegada da Família Real Portuguesa, Independência do
Brasil, Guerra do Paraguai, Abolição da Escravatura e a Proclamação da República. Já no segundo,
Tapioca aproveita o começo das repercussões históricas da Revolução Francesa no ano de 1786 e 1787,
atravessando o palco brasileiro da Inconfidência Mineira em 1785-1792, evocando o auge e a escassez do
ciclo do ouro nas cidades do interior de Minas Gerais. Portanto, o nosso raciocínio será acompanhar como
são figurados cronologicamente os acontecimentos citados, remetendo a uma melhor interpretação acerca
desses, dialogando com alguns teóricos e deixando um maior contributo àqueles pesquisadores que
desejam desdobrar tais questões.
O enredo do romance A República dos Bugres compartilha e distribui os acontecimentos históricos
oriundos da trajetória imperial de D. Pedro I e D. Pedro II, até as últimas consequências do regime político,
ou seja, o fim da Monarquia e o início da República – sendo caracterizados por seus conflitos. Isto é, a
saída de D. Pedro I, Primeiro Reinado, o consequente Golpe da Maioridade, a independência do Brasil, o
longo e perturbado Segundo Reinado, a Guerra do Paraguai, a fuga de D. Pedro II para a Europa e o golpe
militar desencadeado por Marechal Deodoro da Fonseca, que originou no dia 15 de novembro a
Proclamação da República, em 1889. No contraponto desses acontecimentos, dá-se especial reforço à
atmosfera político-social da nação brasileira e ao ambiente da Corte do Primeiro e Segundo Reinados.
Figuras históricas reconhecidas por suas grandezas, que também são reconstituídas por suas fragilidades,
quando são transportadas para o romance, conseguem se converter em paradigmas da realidade vigente.
Por outro lado, o enredo do romance Conspiração Barroca gira em torno da temática histórica
ocorrida entre os anos de 1785 e 1789, “no tentame de sublevação contra a Coroa Portuguesa que ficou
conhecido como Inconfidência Mineira” (TAPIOCA, 2008, p. 327). Com essa assertiva de caráter
informativo, Ruy Tapioca descortina algumas informações acerca do caráter histórico do romance,
incrementando uma espécie de demarcação cronológica acerca dos episódios e fatos históricos que foram
desenvolvidos durante a formulação do enredo. Fato interessante é que, durante essas linhas, Tapioca
discorre reflexivamente, visando estimular o leitor a respeito da importância desse acontecimento –
Inconfidência Mineira – para as letras e a cultura brasileira. Por alusão às questões históricas do enredo,
que demanda certa habilidade do romancista, temos as palavras de Umberto Eco, “o autor não apenas

2

Ver: WEINHARDT, Marilene (2007). A República dos Bugres: a Atenas da América ou uma Botucúndia. Portuguese Cultural
Studies, 1. Disponível em: <http://www2.let.uu.nl/solis/psc/p/PVOLUMEONEPAPERS/P1WEINHARDT.pdf>. Acesso em 5
jan. 2015.
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insinua ao leitor que fatos como os que se pôs a narrar de fato aconteceram, mas também mostra na medida
em que aquela pequena história está arraigada na História” (ECO, 1999, p. 64).
2. A QUESTÃO TEMPORAL E O ANACRONISMO NO NOVO ROMANCE HISTÓRICO
BRASILEIRO
A República dos Bugres e Conspiração Barroca são narrativas históricas que cobrem décadas da
história portuguesa e brasileira, sem, no entanto, obedecer a uma linha gradativa de fatos com
encadeamento racional e lógico dos acontecimentos, que sugerisse uma cadeia com começo, meio e fim.
Não é usual que esta prática faça parte do metier de muitos romancistas históricos, pois a maioria segue o
método linear para dar vida dramática a suas narrativas. Analisando os romances históricos do escritor
escocês Walter Scott, o húngaro marxista Gyorgy Lukács escreve que “[...] não se trata do relatar contínuo
dos grandes acontecimentos históricos, mas do despertar ficcional dos homens que os protagonizaram.”
(LUKÁCS, 2010, p. 60). Mesmo sem notabilizar as autoridades de época, o autor baiano fortalece as raízes
culturais do contexto luso-brasileiro histórico, incrementando superposições aos eventos do pretérito,
portanto, 1792, 1808, 1822, 1835, 1881 e 1889 são anos que marcam alguns episódios importantes.
Ademais, a dilatação dos eventos ocorre sem que o leitor perceba, pois a densidade das ações é, em grande
parte, mútua e, delimitadamente, frenética. As diferenças, basicamente, seriam: o conteúdo histórico
tradicional preza por datas que seguem a cronologia quase exata, ao contrário do romancista histórico
moderno, que detêm a licença poética para explorar estrategicamente esse estilo.
Por essa linha de raciocínio, para o leitor menos atento, a organicidade promovida pelo autor baiano
nem sempre é suficiente para amarrar na totalidade os diversos acontecimentos históricos que perpassam ao
longo de ambos os romances. Conforme advoga o autor David Lowenthal, “Os fatos históricos são
atemporais e descontínuos até serem entrelaçados em histórias.” (LOWENTHAL, 1998, p. 119). Sem
cometer muitos anacronismos, conforme nossa leitura, Tapioca rege em ambos os romances a livre
concessão no que diz respeito ao encadeamento de muitos episódios e eventos históricos, ou seja, acaba
fugindo dos padrões estéticos do romance histórico tradicional à moda José de Alencar em seus As Minas
de Prata, Emboabas, O Gaúcho.
No que concerne à questão temporal e espacial nos romances históricos de natureza pós-moderna, é
importante frisarmos que tais categorias quase sempre são amarradas ao contexto histórico que são
produzidos. Nesse sentido, devemos afirmar que durante a investigação e redação desse artigo, entre os
anos de 2012 a 2015, algumas mudanças históricas ocorreram no Brasil e em Portugal e, obviamente,
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também ocorreram na época da produção/formulação dos livros. Assim, após a publicação dos romances A
República dos Bugres (1999) e Conspiração Barroca (2008), observamos novos olhares críticos sobre o
processo criativo dos mesmos, conforme veremos, assim como a diversidade de leituras empreendidas. Via
de regra, o aspecto contemporâneo desses romances nem sempre comporta eixos engessados de
comparação ao período histórico atual, ou seja, o leitor/pesquisador não deve simplesmente pensar o
romance como uma consequência dos fatores históricos aos quais os mesmos foram produzidos. Por esse
motivo, o caráter temporal representado nos romances República e Conspiração são caracterizados como
sequências não lineares, fortemente arraigados de idas e vindas, desfazendo pressupostos marcados pela
tradição do romance histórico voltado a descrever o tempo e o espaço de forma categórica e padronizada. A
esse respeito, sem mencionar o contexto literário brasileiro e ao mesmo tempo não desejando subverter o
seu raciocínio, pois o conteúdo é bastante alusivo, o crítico alemão Andreas Huyssen corrobora: “Espaço e
tempo são categorias fundamentais da experiência e da percepção humana, mas, longe de serem imutáveis,
elas estão sempre sujeitas a mudanças históricas.” (HUYSSEN, 2000, p. 30). O que está no centro de
interesse desta abordagem é detectar quais funções as categorias – tempo e espaço – serão representadas na
evolução da escrita da História, na ativação da memória, ou mesmo, poderíamos aludir ao Novo Romance
Histórico. É sabido que as mudanças históricas que ocorreram durante muitas narrativas no século XX,
também modificaram a estrutura uniformizada dos romances históricos publicados durante o século XIX,
conforme elucidaremos em maiores detalhes no primeiro capítulo, em particular sobre a questão das
mudanças de paradigmas acerca do Realismo.
Não devemos nos furtar em dizer que, nos romances A República e Conspiração, a questão da
figuração espacial é marcada pela representação das cidades que comportam o eixo geográfico brasileiro e
europeu. No primeiro romance, temos a figuração urbana das cidades de Lisboa, Queluz, Salvador e Rio de
Janeiro; já no segundo, temos as cidades de Mariana, Paris, Nîmes, Vila Rica, Ouro Preto, entre outras.
Logicamente que o cenário representativo de ambos os romances – igrejas, casarões, cortiços, ruas e
avenidas, palácios, pontes –, é figurado, em maior grau, por meio de cidades brasileiras.3 É comum o autor
utilizar de epígrafes – com datas e localidades –, que fortalecem o conteúdo introdutório de cada episódio.
Assim, a questão temporal é diferenciada, pois não parte para uma lógica cartesiana, com começo, meio e
fim, mas, visando empreender os episódios de época, Tapioca acaba formulando acontecimentos que
saltam cronologicamente a linearidade dos fatos. Diz o crítico Osman Lins: “Experiências poéticas recentes
Ver: OLIVEIRA, Cristiano Mello de. A Representação do Cenário no Novo Romance Histórico Brasileiro ‒ Uma Leitura dos
Romances A República dos Bugres e Conspiração Barroca, de Ruy Reis Tapioca. Millenium, 49 (jun./dez. 2015).
3
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opõem-se à apreensão linear e esculturas movem-se, saltando decididas para uma inserção mais funda no
tempo.” (LINS, 1978 p. 64). A par desses dois parâmetros espaciais, o enredo de ambos os romances
compartilha ações que são representadas dando novo formato à História ligada aos acontecimentos de
época. Em termos comparativos, a diferença do primeiro com o segundo romance é que os pormenores
espaciais e cronológicos de A República são mais detalhados do que Conspiração. Desse modo, cada
localidade é composta por um único episódio histórico, o qual o autor encadeia com os demais fios
narrativos, moldando a dimensão espacial vinculada à determinada época.
É indispensável salientarmos que, durante a redação deste artigo, a opção de recorrermos a textos
sobre a filosofia da história e a prática historiográfica se volta a repensarmos a forma e o significado da
compreensão dos episódios contidos no pretérito e que fazem efeito no contemporâneo. Assim, outra
questão importante a ser revisada durante o nosso raciocínio é a questão do anacronismo na Literatura
Contemporânea4, em particular alguns escritores que absorvem eventos do passado, como é o caso do
romancista histórico. Em consequência, lidar com parâmetros temporais, “passado” e “presente”, é tarefa
árdua para aqueles que desejam conceder aspectos verossímeis ou mesmo fugir desses.5 Ou seja, existe uma
Sobre a terminologia “anacronia”, resolvemos tomar a resolução da crítica Vanda Rosa, contida no e-Dicionário de Termos
Literários, de Carlos Ceia. Segundo a autora: “[Termo grego que provém de ana- (contra) e chronos - (tempo)] Refere-se às
alterações entre a ordem dos eventos da História e a ordem em que são apresentados no discurso. Assim, o narrador pode
antecipar acontecimentos ou informações (prolepse) ou recuar no tempo (analepse). O uso de anacronias pode ter vários motivos,
como por exemplo a caracterização retrospectiva de personagens, a reintegração de acontecimentos que não foram focados no
devido tempo ou manter a expectativa do leitor ao fornecer informações antecipadas” (ROSA, 2013, s/p). Dando continuidade,
também teremos o termo “anacronismo” refletido pela mesma autora quando diz: "Quando nos referimos ao anacronismo
referimo-nos a um erro que consiste em situar um ser, objecto ou acontecimento num tempo em que ainda não existe ou que,
pelo contrário, já deixou de existir. Pode ser usado deliberadamente para distanciar acontecimentos e sublinhar uma
verosimilhança e intemporalidade universal. O anacronismo ocorre geralmente quando se escreve sobre uma época anterior”
(ROSA, 2013, s/p). Já sobre a terminologia “anacronismo”, poderíamos sumariar as reflexões do crítico Massaud Moisés,
quando esse escreve: “Diz-se das falhas resultantes de localizar pessoas, situações, acontecimentos, cenas, objetos, etc., fora do
tempo em que existiram. O anacronismo tende a ocorrer em teatro e prosa de ficção de caráter histórico, e via de regra, constitui
pormenor irrelevante, que não compromete a estrutura e o sentido das obras. Provocado em geral por deslize involuntário, às
vezes desempenha função especial em narrativas ou peças cômicas e, nesse caso, é usado propositalemnte pelo escritor”
(MOISÉS, 1999, p. 24). Por sua vez, a pesquisadora Celia Fernandes Prieto pontua que o anacronismo pode ser refletido como:
“El alejamiento temporal de la época en que transcurre la acción narrada con respecto a la actualidad del lector pone en
funcionamiento el recurso narrativo y linguistico del anacronismo. Siempre que se evoca el pasado se proyectan en él juicios,
valoraciones, interpretaciones propias del momento presente. El anacronismo de la novela histórica consiste en que el pasado
revisita y se reescribe con mirada de hoy, de modo que la imagem que se posee en la actualidad sobre aquella época es la que
determina su configuración artística.” (PRIETO, 2003, p. 192). Por fim, o filósofo italiano Giorgio Agamben escreve: “A
contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele torna
distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo.
Aqueles coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são
contemporâneos porque, exatamente por isso, não cosenguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela” (AGAMBEN,
2008, p. 59).
5
Para reforçar essa tarefa, resolvemos citar as reflexões do crítico Gérard Genette, para quem, “[e]studar a ordem temporal de
uma narrativa é confrontar a ordem de disposição dos acontecimentos ou segmentos temporais no discurso narrativo com a
ordem de sucessão desses mesmos acontecimentos ou segmentos temporais na história, na medida em que é indicada
explicitamente pela própria narrativa ou pode ser inferida deste ou aquele indício indirecto.” (GENETTE, 1996, p. 33).
4
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intersecção entre o presente da escritura e a história narrada por Tapioca, perfazendo uma contaminação
fértil entre ambas as formas. Acontece que o escritor contemporâneo busca uma realidade condizente à
época na qual o romance se passa, no entanto, o momento de sua escritura, seja ele linguístico, geográfico,
social, religioso e ideológico, não permite adquirir uma totalidade de acordos verossímeis para empreender
tal projeto, daí a grande problemática. Por isso, uma dificuldade do romancista histórico é dar o devido
respaldo aos aspectos presentificadores no seu romance. Conforme assevera o crítico Karl Eric
Schollhammer, “[é] característico dessa forma de revisionismo histórico do Brasil, via ficção anacrônica,
que o conteúdo histórico se torne alegoria da realidade nacional moderna” (SCHOLLHAMMER, 2009, p.
29). Seja no revisionismo histórico, seja na representação da realidade contemporânea nacional, seja
atingindo o público de forma alegórica, a nosso ver, Ruy Tapioca articula os acontecimentos e episódios do
passado com os do presente de sua escritura e, diante disso, cria novas formulações de juízo, questionando
e argumentando o próprio fazer historiográfico.
No que concerne à questão temporal e espacial nos romances históricos de natureza pós-moderna, é
importante frisarmos que tais categorias quase sempre são amarradas ao contexto histórico no qual são
produzidos. Como mencionamos, o passado representado em ambos os romances reconstrói o presente da
escritura e, consequentemente, da nação brasileira. A nosso ver, tanto na República, como em Conspiração
é possível observarmos narrativas que se alimentam dessa tensão entre passado e presente, mesmo sabendo
que tais construções verbais são supostamente ilusórias em sua integridade. Ao reconstruir fatos do século
XIX e XVIII, Tapioca insere projeções ideológicas, as quais são lapidadas e esculpidas através do seu
arsenal instrumental que, por ora, dialoga com as tendências subjacentes ao Novo Romance Histórico. No
romance Conspiração, logo nas primeiras páginas, numa conversa na cidade de Paris, em novembro de
1786, com o diplomata americano Thomas Jefferson, o secretário Humphreys tenta formular uma
consideração plausível a respeito das mercadorias que são levadas para Portugal. Nas palavras da
personagem, “[o]s brasileiros, sem que o saibam, estão financiando a revolução industrial e a expansão da
frota naval inglesas. E essa colônia portuguesa, o Brasil, é assim tão importante no concerto das nações?”
(TAPIOCA, 2008, p. 22). Uma questão surge à tona: como Tapioca consegue trabalhar com os
desdobramentos ideológicos de selecionar, interpretar e ordenar os acontecimentos que aglutinam o ato de
narrar tanto na tessitura histórica quanto na tessitura ficcional?
Os críticos Roland Bourneuf e Real Ouellet, no livro O universo do romance (1976), exploram
considerações acerca da natureza temporal do romance tradicional, ou seja, daquele que segue uma lógica
linear interna compatível com a representação encadeada dos acontecimentos: “[o] romancista vai ter que
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localizar, talhar, privilegiar certos factos que lhe parecem importantes, e deixar outros na sombra.”
(BOURNEUF; OUELLET; 1976, p. 31). Em suma, partindo desse pressuposto, o romance acaba não tendo
tamanhas distinções do relato histórico feito pelo historiador, seja utilizando documentos ou a própria
imaginação histórica.
A bem da verdade, a descrição dos acontecimentos e episódios, marcados por uma fusão
heterogênea de perspectivas temporais, demanda certa inferência por parte do leitor menos experiente,
como já mencionamos. Sublinhemos que a apreensão desses tempos verbais trabalhados no escopo do
romances A República e Conspiração é assimilada quase sempre diante de uma segunda leitura mais
atenciosa. A esse respeito, a expressão “imprevisibilidade de eventos”, denominada pela pesquisadora
Tatiana Batista Alves (2001), serve para interpretarmos esse jogo esclerosado descrito pelo narradorprotagonista no livro A República. Ao encadear os fatos históricos da realidade nacional, via literatura, no
acondicionamento dos acontecimentos, Tapioca, reatualizando a tradição de muitos historiadores, busca dar
sentido aos fatos que possivelmente ficaram soltos nos livros de história. Sobre esse assunto, sem citar o
trabalho de Tapioca, o crítico Luiz Costa Lima, discorrendo acerca do trabalho do romancista, assevera
que: “[o] sentido é a atmosfera em que os fatos são postos para que assumam uma presunção significativa.”
(LIMA, 1991, p. 143). Com base nesta citação, é possível inferirmos que, durante a etapa de maturação
interpretativa, o leitor, caso tenha vontade de compreender a atmosfera da trama, deve penetrar nas fissuras
do texto e buscar encadear os acontecimentos que aparentemente fugiram de uma ordem cronológica.
Diante disso, a caracterização temporal espaçada em distintos graus exige atenção para ser percebida, pois
Tapioca subscreve boa parte de sua narrativa por meio de uma fluência escrita, sem jamais perder o fio do
raciocínio. Em síntese, o tempo narrativo, seja acelerado, seja retardado, acaba sendo apresentado em
coerência e, ao mesmo tempo, em constante mutação com as respectivas ações das personagens,
aglutinando maior realidade ao romance.
História e ficção, realidade e imaginação, verdade e mentira, documento e invenção, referência e
especulação se confundem na escrita de República dos Bugres e Conspiração Barroca, escancarando
aquilo que Tapioca deixou subentendido: tratam-se de romances que, mesmo mesclando arte e documento,
não esquecem o presente.6 Com ligeiras exceções, a articulação através dessas várias dualidades citadas
6

O crítico Antoine Compagnon no seu O demônio da teoria (2006), também tece algumas considerações acerca da
permeabilidade do discurso literário e histórico. Curioso notarmos que seu livro é dividido didaticamente, buscando ensejar um
discurso teórico que compreenda o fazer literário, a saber: a literatura; o autor; o mundo; o leitor; o estilo; a história; o valor. Em
particular, o penúltimo nos interessa em grau maior e é sobre o mesmo que Compagnon perfaz uma arguta análise. “[a] história é
uma construção, um relato que, como tal, põe em cena tanto o presente como o passado; seu texto faz parte da literatura.”
(COMPAGNON, 2006, p. 222). Concordamos com as reflexões de Compagnon que subtrai de forma alusiva aquelas aos quais
os teóricos Michel Foucault, Hayden White, Paul Veyne e Jacques Ranciére já esboçaram também nos seus ensaios, conforme
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serve para demonstrar que o texto do romancista histórico estará quase sempre oscilando entre a referência
e a fantasia, logicamente que essas modalidades apontadas fogem de uma expectativa absoluta que
represente o século XVIII e XIX. Assim, incidindo tempos históricos como o passado e o presente – por
meio de instâncias narrativas distintas –, que soam estrategicamente articulados, superpostos entre si,
necessitando um leitor mais atento para decodificar, Tapioca envereda nos problemas cancerígenos da
realidade popular brasileira de época, outorgando uma nova fórmula capaz de levar o leitor a outros
questionamentos. Um exemplo contundente disso está nas variadas críticas em relação a instituições
nacionais, assim como a falta de uma urdidura organizativa da classe popular brasileira. “O Brasil, amigo
Gonzaga, como uma lúcida cabeça já disse no passado, é purgatório dos brancos, inferno dos pretos e
paraíso dos mulatos!” (TAPIOCA, 2008, p. 167), assevera, em tom polêmico, o personagem Claudio
Manuel da Costa em diálogo com Tomaz Antonio Gonzaga. Ademais, juntamente com suas economias de
traços distintos, os romances pertencem à discussão contemporânea dos problemas ligados à nação
brasileira. Noutras palavras, são questões da miscigenação racial que assolam os fatos corriqueiros do
nosso ressurgimento político democrático da década de 1980. Em suma, o movimento histórico proposto
por Ruy Tapioca no seu romance, como vimos na leitura desses fragmentos selecionados, demonstra que a
representação histórica não é algo objetivo ao que lhe é peculiar.
Em última análise, ler Ruy Reis Tapioca, a nosso ver, é empreender uma viagem histórica do Brasil
e Portugal, do passado, presente e futuro, pois sua literatura descortina muitos acontecimentos importantes
para compreendermos nossas raízes. O autor nos apresenta um texto ficcional-histórico devidamente
filtrado pela transcendência e universalidade que corresponde às marcas da contemporaneidade tão incerta
e duvidosa que enfrentamos a cada dia. Tapioca, o romancista histórico que escreve História mesclada com
ficção, não meramente como reprodutor de um amontoado de fatos, representa o enredo pretérito que
atinge o nosso contemporâneo. A expressão “estilo memorialista”, atribuída por Alves (2001), reforça ainda
mais a ideia de que o romance A República mantém uma estratégia textual à moda de um memorial de
acontecimentos e fatos.

alerta o próprio Compagnon. Através de tais formulações, percebemos que Compagnon comunga com alguns teóricos da
historiografia, especificamente com o fato de acreditar que a atitude de escrever a História é baseada nas circunstâncias pela qual
determinado escritor está diretamente vinculado. Seguindo o mesmo raciocínio, escreve: “[a] objetividade ou a transcendência da
história é uma miragem, pois o historiador está engajado nos discursos através dos quais ele constrói o objeto histórico”.
(COMPAGNON, 2006, p. 223). Como podemos observar o discurso do historiador perpassa outras vozes, persuadindo na
técnica, mas impossível de atingir uma densidade original, pois sua escrita está enraizada num amálgama de textos já lidos em
outras ocasiões. Em suma, Compagnon compartilha com a articulação entre passado e presente que promove a escrita da história
ou da ficção, assim como o discurso polifônico aos moldes de Mikail Bakhtin que abrange qualquer discurso linguístico.
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De acordo com nossa leitura, seus romances podem revelar ao público leitor duas qualidades
indispensáveis: primeiro, a representação do passado com a realidade social dos problemas do presente –
juntamente com a crítica nacional pertinente; por segundo, a força motriz pela qual os sujeitos
marginalizados aparecem em primeiro plano. Suas sentenças e palavras, contidas nesses romances aqui
investigados e nos outros publicados, salvaguardando os diversos interesses ideológicos do autor, fazemnos caminhar dentro desses limites temporais e espaciais, para logo nos oferecer amplitudes mais longas –
uma leitura nova do Brasil atual. O autor assume o pacto realista que seus romances exigem e atua na
composição de referências encontradas no presente histórico.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bibliografia sobre o Novo Romance Histórico é, sem receios, enorme e difusa. Entretanto,
pesquisas sobre a questão do anacronismo e do aspecto temporal carecem de abordagens mais
contundentes. É óbvio que nos eximimos de passarmos em revista as incontáveis formulações teóricas
acerca do conceito de tempo nos romances históricos, devido à brevidade deste artigo. Todavia, um
mapeamento e leitura da sua constituição podem comprovar alguns dados interessantes: (i) são poucos os
ensaios que possuem como tema a questão do anacronismo, o que vem a demonstrar que esse tema,
devidamente importante, não tem sido abordado; (ii) de alguns títulos existentes de ensaios, aborda o
anacronismo no Romance Histórico Português, como é o caso da pesquisa empreendida por Ana Maria dos
Santos Marques 7; (iii) No caso brasileiro, o artigo empreendido por Donizeth Santos, intitulado “O
romance histórico e a problemática do distanciamento temporal entre o fato narrado e o período de vida do
autor” (2010), fruto da pesquisa acerca da questão temporal formulada pelos teóricos estrangeiros e
brasileiros acerca deste subgênero literário. Neste ensaio, o autor esmiúça algumas categorias
epistemológicas da natureza do romance histórico, iniciando com Lukács, Amado Alonso, Fredric Jameson,
e até mesmo o polêmico Seymour Menton, que advoga com a ideia de que o romance histórico, para ser
histórico, deve priorizar a sua matéria ficcional no período não experimentado pelo próprio autor, ou seja,
fora do tempo de vida deste. Em outros termos, o resultado da investigação feita por Santos (2012) é
apontar teorias de distanciamento ou não da representação dos fatos históricos, aproximando aqueles
teóricos que tratam da matéria do acontecimento obsoleto e distante, para aqueles que integram a linha de
7

Ver: MARQUES, Ana Maria dos Santos. O Anacronismo no Romance Histórico Português Oitocentista. Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, 2010. (Tese de doutoramento em Literaturas e culturas românicas: Literatura portuguesa apresentada à
Faculdade de Letras da Universidade do Porto).
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raciocínio do teórico Alcmeno Bastos (2002). O único e maior problema do seu ensaio é ficar amarrado às
formulações apreendidas por esses autores citados, sem sequer, examinar romances históricos que possam
iluminar tal proposta.
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AS FUNÇÕES DO PREFÁCIO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO LIVRO CONTOS DE
MALBA TAHAN (1925)
Daniele Maria Castanho Birck
RESUMO: Em 1925, Ali Yezid Ibn-Abul Izz-Eddin Ibn-Salin Hank Malba Tahan, pseudônimo de Julio Cesar de Mello e
Sousa, publicou sua primeira coletânea intitulada Contos de Malba Tahan. Este trabalho tem como objetivo analisar a função do
prefácio da primeira edição da obra em questão de acordo com o modelo teórico proposto por Gérard Genette no livro Paratextos
editoriais (2009).
Palavras-chave: Malba Tahan; contos; paratextos; prefácio.

Este trabalho tem como objetivo analisar as funções do prefácio da primeira edição do livro Contos
de Malba Tahan, que foi publicada pela editora Brasileira Lux em 1925. Para tal empreitada, o referencial
teórico utilizado será aquele proposto por Gérard Genette em Paratextos Editorias (2009).
Esta análise está organizada em quatro partes. Na primeira seção, há uma breve apresentação de
Malba Tahan, com a intenção de narrar o aparecimento desse pseudônimo, bem como contextualizar sua
produção literária. Na segunda, o prefácio da primeira edição de Contos de Malba Tahan é descrito. Na
terceira seção, a proposta teórica de Gérard Genette é explicitada e aplicada ao objeto de estudo. Na quarta
seção, há uma síntese dos elementos discutidos neste trabalho e de seus efeitos sobre os leitores da época e
os leitores de hoje.

1. MALBA TAHAN

Ali Yezid Ibn Salim Hank Malba Tahan é um pseudônimo criado por Julio César de Mello e Souza.
Este escritor, professor e engenheiro nasceu no Rio de Janeiro em 06 de maio de 1895 (JULIO CÉSAR DE
MELLO E SOUZA – RESUMO – MALBA TAHAN, 2018). Como Julio César de Mello e Souza,
publicou diversos livros sobre matemática e seu ensino (JULIO CÉSAR DE MELLO E SOUZA –
RESUMO – MALBA TAHAN, 2018). A sua trajetória literária esteve vinculada quase1 exclusivamente
aos contos orientais escritos por Malba Tahan que foram inicialmente publicados em periódicos como A
Noite, O Jornal, Folha da Noite e O Cruzeiro, entre outros.
Um dos primeiros contos de Malba Tahan de que se tem notícia recebeu o título “No paiz dos
mentirosos” e foi publicado no 13º número da revista Foto-Film, segundo a referência feita em um anúncio
1

Em 1920, Julio César de Mello e Souza também publicou como R. V. Slady no jornal O Imparcial (SLADY, 1920, p. 10) e,
também, assumiu o pseudônimo de Breno Alencar Bianco, um tradutor fictício de algumas obras de Malba Tahan (JULIO
CÉSAR DE MELLO E SOUZA – RESUMO – MALBA TAHAN 2018).
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do jornal carioca A Noite (A NOITE, 1922, p. 8), pelo menos três anos antes do ano apontado2 em
pesquisas sobre Malba Tahan. A publicação dos contos deste escritor em periódicos, no entanto, parece ter
se intensificado apenas a partir de 20 de junho de 1924, quando o já mencionado jornal A Noite, dirigido
por Irineu Marinho, inaugurou com o conto O juiz a seção Contos de Mil e Uma Noites (A NOITE, 1924,
p. 1). No jornal Folha da Noite, seus contos começaram a ser publicados a partir de 2 de janeiro de 1925 na
seção Contos Árabes (FOLHA DA NOITE, 1925b, p. 1). Em 4 de novembro de 1925, a seção Livros
Novos da Folha da Noite anunciava que em 10 de dezembro de 1925 seria colocado à venda o livro Contos
de Malba Tahan (FOLHA DA NOITE, 1925a, p. 2).

2. O PREFÁCIO DA PRIMEIRA EDIÇÃO

Antes de apresentar o prefácio é relevante considerar alguns pontos sobre a relação entre o público,
Julio César de Mello e Souza e a criação do pseudônimo Malba Tahan. Para os leitores, Mello e Souza era
o “tradutor” dos contos publicados nos jornais. Para os ouvintes da Radio-Sociedade do Rio de Janeiro, o
escritor não só traduzia os contos, mas os interpretava em horários específicos da programação. Uma
pesquisa nos jornais da época traz anúncios dos horários em que o “tradutor” faria a leitura dos textos. Para
exemplificar este tipo de evento, cito a seção Radio-Jornal publicada em 19 de agosto de 1925 em O
Jornal. Neste anúncio, há a informação de que no “intervalo dos números de música, o professor Julio
César de Mello e Souza lerá pequenos contos de Malba Tahan” (O JORNAL – RADIO-JORNAL, 1925, p.
15).
A partir dessas informações, é possível imaginar que o prefácio da primeira edição de Contos de
Malba Tahan tenha representado uma oportunidade para que Mello e Souza pudesse estabelecer um
diálogo com seus leitores e, sobretudo, dar vida à Malba Tahan. Sua grande preocupação nessa empreitada,
como veremos, é contar como os textos desse escritor árabe chegaram até suas mãos. Suas palavras no
prefácio, no entanto, restringem-se ao seguinte trecho:
Não encontrando dados biographicos fidedignos e estudos críticos sobre a personalidade e a obra de Malba
Tahan, transcrevemos a seguir um tópico da chronica de W. Sppedy inserta no número especial (Arabian
Number) da <Short Stories Magazine>, de Philadelphia, em maio de 1921. (TAHAN 1929, p. 11).

Cito, por exemplo, o artigo “Malba Tahan: muito além do pseudônimo”, de Andre Pereira Neto e Pedro Paulo Salles
(PEREIRA NETO; SALLES, 2015, p. 4), e a tese de doutorado “Ali Iezid Izz-Edim Ibn Salim Hank Malba Tahan: episódios do
nascimento e manutenção de um autor personagem”, de Moysés Gonçalves Siqueira Filho (SIQUEIRA FILHO, 2008, p. 49-50).
Há, ainda, outras pesquisas que afirmam que Malba Tahan só começou a publicar contos em periódicos em 1924.
2
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Depois desta pequena introdução, Mello e Souza passa a transcrever o texto de um certo W.
Sppedy. Com esta manobra, o escritor se isenta da “responsabilidade” pelas informações prestadas. Há uma
transferência de centro de credibilidade, ou seja: os leitores não precisam acreditar em Mello e Souza, mas
em W. Sppedy. Mas quem era W. Sppedy?
Segundo Mello e Souza, W. Sppedy é um cronista de uma revista chamada Short Stories Magazine.
É interessante destacar que esta revista não era nada fictícia; ela, na verdade, era bastante representativa e
uma das mais famosas revistas norte americanas de contos populares da época (SHORT STORIES
MAGAZINE, 2018). Além disso, para completar sua descrição, Mello e Souza adiciona a informação de
que o texto transcrito integrava um número especial denominado Arabian Number. Essa referência talvez
fosse uma tentativa de explicar a possível dificuldade em encontrar o periódico original caso algum leitor
curioso resolvesse procurar. Ou, quem sabe, uma estratégia para enfatizar o interesse norte americano por
contos árabes e sugerir a ideia de que os brasileiros também deveriam procurar conhecer a literatura
oriental. Neste sentido, o fato de um periódico dedicar um número inteiro a contos árabes e, dentre eles,
contos de Malba Tahan parece atestar não só a qualidade deles, mas também a relevância dos temas árabes.
O texto de Sppedy, que é “traduzido” por Mello e Souza, parte de uma analogia entre a descoberta
de Netuno e a descoberta de Malba Tahan. O suposto cronista americano inicia seu relato com a afirmação
de que a comparação que ele está prestes a apresentar “parece, á primeira vista, algo extravagante”
(TAHAN, 1929, p. 11). Esse posicionamento promove, imediatamente, a identificação entre o narrador e o
leitor. É uma espécie de orientação para a leitura, um pedido por um voto de confiança, de paciência para
se compreender o raciocínio que será construído.
Sppedy usa a história verdadeira da descoberta de Netuno para demonstrar que apesar de alguns
fatos parecerem improváveis, eles podem fazer parte da realidade e podem ser comprovados. Assim como
Le Verrier previu a existência e a posição de Netuno por meio de sua análise do céu, a existência de Malba
Tahan também foi inicialmente deduzida por um cientista conhecido por Mr. Slumter. Segundo Sppedy,
Mr. Slumter conheceu Ahmed Kamil na Arábia Central e o que lhe chamou a atenção sobre esse rapaz era
o fato de que ele, embora não conhecesse o Ocidente nem qualquer outro idioma, apresentava em seus
trabalhos literários “noções extravagantes e lacunosas, um modo peculiar de encarar as cousas” que só
poderiam ter sido motivadas pelo convívio com alguém que “ali estivera antes e deixára o influxo de suas
idéas e de seus conhecimentos na mentalidade arguta do jovem Kamil” (TAHAN, 1929, p. 12-13).
Se Slumter apenas deduziu a existência de Tahan, Cl. Houart, “um amigo e condiscípulo de
Sppedy”, foi até a Arábia Central e retomou os estudos antes desempenhados por Slumter (TAHAN, 1929,
p. 13). Lá, Houart encontrou o jovem Ahmed e apurou a veracidade das suposições levantadas.
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Nesta parte do prefácio, uma nova moldura narrativa é inserida e, desta forma, mais uma vez o
centro de credibilidade é transferido, de Speddy para Houart. Agora é Sppedy quem transcreve a carta de
Houart, e Mello e Souza estrategicamente se posiciona ainda mais distante da história contada. Neste
momento, o “tradutor” transcreve o que havia sido transcrito:

Facilima tarefa, meu caro. O joven Ahmed e outros intellectuaes destes areaes, têm, com effeito, um precursor,
um chefe de escola. É o escriptor Malba Tahan, autor de varios livros de contos produzidos num estylo sui
generis. Suas histórias são curtas (optima qualidade!) incisivas, “very thrilling indeed”. (TAHAN, 1929, p. 14).

Houart revela que a personalidade que havia produzido uma revolução na mentalidade de Ahmed e
outros intelectuais era Malba Tahan. Com esse comentário, localizado justamente no prefácio, Houart
assume uma posição de crítico literário que recomenda os contos de Malba Tahan por apresentarem um
estilo próprio, histórias de qualidade que, acima de tudo, promovem o aprimoramento intelectual.
A transcrição da carta prossegue, apresentando Malba Tahan como um grande aventureiro que
conhece diferentes lugares do mundo. Em acréscimo a isso, o prefácio também aponta algumas referências
literárias que influenciaram o autor, bem como uma pequena lista de livros de sua autoria. Para finalizar,
Sppedy retoma a analogia proposta inicialmente por meio do seguinte comentário:

Ora ahi está a conclusão de meu raciocínio: assim como Neptuno foi descoberto mediante o calculo, Malba
Tahan, escriptor obscuro e inteiramente desconhecido na Europa e na America, teve sua existencia prevista e
determinada por uma simples analyse literária. (TAHAN, 1929, p. 16).

Aparentemente, Sppedy (Mello e Souza) aproxima um fato científico já comprovado e a descoberta
da existência de Malba Tahan para dar consistência a sua revelação. Além disso, se o escritor é
completamente desconhecido na Europa e América, não quer dizer que ele não exista. Essas afirmações
colaboram para que se construa um mistério em torno da existência de Tahan.
Ironicamente, a partir da afirmação final de Sppedy podemos entender que os escritores produzem
textos, mas também podem ser produzidos por eles, como é o caso dos pseudônimos que são construídos
por meio das impressões dadas pelos textos. Aqui percebo uma brincadeira com o leitor mais atento. Uma
brincadeira que suscitava certa dúvida e compunha em conjunto com a temática dos contos uma atmosfera
de fantasia.

3. A PROPOSTA TEÓRICA DE GERARD GENETTE E O PREFÁCIO DE CONTOS DE MALBA
TAHAN
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Gérard Genette, em Paratextos Editorias (2009), define o prefácio como “espécie de texto liminar,
autoral ou alógrafo, que consiste em um discurso produzido a propósito do texto que segue ou antecede”
(GENETTE, 2009, p. 145). No que concerne ao texto estudado, é possível afirmar que o prefácio se
preocupa em apresentar o autor e atestar sua existência por meio de uma narrativa em terceira pessoa, a
narrativa do tradutor, que, por sua vez, é construída por meio da perspectiva de outros narradores.
Com o objetivo de analisar os diversos tipos de prefácios que constituem os livros, Genette propõe
classificá-los de acordo com seu papel e seu regime. No que diz respeito a seu papel, os prefácios podem
ser: autorais, quando são escritos pelo próprio autor da obra; alógrafos, quando são escritos por uma
terceira pessoa, como editor, tradutor, entre outros; e actorais, quando é escrito por algum personagem
(GENETTE, 2009, p. 159). Quanto ao regime, os prefácios podem ser: autênticos, quando são atribuídos a
uma pessoa real; fictícios, quando “atribuído a uma pessoa imaginária”; e apócrifos, quando “falsamente
atribuído a uma pessoa real” (GENETTE, 2009, p. 160).
Conforme o modelo proposto por Genette, em uma primeira análise, o prefácio de Contos de Malba
Tahan poderia ser considerado um prefácio alógrafo autêntico, pois é escrito por uma terceira pessoa real,
o tradutor. Talvez um leitor da década de 20 que acreditasse, ou quisesse acreditar na existência de Malba
Tahan, pudesse perceber o prefácio em questão exatamente desta forma. Desta maneira, o prefácio da
primeira edição estaria respondendo à curiosidade do leitor daquela época que talvez acompanhasse os
contos publicados no jornal, mas pouco soubesse sobre Malba Tahan. Neste contexto, é importante
considerar o comentário que Genette faz sobre os prefácios originais de coletâneas de contos que já foram
publicados anteriormente em periódicos. Segundo Genette, neste caso, “a edição original pode ser,
paradoxalmente, a ocasião de um prefácio tipicamente posterior” (GENETTE, 2009, p. 156) e, nesta
condição o prefácio “toma inevitavelmente a forma de uma resposta às primeiras reações do primeiro
público, e da crítica” (GENETTE, 2009, p. 213). Desta forma, é possível afirmar que o prefácio original
analisado neste trabalho estabelece um diálogo direto com as necessidades do leitor daquele tempo, pois
Mello e Souza já conhecia as reações do público e da crítica.
A passagem do tempo e o conhecimento de que Malba Tahan era um pseudônimo de Mello e Souza
determina outra interpretação desse mesmo prefácio. E, nesta nova perspectiva, o próprio autor é quem
escreve o prefácio e cria uma narrativa ficcional para não só apresentar Malba Tahan, mas para promover
um distanciamento entre o autor árabe e Julio César. Conforme a proposta de Genette, o prefácio original
de Contos de Malba Tahan pode ser classificado como prefácio autoral autêntico. Em acréscimo a isso,
seguindo a proposta teórica adotada aqui, também poderia ser descrito, mais especificamente, como um
prefácio autoral denegativo ou criptoautoral, pois “o autor nele se esconde (ou se defende) de sê-lo; ou
ainda pseudoalógrafo, uma vez que o autor se apresenta nele como um prefaciador alógrafo, reivindicando,
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de toda obra, apenas o prefácio” (GENETTE, 2009, p. 165). A partir desta descrição do teórico francês, é
possível afirmar que o prefácio estudado aqui tenta, na verdade, simular um prefácio alógrafo autêntico.
Para finalizar a presente análise, é importante considerar mais algumas observações propostas por
Gerard Genette no que diz respeito à construção do prefácio autoral denegativo e sua função. Apesar de ser
autêntico, este tipo de prefácio “não é sério em seu discurso, já que seu autor afirma não ser o autor do
texto, que mais tarde reconhecerá ser […]”; além disso, sua função é essencialmente ficcional, mas para
isso:

É preciso constituir essa ficção, com muitos detalhes ficcionalmente convincentes; é preciso, pois, enriquecê-la
e, para tanto, o meio mais eficaz parece ser simular um prefácio sério, com todo o aparato de discursos, de
mensagens, isto é, de funções que isso comporta. A função capital do prefácio ficcional, que é efetuar uma
atribuição ficcional, vêm juntar-se, a seu serviço, funções secundárias por simulação do prefácio sério […] por
trás dessa simulação ficcional, nada impede ao autor (real) do prefácio de dizer ou fazer dizer, a respeito do
texto do qual também é o autor real, várias coisas que pensa seriamente.” (GENETTE, 2009, p. 245-246).

Ao retomar o prefácio original de Contos de Malba Tahan é possível encontrar todas as
características descritas acima: o tradutor se afasta do prefácio para dar “credibilidade” às informações
sobre Malba Tahan. Para reforçar esse movimento, novas molduras narrativas são inseridas com a
finalidade de contar como os contos de Malba Tahan chegaram, inicialmente, a Ahmed Kamil, depois a
Houart, em seguida a Mr. Slumter e, só então, a Julio César de Mello e Souza por meio da Short Stories
Magazine. Como afirma Genette, uma das principais funções do prefácio denegativo é explicar como o
texto chegou até o editor/tradutor (GENETTE, 2009, p. 246), e esta função foi, sem dúvida, realizada.

4. IDEIAS FINAIS

Para concluir, é possível afirmar que o prefácio em questão apresentou Malba Tahan e sua obra. Por
meio deste delineamento inicial, o leitor conhece detalhes da vida do escritor, detalhes de sua produção
literária, suas preferências de leitura, bem como os autores que o influenciaram e que podem sinalizar para
o leitor um espectro de referências relevantes para a leitura. Além disso, o prefácio propôs um jogo
ficcional; dialogou com as expectativas de leitores reais da época em que Tahan escrevia, uma vez que a
maioria dos contos já era conhecida por meio da publicação em periódicos. O prefácio também descreveu o
formato dos contos, atestou a qualidade literária e os benefícios da leitura da coletânea de Tahan, dentre
outras funções que podem, sem dúvida, ainda ser estudadas. Especialmente para os leitores de hoje, o
prefácio apresenta um retrato bem-humorado de Julio César de Mello e Souza, um autor que usou
diferentes artifícios para construir uma atmosfera lúdica e criar histórias instrutivas a partir de uma fantasia
oriental que ele chamou de Malba Tahan.
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AS ORIGENS DA CUCA DE MONTEIRO LOBATO: UMA APROXIMAÇÃO
ENTRE EGITO, PORTUGAL E BRASIL

Dener Gabriel Ferrari
Renan Cesar Venazzi Foschiera
RESUMO: O presente estudo foi construído como uma possível resposta a um questionamento que até os dias de hoje repousa
no imaginário de grande parte do público infanto-juvenil brasileiro, a origem da Cuca. A Cuca é uma personagem enigmática
criada por Monteiro Lobato em 1921, no livro O Saci, e que permanece como uma das bruxas mais temidas pelas crianças
através de suas características peculiares, como rabo de jacaré e unhas de águia. Assim, buscando lançar uma possível hipótese
de sua origem, várias investigações foram realizadas, das quais se destacam os estudos de Bakos (2011), Camargo (2006),
Cascudo (2012) e Claro (2012) que apontaram para diferentes eventos, e criaturas mitológicas, desde a Coca portuguesa até a
deusa Taweret da mesopotâmia antiga. De tal forma, as hipóteses levantadas neste artigo, seriam de que primariamente a criatura
estaria relacionada à deusa Taweret, adorada por alguns povos do Oriente Médio, como os sumérios e os egípcios e uma segunda
de que a Cuca seria inspirada na Coca, figura mitológica portuguesa que se difundiu e chegou ao Brasil através das cantigas de
ninar e contos populares. Considerando essas duas hipóteses, este artigo buscou por meio de uma pesquisa qualitativa de cunho
bibliográfico, encontrar elementos que correspondessem em ambas às criaturas e que permitissem comprovar e/ou refutar as
hipóteses sugestionadas nos estudos acima. Como a pesquisa ainda se encontra em processo conclusão seria incorreto dar uma
resposta definitiva, porém, ao que tudo indica, Lobato se inspirou tanto na Coca, presente nas culturas portuguesa e brasileira,
quanto na deusa Taweret para construir a figura marcante de sua monstrenga.
Palavras-chave: Literatura Infanto-juvenil, Cuca, Representação.

1. INTRODUÇÃO

Em 2018, completam-se 70 anos da morte de Monteiro Lobato (1882-1948) e muito vem se
discutindo sobre a possibilidade da existência (ou não) de preconceito racial dentro de seus livros infantis.
Mesmo diante dessas polêmicas, vale lembrar que cabe a Lobato o lugar de fundação da Literatura Infantil
no Brasil e sua influência sobre muitas gerações de crianças, através de seus livros e/ou das constantes
adaptações para a teledramaturgia. Além disso, mesmo com todos os estudos já realizados acerca de sua
obra, escassos são os que debatem a personagem Cuca.
Assim sendo, o presente estudo aponta para duas possíveis origens da Cuca criada por Lobato. A
primeira aludindo para a inspiração de personagens folclóricos portugueses, e a segunda mostrando
possíveis relações entre a bruxa e algumas figuras mitológicas do Antigo Egito. Dessa maneira, em uma
primeira seção foi discorrido sobre como a Cuca lobatiana se relaciona com a Cuca/Coca do folclore
brasileiro e português. Nessa seção foi utilizado como embasamento os estudos de Amadeu Amaral (2014),
Evandro do Campo Camargo (2006) e Luís da Câmara Cascudo (2012).
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Por fim, na segunda parte, discutiu-se sobre possíveis relações entre a Cuca de Lobato e a deusa
Taweret do Antigo Egito. Para tanto, parte-se das constatações de Margaret M. Bakos (2011) e avança-se
na discussão apresentando mais informações acerca da deusa egípcia através de George Hart (2005) e Pat
Remler (2010) e algumas possíveis relações através do arquétipo materno postulado por Carl G. Jung
(2000).
2. RELAÇÕES DA CUCA DE LOBATO COM A CUCA DO FOLCLORE IBÉRICO E BRASILEIRO
Impregnada no imaginário coletivo através da famosa quadra popular “Nana nenê/ Que a cuca vem
pegar/ Papai foi pra roça/ Mamãe foi trabalhar”, a Cuca se constituiu, ao longo dos últimos dois séculos,
como uma figura mitológica bastante popular no Brasil, responsável pelo rapto de crianças desobedientes.
Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), historiador e antropólogo brasileiro, descreve essa figura tão
peculiar do nosso folclore:
A Cuca ou a Coca é um ente velho, muito feio, desgrenhado, que aparece durante a noite para levar consigo os
meninos inquietos, insones ou faladores. Para muitos a Coca ou Cuca é apenas uma ameaça de perigo informe.
Amedronta pela deformidade. Não sabe como seja o fantasma. A maioria, porém, identifica-a como uma velha,
bem velha, enrugada, de cabelos brancos, magríssima, corcunda e sempre ávida pelas crianças que não querem
dormir cedo e fazem barulho. É um fantasma noturno. Figura em todo o Brasil nas canções de ninar. Não há
sobre ele episódios nem localizações. Está em toda a parte, mas nunca se disse quem carregou e como o faz.
Conduz a criança num saco. Leva nos braços. Some-se imediatamente depois de fazer a presa. Pertence ao
ciclo dos pavores infantis que a Noite traz (CASCUDO, 2012, p. 295).

A origem dessa figura lendária aponta para as tradições folclóricas portuguesas e espanholas,
chegando ao Brasil através da colonização portuguesa. Amadeu Amaral salienta que em diversas
procissões religiosas em Portugal “[...] havia um indivíduo vestido de túnica cinzenta e coberto com um
capuz, a quem chamavam ‘côca’” (2014, p. 108). Também é sabido que nas celebrações de Corpus Christi
na Espanha existia a Coca, um dragão de papelão que causava espanto nas crianças. Claro (2012), por sua
vez, lembra que em Portugal, em alguns festejos que lembram o Halloween, abóboras são esculpidas e
utilizadas como lanternas. Essas abóboras são popularmente denominadas de “cocas” que também na
linguagem popular significa “cabeça”.
Chegando ao Brasil, as tradições se transformaram através da mistura e da influência, em menor
proporção, das culturas indígena e africana. Cascudo (2012) aponta para a significação da palavra “cuca”
que no idioma angolano Nbunda significa avô ou avó, contribuindo para o imaginário popular com uma
ideia de velhice. Enquanto isso, “[n]o tupi, cuca significa o trago, o que se engole de uma vez, e assim
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também dizem de uma coruja. Ideia de voracidade. A coruja é o mistério noturno” (CASCUDO, 2012, p.
303). Assim, “cuca” corresponderia a uma criatura que tem por característica o rapto, a maldade,
contribuindo para caraterização de tal crença portuguesa de um ser malvado.
Percebe-se, assim, que embora as origens do mito venham da Península Ibérica, é possível
visualizar, também, embora em menor grau, algumas influências indígenas e africanas para a constituição
de um mito nacional presente nas cantigas infantis: uma mulher velha que rapta e devora crianças, caso elas
não durmam e/ou não obedeçam aos comandos dos pais. Assim, com um toque brasileiro, o dragão acabou
transformando-se em uma bruxa velha e má, porém com os mesmos propósitos de roubar criancinhas.
São com estas características que Monteiro Lobato constrói sua personagem Cuca, junto a outras
figuras folclóricas, em seu livro O Saci (1921). No livro, Pedrinho captura um saci e junto dele desvenda os
mistérios noturnos da mata, conhecendo várias das figuras presentes no folclore brasileiro. A Cuca habita
uma caverna nas profundezas do Capoeirão dos Tucanos, dorme apenas uma noite a cada sete anos e
transforma Narizinho em pedra. E através de uma coruja que o Saci acaba descobrindo o ocorrido,
contando logo em seguida a Pedrinho.
A Cuca é lembrada pelo menino como uma criatura presente nas cantigas de ninar, como adverte o
narrador: “Lembrava-se que ouvindo essa cantiga sentia uma ponta de medo e fechava os olhos e logo
dormia” (LOBATO, 2016, p.140). O narrador ainda acrescenta: “Depois que cresceu, nunca mais ouviu
falar na Cuca, a não ser minutos antes, quando o Saci lhe contou que a Cuca era a Rainha das Coisas Feias”
(LOBATO, 2016, p.140).
Lobato, através do narrador, sugere que a Cuca repousa na memória das crianças, que desde
pequenas são embaladas ouvindo sobre tal criatura na canção de ninar. Assim, é possível perceber que as
cantigas e contos, frutos das tradições populares passadas através das gerações foram valorizadas por
Lobato para a construção de suas narrativas que compõem a famosa série O Sítio do Picapau1 Amarelo.
Com relação à descrição física da personagem, nota-se algo minimamente interessante: há duas
caracterizações diferentes. A primeira descrição da Cuca na narrativa ocorre no momento em que Pedrinho
e o Saci vão disfarçados à caverna em que a bruxa vive para que não sejam percebidos por ela. Assim,
nesse momento a Cuca é descrita como um ser que “[...] tinha cara de jacaré e garras nos dedos como os
gaviões. Quanto à idade, devia andar para mais de três mil anos. Era velha como o tempo” (LOBATO,
2016, p. 157).

Embora no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) a palavra “pica-pau” é grafada com hífen, optou-se, neste
artigo, pela utilização da grafia “picapau”, sem hífen, tal qual a utiliza Monteiro Lobato em seus livros.
1
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A outra descrição é dada por Narizinho, que acrescenta novas informações sobre a criatura: “Foi
assim. Eu estava com a Emília debaixo da jabuticabeira. De repente, uma velha, muito velha e coroca,
aproximou-se de mim com um sorriso muito feio na cara” (LOBATO, 2016, p. 184). Essa segunda
descrição, como a narrativa dá a entender, mostra uma transformação da poderosa bruxa que possui forma
de jacaré em uma velha, para que consiga realizar suas maldades, comportamento que por sinal é bastante
comum nas adaptações para a televisão2.
É facilmente percebido que a Cuca retratada por Lobato é bastante diferente daquela descrita por
Câmara Cascudo. Ao retratar a Cuca em O Saci, Lobato redescobre e ao mesmo tempo reinventa essa
figura do folclore nacional, dando-lhe uma imagem diferente daquela impregnada no imaginário popular
brasileiro até então, buscando as origens da lenda na Côca portuguesa e resgatando a imagem do dragão e
adaptando ao jacaré brasileiro
Se levarmos em consideração a definição de Cascudo, seremos obrigados a inferir que Lobato, aproveitando-se
de algumas características já existentes, criou a sua própria Cuca, preenchendo algumas lacunas, como o
aspecto informe da bruxa, substituído, na narrativa, por uma mistura de traços de um animal tido como feio e
ameaçador, o jacaré [...]. Para completar sua Cuca, Lobato, contemplando a tradição, a faz velha, e, por fim,
mune a bruxa com olhos muito parecidos com os de algumas descrições dos olhos do saci contidas em alguns
relatos do Inquérito. [...] Deste modo, percebemos que Monteiro Lobato acabou por influir consideravelmente
na imagem que hoje se tem desse personagem primordial no folclore brasileiro. (CAMARGO, 2006, p. 292)

A popularização da lenda da Cuca através da personagem criada por Monteiro Lobato, deve-se
principalmente à adaptação para a teledramaturgia da obra do autor, através da série televisiva O Sítio do
Picapau Amarelo. Já que nas adaptações, a monstrenga é a vilã constante, fazendo-se muito mais presente
do que na obra original.
Vale ressaltar que a partir do momento em que a obra de Monteiro Lobato se populariza, cria-se
uma confusão na mente das pessoas que não conseguem desvincular a criatura presente nas narrativas
populares da personagem criada por Lobato. No momento em que as pessoas pensam na Cuca já a
associam automaticamente à imagem criada por Monteiro Lobato, assim “[...] para as crianças de hoje, a
Cuca é um mito televisivo, ‘aquela do Sítio do Picapau Amarelo que passa na televisão’” (CAMARGO,
2006, p. 293).
Assim, pode-se perceber facilmente que a Cuca de Lobato se diferencia da Cuca presente no
folclore brasileiro. Porém, ao criar a sua personagem, o autor, muito provavelmente, bebe nas fontes
folclóricas portuguesas para a (re)criação de sua Cuca, que, junto ao restante da obra, se populariza e acaba
2

Foram realizadas três adaptações da obra infantil de Lobato, todas pela rede Globo de televisão. A primeira foi ao ar de 1977 a
1986 e a segunda de 2001 a 2007, sendo que ambas possuíam formatos semelhantes a telenovelas. A terceira foi produzida em
formato de animação e foi ao ar de 2012 a 2014.
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gerando uma confusão na cabeça dos leitores/telespectadores que não conseguem separar a criação de
Lobato da figura folclórica.

3. APROXIMAÇÕES ENTRE A CUCA DE MONTEIRO LOBATO E A DEUSA EGÍPCIA TAWERET

Caracterizada como uma bruxa com idade avançada e que possui forma de jacaré e garras de
gavião, a personagem Cuca apresenta características um tanto quanto excêntricas quando se observa sua
estrutura física, remetendo o leitor/telespectador mais atento a criaturas como a esfinge ou mesmo aos
antigos deuses egípcios e mesopotâmicos. Isso porque a composição dessas criaturas e deuses estava, em
sua grande maioria, ligada ao antropomorfismo, assim evidenciando características humanas e as de
animais. Dessa forma, a Cuca é uma personagem híbrida, ou seja, possui ao mesmo tempo características
próprias de seres humanos (postura ereta e fala) e características próprias de animais (costas de jacaré e
garras).
A partir dessa constatação, não tardam indicações de autores e estudiosos de que essa figura não
pode ser tão recente, tendo em vista que suas características físicas antropomórficas (ou híbridas) não
remetem apenas à cultura ibérica, mas sendo possível estabelecer conexões com personagens de um
passado bem mais longínquo, como é observado, por exemplo, nas representações de deuses egípcios (Rá,
Anúbis, Isis e Seth) mesopotâmicos (Innana e Marduk) e babilônicos (Ea e Tiamat).
Sobre a relação existente entre a cultura ocidental e a mediterrânea, e a consequente utilização desse
modelo de representações do Oriente nas sociedades ocidentais, torna-se interessante considerar o estudo
de Bakos (2011), que apresenta uma possível relação existente entre a Cuca e a deusa Taweret3 por
exemplo. Restringindo para a descrição da deusa egípcia, Remler a apresenta como “[u]ma divindade do
lar, Taweret, a deusa hipopótamo grávida, era a patrona das mulheres grávidas. Ela ajudava no parto e
cuidava de crianças pequenas. Por causa de sua natureza calma e gentil, ela era uma deusa do lar favorita.”
(REMLER, 2010, p. 187, tradução nossa)4.
Remler (2010) ainda aponta que a grande popularidade da deusa se devia tanto à sua função de mãe
calma e gentil, como também de protetora, o que justificaria assim sua aparência monstruosa, com o
objetivo de afastar os maus espíritos das crianças e das mulheres grávidas. Dessa forma, a deusa Taweret
3

Tanto no Egito quanto na Grécia, há várias variantes do nome da deusa egípcia, tais como: Taweret, Taurt, Tueris e Toeris. No
decorrer do texto, será utilizado a nomenclatura Taweret, por considerarmos um termo mais próximo ao português.
“A household deity, Tauret the pregnant hippopotamus goddess was the patron of pregnant women. She assisted in childbirth
and watched over young children. Because of her calm nature and kindly disposition, she was a favorite household goddess.”
(REMLER, 2010, p. 187).
4

235

era objeto de adoração e cunhada em muitos amuletos, objetos e utensílios domésticos, como
predominantemente era visto em uma espécie de vaso, utilizado para a purificação do leite que
posteriormente seria utilizado na amamentação.
Tornando aos atributos físicos da personagem, a princípio, quando se contrasta as duas criaturas
parece existir uma contradição, uma vez que a deusa Taweret é apresentada como um ser com “[...] a
cabeça de um hipopótamo, as pernas e braços de um leão, a cauda de um crocodilo e seios humanos”
(HART, 2005, p. 155, tradução nossa)5. Entretanto, nada impede que, no caso da personagem Cuca, Lobato
tenha desenvolvido uma simplificação de seus atributos, que ganham aspectos físicos predominantes de
apenas um animal antropomorfizado, o crocodilo ou o jacaré, além das garras. Uma possível justificativa
para a simplificação, assim, residiria no fato de que a personagem deveria apresentar características
brasileiras e como em solo brasileiro não existiriam leões e muito menos hipopótamos, Lobato preferiu que
as características majoritárias fossem as de um jacaré6.

Imagem 01: Representação da deusa egípcia Taweret.

De tal modo, embora no plano das semelhanças a deusa Taweret e a Cuca possam primeiramente
apontar para uma contradição, considerando as suas representações, é possível estabelecer outras
“[...] the head of a hippopotamus, the legs and arms of a lion, the tail of a crocodile and human breasts.” (HART, 2005, p. 155).
Essa é a hipótese levantada por Margaret M. Bakos (2011). Questionamos essa hipótese, pois, até onde possuímos
conhecimento, Lobato não possuía interesses de estudo e pesquisa no Antigo Egito.
5

6
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caraterísticas partilhadas pelas duas. Como a simbologia atribuída a cada uma delas, demostrando que há
uma essência comum que ambas compartilham, a do arquétipo materno.
De acordo com Jung (2000), o arquétipo materno possui dois aspectos principais. O primeiro é
caracterizado como “[...] o bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que proporciona as condições de
crescimento, fertilidade e alimento; o lugar da transformação mágica, do renascimento; o instinto e o
impulso favoráveis” (JUNG, 2000, p. 92) e pode ser denominado como mãe bondosa. Já o segundo é
caracterizado pelo “[...] secreto, o oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, sedutor e
venenoso, o apavorante e fatal” (JUNG, 2000, p. 92) e é denominado como mãe terrível.
Nesse sentido, é possível perceber que a deusa Taweret permanece ligada ao aspecto bondoso do
arquétipo materno, a da mãe que protege seu filho que sozinho não possui capacidades suficientes para
viver sozinho. Por sua vez, a Cuca representa a mãe terrível, a mãe que mesmo com o crescimento dos
filhos, não os deixa alçar voo sozinho e por isso se torna um obstáculo ao filho, que deve enfrentá-la em
uma espécie de ritual para que possa adentrar na idade adulta. Fato que pode ser observado no livro O Saci,
no qual Pedrinho deve vencer a Cuca para salvar Narizinho e conseguir o reconhecimento próprio como
herói.
Considerando a ideia dos arquétipos, muitas outras conexões são possíveis de serem estabelecidas
entre as duas criaturas, como o fato de a Cuca ser uma bruxa e possuir forma parecida com a de um dragão,
que de acordo com Jung (2000) seria uma das formas possíveis de manifestação do aspecto terrível desse
arquétipo. O vaso utilizado em rituais de purificação, a gruta que serve de moradia para a Cuca, a floresta,
enfim, muitas são as possíveis comparações. Porém considerando o espaço e o objeto de investigação, o
presente estudo apenas lança alguns desses, por considerá-los de maior impacto na análise.
Portanto, nesta breve seção, apresenta-se uma possível comparação entre a deusa egípcia Taweret e
a bruxa brasileira Cuca de Monteiro Lobato. A partir de uma série de características, uma possível
simplificação da deusa não aparenta ser muito provável. No entanto, de uma maneira indireta, através do
arquétipo materno, é possível estabelecer relações entre as duas figuras, representando o lado bondoso e o
lado terrível do arquétipo, respectivamente.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base neste breve estudo da personagem, duas trajetórias de análise foram traçadas para discutir
a questão dos elementos culturais diversos que podem estar presentes na representação da Cuca de Lobato.
Uma primeira que considera o autor como um grande estudioso da cultura brasileira e, muito
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provavelmente, um conhecedor das procissões religiosas na península Ibérica e consequentemente da
figura lendária do dragão, posto que parece tê-la adaptado à ideia do jacaré, animal existente no Brasil e
aspecto principal da Cuca.
E uma segunda, que leva mais em consideração as relações existentes entre animais mitológicos,
seres, deuses e seu aspecto antropomórfico, aspecto que também estaria vinculado à sua simbologia, que
por milhares de anos permaneceu praticamente inalterável nas mais diferentes culturas orientais. Assim, as
relações entre a Cuca e a deusa Taweret parecem ser pouco prováveis no plano visual, considerando que
Lobato teria simplificado as características da deusa para compor a Cuca. Porém, as relações entre a deusa
Taweret e a Cuca poderiam ser expressas com uma maior propriedade em um nível do simbólico, através
do arquétipo materno, representando o aspecto da mãe bondosa e da mãe terrível, respectivamente.
Seja ela resultado de manifestações culturais e conexões históricas entre Brasil e Portugal, sejam
elas conexões simbólicas existentes no subconsciente humano que remontariam a um passado mais
distante, ou fruto de intercâmbios ocorridos ao longo dos vários séculos de interação entre o oriente o
ocidente. O fato é que estabelecer com exatidão a sua origem demanda muito mais que leituras, teorias e
discussões, mas um próprio trabalho de pesquisa no material do seu autor, nesse caso Lobato, a fim de
determinar suas proposições e a base na qual se inspirou ao criar tal personagem.
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“O OVO E A GALINHA”: TERRITÓRIO PRIVILEGIADO DO “DESVÃO
CLARICEANO”

Patrícia Ferreira Alexandre de Lima
RESUMO: Apresentamos um estudo acerca do conto “O ovo e a galinha”, de Clarice Lispector, que integra o livro A legião
estrangeira, publicado em 1964. Nossa abordagem pretende explorar as questões espaciais e temporais ligadas aos aspectos
extraliterários deste conto, situando-o em um lugar que estamos chamando de “desvão clariceano”, para onde convergem outras
narrativas da escritora.
Palavras-chave: Clarice Lispector. Desvão; O ovo e a galinha.

1 NO PRINCÍPIO... ERA O OVO
“O ovo e a galinha” integra as coletâneas de contos A legião estrangeira, publicada em 1964 e
Felicidade clandestina, publicada em 1971. Em ambos os livros Clarice enreda e tece a sua escrita
mantendo uma linha de perseverança e exigência metódicas, porém permitindo-se embarcar numa
atmosfera poética extraída do cotidiano de suas personagens, estes aspectos constituem valores que dão
unidade aos contos que compõem as obras citadas. Além das publicações acima referidas, “O ovo e a
galinha” foi escolhido por Clarice para ser lido no I Congresso Mundial de Bruxaria que discutiu Literatura
e Magia em 1975, em Bogotá, onde a escritora se encontrava representando o Brasil.
Clarice escrevera para a apresentação duas versões de uma conferência intitulada “Literatura e
Magia”, uma dessas versões seria lida antes do conto, porém, chegado o seu momento no Congresso,
Clarice apenas pediu que alguém lesse o conto para ela. Na versão original de “Literatura e Magia”, que
não foi lida na conferência, Clarice conclui:

Mas acontece que tudo que vive e que chamamos de natural, é em última instância, sobrenatural. Como só
tenho a dar às pessoas aqui presentes a minha literatura, uma pessoa vai ler para mim um conto meu chamado
“O ovo e a galinha”. Este meu texto é misterioso até para mim mesma e tem uma simbologia secreta. Peço que
ouçam a leitura apenas com o raciocínio, senão tudo escapará ao entendimento. (MONTERO; MANZO, 2005,
p. 120).

Essa simbologia secreta a que ela se refere situa a compreensão deste conto numa fronteira que
poderá ser ultrapassada seguindo a advertência de que a leitura seja percebida “apenas com o raciocínio”
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ou “tudo escapará ao entendimento.” Mateus Toledo Gonçalves refere-se com bastante clareza a essa
fronteira de (des)compreensão em que se situa o ovo:

Fazer a linguagem desorientar-se pode ser um modo de apontar para algo que exceda a razão discursiva. Se o
ovo tantas vezes é e não é, ele se encontra para além da fronteira determinada pelos princípios racionais. Como
se Clarice estivesse indicando com isso que o ovo se encontra justamente ali onde a razão não nos pode servir
de guia. (GONÇALVES, 2016, p. 73).

Em outros momentos, Clarice testemunha a estranheza e o mistério envolvidos no conto, como por
exemplo, na entrevista concedida ao jornalista Júlio Lerner, em fevereiro de 1977, em que Clarice refere-se
a este conto como sendo um dos seus trabalhos preferidos, exatamente por ser ainda um mistério para ela
(TV Cultura, 1977). No capítulo do livro Reading with Clarice Lispector dedicado ao conto, Hélène Cixous
observa:

A experiência pode ser artística, criativa, religiosa, mística. Ou poderia ser uma experiência cotidiana de amor.
O cotidiano é sobrenatural. Para ler algo que não é mecânico, mas algo vivo que foi simbolizado, é necessário
inventar uma leitura ativa que não seja processada por meio de aplicação de categorias externas. (CIXOUS,
1990, p. 99, tradução nossa)1.

Em “O ovo e a galinha”, a ausência de enredo e personagens fixos conduzem o leitor a uma
atmosfera em que questionamentos e reflexões são trazidos à luz da existência banal de um ovo.
“Não é, portanto, o enredo do conto que nos interessa, mas as mediações que acontecem em meio a
ele.” (GONÇALVES, 2016, p. 70), pois, como bem observa Regina Pontieri (1999, p. 220-221), “a falante
ora é pessoa – que quebra ovos para a refeição matinal das crianças, ora a impessoa das assertivas
filosofantes”. Desta forma, o conto vai se desenvolvendo com transições nítidas do fator cotidiano que ora
vocifera inquietações e instiga o leitor a ter um posicionamento reflexivo sobre amor, existência, relação de
domínio; ora reporta o ovo a sua existência rotineira e culinária. “Amor é quando é concedido participar
um pouco mais. Poucos querem o amor, porque amor é a grande desilusão de tudo o mais. E poucos
suportam perder todas as outras ilusões.” (p. 51)2. E, exemplificando a segunda afirmação: “De repente
olho o ovo na cozinha e só vejo nele a comida.” (p. 50).
Acerca das formulações propostas por Clarice neste conto, afirma Regina Pontieri (1999, p. 216):
“Frases com cara de tontas, não muito longe das esquisitas perguntas e comentários de Macabéa [...], que
No original: “The experience could be artistic, creative, religious, mystical. Or it could be a quotidian experience of love. The
quotidian is supernatural. To read something that is not mechanical, but something living that has been symbolized, an active
reading has to be invented that is not rendered mechanical by application of external categories.” (CIXOUS, 1990, p. 99).
2
De agora em diante, quando citarmos “O ovo e a galinha”, indicaremos apenas o número da página entre parênteses.
1
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disfarçam pela estupidez o desejo de reflexão radical.” Para que possamos adentrar na compreensão deste
texto, estranho até à sua própria escritora, é necessário:

[...] descontextualizar o objeto ou o ser para que haja um aprofundamento. Isolado, ele revela sua condição
imanente. O desamparo devolve ao objeto uma integridade que de outra forma estaria perdida. É também o que
acontece nos textos de Clarice Lispector, principalmente nos mais poéticos [...]. (CHEREM, 2013, p. 123).

Há, no conto, algumas referências espaciais que em algumas passagens nos permitem uma possível
localização do ovo, como já no início: “De manhã na cozinha sobre a mesa vejo o ovo.” (p. 46). E mais à
frente: “O ovo é originário da Macedônia. Lá foi calculado, fruto da mais penosa espontaneidade. Nas
areias da Macedônia um homem com uma vara na mão desenhou-o.” (p. 47). Ao longo da leitura do conto,
percebemos que essa localização proposta como sendo o espaço de origem e habitação do ovo, na verdade
é apenas uma casca, que assim como a casca do ovo precisa ser quebrada para se chegar ao núcleo: “O ovo
é uma exteriorização, ter uma casca é dar-se.” (p. 47).
Ocorre aqui o que Luis Alberto Brandão descreve, porém referindo-se à obra de Kafka. Para o
autor: “em Kafka o sujeito é que se transforma em espaço: um lugar de passagem.” (BRANDÃO, 2016, p.
5). Assim, o ovo representa essa passagem, pois “quem se aprofunda num ovo, quem vê mais do que a
superfície do ovo, está querendo outra coisa: está com fome.” (p. 47).
“O ovo desnuda a cozinha. Faz da mesa um plano inclinado. O ovo expõe.” (p. 47). Clarice
ressignifica o espaço físico da cozinha, não por acaso um espaço de alquimia pura, de transformação, de
passagem de uma coisa a outra, de um estado a outro, a mesa se torna um plano inclinado por meio do ovo,
um plano inclinado que o conduzirá à inevitável queda, à quebra da casca para se chegar ao núcleo.
“Pois ovo é ovo no espaço.” (p. 47). É e está desde o princípio, e “terá sido talvez um triângulo que
tanto rolou no espaço que foi se ovalando.” (p. 47). O ovo aqui pode ser equiparado à barata que se impõe à
personagem G.H. estabelecendo uma espécie de relação, assim, ovo e barata ultrapassam o espaço, o
tempo, as gerações, são testemunhas de uma ancestralidade que nos integra como experiência viva, ovo e
barata são matéria viva da substância constitutiva da literatura clariceana. “De ovo a ovo chega-se a Deus,
que é invisível a olho nu.” (p. 47). O ovo como símbolo de passagem, rito, espaço habitado de partida e de
chegada, de transposição e de conhecimento, desde que ultrapassado este território por quem vê o ovo além
da galinha, pois esta apenas “olha o horizonte, como se da linha do horizonte é que viesse o ovo.” (p. 49).
2 O “DESVÃO CLARICEANO”
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Partimos do conceito dicionarizado, em que “desvão” corresponde a “sótão”, espaço fechado sob
uma escada, esconderijo (HOUAISS, 2010, p. 255), para tentar esclarecer este espaço tão presente na obra
de Clarice Lispector e para onde frequentemente converge a sua escrita.
No conto “Os desastres de Sofia”, que também integra a coletânea de contos A legião estrangeira, a
personagem afirma: “meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a
seguir um fio só; meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias”. (LISPECTOR,
1999, p. 12). Certamente a voz da própria Clarice nos diz isso; de fato, tal hibridismo garante ao seu texto
um virtuosismo estilístico e um adentramento pouco experimentado no cerne do inexprimível, ela escapa
do óbvio e flagra seus personagens no momento em que eles se observam e se questionam.
O cenário deste encontro: escritora/personagens é no lugar que estamos chamando “desvão” e que
comunga com o pensamento de Luis Alberto Brandão (2016, p. 09, grifo do autor) quando afirma que “o
espaço não é continente, não é o lugar onde se está. O texto indica a possibilidade de se estar fora do
espaço, ou de haver espaços onde não há estar”. Nesse exemplo, o autor citado está se referindo ao texto
“Aventureiros”, de João Gilberto Noll, mas poderia ser sobre Clarice, especificamente sobre “O ovo e a
galinha”: “Quanto ao corpo da galinha, o corpo da galinha é a maior prova de que o ovo não existe. Basta
olhar para a galinha para se tornar óbvio que o ovo é impossível de existir.” (p. 48).
A galinha é espaço para o ovo:

Relativamente à representação do espaço na literatura, tem-se como eixo o problema de quais são os elementos
que tornam reconhecíveis, no texto, determinada instância extratextual – e quais são os limites dessa
reconhecibilidade. Trata-se, pois, não de indagar o que é o espaço, mas de interrogar em que medida a obra
literária é capaz de fazer uso daquilo que em certo contexto cultural é identificado como espaço. (BRANDÃO,
2016, p. 66).

O ovo carrega neste conto uma metáfora de vida e de morte, além de uma simbologia que exige
esmiuçada análise para que possa ser compreendida, pois se no conto houvesse uma história, e não estamos
aqui afirmando que não haja, seria a história de um ovo, anunciada por uma personagem que ora o
compreende como símbolo de uma transcendência humana e secular: “mas as pessoas que chamam a ovo
de branco, essas pessoas morrem para a vida.” (p. 48); ora o transporta para a sua significação cotidiana:
“Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha.” (p. 48).
Assim, a anunciadora do ovo transita conscientemente por ambas as visões, uma a salva da outra,
pois a carga das revelações advindas de se enxergar além do que se vê torna-se por vezes insuportável: “Fiz
do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é, para quem já viu o
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ovo, um sacrifício.” (p. 51). Essa consciência, por exemplo, não possui a galinha que figura simplesmente
como um disfarce para o ovo, “Se soubesse que tem em si mesma um ovo, ela se salvaria?” (p. 49). A
galinha é o signo da falta de percepção e exploração do potencial desconhecido em si, assim como um lado
exterior obriga a narradora a esconder sua função de desvendar os mistérios do ovo, e assumir para os
outros apenas a tradução de ovo como célula fecundada: “o falso emprego que me deram para disfarçar a
minha verdadeira função, pois aproveito o falso emprego e faço dele o meu verdadeiro.” (p. 53).
Em “O ovo e a galinha”, ovo, galinha, narradora e leitor ingressam no “desvão clariceano”, espaço
fértil em riqueza artística e ressignificação das coisas e dos seres. Encontramos chaves para um
entendimento mais profundo deste espaço a que chamamos “desvão clariceano”, em obra já citada de Luis
Alberto Brandão e ainda em Carlos Mendes de Sousa (2000) e Alexandre Nodari (2015).
“Brasília fica em lugar nenhum” (LISPECTOR, 1999a, p. 50), escreveu Clarice em sua crônica
“Brasília: esplendor”. E é sob o título de “Lugar Nenhum” que Brandão discorre sobre a espacialidade na
obra clariceana, a partir de duas crônicas que a escritora publicou sobre a cidade de Brasília. Clarice esteve
em Brasília nos anos de 1962, 1974 e 1976, seus sentimentos e impressões sobre a cidade foram registrados
em duas crônicas: “Brasília” (1962) e “Brasília: Esplendor” (1974).
“Edificar, colocar em prática um projeto utópico envolve, inexoravelmente, a perda da inocência, o
confronto com fatores que corroem os ideais, ou, ainda, que revelam a face autoritária sob a máscara das
boas intenções.” (BRANDÃO, 2016, p. 151/152). O autor se refere à “Brasília”, mas a leitura alcança
também “O ovo e a galinha”, como este território de confronto envolvendo o ser e o (não) estar num
mundo.
Em Brasília, diz Clarice: “Por mais perto que se esteja, tudo aqui é visto de longe. Não encontrei
um modo de tocar. Mas pelo menos essa vantagem a meu favor: antes de chegar aqui, eu já sabia como
tocar de longe.” (LISPECTOR, 1999a, p. 43). Em “O ovo e a galinha”, a narradora afirma: “Não toco nele.
A aura de meus dedos é que vê o ovo. Não toco nele”. (p. 47). Assim como Brasília ultrapassa o espaço
físico da cidade e ganha em sua descrição metáforas e reflexões profundas, o ovo ultrapassa seu espaço de
clara e gema dentro de uma casca.
“Brasília dá um fora na gente que mete medo. Por que me sinto tão culpada lá? que foi que fiz? e
por que não ergueram bem no centro da cidade um grande Ovo branco? É que não tem centro. Mas o Ovo
faz falta.” (LISPECTOR, 1999a, p. 48). Escreve em “Brasília: esplendor”, com Ovo escrito assim, em
maiúsculo, tornando-o digno de se erguer um monumento como a homenagear este instrumento de
compreensão, na cidade abstrata: “Brasília é uma cidade abstrata. E não há como concretizá-la.” Olga de
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Sá aponta o ovo como um “ícone de sua escrita.” (SÁ, 1979, p. 260), Regina Pontieri destaca: “O ovo, a
barata e Macabéa parecem ser as grandes personagens inseminadas por Clarice na dura mas fecunda terra.”
(PONTIERI, 1999, p. 223), todos situados no “desvão clariceano”.
Carlos Mendes de Sousa condensa brilhantemente a nossa abordagem acerca deste “desvão” para
onde converge a escrita clariceana:

Clarice Lispector é a primeira mais radical afirmação de um não-lugar na literatura brasileira. Toda grande
literatura se vê marcada por um princípio desterritorializador, ainda que nele não se implique necessariamente
uma direcção que anule a referência geográfica. É justamente o modo desreferencializador da escrita clariciana,
a sua maior evidência diferenciadora, que lhe vai reservar um lugar na literatura do seu país. Isto é tão
importante pelo facto de a escritora aparecer num período em que a afirmação se fazia pela via do localismo, o
qual, mesmo quando em articulação dialéctica com o universalismo, fazia supor necessariamente a
especificação da região. Só se perceberá o verdadeiro alcance desta afirmação sobre a realidade do não-lugar
que é a obra de Clarice, se se tiver presente a impositiva obsessão pelo território (o influxo do conceito de
territorialidade) num vastíssimo espaço cultural com implicações e razões de ser de ordem muito diversa, em
que a literatura é, maioritariamente e em sentido forte, uma literatura do lugar. (SOUSA, 2000, p. 22).

Assim, se pudéssemos resumir a escrita clariceana em termos espaciais, seria a escrita de um nãolugar, de um lugar nenhum, de um “desvão”, que se esconde para se revelar apenas aos que estão
distraídos: “Tudo só porque tinham prestado atenção, só porque não estavam mais bastante distraídos. Só
porque, de súbito exigentes e duros, quiseram ter o que já tinham.” (LISPECTOR, 1999b, p. 325). Também
a própria narradora do conto: “Pego um ovo na cozinha, quebro-lhe casca e forma. E a partir deste instante
exato nunca existiu o ovo. É absolutamente indispensável que eu seja uma ocupada e uma distraída.” (p.
51). Ou seja, o momento de anulação do ovo, quando ele nunca existiu dá-se na hora em que ele pode ser
traduzido por qualquer um, apenas como um ovo na cozinha.
“Em relação ao ovo, o perigo é que se descubra o que se poderia chamar de beleza, isto é, sua
veracidade. A veracidade do ovo não é verossímil.” (p. 48). O ovo figura, assim, como um território
privilegiado do “desvão clariceano”, que destoa dessa “literatura do lugar”, acima referida, por se afirmar
pelo viés de um espaço criado a partir de um tormento, que não comporta delimitações, o ovo/território
quebra a casca e expande-se em grito.
Da mesma forma, Alexandre Nodari, em artigo sobre A paixão segundo G. H., refere-se a um
“entre-lugar”: “Em todo o romance, é esse espaço intersticial que transparece como resultado da paixão, do
‘assalto ao ser’: o ‘proibido tecido da vida’, o ‘elemento vital que liga as coisas’ – o entre-ser, inter-esse,
que constitui o mundo, não o mundo exato das construções ideais, mas esse mundo.” (NODARI, 2015, p.
149, grifo do autor).
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Situamos também “O ovo e a galinha” neste entre-lugar, entre a Macedônia, onde foi originário, à
mesa da cozinha onde é observado, como já descrito anteriormente em passagens do texto. É neste
território do “entre” que se encontra a (não) compreensão do conto, que dentro da sua própria estrutura ora
emerge, ora se esconde do leitor: “De repente olho o ovo na cozinha e só vejo nele a comida. Não o
reconheço, e meu coração bate. A metamorfose está se fazendo em mim: começo a não poder mais
enxergar o ovo.” (p. 50).

3 MAS, QUEM VEIO PRIMEIRO...?

Iniciamos com o pensamento de Brandão, em obra já citada, mais uma vez abordando os textos que
Clarice escreveu sobre Brasília, mas que poderia ser transcrito como se referindo a “O ovo e a galinha”, em
que também percebemos, em várias passagens do texto, essa conjugação paralela de tempo e espaço:

A vertigem a que estão submetidos os aspectos elementares da percepção espacial tinge a totalidade da
categoria espaço, que tende a se confundir com a categoria tempo: “Aqui é o lugar onde o espaço mais se
parece com o tempo”. O tempo, entretanto, não é menos problemático, pois em sua ação há temporalidades
simultâneas, por vezes contraditórias: estou escrevendo no presente, no passado e no futuro. (BRANDÃO,
2016, p. 149).

O ovo está para a galinha, assim como o tempo está para o espaço, e o contrário também é
permitido, se quebrarmos a casca que permeia a compreensão deste conto.
A galinha abriga o ovo para que esse ultrapasse imorredouro os séculos: “É necessário que a
galinha não saiba quem tem um ovo. Senão ela se salvaria como galinha, o que também não é garantido,
mas perderia o ovo.” (p. 49). Essa existência em concomitância e essa dependência não necessariamente
expressa entre o ovo e a galinha, também são uma realidade na relação espaço/tempo.
Hèléne Cixous apresenta-nos um conceito muito pertinente ao nosso pensamento acerca dessa
relação atemporal entre o ovo e a galinha: “De repente, acontece: a galinha. Mas ela não chega tão
facilmente porque um ovo tem grande dificuldade em pôr uma galinha. Um grande esforço do texto
começa com: ‘O ovo é a alma da galinha’". (CIXOUS 1990, p. 103, tradução nossa)3.
Sintetizando a sua hipótese, a autora conclui que ocorre entre o ovo e a galinha um processo inverso
de gestação: “Existe um processo inverso de gestação e de uma colocação no mundo da alma pelo corpo.”

3

No original: All of a sudden, it happens: the chicken. But it does not arrive that easily because an egg has great difficulty in
laying a chicken. A great effort of the text begins with: ‘The egg is the soul of the chicken.’ (CIXOUS, 1990, p. 103)
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(CIXOUS 1990, p. 103, tradução nossa)4. E, assim, a narrativa assume um tempo psicológico: “Variável de
indivíduo para indivíduo, o tempo psicológico, subjetivo e qualitativo, por oposição ao tempo físico da
natureza, e no qual a percepção do presente se faz ora em função do passado ora em função de projetos
futuros, é a mais imediata e mais óbvia expressão temporal humana” (NUNES, 2000, p.18).
Em “O ovo e a galinha”, a narradora, em vários momentos do seu discurso, oferece-nos elementos
de orientação temporal que não seguem uma cronologia, já desde o início do conto: “Ver o ovo nunca se
mantém no presente: mal vejo um ovo e ele já se torna ter visto um ovo há três milênios.” (p. 46). “Quando
eu era antiga, fui depositária do ovo [...]” (p. 46). “Para que o ovo atravesse os tempos a galinha existe.” (p.
48). “Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha.” (p. 48). “Pego mais um ovo na cozinha, quebrolhe casca e forma. E a partir deste instante exato nunca existiu um ovo.” (p. 51). Sobre o tempo na obra de
Clarice, Benedito Nunes afirma: “É um caso extremo da experiência temporal na arte de narrar – que
indica, também, o limite do feitiço hermético do texto romanesco quando tematiza o tempo, com a intenção
de retê-lo no presente imóvel de uma súbita iluminação ou epifania para a consciência individual.
(NUNES, 2000, p. 66).
Nunes descreveu que o feitiço hermético ocorre quando “o tempo imaginário curto não perde a sua
brevidade no discurso longo, nem o tempo imaginário longo se encurta no discurso breve.” (NUNES, 2000,
p. 33). Sobre o processo criativo utilizado por Clarice para construção de seus personagens, Nunes observa:

Sem construírem verdadeiros tipos, na acepção psicológica do termo, o esquema imaginativo a que estão
sujeitos os personagens de Clarice Lispector, e do qual resulta a seleção dos traços que os caracterizam, tipifica
neles a própria existência, com tudo o que esta encerra de subjetivo e transcendente, de individual e universal,
de transitório e permanente, de consciente e inconsciente [...]. (NUNES, 1976,p. 116).

Em seu capítulo de Mimesis, dedicado a Virginia Woolf, mas que nos apresenta elementos que nos
auxiliam a compreender a escrita clariceana, Auerbach sintetiza:

Neste episódio totalmente carente de importância são entretecidos constantemente outros elementos, os quais,
sem interromper o seu prosseguimento, requerem muito mais tempo para serem contados do que ele duraria na
realidade. Trata-se preponderantemente, de movimentos internos, isto é, de movimentos que se realizam na
consciência das personagens; e não somente de personagens que participam do processo externo, mas também
de não-participantes [...]. (AUERBACH, 2015, p. 477).

Mas quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O texto nos assegura que foi o ovo e mais para o final
da narrativa, a personagem mais uma vez se diz uma agente disfarçada, fala de outros agentes também: “A
No original: There is an inverse process of gestation and of a putting into the world of the soul by the body.” (CIXOUS, 1990,
p. 103).
4
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todos os agentes são dadas muitas vantagens para que o ovo se faça [...]. Quanto ao prazer dos agentes, eles
também o recebem sem orgulho.” (p. 51 e 52). E, por fim, volta-se para sua cozinha, a servir café da manhã
para as muitas crianças “que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem.” (p. 52), de modo que
um movimento cíclico é sugerido, tal qual a pergunta icônica: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
Porém, em relação à agente/dona de casa que se fundem na narradora/personagem, afinal, quem delas veio
primeiro? “Nem meu espelho reflete mais um rosto que seja meu. Ou sou um agente, ou é traição mesmo.”
(p. 53).

REFERÊNCIAS
AUERBACH, Erich. Mimesis. São Paulo: Perspectiva, 2015.
BRANDÃO, Luis Alberto. Teorias do espaço literário. São Paulo: Perspectiva, 2016.
CHEREM. Lúcia Peixoto. As duas Clarices: entre a Europa e a América. Curitiba: UFPR, 2013.
CIXOUS. Hélène. Reading with Clarice Lispector. Theory and History of Literature. v. 73. Minnesota:
University of Minnesota Press, 1990.
GONÇALVES, Mateus Toledo. "Notas sobre 'O ovo e a galinha'". In: Humanidades em diálogo. v. 7. São
Paulo: 2016, p. 69-80.
HOUAISS, Minidicionário da Língua Portuguesa. 4.ed. Rio de Janeiro: Objetiva 2010.
LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
________. Para não esquecer. Rio de Janeiro: Rocco, 1999a.
________. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999b.
________. Entrevista a Júlio Lerner. TV Cultura. São Paulo, fevereiro de 1977.
MANZO, Lícia; MONTERO, Teresa (org.). Clarice Lispector: Outros escritos. Rio de Janeiro: Rocco,
2005.
NODARI, Alexandre. “A vida oblíqua: o hetairismo ontológico segundo G.H.”. In: O eixo e a roda. n. 1, v.
24. Belo Horizonte: 2015, p. 139-154.
NUNES, Benedito. O dorso do tigre. São Paulo: Perspectiva, 1976.
_______. O tempo na narrativa. São Paulo: Ática, 2000.

LIMA, P. F.A. O ovo e a...

248

PONTIERI, Regina. Clarice Lispector: uma poética do olhar. São Paulo: Ateliê Editorial,1999.
SÁ, Olga de. A escritura de Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Faculdades Integradas Teresa D’Ávila,
1979.
SOUSA, Carlos Mendes. Clarice Lispector: figuras da escrita. Minho: Universidade do Minho, 2000.

LIMA, P. F.A. O ovo e a...

249

PÓS-MODERNIDADE E HISTÓRIA EM MEMORIAL DO CONVENTO DE JOSÉ
SARAMAGO: O CONCEITO DE METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA
Roseanah França
RESUMO: Este artigo visa analisar a obra Memorial do Convento, de José Saramago, que traduz aspectos do passado histórico da
sociedade portuguesa do século XVIII, a partir de uma literatura engajada de resistência ao regime totalitário de Portugal na
década de 1930 e que traz impactos à atual realidade. A partir da concepção do autor, a história é resgatada pelo combate a um
universo romântico e idealizado do passado histórico, na utilização da metaficção historiográfica.
Palavras-chave: História; José Saramago; Metaficção historiográfica.

1. INTRODUÇÃO

Fundamentada na história de Portugal, a obra de José Saramago Memorial do Convento (1982) é
uma metaficção historiográfica, uma narrativa de ótica diversa da história oficial que desvia o foco de
interesse do discurso voltado ao poder das elites para os homens comuns com a intenção de transformar o
modo como se concebe o real. Destacam-se as relações do homem com o trabalho, a decadência da Igreja
enquanto instituição, o lado sujo e obscuro da sociedade e da cidade de Lisboa do século XVIII, em seus
aspectos morais e físicos.
O leitor se identifica com as histórias reais que incorporam personagens imaginários, criados a
partir da desmistificação dos heróis da Inquisição do século XVIII, no reinado do rei D. João V. Como
resultado de uma promessa feita ao clero franciscano, a partir da riqueza extraída da Colônia brasileira –
ouro e diamantes –, D. João V mandou construir o Palácio Nacional de Mafra para garantir a sucessão do
trono com a vinda de um herdeiro.
Dialogando com a história recente de Portugal, a partir do regime totalitário da década de 1930 e da
Revolução dos Cravos de 1974, a qual depôs o regime ditatorial do Estado Novo, a literatura de José
Saramago trata de forma ideológica, e com perfil de denúncia, a opressão, a alienação e a constante luta
pela liberdade.

2. O CONCEITO DE METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA

FRANÇA, R. Pós Modernidade e História...

250

A metaficção historiográfica busca se apoderar de personagens e acontecimentos históricos na
tentativa de problematizar os fatos tidos como verdadeiros. Com isso, intenta subverter e parodiar os
termos do mundo histórico e os problematizar, de forma a trazer luz ao presente, adotando uma ideologia
de pluralidade e reconhecimento das diferenças (HUTCHEON, 1991). Desta forma, a literatura, com a
perspectiva de problematização da história, traça as referências do passado em um resgate polêmico, pois
traz à tona verdades antes desconhecidas, ou não reveladas, por interesses de grupos mais conservadores.
Em Teses sobre a Filosofia da História, Walter Benjamin (1993, s/p) teria afirmado que “a história
como discurso unitário é uma representação do passado construída por grupos e classes sociais dominantes.
O que se recebe, afinal, do passado? Não tudo o que aconteceu, mas apenas aquilo que parece ser
relevante”.
Em obra mais recente, Benjamin (2007, p. 505) relata que “a historiografia que mostrou como as
coisas efetivamente aconteceram foi o narcótico mais poderoso do século”, podendo-se entender a partir
dessa reflexão que a história está sempre em uma construção “cujo lugar não é formado pelo tempo
homogêneo e vazio, mas por aquele saturado pelo tempo-de-agora (Jetztzeit)”. Assim, instalado entre
expectativas utópicas de um passado consumado, surge um conformismo em oposição a uma nova
consciência histórica.
Na década de 1960, a partir dos discursos aguerridos dos romances da época, que combateram as
narrativas nas quais se excluem os relatos dos pobres, dos negros, dos homossexuais, forja-se um dos
princípios norteadores da metaficção historiográfica, que é a proposta de reflexão sobre a história oficial
com a flexibilidade de interpretação. Esse método possui uma natureza contraditória que, ao recuperar os
fatos, recusa as conjecturas históricas, contestando os fatos e deles obtendo o seu engenho, sem a aspiração
da verdade, embora apresentando outras perspectivas de especulação. A autorreflexividade está
caracterizada na metaficção historiográfica em relação ao referente que se deseja evidenciar.
Hutcheon (1991) caracterizou a metaficção historiográfica em obras que citam fontes e fazem
referências ao passado objetivando mostrar que o conhecimento histórico é ideológico e omisso, estando
sujeito às evidências, pois sem elas a escrita não seria possível. “Tais romances não têm por objetivo negar
o passado, e evidenciam que ele realmente existiu, mas hoje só podemos conhecer esse passado por meio
de seus textos, e aí se situa seu vínculo com o literário” (HUTCHEON, 1991, p.168).
Sinder considera que, ao se apropriar da mesma forma e das mesmas fontes que o discurso
histórico, a metaficção historiográfica evidencia a historiografia, a qual não passa de um senso comum
quanto às referências ao passado, já que se refere a reminiscências e textos, e não ao passado em si. “Esse
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novo tipo de romance reinterpreta a história e a reescreve através da ficção, sem o objetivo de contar a
verdade, mas de questionar qual é essa verdade que se conta” (SINDER, 2000, p. 261).
Hutcheon já havia delineado esse raciocínio, afirmando que “aquilo que tanto valorizamos é um
constructo, e não algo previamente existente e, além disso, um constructo que exerce uma relação de poder
em nossa cultura” (HUTCHEON, 1991, p. 257).

3. MEMORIAL DO CONVENTO EM ANÁLISE

Em Memorial do Convento, a ação se dá no início do século XVIII, durante a Inquisição, no
reinado de D. João V, que manda construir o Palácio Nacional de Mafra a partir da grande quantidade de
ouro e diamantes provenientes da Colônia brasileira. O episódio é responsável pela contextualização do
romance, tendo em vista que todo romance se funda em tempo, espaço, enredo, narrador e personagens.
Nessa obra, a história é resgatada não para que seja criado um universo romântico e idealizado do passado
histórico, e sim para o combate a essa idealização. O narrador, que muitas vezes confunde sua voz com as
das personagens, ao mesmo tempo estabelece relações de ironia e de humor com a narrativa, assumindo o
papel de comentador, atribuindo assim criticidade e cumplicidade com o fato narrado.
O Palácio Nacional de Mafra (Palácio, Convento e Basílica), mais conhecido como Convento,
passa a ser construído como resultado de uma promessa que o rei fez para garantir a sucessão do trono,
tendo em vista o fato da rainha ainda não ter lhe dado herdeiros. O limiar entre história e ficção se dá com a
problematização e o questionamento, por isso os personagens são vinculados a indivíduos reais
pertencentes aos relativos históricos:

a) o rei de Portugal, Dom João V;
b) a rainha Dona Maria Josefa, princesa Austríaca casada com o rei de Portugal;
c) o padre brasileiro Bartolomeu Lourenço de Gusmão, considerado o pai da aviação, antecessor de
Santos Dumont;
d) o músico italiano especialista em cravo, Domenico Scarlatti.

Os personagens foram reelaborados criticamente por meio de uma perspectiva diversa do enfoque
historiográfico. O início do romance dá lugar, de imediato, a uma subversão da história: é dessacralizada a
posição canônica dos reis, que são transformados em caricaturas:
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D. João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, dona Maria Ana Josefa, que
chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje não emprenhou. Já se
murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha, provavelmente, tem a madre seca, insinuação muito
resguardada de orelhas e bocas delatoras e que só entre íntimos se confia. Quer caiba a culpa ao rei, nem
pensar, primeiro porque a esterilidade não é mal dos homens, das mulheres sim, por isso são repudiadas tantas
vezes, e segundo, material prova, se necessária ela fosse, porque abundam no reino bastardos da real semente e
ainda agora a procissão vai na praça (SARAMAGO, 2005, p. 11).

Essa passagem é fundada em um tom irônico e prosaico que acompanhará toda a narração sobre a
nobreza e o clero ao longo do romance. A infertilidade da rainha é que desencadeará a construção do
convento, como veremos a seguir. As tentativas do rei para que Dona Maria Josefa engravide são tratadas
com frieza a partir da premissa de que a gravidez é algo ligado à necessidade nacional de se fazer
herdeiros. O próprio coito é tratado como uma cerimônia em que há, por exemplo, muitas vestes e
participação de inúmeros criados:
[…] fique ela sabendo que seu marido vem aí. Que espere. 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 pajens […] Enfim, de tanto se esforçarem todos ficou preparado el-rei […] já não
tarda um minuto que D. João V se encaminhe ao quarto da rainha. O cântaro está à espera da fonte
(SARAMAGO, 2005, p. 13).

Na Idade Média, clero e nobreza estiveram atrelados durante muitos séculos. A história mostra que,
na época de D. João V, o clero circulava livremente pelo palácio real e, ao tirar proveito dessa
aproximação, tomava para si o poder, influenciando e, muitas vezes, decidindo pelo rei. Saramago narra,
em Memorial do Convento, um clero corrupto e mentiroso, pois os Franciscanos se aproveitaram da
situação do rei, que se encontrava há três anos tentando engravidar a rainha e obter um sucessor, para
conseguir o seu consenso quanto à construção de um convento na vila de Mafra.

Mas vem agora entrando D. Nuno da Cunha, que é bispo inquisidor, e traz consigo um franciscano velho. [...]
Aquele que além está é frei António de S. José, a quem falando-lhe eu sobre a tristeza de vossa majestade por
não lhe dar filhos a rainha nossa senhora, pedi que encomendasse vossa majestade a Deus para que lhe desse
sucessão [...]. Perguntou el-rei. É verdade o que acaba de dizer-me Sua Eminência, que se eu prometer levantar
um convento em Mafra terei filhos, e o frade respondeu, Verdade é, senhor, porém só se o convento for
franciscano [...]. (SARAMAGO, 2005, p. 13-14).

Na descrição das festas religiosas, está presente a libertinagem, a luxúria e a hipocrisia do clero
secular, ao mesmo tempo em que a Inquisição, outro referente histórico em Memorial do Convento, foi
instalada em Portugal a pedido de D. João III, sob a alegação de que os judeus ameaçavam a fé cristã
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(SARAIVA, 1996). Obviamente, havia o interesse do rei em aumentar os bens da coroa por meio dos bens
confiscados dos judeus condenados:

Em 1531, D. João III pediu ao papa a licença necessária para a organização da Inquisição em Portugal. Os
cristãos-novos mobilizaram toda a sua força económica para o impedir, afirmando que o que se pretendia era
apenas espoliá-los. Existe muita documentação sobre essa luta diplomática e a sua leitura obriga a dar razão
aos Judeus: a questão do confisco das fortunas teve papel fundamental. (SARAIVA, 1996, p. 182).

O personagem histórico Bartolomeu Lourenço de Gusmão (1685-1724), padre jesuíta brasileiro,
tinha o desejo de voar e pediu ao rei autorização para construir seu invento. Por causa da Inquisição, o
padre precisou desenvolver seu trabalho na clandestinidade. Pelo que a história expressa, Padre Bartolomeu
Gusmão costumava pregar sermões com base em seus conhecimentos de teologia e humanidades, e
também no teste de uma invenção sua, um aparelho aerostático denominado “passarola”:

Com perdão da confiança, só os pássaros voam, e os anjos, e os homens quando sonham, mas em sonhos não
há firmeza, Não tens vivido em Lisboa, nunca te vi, Estive na guerra quatro anos e a minha terra é Mafra, Pois
eu faz dois anos que voei, primeiro fiz um balão que ardeu, depois construí outro que subiu até ao teto duma
sala do paço, enfim outro que saiu por uma janela da Casa da Índia e ninguém tornou a ver, Mas voou em
pessoa, ou só voaram os balões, foi o mesmo que ter voado eu. (SARAMAGO, 2005, p. 60).

Conta a história que a “passarola”, depois de duas tentativas mal sucedidas de voo, teria alçado
quatro metros de altura. Na obra estudada, o padre Bartolomeu conseguiu voar a “passarola”, sobrevoando
o Convento de Mafra, chegando a ser confundido com o Espírito Santo.
Quanto aos personagens fictícios, eles são representados na obra como aqueles esquecidos pela
história, que transgridem os cânones e que evidenciam a denúncia, nesse caso como trabalhadores
explorados na construção do Convento. São eles:
a) Baltasar Mateus, o Sete-Sóis, soldado que perde, na Guerra de Sucessão, a mão esquerda. Por
isso, é exonerado do Exército e condenado a viver de esmola. Finalmente encontra trabalho no campo de
obras do Convento de Mafra, onde conhece Blimunda, a quem se unirá para toda a vida. Eles formam um
casal que representa o povo, aquela minoria sem prestígio, mas mesmo assim dotada de força e de poderes.
Baltasar ajuda o Padre Bartolomeu a construir a “passarola” e um dia consegue sobrevoar Lisboa. Eles são
assim descritos:

Baltasar Mateus, o Sete-Sóis, está calado, apenas olha fixamente Blimunda, e de cada vez que ela o olha a ele
sente um aperto na boca do estômago, porque olhos como estes nunca se viram, claros de cinzento, ou verde,
ou azul, que com a luz de fora variam ou o pensamento de dentro, e às vezes tornam-se negros noturnos ou
brancos brilhantes como lasca de carvão de pedra. [...] mas agora só tem olhos para os olhos de Blimunda, ou
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para o corpo dela, que é alto e delgado como a inglesa que acordado sonhou no preciso dia em que
desembarcou em Lisboa. (SARAMAGO, 2005, p. 48).

b) Blimunda de Jesus ou Blimunda Sete-Luas: mulher forte com olhos que mudam de cor.
Consegue ver o subjetivo, o invisível, aquilo que ninguém vê. Alegoria criada para falar de um mundo
corrompido pelos desmandos e ganância do Poder.
Constitui-se aqui a autorreflexividade do romance, instaurando-se o cânone para sua posterior
subversão. Em comparação ao casamento do rei, uma conveniência monárquica, tem-se a união de Baltasar
e Blimunda que é regida pelo amor e pela paixão “por uma ânsia que lhe aperta o coração, pela violência
com que abraça Baltasar, pela sofreguidão do beijo, pobres bocas, perdida está a frescura, perdidos estão
alguns dentes, partidos outros, afinal o amor existe sobre todas as coisas” (SARAMAGO, 2005, p. 331).
Os dois personagens fictícios atuam na transmissão da outra história, aquela história dos esquecidos
pela história oficial, na qual o narrador vai denunciando essa exclusão. A alegoria dos olhos de Blimunda,
um de cada cor, representa a visão de um mundo corrompido, de acordo com Sousa e Queiroz:

[...] pelos desmandos e a ganância dos que detêm o poder. Baltasar retrata a força do trabalho braçal. Nos
piolhos que Blimunda cata nos cabelos de Baltasar, na sujeira e no lixo do Entrudo, nos cães leprosos, nos
percevejos e no mau cheiro de Lisboa, há mais que o retrato não poético de uma época; há o lodo da
estratificação social e seus valores de aparência. (SOUSA; QUEIROZ, 2015, p. 14).

A metaficção historiográfica instaura conceitos do passado e posteriormente os desafia, salientando
dois aspectos importantes desse recurso: a) o caráter metadiscursivo e a sua relação com a historiografia.
Hutcheon (1991) explica que, sendo o elemento historiográfico o conceito central à presença do passado,
existe um diálogo entre o passado e o presente, e uma recusa deliberada de resolver as contradições. Nessa
obra, existe a recriação do reinado de D. João V, a Guerra de Sucessão e a Santa Inquisição. O conceito
central é a presença do passado, muitas vezes realizada sob a forma das narrações históricas paradoxais,
cujo traço comum é a tentativa de instituir uma relação dialógica entre o passado e o presente. Nesse
sentido, Hutcheon (1991) questiona ainda:

A que se refere a própria linguagem da metaficção historiográfica? A um mundo de história ou a um mundo de
ficção? É comum admitir que existe uma separação radical entre os pressupostos básicos que estão por trás
dessas duas noções de referência. Presume-se que os referentes da história são reais; o mesmo não ocorre com
os da ficção. No entanto, [...] os romances pós-modernos ensinam é que, em ambos os casos, no primeiro nível
eles realmente se referem a outros textos; só conhecemos o passado (que de fato existiu) por meio de seus
vestígios textualizados. A metaficção historiográfica problematiza a atividade da referência recusando-se a
enquadrar o referente (como poderia fazer a superficção), ou a ter prazer com ele (como poderiam fazer os
romances não ficcionais). (HUTCHEON, 1991, p. 161).
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O narrador de Memorial do Convento faz emergir aqueles excluídos que nunca foram mencionados
na história, tal como os soldados mortos e mutilados que são esquecidos pelos que detêm o poder. Baltazar
Sete-sóis representa essa lacuna deixada pelos historiadores e a narrativa se desloca para o cenário dos
homens comuns, evidenciando-se a questão da exploração pelo trabalho. O que se pode perceber é que,
para Saramago, o verdadeiro memorial é dedicado aos construtores do Convento, os operários que não
desfrutam de nenhuma proteção social, e por isso são pobres e excluídos, em oposição aos governos
autoritários.
Sendo condenado à fogueira pela Inquisição, Baltazar protagoniza o fechamento do romance:

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 Baltazar Sete-Sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda.
(SARAMAGO, 2005, p. 347).

Subvertendo a escrita de forma a criar um ritmo de poesia, Saramago reconstrói a oralidade e, de
forma a criar metáforas, enuncia provérbios, ditados populares e restaura a ironia, com efeitos de humor,
criando efeitos singulares de pontuação, como se observa no seguinte exemplo: “Perguntou el-rei, É
verdade o que acaba de dizer-me sua eminência, que se eu prometer levantar um convento em Mafra terei
filhos, e o frade respondeu, Verdade é, senhor, porém só se o convento for franciscano [...]”
(SARAMAGO, 2005, p. 14).
Com destaque para o homem singular e as lutas populares, o fato de conferir estatuto de
protagonistas a humildes trabalhadores confere à obra em questão, assim como a outros romances
saramaguianos, o retrato do homem simples como agente recriador da história, ou seja, confere à história
dos milhares de homens anônimos que construíram o Memorial, misto de palácio, convento e basílica, uma
reflexão que desqualifica o valor do trabalho braçal, destacando a relevância do tema e sugerindo a sua
atualidade. Ao enfatizar a relevância para o mundo dos oprimidos e dos sem-direito, a narrativa subverte
com seus próprios meios o ponto de vista dominante.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Revelando a desigualdade social por meio de uma desumana exploração dos trabalhadores,
Memorial do Convento fundamenta a autoridade totalitarista do rei em consórcio com a hipocrisia da Igreja
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e da Inquisição, na Europa do século XVIII, e destaca um ex-soldado maneta como um dos principais
personagens, representando o universo do trabalho em uma denúncia a respeito dos párias, aqueles que mal
conseguem sobreviver a partir de seu próprio esforço. Uma fronteira entre o mundo do trabalho e o
submundo da extrema pobreza.
Saramago, desta forma, demanda um inconformismo na forma de ver o mundo, destacando a vida
social desumana e ressaltando um senso profundo de historicidade, o que vai caracterizando a metaficção
historiográfica pela paródia dos discursos historiográficos da história europeia, sem que esse passado seja
devastado. Ao contrário, esse passado pode ser sacralizado e ao mesmo tempo questionado, de acordo com
o paradoxo pós-moderno.
Parte da obra de José Saramago, como O ano da morte de Ricardo Reis (1984) e História do Cerco
de Lisboa (1989), pode ser considerada de acordo com a teoria de Hutcheon, que apreende os elementos da
historiografia para questionar o passado e também a realidade presente, enquadrando-se na estética literária
pós-moderna de metaficção e subversão. Memorial do Convento está indiscutivelmente inscrito na
literatura como metaficção historiográfica.
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ESTOU LIBERTA OU PERDIDA: OS CAMINHOS DE THOMASIN E DE
PERSONAGENS FEMININAS DE CLARICE LISPECTOR
Vanessa Pessoa Alves Rosa

RESUMO: Este trabalho objetiva traçar um paralelo entre os caminhos tomados por Thomasin, personagem do filme A bruxa
(2015), que sofre por ser mulher em uma sociedade onde o fato de existir já a classifica como figura maligna e traiçoeira, e os de
algumas personagens de Clarice, que encontram no tédio de uma vida demarcada, naquela tal certa hora da tarde que era a mais
perigosa, as formas e as motivações para o rompimento da crisálida, para o “rasgar a si mesmo” (BATAILLE,2014), para a sua
libertação. Mesmo quando esta não passa de um vislumbre, quando, ainda que momentaneamente, rejeitam as imposições sociais,
afastam-se das preces de uma religião que as condena, renegam a culpa e a subordinação e abraçam as incertezas do viver em
perdição para, assim, viver e conhecer a liberdade.
Palavras-chave: Clarice; A bruxa; Literatura.

Nada mais tenho a ver com a validez das coisas. Estou liberta ou perdida. Vou-lhes contar um segredo: a vida é
mortal […] Tenho que falar, pois falar salva. Mas não tenho uma só palavra a dizer. As palavras já ditas me
amordaçaram a boca. O que é que uma pessoa diz à outra? Fora “como vai?” Se desse a loucura da franqueza,
que diriam as pessoas às outras? E o pior é o que se diria uma pessoa a si mesma, mas seria a salvação, embora
a franqueza seja determinada no nível consciente e o terror da franqueza vem da parte que tem no vastíssimo
inconsciente que me liga ao mundo e à criadora inconsciência do mundo. Hoje é dia de muita estrela no céu,
pelo menos assim promete esta tarde triste que uma palavra humana salvaria. (LISPECTOR, 2016, p. 520).

Tendo como uma de suas fontes o Malleus Maleficavm (traduzido para o português como “O
martelo das feiticeiras”), um guia escrito por dois inquisidores apontando formas de se identificar e julgar
aquelas consideradas feiticeiras, A bruxa (2015), filme roteirizado e dirigido por Robbert Eggers, que
ganhou às telas brasileiras em março de 2016, segue as desventuras de Thomasin, filha mais velha de uma
família de cristãos fanáticos, pelo angustiante e, por vezes sangrento, caminho que a leva à liberdade.

Figura 1: cena do filme A Bruxa (EGGERS, 2015). Fonte: a autora.
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Thomasin, e aí começam os caminhos paralelos que a une às personagens de Clarice, sofre por ser
mulher em um momento e em uma sociedade onde o simples fato de existir a classifica como uma figura
maligna, traiçoeira e digna de desconfiança, um alguém que, mesmo que só nos poucos momentos de fúria,
demonstra sua insatisfação por simplesmente ser, é ou ameaçada ou de fato punida pelo raro desabafo,
considerado um ato de insolência e rebeldia. Ao contrário da menina, Ana e boa parte das mulheres, ao
menos as de Laços de família (LISPECTOR, 2016), encontram naquela certa hora da tarde que era a mais
perigosa e no tédio de uma vida cujos únicos papéis a serem cumpridos eram os de mãe e/ou esposa –
considerando aqui apenas aquelas de classe média cuja atividade doméstica era realizada por outras
mulheres – o acesso para a “fronteira de si” (POZENATO, 2010, p. 164). Thomasin, por sua vez, descobre
no trabalho exaustivo, nas orações fervorosas e no constante medo do pecado e de suas eternas
consequências, nas cobranças da mãe, no descaso do pai e nas perdas e mortes que seguem e perseguem a
família ao longo da trama, a violência que faz “tudo vir à tona, a violência e a inominável desordem que lhe
está ligada” (BATAILLE, 1987, p. 13), uma passagem que, também na obra de Clarice Lispector, se dá
“através e graças a angústia” (DINIS, 2003, p. 56). Separados por uma “situação inicial da personagem,
preparação de um incidente sob a forma de presságio, ocorrência do incidente e, por último, o desfecho, em
que a personagem retorna à situação inicial ou permanece na perturbação” (POZENATO, 2010, p. 163), os
caminhos que levam Thomasin e uma parte das personagens de Clarice até o conhecimento de si e do
mundo, se mostra algo divino e ao mesmo tempo demoníaco, algo que as destrói, mas que também as
consagra.
Não poderíamos ter acesso ao objeto último do conhecimento sem que o conhecimento fosse dissolvido – esse
conhecimento que quer reconduzir esse objeto último às coisas subordinadas e manuseadas. O problema último
do saber é o mesmo que o da consumação. Ninguém pode ao mesmo tempo conhecer e não ser destruído,
ninguém pode ao mesmo tempo consumir a riqueza e aumentá-la. (BATAILLE, 2013, s/p)1.

O momento epifânico na obra da autora geralmente acontece porque o instante “da percepção
permite a troca de posições e o intercâmbio entre observador e coisa observada” (DINIS, 2003, p. 55), e se
dá através do olhar, que, “ao contrário do ver (ato fisiológico), permite ao narrador clariceano
experimentar-se enquanto corpo perceptivo ou corpo vivido” (DINIS, 2003, p. 53), ele ocorre por olhar o
ovo com um só olhar, no reconhecer-se através do espelho, no perceber a beleza das flores e do não querer
1

Todas as citações de Georges Bataille foram retiradas do ebook, lido no Kindle, que apresenta apenas a posição do documento,
não a página, por isso não apresentam as páginas.
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desfazer-se delas, no entrar no quarto que era de Janair, no olhar um desenho, um recado de ódio, um
guarda-roupas e a barata com sua face não humana – que, em A paixão segundo GH (2009), funciona como
Black Philip no filme, como uma espécie de guardião do umbral, de guia espiritual –, no ver refletido a
própria cegueira perante o mundo através do olhar de um cego, no encontro com uma casa abandonada, no
perceber o corpo enquanto instrumento sensitivo, enquanto objeto que se perde, enquanto “veículo do ser
no mundo” (DINIS, 2003, p. 49), do ser que é consumido por uma alteridade radicalmente diferente
(independente se pessoa, animal ou objeto), no dar que “é perder-se, evidentemente, mas a perda,
aparentemente, rende aquele que a faz” (BATAILLE, 2013, s/p), na “dissolução das formas constituídas”
(BATAILLE, 1987, p. 14). Isso frente à angústia, ao sacrifício que destrói aquilo que é consagrado, a uma
consumação que aparentemente é definitiva, cujo retorno à ordem real, ao cotidiano e às suas tarefas, não é
viável, ao menos não sem algum tipo de mudança, sem um vislumbre de consciência de si e, talvez o
resultado mais importante de todo o processo, um vislumbre do inconsciente, da própria alma.

FIGURA 2: Cena do filme A bruxa (EGGERS, 2015). Fonte: a autora.

O momento epifânico de Thomasin é, por sua vez, difícil de definir, porque ele parece vir
gradualmente, começando, talvez, já na primeira cena do filme, com a expulsão da família do vilarejo onde
viviam e com consequente mudança drástica de ambiente; segue-se pelo desaparecimento do irmão mais
novo e na culpa que carrega por conta própria e/ou lhe é atribuída, ele avança quando, junto dos outros três
irmãos, escuta a mãe dizer ao pai que ela está velha o bastante e que logo chegaria o momento em que
deveria partir para servir uma outra família, ele a acompanha no desaparecimento e na doença/possessão,
seguida da morte de Caleb, ganha força quando os gêmeos a acusam de praticar bruxaria e quando percebe
a certeza da mãe e a dúvida do pai, que até então, e apesar de todos os pesares, ela via como um aliado,
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perante tal delação, e continua pelo interrogatório do pai e pelas discussões com a mãe, seguida de suas
sangrentas mortes, mas, quiçá, tem seu ápice no olhar; o olhar, eternizado em uma cena belíssima, para e
de Black Phillip, quando se vê trancada junto dele, o olhar para a floresta, para o visível onde “se recupera
o invisível” (DINIS, 2003, p. 56), no instante em que, após o sono que talvez represente o fim de um ciclo,
tudo, todas as amarras, toda a rigidez de sua sofrida e culposa vida, parecem ter encontrado seu fim.
Thomasin, assim como as vítimas de sacrifícios astecas tratadas por Bataille em A parte maldita, se
vê, “a partir do momento em que é escolhida, a parte maldita, prometida à consumação violenta. Contudo,
a maldição arranca-a à ordem das coisas; torna reconhecível seu rosto, que irradia, a partir de então, a
profundidade dos seres vivos” (BATAILLE, 2013, s/p, grifo no original), assim, torna-se livre ao despir as
roupas da pessoa que foi, ao escolher a magia e o conhecimento que vem através dela, e que já se mostra
aparente pelo simples ato de, pela primeira vez, escrever, ainda que de forma guiada, o seu nome em um
papel; ela se liberta ao aceitar aqueles caminhos possíveis e deliciosos que lhe são oferecidos, ao romper a
crisálida, “rasgar a si mesmo” (BATAILLE, 1987, p. 26) e partir, nua, perdida e liberta ao encontro das
suas e de si.

Se o espaço é inteiramente assediado, se não há saída em parte alguma, nada explode. A pressão, porém, está lá,
a vida de algum modo se sufoca em limites muito próximos, aspira de múltiplos modos ao impossível
crescimento, libera um escoamento constante de recursos excedentes para serem aproveitados na medida do
possível pelas grandes dilapidações. Atingindo o limite do crescimento, a vida, sem ser em caldeira fechada,
entra pelo menos em ebulição: sem explodir, sua extrema exuberância corre em um movimento sempre
próximo da explosão. (BATAILLE, 2013, s/p).

Figura 3: cena do filme A bruxa (EGGERS, 2015)
Fonte: a autora
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A angústia que segue as personagens de Clarice parece também seguir a sua escrita, enquanto,
muitas vezes sem qualquer enredo aparente, seus contos, romances e crônicas “abundam em simbologias e
metáforas insólitas” (DINIS, 2003, p. 55). Escrever é um processo tortuoso, buscar o conhecimento, seja de
si, seja do mundo, seja do sujeito enquanto mundo, é um processo tortuoso, viver e estar consciente disso é
um processo tortuoso, limitador, desesperador e, caso se caminhe ou de fato haja a libertação, seja através
da busca ou de um encontro inesperado, ela torna o ato de existir um eterno estado de perdição, um
caminho sem quaisquer garantias, onde abandonamos a ideia de que “para sobrevivermos, necessitamos
nos adequar às visões habituais do mundo que nos cerca: ‘é necessário que a galinha não saiba que tem um
ovo’” (DINIS, 2003, p. 54). Aparentemente, assim, “há nos textos clariceanos uma dupla libertação: a da
personagem, que consegue atingir a experiência sensível no momento epifânico, e a da autora, que
consegue liberar a palavra através de sua obra artística” (DINIS, 2003, p. 56).

A proposta da libertação das palavras consiste não somente em deformar, mas em revelar o incomum, o não
visto, em produzir a sensação de estranhamento que toma conta dos personagens clariceanos. Na ânsia de
tornar visível a essência que se cola ao próprio visível, mas que não é percebida em razão dos rótulos, das
ideias pré concebidas com as quais etiquetamos as coisas, é que o escritor se volta para a vivência imediata
com o mundo. (DINIS, 2003, p. 57).

E, mesmo quando tal libertação não passa de um vislumbre, quando as personagens decidem, ou
por querer ou por não saber o que fazer daquilo que veem, voltar ao cotidiano, atravessar “o amor e seu
inferno” e retornar ao seu destino de mulher, penteando-se “diante do espelho, por um instante sem
nenhum mundo no coração” (LISPECTOR, 2016, p. 155), essas mulheres – e, aqui, incluindo Thomasin –
deixaram a despersonalização imposta pela mística feminina, abandonaram seus lares, mesmo quando não
no sentido literal, rejeitaram, ainda que por alguns instantes, as imposições sociais, afastaram-se das preces
de uma religião que as condena por considerarem seu sexo o responsável pelo pecado original, renegaram a
culpa e subordinação e abraçaram as incertezas do viver em perdição para, assim, viver em ou conhecer a
liberdade.

O desconhecimento em nada altera a saída última. Podemos ignorá-la, esquecê-la: o solo em que vivemos, seja
como for, é apenas um campo de destruições multiplicadas. Nossa ignorância tem somente esse efeito
incontestável: leva-nos a sofrer o que, caso soubéssemos, poderíamos operar ao nosso modo. Priva-nos da
escolha de uma exaustão que poderia nos satisfazer. Sobretudo, entrega os homens e suas obras a destruições
catastróficas. Pois, se não temos força para destruir a energia em acréscimo, ela pode ser utilizada; e, como um
animal inato que não se pode domar, é ela que nos destrói, somos nós mesmos que arcamos com os custos da
explosão inevitável. (BATAILLE, 2013, s/p).
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Deste modo, “a experiência interior do mutismo exige de quem a pratica uma sensibilidade bem
maior ao desejo que leva a infringir o interdito que à angustia que o funda” (BATAILLE, 1987, p. 26), e tal
sensibilidade “liga sempre estreitamente o desejo e o medo, o prazer intenso e a angústia” (BATAILLE,
1987, p. 26), então o ver-se e o ver o mundo, o outro, o belo, o reflexo (novamente, o próprio e o do mundo)
e os mistérios “têm como obstáculos o medo e a angústia do desconhecido” (DINIS, 2003, p. 55),
acarretam, nos escritos de Clarice e durante boa parte do filme, em Thomasin, a negação do que se é, o
evitar o olhar e o experimentar-se, o fugir da liberdade que provoca “uma desordem tão violenta que a
felicidade […], antes de ser uma felicidade cujo gozo é possível, é tão grande que é comparável ao seu
oposto, o sofrimento” (BATAILLE, 1987, p. 15, grifo no original), assim, o afastar-se “de um movimento
de dilapidação, que nos anima e que somos nós” não é uma surpresa, uma vez que, ainda quando elas, que
também somos nós, atingem o gozo da liberdade e conseguem levitar diante da fogueira, a aflição e,
principalmente, a perdição continuam a envolvê-las, a envolver-nos.
“[…] Quando me dizem: ‘vem por aqui!’
Eu olho-os nos olhos laços,
(Há, nos olhos meus, ironias e cansaços)
E cruzo os braços,
Eu nunca vou por ali…
A minha glória é esta:
Criar desumanidades!
Não acompanhar ninguém […]
Não, eu não vou por aí! Só vou por onde
Me levam meus próprios passos…
Se ao que busco saber nenhum de vós responde
Por que me repetis: ‘vem, vem por aqui!’?
Prefiro escorregar nos becos lamacentos,
redemoinhar aos ventos,
Feito farrapos, arrastar os pés sangrentos,
A ir por aí…
Se vim ao mundo, foi
Somente para desaflorar florestas virgens,
E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada! [...]”
(REGIO, 1955, p.108-110)
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CONFISSÃO OU FICÇÃO DE SI: O DIÁRIO DE JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

Francine Mariê Alves Higashi Bednarchuk

RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo apresentar um fragmento da minha pesquisa de mestrado na área de Estudos
Literários. O objeto da pesquisa é o diário do escritor José Carlos Oliveira, publicado posteriormente à morte do escritor com o
título de Diário Selvagem, sob a organização do jornalista Jason Tércio. Escritor profícuo nos anos 1960/1970, Carlinhos
Oliveira se destacou mais como cronista do Jornal do Brasil do que como romancista. Porém, o que temos hoje do seu legado é
um conjunto de crônicas e obras romanescas que se destacam pelo seu valor literário e que merecem ser explorados na área dos
estudos acadêmicos. Nesta comunicação dou ênfase à análise do diário do escritor como um laboratório de produção da sua
escrita, o que o leva a ficcionalizar a si mesmo no interior do diário, surgindo assim personagens autoficcionais para suas
crônicas e romances.
Palavras-chave: José Carlos Oliveira; diário; autoficção.

1.

INTRODUÇÃO

Esta comunicação tem por objetivo apresentar um fragmento da minha pesquisa de mestrado,
concluída em 2017. Para tanto, analiso a composição literária íntima do escritor capixaba José Carlos
Oliveira (1934-1986), que, entre os anos de 1971 a 1986, produziu um profícuo diário, o qual resulta em
um laboratório sobre projetos literários para a sua escrita. Escritor de autoficção antes mesmo da origem do
termo, em 1977, Carlinhos Oliveira, como ficou conhecido, faz digressões não apenas sobre sua vida
íntima como também tece agudas reflexões sobre o próprio fazer literário. Seu primeiro romance, O pavão
desiludido (1972), marca a estreia do cronista como romancista, que viria a ser o percursor da autoficção
no Brasil. Mais conhecido, no entanto, como cronista do Jornal do Brasil no final dos anos 1960 até o
início dos anos 1980, Carlinhos Oliveira é um nome ainda pouco estudado na academia. Seu diário íntimo
foi organizado pelo jornalista Jason Tércio e publicado com o título de Diário Selvagem em 2005. O
jornalista também reuniu e publicou uma seleção de crônicas de Carlinhos com o título de O Homem na
Varanda do Antonio’s (2004) e Flanando em Paris (2005). Contudo, os romances de Carlinhos Oliveira
permanecem relegados a uma única edição, dentre eles O pavão desiludido (1972), Terror e Êxtase (1978),
Um novo animal na floresta (1981) e Domingo 22 (1984). Ressalta-se, portanto, a importância do estudo
das obras e das memórias do escritor capixaba, ainda pouco exploradas pela academia.
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Nas obras de Carlinhos, assim como em suas crônicas, fica nítida a ficcionalização de si, algo que o
escritor praticou também no seu diário íntimo, em que discorre sobre situações traumáticas como o conflito
com sua progenitora – tema de O pavão desiludido (1972) –, o medo de sofrer represálias no período mais
dramático do regime militar – tema do romance Um novo animal na floresta (1981) –, assim como
acontecimentos autobiográficos ligados à sua atividade de escritor. Também reflete sobre a elaboração de
seus romances, dentre eles Terror e Êxtase (1978) cujo tema pode ser considerado atual. No romance
temos uma quadrilha de assaltantes sanguinários nos revelando o submundo da marginalidade dos anos
1980 no Rio De Janeiro. O livro foi transposto para o cinema por Antônio Calmon, em 1979, com o mesmo
título.

2. DIÁRIO SELVAGEM

No diário de Carlinhos Oliveira está refletida toda a sua inquietação existencial. É possível perceber
que os acontecimentos autobiográficos estavam intrinsecamente ligados à sua atividade de escritor, pois ele
mesmo, os próprios amigos, conhecidos e familiares eram cobaias para a sua ficção. Algumas vezes o
escritor confessa no diário – para o uso pessoal – a mecânica do ofício de escritor que se inspira no real
para transformá-lo em ficção: “minha substância é de um escritor; quem quer que se aproxime de mim
pode virar personagem” (OLIVEIRA, 2005, p.366). Para ele, o escritor escreve sobre o que conhece, sobre
o que vivencia. Isso sucedeu para todos os grandes escritores, por isso ele justifica sua escrita, incluindo
nela a memória. Candido (1972) questiona se seria possível transplantar da realidade um personagem. Para
o crítico, não em sentido absoluto, é impossível captar a totalidade do modo de ser de uma pessoa e isso
que torna a personagem de ficção mais abrangente.
O diário se torna importante campo de pesquisa para uma compreensão sobre como o escritor
pensava sua própria literatura. Assim como elucida Lejeune (2008), no diário é possível acompanhar o
escritor trabalhando, sua linha de pensamento e suas leituras habituais. Em O Pacto Autobiográfico: de
Rosseau à internet, o autor afirma que o diário “é uma escrita quotidiana: uma série de vestígios datados”
(LEJEUNE, 2008, p. 259). Assim ele expõe a sua concepção deste gênero:

um diário serve sempre, no mínimo, para construir ou exercer a memória de seu autor (grupo ou
indivíduo). Quanto ao conteúdo, depende de sua função: todos os aspectos da atividade humana podem
dar origem a manter um diário. A forma, por fim, é livre. Asserção, narrativa, lirismo, tudo é possível,
assim como todos os níveis de linguagem e de estilo, dependendo se o diarista escreve apenas para
ajudar a memória, ou com intenção de seduzir outra pessoa. (LEJEUNE, 2008, p. 261).
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É exatamente isso que Carlinhos faz com o diário, o que resulta em mais de uma identidade
ficcional. Para esta pesquisa, no entanto, analiso somente uma dessas identidades ficcionais. Ao
transformar o diário em um gênero híbrido, pois o seu compromisso em narrar o real se confunde com o
ficcional, aflorará um alter-ego do escritor, ou heterônimo, como ele preferiu chamar - Frag Mendes. Ou
seja, o espaço da confissão se faz ficção.

3. FRAG MENDES

No diário, fica perceptível que a linguagem usada por José Carlos Oliveira era literária, em
consonância com suas crônicas e romances. O escritor, em data de outubro de 1982, pensa em fazer como
Fernando Pessoa: criar uma versão de si mesmo, para fins de identidade literária, passando a se
autodenominar Frag Mendes. E discorre sobre dois personagens imaginários, o próprio Frag Mendes e o
músico Roberto Conde Redondo. Esses textos seriam mais tarde publicados em sua coluna, entre fevereiro
e agosto de 1983:

Penso, contemplo, seriamente a hipótese de mudar de nome [...]. Num trocadilho completo surge o
nome do outro Ego completo: Frag Mendes. Alguém que passa a viver sob esse nome. Começa a viver.
Começa a existir [...]. O ideal é apresentar trabalhos assinados por Frag Mendes e deixar que a
qualidade – no sentido de natureza – desses trabalhos comece a encher de sentido o nome do autor.
(OLIVEIRA, 2005a p. 311).

Esse heterônimo seria a voz do próprio escritor, cindido, fragmentado. José Carlos Oliveira se
recusa escrever uma biografia para ele, tirando-lhe o peso existencial: “Não tem biografia, não tem
compromisso com nada. Não tem mãe nem pai. Não tem religião. Não tem pátria. Não tem partido. Não
tem idade. Não está numa época precisa. Frag Mendes pode falar talvez por aforismos. Quanto menos
próximo estiver de J.C. Oliveira, mais Frag Mendes será”. (OLIVEIRA, 2005, p. 311).
O termo heterônimo designa um autor fictício, construção popularizada pelo poeta Fernando Pessoa
(1888-1935), que criou heterônimos com diferentes biografias, dando peculiaridades estilísticas distintas
para cada um desses autores. Um heterônimo implica em outro “eu”, com outra biografia, outra escrita e
até outra aparência física.
E é justamente pela escrita que se constrói a biografia do heterônimo. Frag Mendes seria um
fragmento do próprio escritor, já que, para ele, os nomes no interior de uma narrativa não seriam escolhidos
por acaso: “Vitor Hugo me chama atenção pelos nomes (eu já sabia: o nome Esmeralda, no Corcunda por
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exemplo). Quer fazer uma comédiade boulevard? Escreva (invente) alguns nomes, que neles encontrará a
profissão e a biografia do nomeado; a peça se estrutura por si mesma” (OLIVEIRA, 2005, p. 263). Ou seja,
dessa cisão surge um outro eu, sem biografia, em que o posicionamento crítico se encontra nos textos; é por
meio da linguagem que se revela esse heterônimo, um fragmento do autor que existe no campo da ficção,
ou seja, o criador e o narrador são a mesma pessoa. Para Candido (1972), essa é uma das funções capitais
da ficção, que é a de nos dar um conhecimento mais completo, mais coerente do que o conhecimento
decepcionante e fragmentário que temos de todos os seres.
No entanto, Frag Mendes, enquanto máscara literária, aproxima-se de Fradique Mendes,
personagem de Eça de Queirós. Em nota de rodapé na biografia de José Carlos Oliveira, Diário Selvagem
(2005), Jason Tércio esclarece que, no final de 1982, ele começa a dar corpo ao personagem Frag Mendes,
porém não faz menção ao personagem de Eça de Queirós:

Ele começa aí a escrever uma série de textos em forma de cartas trocadas entre dois personagens
imaginários, o pintor Frag Mendes (Aristeu Fraga Mendes) e o músico Roberto Conde Redondo.
Misturando ficção e realidade, os textos seriam publicados em sua coluna entre fevereiro e agosto de
1983. É possível que o nome do primeiro personagem tenha sido inspirado no também epistolar
Fradique Mendes, de Eça de Queirós, mas em nenhum momento Carlinhos faz esta relação. Ao mesmo
tempo, Frag lembra “fragmentos”, palavra que define bem a estrutura dos textos, que são
independentes, mas no conjunto formam uma unidade. (TÉRCIO [nota de rodapé], 2005a, p. 311).

Como a nota demonstra, José Carlos Oliveira não denuncia a relação com o personagem de Eça de
Queirós. Contudo, isso ocorre somente no diário. Em uma de suas crônicas ele faz alusão ao personagem
de Eça de Queirós e o relaciona com Frag Mendes. Essa crônica foi publicada no Jornal do Brasil, data de
01/08/1983, e é assinada pelo personagem Conde Redondo, intitulada “O patinho não é feio, não é...”:

Fradique Mendes, o personagem de Eça de Queirós, é um diletante na existência, e esse diletantismo se deve
ao fato de ser milionário. Alguns admiradores de Eça veem nisso uma desvantagem, artisticamente falando,
por permitir a Fradique atuar no mundo real/imaginário sem encontrar obstáculos sociais concretos. Preferiam
que ele estivesse, constantemente, em situação parecida com a de certo país que tu bem conheces. Frag
Mendes, ou seja, em estado de insolvência incurável a não ser uma dose cavalar de sacrifício coletivamente
partilhada. (OLIVEIRA, 1983b, p. 2, grifo nosso).

Neste excerto está a comprovação de que Frag Mendes realmente foi inspirado em Fradique
Mendes. No entanto, o personagem de José Carlos Oliveira está longe de ser parecido com o de Eça. Pelo
contrário, eles são completamente diferentes. Eles se assemelham apenas no fato de serem reflexos
ficcionais dos seus criadores e de se valerem da estrutura das cartas.
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No livro A correspondência de Fradique Mendes (1976) de Eça de Queirós, vemos diferenças de
estilo na estrutura. O livro é dividido em dois momentos: no primeiro, um narrador faz uma apresentação
de Fradique Mendes; e, na segunda parte, temos as cartas do próprio. Ou seja, há uma cisão na estrutura do
livro.
A leitura se faz reveladora porque, para tornar o personagem mais crível, Eça de Queirós utilizou
alguns personagens para a composição do livro, dentre eles seus amigos, a exemplo de Jaime Batalha Reis
(1847-1934) e Antero de Quental (1842-1891). Candido (1972) nos diz que, quando toma como referência
um modelo da realidade, o autor sempre acrescenta a ele, no plano psicológico, a sua incógnita pessoal,
graças à qual pretende revelar a incógnita da pessoa copiada. Todas as páginas que compõem a segunda
parte são escritas em primeira pessoa, pequenos quadros constituídos por cartas, e a impressão que temos é
de que as duas partes do livro são de autores diferentes, embora o autor seja único. Essa estratégia literária
funciona como uma força motora dentro da narrativa. Para deixá-lo mais verossímil, o autor opta pela
primeira pessoa, o que aproxima o narrador e o leitor.
Mesmo constituindo um outro autor, que tende a ser um outro “eu”, podemos depreender que
existem semelhanças entre Eça de Queirós e Fradique Mendes. Assim como Frag Mendes é um espelho de
José Carlos Oliveira, Fradique Mendes pode ser também uma imagem espelhada do próprio Eça de
Queirós, ou daquilo que Eça negava. O heterônimo seria um reflexo do autor, positivo ou negativo, pois as
marcas de estilo funcionam como uma estratégia literária para despistar o leitor, camuflando conceitos do
próprio Eça. Fradique Mendes é, portanto, um fragmento livre de seu criador. Quem nos esclarece isso é
próprio José Carlos Oliveira, na crônica já citada, através do personagem Conde Redondo: ele relaciona
Fradique Mendes a Eça de Queirós no momento em que o personagem teoriza sobre a literatura. Ao
afirmar que alguns admiradores de Eça de Queirós viram como defeito o fato de Fradique Mendes ser
milionário e não encontrar obstáculos sociais, ele analisa as circunstâncias pelas quais o personagem não
poderia ocupar outro estrato social:

[...] admiram antes o realismo literário de Eça do que a expressão verdadeira da existência de Eça de
Queirós. Pois que a existência do ilustre lusitano, em sua expressão verdadeira, fazia dele um igual de
Fradique Mendes. Se Fradique Mendes vivesse hoje, seria um igual de Agnelli (o homem mais rico da
Itália): e Eça de Queirós seria um igual de André Gide, que tinha herança ampla e bem administrada.
Quem faz a mencionada restrição a Fradique, dando-o por personagem “supra-real” por causa disso, são
pessoas que não querem ver o mundo tal e qual (e se dizem adeptas do realismo na literatura!). Porque
neste nosso mundo, tal e qual pode ser visto e julgado, há uma infinidade de pessoas que não fazem
nada, apenas se divertem, por serem milionárias – de berço ou por aquisição, mais ou menos (menos do
que mais) honesta... (OLIVEIRA, 1983b, p. 2, grifo do autor).
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Podemos depreender que essa crônica está também articulada com a situação política do país, que
vivia um processo de abertura do regime militar, embora persistisse uma crítica aos intelectuais que
achavam que o artista, para ser socialmente engajado, teria que experimentar na pele uma situação de
pobreza ou rejeitar qualquer situação que indicasse uma vivência de luxo e bens materiais. O escritor ataca
veemente aqueles que criticavam o artista rico: “só as sociedades atrasadas, mentalmente falando, sentem
inveja do artista de alto valor e ao mesmo tempo popular: a que, por ser popular, é dado viver sem
dificuldades materiais”. (OLIVEIRA, 1983b, p. 2).
Ao fazer essa crítica, o escritor revela a contradição entre Frag Mendes e Fradique Mendes, pois ao
contrário do personagem de Eça, cujo nome Fradique deriva de Frederico e significa “rei” ou “príncipe”,
Frag Mendes “é pobre, obscuro, vive na dificuldade de uma classe média (a dos artistas brasileiros)”
(OLIVEIRA, 1983b, p. 2). Frag Mendes não é, portanto, apenas o fragmento de José Carlos Oliveira, mas
um personagem também mutilado como sujeito, sem prestígio ou bens materiais.
Temos aqui dois personagens que se contrapõem: o burguês representado por Conde Redondo e
Frag Mendes, representação do artista pobre, de terceiro mundo. Se, para Conde Redondo, Fradique
Mendes era um igual de Eça de Queirós, Frag Mendes não deixa de ser um igual de José Carlos Oliveira
Por um lado, os críticos literários acusavam Fradique Mendes de ser “supra-real”, por ser milionário, em
contrapartida, por ser pobre, acusam o mesmo em Frag Mendes: “Frag não é crível por ter pouco dinheiro”
(OLIVEIRA, 1983b, p.2).
Ao analisarmos a crônica “O patinho não é feio, não é...”, vemos que a intensidade que esses
personagens engendram na constituição do texto chegou mesmo a impor a máscara da sua ficção, ou seja,
não é o autor, no caso o cronista, que faz menção aos personagens, mas o personagem que tomou uma tal
proporção na ficção, subvertendo até mesmo as noções de “autor” e “personagem”, e menciona o seu
criador como “um terceiro artista”, referido na terceira pessoa, constituindo também uma máscara. Assim,
acaba por tumultuar até mesmo os conceitos de autor e personagem dentro do corpo da narrativa. O que
temos aqui é um autor que se torna personagem e toma a posição de uma terceira pessoa, quando o
personagem assume a primeira pessoa, ou seja, aquele que é real (o autor) se aproxima do campo da ficção.
Conforme esclarece Barthes (1971), a função da escritura romanesca é “colocar a máscara”, sabemos que
ele é a “convenção-tipo do romance”, sem a terceira pessoa afastar-se-ia do romance. Já a primeira pessoa
aproxima o leitor das vivências, incorporando o que é ficção (o personagem) ao campo da realidade.

4. CONFISSÃO OU FICÇÃO DE SI
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A questão do eu, ou do ego, como preferiu chamar Frag Mendes, é o tema de uma crônica de 7 de
agosto de 1983, intitulada “Diário de Frag Mendes”. Nela, Frag Mendes descreve supostos boatos que
correm a cidade, “um tal de Chem Kara, O Matador de personagens foi contratado para liquidar o Conde e
– quem diria – eu mesmo, o artista Frag Mendes” (OLIVEIRA, 1983a, p. 2). No entanto, isso é impossível,
pois, segundo ele, a ideia de um assassinato é inverossímil. Observamos que abaixo do título temos o
subtítulo, uma citação de Machado de Assis: Arre! é preciso explicar tudo!. A ideia parece absurda demais,
e Frag Mendes não escreve ao Conde, registra no diário:

A ideia de um matador à nossa procura me pareceu excessivamente fantasmagórica para ser fictícia.
Na escala decrescente que inventei, para determinar a densidade do Ego num momento qualquer, a
consistência fantasmagórica deste ou daquele indivíduo, significa que está reduzido ao penúltimo grau
de verossimilhança, do seu próprio ego. O último Grau, o Grau Zero, é o desvanecimento. Não se pode
falar em morte, aqui, porque isto é tão somente literatura, ou realidade imaginada – e nesta dimensão
ninguém morre efetivamente. (OLIVEIRA, 1983a, p.4, grifo do autor).

Aqui, o personagem teoriza sobre a sua própria existência, pertencente ao terreno da ficção; ou seja,
partiu de uma realidade que se misturou com imaginação. Nesse campo ficcional não existe a morte,
porque ela é somente a densidade do ego de um indivíduo, ou seja, nesse espaço ninguém morre
efetivamente. O corpo físico pode desaparecer, a existência, uma vez impressa em papéis, tende a
permanecer – afastar-se do “mundo real” é, portanto, afastar-se da “morte”. Eis o papel dos heterônimos.
Ao afirmar que o sujeito pode alcançar vários graus de existência, podemos compreender os vários sujeitos
que o autor retira de si ou de outros para construir um personagem. Em outro trecho dessa mesma crônica,
a imagem espelhada se concretiza:
Só me refugio neste Diário – quando – e não raro..., me busco no espelho e não reconheço a face
refletida. Sei bem que aquele reflexo corresponde a alguém que se chama Frag Mendes. Mas, nesses
momentos que são frequentes e não raros, esse rosto de sempre, ali refletido, me transmite uma
inquietação inominável. (OLIVEIRA, 1983a, p.2).

Frag Mendes termina a crônica com a seguinte reflexão: “É melhor voltarmos aos disfarces
alternados: o Conde, eu mesmo (Frag), o Oliveira, o Chem Kara, a literatura da ficção” (OLIVEIRA,
1983a, p.2). Com a designação do nome próprio “Oliveira”, mencionando o próprio autor dentro da
narrativa, temos não só a sobreposição de eus, mas também a sua fragmentação. Um uso complexo do que
viria a ser chamado de autoficção. Aqui vemos que o próprio personagem teoriza a respeito da literatura,
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pois sabe que é impossível alguém matá-lo pois estão no terreno da ficção. O sentimento da consciência de
sua mortalidade física faz com que o escritor se transfira para o campo da ficção, onde não existe morte.
Bauman (2001) cita Anthony Flew, que, ao recordar um dos personagens de Woody Allen, diz que
não quer a imortalidade pela obra, quer a imortalidade morrendo: “mas o sentido da imortalidade deriva do
sentido atribuído à vida sabidamente mortal; a preferência por não morrer não é tanto uma escolha de outra
forma de imortalidade (uma alternativa à ‘imortalidade pela obra’), mas uma declaração de despreocupação
do carpe diem”. (BAUMAN, 2001, p. 144).
A instantaneidade faz com que se anseie cada momento, dando-lhe uma capacidade infinita.
Bauman (2001) nos mostra que essa fluidez nos direciona para uma completa falta de limites ao que pode
ser extraído de qualquer momento, por mais breve e fugaz que seja. Por outro lado, o “longo prazo” é uma
concha vazia de significado – não se ganha muito com as considerações de longo prazo. Segundo Bauman,
“o ‘curto prazo’ substituiu o ‘longo prazo’ e fez da instantaneidade seu ideal último”. (BAUMAN, 2001, p.
145).
Essa crônica, que na verdade é um fragmento do diário de Frag Mendes, se refere ao seus vários
“eus”: “então, aqui estou eu, escrevendo no meu Diário de Artista, um caderno onde defronto com os meus
mims; onde se desata o espetáculo absurdo, angustiante, aparentemente indescritível (mas sempre se pode
tentar descrever), do Ego e dos seus 1001 Múltiplos e Mínimos”. (OLIVEIRA, 1983a, p.2, grifo do autor).
José Carlos Oliveira sempre se referiu, no interior do seu diário, ao romance Um Novo Animal na
Floresta como 1001. É também o codinome do assassino cruel do romance Terror Êxtase (1978). Em Um
Novo Animal na Floresta (1981), vemos também uma forte presença autobiográfica do escritor. É provável
que o termo para esse romance tenha sido derivado dessa ideia, dos vários eus que constituem a narrativa.
Em outro trecho do diário, Carlinhos refere-se a si mesmo na segunda pessoa do singular: “Você
nervoso, instintivamente vai para o hotel. Deixa um livro para João Dalmácio no hotel deserto de segundafeira” (OLIVEIRA, 2005, p. 9). Aqui temos um distanciamento do eu, o autor cria uma máscara ficcional,
mesmo no diário, um gênero que procura relatar o real.
No interior do diário vemos que algumas pessoas são mencionadas, não pelo seu nome próprio, mas
pelo nome dos personagens de que José Carlos Oliveira se vale para compor os seus romances, como no
caso do poeta Ferreira Gullar, mencionado como “João Ribas”, e de sua esposa, Teresa de Aragão, a
“Dolores”, personagens do romance Um Novo Animal na Floresta. Nas crônicas, o poeta é a inspiração
para o personagem “Macedo”.
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Assim também acontece ao se referir a uma namorada, de nome Cláudia. José Carlos Oliveira
prefere se referir a ela, no diário, pelo nome que ela tinha como personagem nas crônicas que ele
costumava escrever: “Haze (minha namorada) anda hoje enigmática. [...] Haze, mesmo nas fotografias,
mostrava um rosto inquietante, com rugas na testa, um olho amedrontado. Comigo, está mais florida. Seu
riso final de cada noite, quando nos deitamos para dormir, vem lá de dentro do coração.” (OLIVEIRA,
2005, p. 25).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao contrário da crítica estruturalista, que acusa a análise de uma obra sob a perspectiva biográfica
como um “empobrecimento”, ressaltamos aqui que, desde os anos 1960, temos uma expansão de autores
que resolveram escrever sobre si mesmos, mudando o próprio conceito de literatura neste novo início de
século. No passado, o romancista francês Victor Hugo (1802 – 1885) foi a favor do hibridismo no gênero
romanesco, o que resultou em um choque com os ideais dos que defendiam os clássicos. Portanto, podemos
depreender que, como gênero, o romance passa por constantes discussões e transformações.
Em José Carlos Oliveira, o diário não cumpre somente uma função de registros de acontecimentos,
mas também uma função literária, em conformidade com as suas crônicas e os romances. O diário também
é um gênero ficcionalizado pelo seu autor, e um extenso painel de elaboração literária. Mesmo o diário se
torna, portanto, um gênero híbrido nas mãos do escritor José Carlos Oliveira e um espaço onde o escritor
pratica além da confissão, a ficção de si.

REFERÊNCIAS
BARTHES, Roland. O grau zero da escritura. Trad. Anne Arnichand e Álvaro Lorencini. São Paulo:
Cultrix, 1971.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
CANDIDO, Antonio. “Personagem do romance”. In: ______. A personagem de ficção. São Paulo:
Perspectiva, 1972.
LEJEUNE, Phillipe. O pacto autobiográfico: de Rosseau à Internet. Belo Horizonte: Humanitas/UEMG,
2008.
OLIVEIRA, José Carlos. “Diário de Frag Mendes”. Jornal do Brasil: Rio de Janeiro, p. 10, 07 ago. 1983a.

BEDNARCHUK, F. M. A. H. Confissão ou ficção...

273

______. Diário Selvagem: o Brasil na mira de um escritor atrevido e inconformista. Organização de Jason
Tércio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005a.
______. Domingo 22. São Paulo: Ática, 1984.
______. Flanando em Paris. Organização de Jason Tércio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005b.
______. O homem na varanda do Antonio’s: crônica da boêmia carioca nos agitados anos 60/70.
Organização de Jason Tércio. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2004.
______. “O patinho é feio, não é...”. Jornal do Brasil: Rio de Janeiro, p. 2, 01 ago. 1983b.
______. O pavão desiludido. Rio de Janeiro: Edições Bloch, 1972.
______. “Noturno de Frag Mendes”. Jornal do Brasil: Rio de Janeiro, p. 8, 18 mai. 1983c.
______. Terror e Êxtase. São Paulo: Círculo do Livro, 1978.
______. Um novo animal na floresta. Rio de Janeiro: Codecri, 1981.
QUEIROS, Eça de. A correspondência de Fradique Mendes. Lisboa: Edição Livros do Brasil, 1976.
TÉRCIO, Jason. Nota de rodapé. In: OLIVEIRA, José Carlos. Diário Selvagem. Rio de Janeiro: Editora
Civilização Brasileira, 2005a.

BEDNARCHUK, F. M. A. H. Confissão ou ficção...

274

